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DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- DOAS 
 

O Departamento de Operações da Assistência Social (DOAS) é responsável pela gestão técnico-

operativa dos serviços socioassistenciais do município. Sua estrutura organizacional observa a 

hierarquização e os níveis de complexidade operados pelo Sistema Único de Assistência Social 

(SUAS) definidos em Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE) – de Média 

Complexidade e de Alta Complexidade, as quais, por meio de cinco Coordenadorias Setoriais e 

cinco Coordenadorias Distritais coordenam a execução dos serviços. 

O ano de 2017 foi marcado pelo aprofundamento da crise institucional, ética, legal, política e 

econômica que assolou o país desde o ano de 2016, comprometendo, sobremaneira o 

atendimento das demandas sociais da grande maioria da população, que depende de proteção 

social advinda do Estado brasileiro. Tal cenário coloca em xeque a imagem e a credibilidade das 

instituições públicas e impactam nos processos cotidianos dos serviços e na condução da gestão 

pública. 

Desta forma, o município sofreu impactos os quais diminuíram sua capacidade de resposta 

diante do aumento significativo de demandas por serviços socioassistenciais. 

Importante registrar que no mês de agosto, ocorreu mudança no comando desta Secretaria 

Municipal de Assistência Social e Segurança Alimentar (SMASA) e assunção de nova gestora, a 

qual passou a responder cumulativamente por duas secretarias municipais: Secretaria de 

Assistência Social e Segurança Alimentar e Secretaria da Pessoa com Deficiência e Cidadania 

(SMPDC). 

Mesmo diante de tantos obstáculos e dificuldades aponta-se o forte empenho das equipes em 

busca da manutenção e qualificação de suas ações, demonstrando engajamento e compromisso 

público no acesso aos direitos socioassistenciais, fortalecimento de vínculos de referência entre 

famílias e profissionais e capacidade de mobilização para a participação social. 

 

Registram-se avanços nas atividades planejadas a partir da realidade dos territórios, suas 

demandas e especificidades, ampliação de ações intersetoriais, aperfeiçoamento do trabalho 

social com famílias com maior clareza de objetivos, metodologias definidas, elaboração de 

planos de atendimento, concretizando importantes esforços no enfrentamento às práticas 

improvisadas e imediatistas.  

 

Outro aspecto relevante se refere à maior compreensão e inter-relação entre os serviços, 

avançando-se na percepção da complementaridade entre as ações socioassistenciais, aspecto 

que será novamente enfatizado mais adiante ao se avaliar o GT Interproteções. 

 

O ano de 2017 também aponta para avaliação das metas estabelecidas no Plano Municipal de 

Assistência Social 2014-2017. A seguir seguem os apontamentos em relação às metas 

relacionadas a este DOAS. 

 
No que diz respeito à Proteção Social Básica a implantação prevista de 5 CRAS, com 
infraestrutura física e recursos humanos não se efetivou. Apenas 1 CRAS foi implantado, CRAS 
Florence. Quanto ao CRAS São Domingos, também previsto no PMAS, em razão da grave crise 
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econômica enfrentada pelo município, algumas metas não puderam ser efetivadas, dentre elas, 
não foi possível a convocação de novos servidores públicos, por meio de concurso público, para 
constituição da equipe de referência. Desta forma, o município continua com cobertura 
insuficiente de Centros de Referência de Assistência Social. 
 

Conforme indicado no PMAS, os Distritos de Assistência Social (DAS) foram reordenados. A 

identidade e a distinção entre DAS e CRAS foram fundamentais para organização da gestão e das 

equipes de proteção básica lotadas nos DAS, desencadeando processos de trabalho novos e 

mais qualificados. Destacam-se melhorias efetivadas na infraestrutura física dos DAS Leste e 

Sudoeste. 

Outra meta atingida refere-se à criação dos cargos de chefias de setor de CRAS, no final do ano 

de 2015. Embora a maioria esteja constituída por funções gratificadas e não por meio de cargos 

na estrutura organizacional, sem este colegiado de gestão não teria sido possível a organização e 

o avanço das ações, procedimentos, fluxos de referenciamentos e contrarreferenciamentos, 

processos de gestão territorial e mobilização social dos usuários dos serviços socioassistenciais. 

Diversos espaços físicos dos CRAS existentes passaram por melhorias em suas edificações (CRAS 

São Luiz, Campos Elíseos, Vila Réggio, Bandeiras e Anhumas). Dois CRAS continuam em imóveis 

locados- Bandeiras e Flamboyant, este último com enormes dificuldades em localizar novo 

espaço físico em sua área de abrangência, frente à necessidade de mudança para um espaço 

mais adequado. 

 A Gestão do BPC foi estruturada inicialmente no âmbito da Proteção Social Básica e após, 

transferida para a área de Vigilância Socioassistencial. Por insuficiência de recursos humanos, a 

gestão desse importante benefício socioassistencial se dá no âmbito administrativo, ensejando 

avanços no acompanhamento das famílias beneficiárias. 

Importante processo desencadeado por este DOAS foi a criação do Grupo de Trabalho (GT) de 

Reordenamento dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), maior rede de 

serviços socioassistenciais do município. Tal processo, iniciado no ano de 2013 percorreu o 

mapeamento dos serviços e de suas vagas, discussões conceituais, estratégias metodológicas, 

aprofundamento teórico resultando, inclusive em um produto (Glossário das Situações 

Prioritárias), investimentos em percursos formativos, até o estabelecimento de fluxos de 

referenciamento e de contrarreferenciamento, os quais fortaleceram a gestão territorial dos 

CRAS e DAS, instituíram espaços de interlocução microterritoriais e posicionaram os CREAS 

como principais demandantes do público prioritário dos SCFV. 

Avançou-se na cobertura desses serviços em territórios com alto índice de vulnerabilidade 

social. Em 2013 as metas eram da ordem de 16.000 e foram reorganizadas para atender às 

regiões de maior vulnerabilidade.  

 O Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosos foi 

regulamentado pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) somente no mês de junho do 

ano de 2017 e ainda não dispõe de financiamento. Sendo um serviço com característica 

preventiva para um público altamente vulnerável, tão logo o MDS abra financiamento, 

certamente haverá interesse do município em realizar adesão. 

Mais uma meta indicada no PMAS e que foi efetivada refere-se à criação do Grupo de Trabalho 
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Interproteções, outro espaço importantíssimo de gestão deste DOAS. O diálogo entre os 

trabalhadores dos serviços de básica, média e de alta complexidade se iniciou a partir desse 

locus. Fora preciso iniciar com o reconhecimento dos próprios processos de trabalhos, ampliar o 

conhecimento dos serviços para além daquele onde se trabalhava, reconhecer interfaces, para 

então se avançar na articulação e na integração das ações interproteções e buscar o 

aperfeiçoamento de fluxos e a instituição/fortalecimento de protocolos. Após a construção de 

um consenso coletivo em torno dos conceitos, as ações desse GT Ampliado foram 

descentralizadas para os territórios, incluindo os demais trabalhadores nessa agenda para, em 

seguida, agregar a rede socioassistencial, bem como as demais políticas necessárias as ações 

interproteções e intersetoriais. Tal processo foi e continua sendo fundamental para pensar o 

usuário de forma sistêmica no SUAS, reforçando a complementaridade das ações 

socioassistenciais e intersetoriais, potencializando o atendimento integral das demandas 

apresentadas, além de contribuir para diminuição da  fragmentação entre as Proteções Sociais 

Básica e Especial. 

A questão da implantação dos Fóruns Regionais de Assistência Social, repetidamente apontada 

nas deliberações das várias Conferências Municipais de Assistência Social, ensejou a realização 

de um Seminário com foco na distinção entre espaços conduzidos pelo poder público no âmbito 

da gestão e espaços motivados pelo protagonismo da sociedade civil na perspectiva da 

mobilização social. Nesse sentido, há no município importante iniciativa na região norte, 

acenando para a possibilidade de se instituir o primeiro Fórum de Assistência Social da cidade. 

As metas da média complexidade efetivadas foram: implantação de 3 CREAS nas Regiões Sul, 

Noroeste e Sudoeste, alinhamento metodológico da rede socioassistencial, atendimento 

territorializado de quase 100% das famílias com violações de direitos, ampliação do quadro de 

Educador Social em todos os serviços vinculados ao CREAS (PAEFI, Abordagem Social e MSE). A 

implantação do CREAS Norte continua como meta a ser alcançada. 

Por outro lado, nenhuma das 3 unidades previstas para  Centros Dia da Pessoa Idosa foram 
implantadas e apenas um Centro Dia da Pessoa com Deficiência encontra-se em funcionamento 
(a meta estava prevista para duas unidades). No entanto, cabe ressaltar que a responsabilidade 
de não implantação dos serviços socioassistenciais deve ser dividida entre o município, o estado 
e a união, considerando o pacto federativo em torno do Sistema único de Assistência Social, e o 
fato da unidade atualmente implementada no município ser custeada de forma compartilhada 
pelos três entes federativos, sendo imprescindível a manutenção desta forma de financiamento 
para tornar possível a ampliação das unidades deste serviço previstas no PMAS. 
 
 Em relação ao Serviço de Abordagem Social de crianças e adolescentes organizou-se a equipe 

de referência de modo que todas as regiões do Município estão atendidas diariamente por esse 

serviço. 

Outra meta alcançada foi a elaboração e implantação do Plano Municipal de Atendimento 

Socioeducativo ao Adolescente em Situação de Ato Infracional, além da gestão de MSE vincular-

se em cada uma das unidades de CREAS. 

A meta de ampliação do Serviço Especializado de Atendimento a Idosos, Pessoas com 

Deficiência e suas Famílias no domicílio (Serviço Domiciliar) também foi alcançada, passando-se 

de 40 para 100 metas, fortalecendo a proteção social desse público. 
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Também se cumpriu a meta de elaboração do Plano Municipal de Erradicação do Trabalho 

Infantil, bem como o cadastro de famílias com crianças e adolescentes em situação de trabalho 

infantil. 

Em relação à Alta Complexidade de Crianças e Adolescentes foram implantadas as Casas-Lares 

previstas, totalizando 16 unidades no município. 

 Deu-se continuidade ao reordenamento dos serviços de acolhimento de grande porte e 

implantou-se o Programa de Apadrinhamento Afetivo e duas Repúblicas para Jovens. Já a 

implantação do Programa de Guarda Subsidiada e da Casa de Cuidados para Crianças e 

Adolescentes, com quadros crônicos de saúde, em cogestão com a Secretaria Municipal de 

Saúde e novos serviços de acolhimento (Abrigos), com 20 metas para crianças e adolescentes de 

0 até 18 anos, não foram efetivadas. 

Embora áreas públicas se encontrem reservadas, ainda não se efetivaram as construções da 

sede própria do CMPCA e do Serviço de Acolhimento para Mulheres Vítimas de Violência de 

Gênero (Casa Abrigo SARA-M). 

Em relação às metas apontadas para a alta complexidade de adultos e idosos, dois Centros POP, 

embora de formas distintas, encontram-se em funcionamento. A meta de implantação de um 

Abrigo Feminino foi efetivada (Abrigo Santa Clara), assim como a implantação de uma Casa de 

Passagem e de mais duas Residências Inclusivas. Os Serviços de Acolhimento Institucional 

(masculino) tiveram ampliação de 15 novas vagas. 

 Não foram implantadas Repúblicas para Adultos, Serviço de Acolhimento Provisório para Idoso 

em Situação Emergencial, 2 Casas-Lares para Idosos, 1 República para Idosos. Além dessas metas 

não efetivadas, a inauguração da Casa de Cuidados para Adultos e Idosos com Grau de 

Dependência nível III também não foi efetuada e o prédio construído para essa finalidade foi 

transferido para um serviço da política de saúde. 

Salienta-se a necessidade de persistir na implantação de serviços intersetoriais entre as políticas 

de assistência social e de saúde. Além desses serviços previstos e não efetivados, há necessidade 

de se olhar para situações ainda não cobertas por ambas políticas públicas. 

Considerando-se um cenário tão adverso, as metas previstas para as Proteções- Básica e Especial 

demonstram que avanços significativos foram alcançados. Na Proteção Básica, especialmente 

aqueles relacionados à organização dos processos internos de trabalho e de gestão e na 

Proteção Especial, a média complexidade e alta complexidade de crianças, adolescentes, adultos 

e população em situação de rua também alcançaram grande parte de suas metas. 

O reordenamento financeiro dos serviços de acolhimento institucional para idosos foi efetivado, 

estabelecendo-se em 100 o número de metas com valores reais, o que certamente trouxe maior 

qualidade as ações ofertadas. Cabe destacar o aporte inicial de recursos realizado pelo Conselho 

Municipal do Idoso, por meio do Fundo Municipal da Pessoa Idosa de Campinas (FMPIC). No 

entanto, os serviços ainda não implantados confirmam a necessidade de se compor a agenda 

governamental com maiores e mais altos investimentos nos diferentes ciclos do 

envelhecimento. 
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Por fim, considerando-se o art.194 da Constituição Federal que define a Seguridade Social como 

Sistema de Proteção Social composto pelas políticas de assistência social, saúde e previdência 

social, o qual visa garantir que os cidadãos sintam-se seguros e protegidos por meio de ofertas 

públicas necessárias para os momentos de insegurança/fragilidade social e, considerando-se que 

o mesmo montante de recursos aplicados no ano de 2017 será aplicado em 2037, havendo 

apenas correção monetária, conforme aprovação da PEC 241/2016, sérias ameaças se anunciam 

à manutenção e avanços dos direitos sociais arduamente conquistados coletivamente em nosso 

país. 

 
Silvia Jeni Luiz Pereira de Brito 

Diretora do Departamento de Operações de Assistência Social- DOAS 
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COORDENADORIA SETORIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 

 
A Coordenadoria Setorial de Proteção Social Básica (CSPSB) é responsável pela gestão e 

execução dos serviços socioassistenciais desenvolvidos no âmbito dessa proteção e se organiza 

pelas unidades públicas estatais de referência, compostas de forma hierárquica pelos cinco 

Distritos de Assistência Social (DAS) e pelos 12 Centros de Referência de Assistência Social 

(CRAS). As 100 unidades de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) 

conveniados e uma unidade pública de SCFV complementam as ofertas socioassistenciais desta 

Proteção.  

Tendo em vista que, desde o início desta gestão, elegeu-se como metodologia a 

construção coletiva do conhecimento, o presente relatório foi elaborado a partir das 

contribuições dos profissionais que compõem as equipes de trabalho de DAS e CRAS, de forma 

coletiva e participativa. O processo de avaliação teve como referência o Plano Municipal de 

Assistência Social (PMAS) 2014-2017, o Relatório de Gestão de 2016 com as metas indicadas 

para 2017e a efetivação do planejamento estratégico para 2017, com destaque das principais 

ações, resultados, entraves enfrentados e o apontamento das perspectivas para o próximo ano. 

Desse modo, o esforço empreendido por esta Coordenadoria no ano de 2017 foi no 

sentido de: 

 fortalecer o processo de planejamento para dentro das unidades de serviço, 

como instrumento de gestão para condução das ações;  

 fomentar discussões acerca da gestão territorial; 

 investir na interface com a área de Vigilância Socioassistencial (VS), com vistas à 

composição do diagnóstico dos territórios e construção de indicadores da PSB;  

 aprimorar os fluxos de referenciamento e contrarreferenciamento nos territórios; 

 promover espaços de discussão e troca de experiências de temas pertinentes à 

execução da gestão dos serviços e RH, com as chefias e coordenadoras distritais; 

 elaborar uma proposta de formação para as equipes da PSB, na perspectiva da 

construção de metodologias do trabalho social e da participação popular; 

 mobilizar os territórios para realização das Pré-Conferências Regionais e a XII 

Conferência Municipal de Assistência Social.  

Sendo o planejamento estratégico um processo contínuo e dinâmico, em permanente 

diálogo com a realidade e as requisições institucionais, buscou-se a unidade das ações nos 

serviços e trimestralmente realizou-se o monitoramento do planejamento, através das reuniões 
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mensais da CSPSB, com as chefias de setor e coordenadoras distritais, e destas com as equipes 

de trabalho. Isto é, o processo foi realizado em todas as instâncias, considerando as 

especificidades dos territórios e das equipes.  

Além disso, na perspectiva da gestão compartilhada, diretriz do DOAS, os gestores da 

Proteção Social Básica promoveram espaços de discussão, formulação e execução de propostas 

do Grupo de Trabalho para reordenamento dos SCFV Ampliado (GT SCFV Ampliado) nos 

territórios; implementaram os grupos regionais do GT Interproteções para discussão de casos, 

mediações e construção de fluxo de referenciamento e contrarreferenciamento; e perseveraram 

com as reuniões intersetoriais. Com isso, os DAS e CRAS se fortaleceram enquanto gestores do 

território.  

 

Dando continuidade ao diálogo, foi ampliada a interface com a área de Vigilância 

Socioassistencial (VS), por meio de ações conjuntas que fortaleceram relações, articulações, 

integração e execução das ações, através do (a): 

 Participação sistemática de representante da VS no GT de DAS, para discussão e 

consolidação do uso do Sistema de Governança Municipal (SIGM) no atendimento 

dos DAS;  

 Preparação e condução conjunta da Comissão do SIGM, composta por 

representantes dos territórios, com o objetivo de aprimorar os registros de 

atendimento e avançar na reflexão e utilização do Sistema como ferramenta de 

gestão e análise dos dados (relatórios), bem como mediar dificuldades 

encontradas pelas equipes de trabalho;  

 Participação dos gestores da PSB (DAS e CRAS) na reunião bimestral com a 

Coordenadoria Setorial de Programas de Transferência de Renda (CSPTR), visando 

à construção do diálogo acerca das orientações e normativas dos governos- 

federal e estadual sobre os programas, bem como a gestão e execução das ações 

no território. Neste sentido, a revisão cadastral dos idosos beneficiários do BPC, 

proposta pelo Governo Federal, e a retomada pelo Governo Estadual dos 

Programas Ação Jovem e Renda Cidadã, com novas e não muito claras 

orientações quanto à execução, impactaram de forma significativa na rotina de 

trabalho dos DAS e CRAS, exigindo assim muitas mediações para a execução da 

ação; 
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 Constituição de espaço de discussão bimestral entre os gestores da PSB (DAS e 

CRAS) e a Coordenadoria Setorial de Avaliação e Controle (CSAC), visando à 

aproximação entre as coordenadorias, a construção de processos de trabalhos 

conjuntos e a fluidez no fluxo de informações; 

 Início do diálogo com o Setor de Produção e Gestão da Informação da Vigilância 

Socioassistencial, com o objetivo de favorecer a aproximação entre o setor e os 

gestores da PSB, a leitura dos dados do Relatório de Informação Social (RIS), a 

construção do diagnóstico territorial e dos indicadores da PSB; 

 Participação dos gestores da PSB na composição da Comissão de Monitoramento 

e Avaliação, para efeito da homologação dos relatórios quadrimestrais da CSAC e 

da Coordenadoria Setorial de Gestão e Controle (CSGC) referentes à parceria para 

execução dos SCFV.  

 Participação das coordenadoras distritais, chefias e técnicos na Oficina de Gestão 

de Informações, na qual discutiu-se os diferentes sistemas que são  

operacionalizados; 

 Condução conjunta do processo de inserção trimestral das informações coletadas 

na rede de SCFV junto ao Sistema de Informações dos Serviços de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos (SISC). 

 

 Visando o fortalecimento das chefias na gestão de RH, foram realizadas discussões e 

troca de experiências a partir da socialização das dificuldades enfrentadas no cotidiano. O 

processo foi enriquecido com a participação de todos os gestores da PSB nos encontros de 

“Gestão Integrativa” proposto pela SMASA, em parceria com a Escola de Governo e 

Desenvolvimento do Servidor (EGDS) – Secretaria Municipal de Recursos Humanos (SMRH), 

onde foram abordados os temas: Trabalho em Equipe; Assédio Moral; Assédio Moral na 

Administração Pública; Avaliação de Estágio Probatório; Direito Administrativo e Gestão de 

Pessoas; e Cultura da Paz. Na avaliação dos gestores, os encontros foram bastante 

esclarecedores e contribuíram para o exercício do cargo, no entanto, apontam a necessidade de 

formação e capacitação permanentes. 

Destacamos também a participação dos profissionais das equipes em outros seminários, 

formações e eventos realizados por outras áreas, tais como: II Seminário Família em Situação de 

Violência: Possibilidades e Estratégias; Simpósio Educação Social – Território de Potencialidades; 

IV Seminário de Medidas Socioeducativa – “O que eu levo”; Audiência Pública sobre o PETI; III 
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Seminário de Vigilância Socioassistencial – Políticas Sociais, experiências e perspectivas; 

Formação Direito e Cidadania (PAULUS); Seminário “Violência contra a pessoa idosa: é possível 

prevenir”; Seminário “Formas Extrajudiciais de Resolução de Conflitos”; “Unidos pelo fim da 

violência contra a mulher”; lançamento do 11º Boletim do Sistema de Notificação de Violências 

em Campinas (SISNOV); e Simpósio Satélite UNIP – 7º Simpósio Internacional de 

Desenvolvimento pela Infância – Núcleo Ciência pela Infância. Além destes, houve participação 

espontânea em cursos ofertados pelo EGDS, abrangendo os demais trabalhadores da política. 

Nos dias 11 e 12 de maio, durante a semana do Serviço Social realizada pela Faculdade 

de Serviço Social – PUC Campinas, em parceria com a SMASA e a Universidade Católica de 

Angola, foi realizado o Seminário “Política de Assistência Social na Proteção Social – Perspectivas 

e Desafios Brasil/Angola”. 

Na ocasião, profissionais das três instituições integraram as mesas de debates do evento, 

com vistas a aproximar as experiências sobre a proteção social nos dois países; apresentar as 

experiências cotidianas do Sistema Único de Assistência Social de Campinas/SP, com ênfase na 

Proteção Social Básica (CRAS/PAIF); promover reflexões acadêmicas, estágios supervisionados 

pela Faculdade de Serviço Social da PUCC e experiências do Serviço Social em Angola. 

Os CRAS Espaço Esperança, Nelson Mandela e Satélite Íris realizaram, respectivamente, 

as oficinas “CAFÉ JOVEM - construindo projetos de vida através do coletivo”, “Oficina MANGÁ - A 

arte como estratégia de ação preventiva do PAIF” e “Projeto NOVAS ATITUDES - Articulação em 

Rede”, com o objetivo de socializar a metodologia utilizada e os resultados obtidos, a partir das 

práticas coletivas do PAIF e de articulação em rede. Os usuários dos SCFV PROGEN e 

Educandário Eurípides também realizaram uma apresentação cultural. 

Houve, ainda, a visita do representante de Angola aos CRAS Campo Belo e Recanto 

Anhumas, com o objetivo de trocar experiências e conhecer as metodologias de trabalho de 

Campinas.  

Na perspectiva da Proteção Social Básica, a realização do evento e a participação das 

equipes no seminário foram muito importantes impactando positivamente no “fazer” dos 

serviços, uma vez que:  

• Contribuiu para a visibilidade da organização da Proteção Social Básica no 

município, dos avanços e desafios, através da mesa apresentada pela diretora do 

DOAS;  

• Oportunizou as equipes dos CRAS vivenciarem a experiência de demonstrar a 

metodologia aplicada, seus desafios e resultados, dentro de um espaço 

acadêmico;  
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• Demonstrou o quanto o trabalho se torna potente através da experiência 

metodológica construída e experimentada em dupla – assistente social ou 

psicólogo e agente de ação social; 

• Apresentou uma experiência consolidada de articulação em rede, envolvendo 

atores da Política de Assistência Social, Educação, organizações populares e 

usuários;  

• Promoveu a troca de experiências nas visitas realizadas aos CRAS, provocando nas 

equipes a necessidade do exercício de síntese dos processos de trabalho 

realizados; 

• Favoreceu a desmistificação da compreensão acerca da “construção de 

metodologias de trabalho na perspectiva da participação”, a partir das práticas 

desenvolvidas nos CRAS.  

 

O ano também foi marcado pela realização da XII Conferência Municipal de Assistência 

Social. O processo mobilizou as equipes dos DAS e CRAS, exigindo uma participação intensiva na 

organização das Pré-Conferências Regionais, em especial na mobilização dos usuários e rede 

socioassistencial, além da participação em formação específica para condução dos eixos, onde o 

mote era traduzir a proposta dos eixos em linguagem palpável e compreensível para os 

participantes, principalmente os usuários da Política, sobretudo, com a presença ativa dos 

usuários. 

Na avaliação dos gestores da PSB (DAS e CRAS), o processo e os resultados foram 

considerados significativos no que diz respeito ao fortalecimento da identidade dos serviços no 

território e do diálogo e vínculos com a população, à resposta da participação da população e à 

revelação de potencialidades nos territórios.  

 

No decorrer do segundo semestre, a partir do termo de cooperação assinado entre a 

Associação Administradora de Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV e 

o município, houve o envolvimento das Secretarias Municipais de Educação, de Saúde, de 

Assistência Social, de Meio Ambiente e de Comunicação no apoio às ações do Projeto Seja 

Digital, responsável por operacionalizar a migração do sinal analógico para o sinal digital da 

televisão brasileira. O Projeto visou garantir o acesso gratuito das famílias cadastradas em 

programas sociais do governo federal aos Kits conversores para TV Digital e oferecer suporte 

técnico e didático.   
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Para os DAS e CRAS, o trabalho consistiu na cessão de espaço para instalação dos pontos 

de informações, no apoio, na sensibilização e na mobilização das equipes de DAS e CRAS, de 

profissionais das redes socioassistencial e intersetorial, e das lideranças comunitárias. O balanço 

da empresa demonstra que as metas foram atingidas: entregues 84,2% dos 36.758 kits 

destinados aos beneficiários do Programa Bolsa Família; e 56,7% dos 77.848 kits destinados aos 

cadastrados nos projetos sociais (Minha Casa Minha Vida e Tarifa Social de Energia Elétrica).   

Os últimos anos foram de avanços na concepção da Assistência Social enquanto política 

pública e a CSPSB tem buscado através de processos de construções coletivas e participativas, 

qualificar e potencializar a atuação profissional de forma a melhor atender as demandas da 

população. Cabe destaque que o recente cenário de crise econômica e desemprego refletiu 

diretamente na demanda da Assistência Social, fazendo aumentar a procura por serviços, 

programas e benefícios. Enquanto que, por outro lado, os recursos e investimentos que não 

estão garantidos por legislação específica, não cresceram proporcionalmente ou sofreram 

redução, justificados como medidas de economia frente à crise. 

Ainda assim, considera-se que houve avanços nos processos de trabalho das equipes; no 

fortalecimento da identidade da PSB na perspectiva da prevenção; na ampliação das ações 

coletivas; no movimento, ainda incipiente, de construção de metodologia participativa pelas 

equipes; no processo de construção da relação interproteções no território; na gestão territorial; 

e no planejamento das ações.  

Entretanto, devido à restrição orçamentária e financeira do município no ano de 2017, 

não foi possível avançar na viabilização de uma proposta de formação e de supervisão para as 

equipes da PSB; manter a celeridade dos processos de compras de equipamentos de informática 

e insumos para as oficinas; a reposição de profissionais (técnicos, agentes de ação social e 

administrativos) para recomposição das equipes; e implantar o CRAS São Domingos. Além disso, 

houve o redimensionamento do transporte, com redução do uso para os serviços. 
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DISTRITOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (DAS) 

 

Diante dos resultados positivos alcançados através do Grupo de Trabalho dos DAS (GT de 

DAS) no período de 2014 a 2016, em 2017 o espaço foi reafirmado como lugar de troca de 

experiências e debates sobre temas pertinentes ao cotidiano do serviço, por meio de reuniões 

mensais com toda equipe técnica e coordenação dos cinco Distritos de Assistência Social, com o 

objetivo de: 

1. Consolidar o uso do SIGM, na perspectiva dos registros online; 

2. Refletir sobre a articulação com a rede socioassistencial e intersetorial, no âmbito da 

gestão territorial, considerando a extensão dos territórios de DAS. 

Com relação ao primeiro objetivo, representantes dos DAS integraram a Comissão do 

SIGM, visando avançar nos processos de funcionalidades do Sistema, para que este seja uma 

ferramenta de gestão para as equipes.  

Para fortalecer a discussão e a transição do uso de planilhas de atendimento para o uso 

do sistema informatizado, um representante da VS participou do GT de DAS, o que contribuiu 

com o grupo na análise dos registros feitos no sistema no período de janeiro a maio de 2017, 

por distrito; apresentou os relatórios informativos disponíveis no SIGM e os conceitos acerca dos 

registros foram alinhados. Nesse processo, foram trabalhadas as dúvidas, dificuldades e análise 

dos dados trazidos pelo grupo. Após três meses de exercício pelas equipes, constatou-se que 

aproximadamente 40% dos usuários atendidos pelos distritos não tinham Cadastro Único.  

Mediante a constatação e considerando o desafio de sensibilização da população 

atendida para cadastramento, estratégias foram implantadas visando atingir um maior número 

de famílias, conforme planejado com a gestão do Cadastro Único, tal como: 

 Horários da agenda do cadastro reservados para atender a demanda do serviço, 

em especial, nos dias de atendimento; 

 Disponibilidade dos entrevistadores sociais para atender demandas 

circunstanciais do serviço; 

 Cadastros Domiciliares; 

 Postos de atendimento descentralizados através da Unidade Móvel do Cadastro 

Único. 

O quadro a seguir retrata, quantitativamente, os atendimentos dos DAS no ano de 2017: 
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Dados de Atendimento de 2017 

       

DAS LESTE NOROESTE NORTE SUDOESTE SUL 

No. de Famílias Atendidas com Cadastro Único 724 642 590 891 1.173 

No. de Famílias Atendidas sem Cadastro Único 414 286 359 457 692 

Total de Famílias Atendidas  1.138 928 949 1.348 1.865 

       

No. De Atendimentos Realizados 1.469 1.587 1.135 1.619 2.503 

No. De Notificações 2017 

(156; SGD; Defesa Civil; 

Demandas Espontâneas; 

demais políticas) 

Região 256 146 149 135 312 

DAS 178 66 132 59 237 

       

Base de cálculo para o número de notificações: a partir da entrada do documento no DAS. 

 

 É possível observar que os dados de atendimento dos DAS são expressivos e vêm se 

intensificando a busca pelo atendimento assistencial, em especial, pela procura por recursos 

como cartão-alimentação, Programas de Transferência de Renda (PTR) e Benefício de Prestação 

Continuada (BPC), resultado do cenário socioeconômico em âmbito nacional e municipal. Em 

contrapartida, os recursos disponíveis à garantia dos direitos socioassistenciais não 

acompanharam o crescimento da demanda. 

Além disso, muitas vezes, os atendimentos realizados se desdobram em diversos outros, 

dependendo das características familiares, da sua rede de apoio ou da rede de serviços do 

território. Quando isso acontece, realizam-se atendimentos diferenciados dos demais, que 

podem se estender por mais tempo. 

Desse modo, outro aspecto a ser considerado refere-se à demanda advinda de 

notificações, tais como: Protocolos oriundos do Sistema de Garantia de Direitos; dos serviços de 

156; do Disque Direitos Humanos (DDH); das políticas setoriais, com destaque para a área de 

saúde; da rede socioassistencial; e solicitações emergenciais, especialmente referentes a 

crianças, adolescentes e idosos. De maneira geral, são situações relacionadas à violação de 

direitos que exigem intervenções sociais e seus múltiplos desdobramentos: levantamento do 

histórico de atendimento; articulação com a rede de serviços e familiar; atendimento 

individualizado; visita domiciliar; estudo social; inclusão em serviços e benefícios; 

referenciamentos e contrarreferenciamentos. 
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Progredindo com o processo de consolidação do uso do SIGM para os DAS, iniciou-se a 

reflexão acerca de quais dados deveriam compor o Relatório Mensal de Atendimento (RMA) 

destes serviços. Isto é, quais dados interessam para sistematização mensal, considerando-se a 

relevância para a análise dos territórios. 

As equipes de DAS identificaram avanços na utilização do SIGM enquanto ferramenta de 

trabalho; o registro dos atendimentos ocorreu de modo mais qualificado e organizado, 

facilitando o acesso ao histórico do usuário nos serviços, programas e benefícios na política de 

assistência social no município, além do aumento no número de famílias incluídas no Cadastro 

Único. 

Para 2018, planeja-se aperfeiçoar a prática de registro dos atendimentos, avançar na 

extração e análise dos dados produzidos (relatórios informativos), definir o RMA dos DAS, 

aprimorando as estratégias para um maior número de usuários se cadastrarem no Cadastro 

Único.  

No tocante a questão da Gestão Territorial, em um território tão ampliado como o de 

abrangência dos DAS, dois encontros foram realizados, onde, em um primeiro momento, cada 

distrito socializou como a rede (socioassistencial e intersetorial) está organizada nos 

microterritórios de DAS e, em seguida, o grupo promoveu uma reflexão acerca das 

apresentações. 

Primeiramente, considerando o número enxuto de profissionais, a extensão dos 

territórios de DAS e a dificuldade de acesso da população ao serviço, houve o reconhecimento 

das limitações dos distritos, constatando-se que as ações dos DAS na esfera da Gestão da 

Macrorregião apresentam um maior alcance do que as ações na esfera do Atendimento (direto) 

à população na sua área de abrangência, embora ambas sejam essenciais. 

Logo, as reuniões com a rede socioassistencial e intersetorial têm se constituído nas 

principais estratégias para lidar com as questões do território e, consequentemente, promover 

ações conjuntas, como o “II Encontro de Cidadania para as comunidades de Sousas e Joaquim 

Egídio” (evento intersetorial na região Leste), em resposta às vulnerabilidades dos territórios. 

Outro espaço de articulação relevante trata-se dos fóruns intersetoriais de discussões de casos.  

Ponderou-se que o relacionamento com a rede socioassistencial é mais fluído, visto que 

há um vínculo estabelecido através dos convênios com a SMASA. Já o relacionamento com a 

rede intersetorial precisa avançar, pois o espaço é procurado para discutir casos pontuais e não 

para desenvolver atividades (macro) em parceria. Além disso, a participação do serviço ainda é 

vinculada à pessoa, e não na lógica de diretriz do serviço no território, conforme indica o 
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trabalho intersetorial. 

Outro aspecto elencado refere-se à necessidade de qualificar os referenciamentos das 

outras políticas aos DAS, pois ainda chegam solicitações não pertinentes à política de assistência 

social. Nesse sentido, a região Sul prosseguiu na articulação com os serviços de saúde do 

território, através de um espaço de discussão específico, nomeado GT SUS/SUAS como 

estratégia para o fluxo de atendimento de casos.  

Já a mesma articulação na região Norte, nomeada DAS/DIS, vigorou até o primeiro 

semestre de 2017 e foi suspenso devido à saída do profissional de apoio da saúde e a não 

referência dessa tarefa para outro. Com isso, foram realizadas reuniões com diferentes Centros 

de Saúde para discussões pertinentes aos atendimentos.    

A região Noroeste tem pautado em suas reuniões Intersetoriais (macro e micros) temas 

como “Ocupações do solo e Regularizações Fundiárias” e suas consequências, visto que a região 

tem se destacado com as implantações dos empreendimentos imobiliários do Programa Minha 

Casa Minha Vida, além do número expressivo de ocupações irregulares. Por outro lado, o 

território conta com poucos serviços socioassistenciais e das demais políticas setoriais, 

fragilizando a proteção social pública nessa comunidade. 

As apresentações também evidenciaram a trajetória dos DAS ao longo desses anos, com 

destaque para a nova conjuntura vivenciada por meio dos processos de organização e 

planejamento que norteia todos os serviços da PSB.  

Apesar de as regiões caminharem em ritmos diferentes, a depender da configuração das 

equipes, da relação com rede socioassistencial e intersetorial, dentre outros fatores, a partir das 

diretrizes construídas junto à gestão central, foi possível formar unidade nos processos e 

fortalecer sua identidade.  

Ainda há um longo caminho a ser percorrido, mas avançou-se substancialmente, de 

modo que as equipes dos DAS se sentem fortalecidas acerca do seu papel, identificam os pontos 

frágeis, bem como apontam o reconhecimento da identidade do DAS, em especial pela rede do 

território. 

O grupo avaliou que o tema gestão territorial não se esgotou nesses dois encontros, 

portanto, assinala-se a necessidade de continuidade da discussão. Como aspectos a serem 

aprofundados em 2018 sugeriram-se: alinhar conceitos e pensar em estratégias de aproximação 

com as outras políticas. 

Igualmente, os profissionais indicaram a necessidade de supervisão institucional e para 

discussão de casos, considerando a identidade dos DAS (ofertas) versus tamanho da equipe 
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versus volume de atendimento. 

E, por fim, reafirmaram a importância do espaço do GT de DAS e os objetivos do grupo 

para 2018: 

1. Aprimorar a utilização do SIGM; 

2. Aprofundar a discussão acerca da gestão territorial em um território tão ampliado; 

3. Garantir espaço para troca de experiências e debate sobre temas pertinentes ao 

cotidiano do serviço. 

 

CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

No ano de 2017 houve continuidade no processo de reuniões mensais entre a CSPSB, 

coordenadoras distritais e chefias de setor de CRAS como estratégia de gestão, execução das 

diretrizes da Proteção Social Básica e atendimento das requisições institucionais.  

Este espaço é definido pelo grupo como um espaço de formação, de desvelo, de troca de 

experiências, de debates acerca de concepções metodológicas e alinhamento de conceitos, e de 

construção de estratégias de gestão nos territórios.  

Ao todo foram realizados 11 encontros, pautados pelos desafios de gestão da CSPSB já 

apontados na introdução deste texto, bem como pelas diretrizes e desafios do planejamento 

estratégico da PSB declarados pelo grupo para condução dos planos de ação dos serviços e pelos 

temas do cotidiano trazidos pelos gestores, como forma de construir o debate e alinhamentos.  

Os temas tratados no decorrer do período foram: 

Avaliação do processo de construção do Relatório de Gestão 2016, visando à 

construção das ações para 2017;  

 

Construção do planejamento de 2017 e os planos de ação dos serviços, balizados 

pelos seguintes desafios:  

 

Desafio 1 – Fortalecer a identidade da PSB no pressuposto da prevenção; 

 Desafio 2 – Articular os serviços da PSB; 

 Desafio 3 – Articular os serviços da PSB com os serviços da Proteção Social 

Especial (PSE);   

Desafio 4 – Articular ações da política de assistência social com as demais 

políticas sociais do território; 
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 Desafio 5 – Construir metodologias de trabalho na perspectiva da participação 

popular;  

Desafio 6 – Garantir interface estreita da PSB com a área de Vigilância 

Socioassistencial. 

 

Planejamento das solicitações de insumos (materiais artesanais, pedagógicos e 

de escritório) e de equipamentos (informática, mobiliário, eletroeletrônico) para o 

desenvolvimento do trabalho, das ações continuadas e eventos voltados para os usuários 

no território, e acompanhamento dos processos de compras e seus entraves;  

 

Análise dos dados do pacto de aprimoramento, dos dados de atendimento dos 

CRAS, e Censo SUAS (fevereiro e setembro); 

 

PAF – Plano de Acompanhamento Familiar (03 encontros – precedidos de 

discussões nas equipes de trabalho): 

Alinhamento dos conceitos: público; PAF coletivo; o que caracteriza o 

acompanhamento; e a importância deste instrumental; 

Discussão com as equipes balizada por três questões: porque faço; com quem 

faço; para que faço.  

Contribuição das equipes em novas reflexões e problematizações; 

Período de socialização entre as equipes dos dois instrumentais do PAF 

construídos para sugestões e definição de um modelo único, na perspectiva de este vir a 

ser inserido no SIGM; 

Período de aplicação do modelo único do PAF definido por todos os serviços, por 

seis meses; 

Reavaliação do instrumental (PAF) e possíveis ajustes.  

 

 Relações interpessoais (3 encontros) 

 Socialização das questões enfrentadas nas equipes;  

 Objetivação das dificuldades: reflexão acerca dos apontamentos; 

identificação das “situações problemas” e construção de estratégias de enfrentamento 

(“possibilidades”) que deverão ser desenvolvidas entre os gestores da PSB, aquelas que 

outros departamentos da SMASA possam contribuir e aquelas que necessitam ser 
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mediadas por um profissional contratado; 

 Diálogo sobre Mediação de Conflitos: caracterizando uma primeira 

aproximação ao tema, a chefia de setor do CRAS Novo Tempo, a partir de sua experiência 

profissional, elaborou uma apresentação baseada em sua pesquisa sobre as 

metodologias mais utilizadas no Brasil e no Mundo. 

Vale ressaltar que, dos conflitos elencados, vários aspectos foram tratados nos 

encontros de “Gestão Integrativa”, organizados pela SMASA e outros traduzidos em 

discussão do grupo com o DGDS, porém ainda fica o indicativo da necessidade de 

construção de proposta de supervisão.  

 

 Diálogo com a Coordenação Setorial de Gestão de Pessoas/DGDS/SMASA 

acerca dos papéis, responsabilidades e ferramentas disponíveis para o fortalecimento da 

gestão local (2 encontros): 

 RH Terceirizado: discussão sobre os desafios, dificuldades, relação com 

a empresa e a gestão do projeto na PMC 

 Gestão de RH próprio nas unidades: as ferramentas disponíveis (“o que 

pode e o que não pode na relação hierárquica”) 

 

 Avaliação do processo da realização das Pré-Conferências Regionais e da XII 

Conferencia Municipal de Assistência Social e o impacto deste na construção das 

relações com a comunidade nos territórios, na identidade dos CRAS e na construção de 

metodologias participativas.  

 

 Discussão do tema Acompanhamento a partir do texto de apoio – Cadernos PAIF 

(Volume 1 e 2) – articulado com as vivências nas equipes, que geraram as seguintes questões:  

 Demanda observada: famílias em busca do atendimento particularizado, 

devido às questões conjunturais e econômicas e conseqüentemente, com menor interesse no 

atendimento coletivo. Isso se expressa no número de famílias atendidas no acolhimento individualizado; 

 Esse movimento conflita com o direcionamento do planejamento da unidade, 

no sentido da construção de ações coletivas e fortalecimento do território. Ou seja, há o risco de ocupar-

se das demandas imediatas, privilegiando os atendimentos individuais em detrimento das atividades 

coletivas; 
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 Concepção de “acompanhamento em grupo” proposta pelo SUAS, que 

envolve a grupalização de famílias com demandas comuns, enquanto a oferta de uma oficina se constitui 

em estratégia complementar para potencializar as ações do acompanhamento particularizado; 

 As dificuldades refletem sobre a identidade da PSB, em especial sobre o 

trabalho desenvolvido no âmbito individual e coletivo, e evidencia a necessidade de fortalecer a 

metodologia de trabalho.  

 

 Gestão territorial: este processo tem se dado através da articulação da PSB 

com a rede socioassistencial e intersetorial através dos GT SCFV (Ampliado, Regional e 

Microterritorial), GT Interproteções (Regional) e Reuniões intersetoriais, conforme será 

descrito em um tópico específico. Concomitantemente, iniciou-se a aproximação dos 

gestores da PSB com a Área de Vigilância Socioassistencial, no sentido desta área 

contribuir com o processo da gestão local dos territórios, através da discussão das 

estratégias de monitoramento da rede conveniada e de avaliação territorial da Proteção 

Social Básica (articulação com a CSAC – 05 encontros) e construção de análises e 

indicadores da PSB (articulação com o Setor de Produção e Gestão da Informação – 02 

encontros). 

 

 Programa Cartão Nutrir e Cartão Emergencial: relação com o DSAN versus as 

demandas do território. A partir dos apontamentos das equipes, a discussão foi realizada 

no âmbito dos gestores da PSB e, em seguida, ampliada à gestão do DOAS, tendo em 

vista a necessidade de construção de estratégias de ressignificação do cartão no 

atendimento nos territórios, em virtude das questões socioeconômicas trazidas pela 

população; 

 

 Monitoramento trimestral das ações do planejamento – avaliação dos 

avanços, dificuldades e ajustes; 

 

 Elaboração do instrumental de avaliação do ano: construção coletiva do 

instrumental para avaliação das ações realizadas com as equipes, para efeito do relatório 

de gestão 2017 e planejamento de 2018 
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O processo de gestão é contínuo com construções de diálogo, de mediações e de 

formulação de estratégias na perspectiva mais horizontalizada na relação com as equipes, na 

garantia do acesso aos direitos e no atendimento ao usuário de forma qualificada. 

 

Tendo em vista o processo de revisão metodológica da oferta dos serviços do PAIF no 

âmbito do trabalho social com as famílias e indivíduos, desencadeado desde 2013 com o 

reordenamento do PAIF no município, bem como os principais objetivos da Proteção Social 

Básica, (1) prevenir situações de risco e (2) fortalecer vínculos familiares e comunitários, em 

2017, perseverou-se pela ressignificação metodológica dos Grupos de Convivência e das Oficinas 

como disparadores de reflexões e principal estratégia de fortalecimento de vínculo familiar e 

comunitário, para o enfrentamento das desigualdades 

A partir de um espaço protetivo e de cuidado, com atividades de artes criativas diversas 

e/ou técnicas manuais que propiciem trocas de experiências e oportunizam novas vivências que 

promovam o protagonismo, busca-se o fortalecimento dos vínculos dos usuários no grupo, na 

família e na comunidade.  

Em outras palavras, por meio destes espaços são trabalhadas questões oriundas do 

grupo e aquelas que são identificadas durante o acompanhamento, como temáticas de interesse 

ou necessidade do coletivo, com vistas à diminuição dos riscos pessoais e sociais que afetam o 

grupo e a comunidade. 

Desse modo, os CRAS investiram na realização de grupos e oficinas.  

Dentre todas as ações coletivas CONTINUADAS desenvolvidas pela equipe de trabalho 

(técnicos nível superior e nível médio) em 2017, cada CRAS destacou uma e descreveu os 

resultados alcançados através dela, conforme segue: 
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CRAS Descreva a principal ação realizada: 
Destaque os resultados alcançados com a atividade 

realizada: 

Bandeiras Grupo “Ressignificando o processo de 
envelhecimento”: o grupo tem foco na 
convivência, busca discutir temas 
pertinentes ao envelhecimento das 
(os) usuárias(os) do território, 
proporcionando espaço de trocas de 
conhecimento, angústias e 
possibilidades, através de encontros 
mensais.  

- Propiciou novos olhares diante do preconceito que existe 
em discutir o impacto da velhice no âmbito das relações 
familiares e comunitárias; 
- Viabilizou maior proximidade com usuárias acompanhadas, 
prevenindo o isolamento social e fortalecendo o papel social 
do idoso; 
- Oportunizou um intercâmbio de vivências com um grupo 
do CRAS Campo Belo (passeio ao Bosque dos Jequitibás); 
- Emponderou as idosas e fortaleceu expressivamente os 
vínculos estabelecidos entre elas. 

Campo 
Belo 

Oficina socioeducativa com mulheres: 
realizada três vezes por semana, com 
15 participantes cada grupo 

- Fortalecimento das relações interpessoais e da autoestima 
- Garantia de um espaço de convivência e discussão das 
questões do cotidiano; 
- Apropriação do sistema de garantia de direitos; 
- Ampliação do universo sociocultural. 

Campos 
Elíseos 

Ampliação das oficinas 
socioeducativas com mulheres e 
crianças, sendo 4 grupos, realizadas 
quatro vezes por semana com 10 
participantes em cada grupo.  

- Maior divulgação do serviço no território; 
- Aumento da participação de usuários acompanhados pelo 
PAIF; 
- Aumento do protagonismo, autonomia e fortalecimento de 
vínculos;  

Espaço 
Esperança 

Grupos de Convivência Intergeracional 

e Oficinas: trabalho social com famílias 

e seus membros, sendo crianças, 

adolescentes, jovens, adultos, idosos e 

pessoa com deficiência, na perspectiva 

intergeracional e inclusiva; trata-se de 

um espaço protegido para trocas de 

experiências e de novas vivências; que 

permita e promova reflexões acerca de 

suas vivências, relações familiares e 

com a comunidade a partir de filmes 

ou atividades coletivas de natureza 

manual. 

 

- Elevação da participação dos usuários nas atividades do 
PAIF e do acompanhamento do grupo familiar, com 
destaque para os beneficiários do BPC; 
- Fortalecimento dos vínculos dos usuários com o CRAS; 
- Fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários; 
- Aumento da autovalorização, protagonismo e autonomia 
pessoal e comunitária dos usuários; 
- Diminuição das vulnerabilidades e riscos sociais; 
- Identificação e fortalecimento de lideranças jovens da 
comunidade; 
- Participação ativa de jovens da comunidade nos eventos e 
discussões no âmbito do território e municipal(Semana da 
Juventude e no evento Abraço Amarais); 
- Fortalecimento do protagonismo e da liderança dos 
bolsistas do Programa Juventude Conectada, frente ao 
grupo de usuários frequentadores do Telecentro; 
- Construção de uma ferramenta na Web e WhatsApp de 
espaço de divulgação dos cursos e atividades do território 
(intersetorial); 
- Aumento da procura pelo técnico de referência e agente de 
ação social; 
- Maior compreensão por parte dos usuários sobre os 
serviços do CRAS / PAIF, Programas de Transferência de 
Renda e BPC; 
-Protagonismo do Jovem na defesa do acesso à leitura: 
construção coletiva do Projeto “Gelateca” – geladeira 
grafitada pelos jovens, onde livros são disponibilizados para 
acesso da comunidade. 
- Diminuição da utilização de força física e psicológica na 
resolução de conflitos; 
- Aprimoramento dos acordos coletivos entre equipamento 
e participantes das Oficinas, em especial Oficina Café Jovem, 
para o melhor convívio e cuidado com o outro e com o 
ambiente; 
- Aumento da percepção do outro e da compreensão dos 
sentimentos e respeito pelas diferenças; 
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Flamboyant Oficinas e grupos realizados no CRAS 
visando o fortalecimento de vínculos 
familiares e comunitários, priorizando 
a temática SUAS. 

Melhora significativa da convivência comunitária, em 
especial, de alguns usuários da Saúde Mental referenciados 
nas oficinas ofertadas no âmbito do PAIF. 

Florence Roda de conversa temática junto aos 
usuários com profissionais e serviços 
convidados 

- Ampliação do acesso à informação 
- Maior acesso aos serviços da rede  

Nelson 
Mandela 

Oficinas de Mangá e Oficina da Beleza - Aumento da participação em ambas as oficinas; 
- Atendimento de usuários que não conseguem ir ao CRAS, 
através da descentralização das atividades.  

Novo 
Tempo 

Oficina “Mundo do Trabalho”: em 
parceria com o Centro de Integração 
Empresa-Escola (CIEE), âmbito do 
Programa Jovem Aprendiz.  
 A partir de uma enquete, 
identificaram-se temas de maior 
interesse dentre o público-alvo: 
prioritariamente famílias em 
acompanhamento – PAIF, na faixa 
etária de 14 a 24 anos. 
Foram realizados cinco encontros, com 
as seguintes temáticas: Identidade, 
Trabalho, Etapas de Processo Seletivo, 
Postura Profissional, Planejamento 
Pessoal.   

A oficina promoveu a: 
- Ampliação do acesso à estrutura de oportunidades de 
emprego para os jovens (14-24 anos), os quais 
experimentam uma taxa de desemprego diferencial mais 
alta em relação ao conjunto da população economicamente 
ativa (PEA);  
- Apropriação de informações e conhecimento que 
enriqueceram e ampliaram os repertórios culturais dos 
jovens participantes;  
- Interação, a sociabilidade, a convivência, a cooperação e a 
atuação em grupo para os jovens participantes;  
- Aproximação desse público-alvo (jovens e adolescentes) 
com o CRAS, de modo a se fortalecer a presença e atuação 
do serviço no território.  

Recanto 
Anhumas 

Oficinas de Convivência: direcionada 
às famílias em acompanhamento PAIF 
e também à comunidade, por meio de 
atividades artesanais discute-se temas 
como: Política Habitacional;Significado 
do “Dia das Mães”;Direitos da 
Mulher;Contexto Político Brasileiro 
atual;Diversidades de 
gênero;Conferência de Assistência 
Social. 

- Constatou-se crescente adesão das famílias do território, 
fazendo das Oficinas também um espaço democrático de 
participação e convivência. 
- Construção do projeto piloto Oficina de “Contação de 
História de Vida” com as participantes das Oficinas de 
Convivência. 
- Houve bom envolvimento e interesse das participantes. 

Satélite Íris Acompanhamento Coletivo: realizado 
através de cinco grupos (semanais) de 
famílias, trabalhando-se demandas 
trazidas pela própria comunidade, 
viabilizando direitos e acesso às 
seguranças de renda e convivência. 
Contando com estratégias de 
grupalização, rodas de conversa, 
temáticas trazidas pelo próprio grupo e 
comunidade, oficinas em parceria com 
a rede socioassistencial e outras 
políticas. 

- Possibilitou aproximação e vinculação das famílias ao 
serviço. 
- Desencadeou a inserção de muitos usuários a outros 
serviços da Rede e de outras Políticas (ex.: patrulheiros, 
segurança alimentar, juventude conectada, ESPRO, CPAT, 
Habitação, Def. Pública, Cultura- Teatro de Rua) 
- Foi possível elencar algumas demandas em comum entre 
as famílias participantes e trabalhar no sentido da superação 
e atendimento dessas necessidades através da articulação 
com outras Políticas Públicas. 
- O grupo conheceu locais de baixo acesso pelas famílias 
(ex.: SESC, Fazenda Roseira, Lagoa do Taquaral) 
- Participação dos usuários na Pré-Conferência e Conferência 
Municipal. 
- Protagonismo de um dos grupos que desenvolveu troca de 
saberes artesanais e convivência visando fortalecimento, 
autonomia e acesso à renda.  
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São Luís Grupo PAIF Acompanhamento: grupo 
de convivência (semanal) que articula 
atividades de artesanato e temas em 
discussão nos diversos momentos do 
ano.Realizou-se uma atividade de 
fotografia em parceria com Larissa 
Paixão Souza visando a discussão de 
questões de autoestima e valorização 
da mulher. Também se trabalhou a 
temática da Pré-Conferência de 
Assistência Social. 38 famílias foram 
atendidas nesta modalidade. 
 

- Propiciou o desenvolvimento de autonomia; 
- Promoveu o acesso das famílias aos seus direitos; 
- Fortaleceu a capacidade protetiva da família; 
- Envolvimento dos usuários no processo de organização do 
evento do dia 18 de maio (discussão sobre a violência sexual 
contra a criança e o adolescente) e 20 de novembro 
(discussão sobre racismo); 
- Participação dos usuários na Caminhada do dia 18 de maio 
e na Caminhada do dia 20 de novembro;  
 

Vila Réggio Oficinas “Criar e Conviver”: a oficina 
de pintura em tecido como o espaço 
de convivência continuado. Para além 
dos encontros semanais na oficina, 
foram realizados passeios de 
integração. 

- Houve o maior vínculo construído entre as participantes; 
- O vínculo estabelecido entre as participantes extrapola o 
espaço do CRAS. 

 

O Grupo (ação coletiva) funciona como um instrumento estratégico para atuar com 

famílias em situação de vulnerabilidade, visando à garantia das seguranças afiançadas pela 

política de assistência social, em especial as seguranças de acolhida e convívio. Além disso, visa 

garantir segurança de desenvolvimento de autonomia, através do envolvimento do grupo nas 

atividades voltadas para a promoção do acesso das famílias aos seus direitos, com vistas ao 

fortalecimento da capacidade protetiva da família. 

 

Nesta perspectiva e tendo em vista o cumprimento do Pacto de Aprimoramento do 

SUAS, todos os CRAS apresentam atividades grupais específicas para atendimento do público 

prioritário: beneficiários do Programa Bolsa Família (PBF) e do Benefício de Prestação 

Continuada (BPC). 

 

A seguir destacam-se as principais ações dirigidas às famílias do PBF: 

 

 Busca Ativa compreendida como estratégia de construção e estreitamento dos 

vínculos, executada por meio de visita domiciliar, contato telefônico e/ou por 

convocação dos beneficiários;   

 Grupo Informativo - Iniciantes do Programa Bolsa Família (PBF) por meio do qual 

os critérios e condicionalidades do Programa são explicados para as famílias 

recém incluídas (estratégia para a prevenção de descumprimento de 

condicionalidades);  
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 Grupo de Descumprimento de Condicionalidades (bimestral)- por meio do qual 

as famílias em situações de descumprimento de condicionalidades do PBF são 

acolhidas, sendo um grupo para aquelas que se encontram em situação de 

advertência, outro para aquelas em situação de suspensão e, por último, para as 

situações de bloqueio; 

 Atendimento individual, caso seja observada a necessidade ao término do 

trabalho em grupo; 

 Inclusão da família no acompanhamento PAIF, quando necessário. 

Vale ressaltar que, em interface com a área de Vigilância Socioassistencial, o CRAS Espaço 

Esperança desenvolve um grupo com usuários em conjunto com o entrevistador social da equipe 

do Cadastro Único; o CRAS Vila Réggio realiza uma “Roda de diálogo” entre equipe do CRAS e do 

Cadastro; e o CRAS Recanto Anhumas realizou uma reunião com as Escolas Estaduais do 

território, visando oferecer maiores orientações e esclarecimentos de dúvidas aos funcionários 

administrativos quanto ao registro de frequência escolar no sistema federal do Programa Bolsa 

Família. 

Como resultado, destaca-se: a aproximação da equipe com o público prioritário – 

beneficiários do PBF; a prevenção de situações de descumprimento de condicionalidades 

através do acesso prévio à informação sobre o Programa; a possibilidade de as famílias se 

reconhecerem na fala do outro, percebendo problemáticas sociais em comum, o que permite 

uma saída de uma visão individualista das condicionalidades para uma visão mais ampliada dos 

problemas sociais existentes no território. Destaca-se ainda, que a interface entre o 

entrevistador social e a equipe técnica favorece o aprimoramento operacional do PBF. 

Entretanto, a interface com as políticas de Saúde e Educação ainda se constitui um 

desafio para o grupo gestor, em especial, no que se refere à utilização dos códigos de 

descumprimento informados no Sistema. Além disso, as equipes apontam dificuldades na 

realização de busca ativa em função da diminuição da disponibilidade de transporte, que 

também é compartilhado com a equipe do Cadastro Único. Outro aspecto refere-se ao aumento 

da demanda de atendimento frente à capacidade operacional do Cadastro Único. 

Para o próximo ano, reafirma-se a importância no desenvolvimento de ações preventivas 

em relação às condicionalidades do Programa Bolsa Família, logo se garante a continuidade das 

reuniões de orientações; ampliação do diálogo com as escolas para minimizar a incidência de 

descumprimento em virtude de insuficiência da frequência escolar (código inserido no Sistema); 

e sugerem a criação de um instrumental que mensure a efetividade (os resultados) dos grupos 
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desenvolvidos como, por exemplo, a reincidência das famílias. 

Diante da Portaria Interministerial n° 5/2017, o ano de 2017 foi marcado pelo processo 

de inclusão dos idosos beneficiários do BPC no Cadastro Único. Sob a condução da 

Coordenadoria Setorial de Programas de Transferência de Renda, realizou-se a busca ativa dos 

5.400 idosos beneficiários através de parcerias com outros serviços do território (Centros de 

Saúde, SCFV), envio de correspondência, atendimentos descentralizados e horários da agenda 

do cadastro reservados para o atendimento dessa demanda. 

Um dos aspectos mais desafiadores desse processo foi à busca ativa desses usuários, em 

função da desatualização das informações de identificação e endereços fornecidas pelo Governo 

Federal e, principalmente pela redução da disponibilidade de transporte para cumprir as 

atribuições do serviço. Ademais, alguns idosos se recusam a realizar o cadastro e não 

compreendem que ao não realizar essa ação, perderão o benefício. 

Para o próximo ano, a proposta é intensificar a divulgação e a busca ativa dos 

beneficiários do BPC (idosos e pessoas com deficiência), em conjunto com CSPTR para que a 

meta federal estabelecida seja alcançada. 

Cabe destacar que em Campinas, metrópole de mais de um milhão de habitantes, as 

ofertas socioassistenciais de Proteção Social Básica são realizadas pelos cinco DAS, 12 CRAS e 

101 SCFV. No entanto, destaca-se que o PAIF é um serviço exclusivo dos CRAS. Desta forma, em 

relação ao Pacto de Aprimoramento, apresenta-se o seguinte cenário: 

Dos 14.861 beneficiários do BPC, 6.165 encontra-se em território de cobertura de CRAS. 

Desses, 170 famílias foram acompanhadas, atingindo-se um índice de 2,76%. 

Dos 653 beneficiários do PBF em fase de suspensão por descumprimento de 

condicionalidades, 374 encontra-se em território de cobertura de CRAS. Desses, 68 

famílias foram acompanhadas, atingindo-se um índice de 18,18%. 

Outra intervenção relevante realizada pelas equipes de trabalho dos CRAS refere-se às 

ações coletivas promovidas a partir de uma proposta / temática que atinge o território. Cada 

CRAS indicou aquela de maior destaque, conforme segue: 

 

 

 

 

 

 



 

28 
 

CRAS Descreva a principal ação realizada: 
Destaque os resultados alcançados com as 

atividades realizadas: 

Bandeiras I Semana da Consciência Negra (13 a 17/11) 
Semana em que o CRAS ofertou as seguintes 
atividades: roda de conversa sobre mulheres e 
juventude negra, oficina de bonecas abayomi, dança 
circular, apresentação cultural (maracatu), exibição 
de curtas-metragens seguida de reflexão, exibição de 
obras de arte esculpidas em madeira, exibição de 
textos/depoimentos, imagens. 
Contou com a participação de representantes da 
REAJU (Rede Articula Juventudes), Centro de 
Referência em Direitos Humanos na prevenção e 
combate ao racismo e discriminação religiosa, 
Projeto Gente Nova Unidade Castelo Branco, 
educadora social aposentada.  

-Implementação da Semana da Consciência 
Negra no CRAS Bandeiras, com vistas a 
discutir e refletir sobre o racismo no Brasil. 
- Rompimento com o silenciamento dessa 
temática no âmbito institucional. 
- Promoção de um espaço que possibilitou a 
reflexão e a fala sobre racismo a partir da 
vivência dos usuários, que resultou na 
produção de materiais expostos no evento 
(tema trabalhado transversalmente nos 
grupos).  
- Fortalecimento do trabalho conjunto da 
equipe, favorecendo a soma das diferentes 
habilidades pessoais dos profissionais.  

Campo 
Belo 

“No Pátio tem Côr” 
Evento em comemoração ao dia da Consciência 
Negra (24/12/2017). Contou com participação de 
mais de 50 visitantes 

- Maior envolvimento da comunidade e maior 
integração entre os serviços do território, por 
ser o terceiro ano consecutivo que o CRAS 
realiza eventos referentes ao tema. 

Campos 
Elíseos 

Evento de “18 de maio”  
Desenvolvido em parceria com os serviços do 
território, trabalhou temas relacionados com o Dia 
Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual 
de Crianças e Adolescentes 

- Divulgação para a população da importância 
de discutir o tema. 
- Maior envolvimento da rede, na organização 
e participação do evento. 

Espaço 
Esperança 

Grupo de mulheres (fevereiro a março) 
Teve como objetivo o empoderamento da mulher e 
seu protagonismo 

- Aumento do número de mulheres 
participando do grupo;  
- Aumento do número de mulheres com 
participação ativa no evento de mobilização e 
sensibilização da comunidade quanto aos 
direitos das Mulheres. 

Flamboyant Ida ao ExpoFlora(setembro)  
Passeio com os usuários atendidos nos grupos 
socioeducativos do CRAS 

- Convivência e fortalecimento dos vínculos 
familiares e comunitários. 

Florence Pré-Conferência da Assistência Social - Despertou o interesse dos usuários em dar 
continuidade à discussão sobre a política de 
assistência social 

Nelson 
Mandela 

SARAU Cultural DIC City 
Teve como temática a “Diversidade Sexual”, que se 
configurou em um desafio para a equipe de trabalho 
do CRAS, considerando o contexto social que o país  
vivencia.  
Foram realizadas rodas de conversas com os usuários 
e com os seus responsáveis para discutir a temática e 
iniciar um processo de reflexão e desconstrução de 
preconceitos.  
Contou com a participação do Centro de Referência 
LGBT para realizar as discussões de forma mais 
qualificada. 

- Problematização e sensibilização da 
população em relação à discriminação, 
preconceito e violência contra a população 
LGBT; 
- Desenvolvimento de ações em parceria com 
o CRLGBT,SETA, Projeto Guri e IRCAMP; 
- Esclarecimentos sobre conceitos 
relacionados a diversidade sexual; 
- Criação de espaço de debates sobre a 
temática para a população interessada. 
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Novo 
Tempo 

Evento de Prevenção ao Suicídio “Setembro 
Amarelo” 
Ação realizada em parceria com o ESPRO, CIC e 
Programa Recomeço Família, com enfoque no público 
jovem e jovem-adulto (15-29 anos), no âmbito da 
campanha do Ministério da Saúde de prevenção ao 
suicídio, que tem se configurado como uma das 
causas de mortalidade por causas violentas com 
maior crescimento no último quinquênio.  
Na região Sudoeste, em Campinas, a mortalidade por 
suicídio, na contramão das demais causas por mortes 
violentas, aumentou sua participação relativa no total 
de mortes por causas externas.  
A atividade consistiu em um cine-debate com a 
exibição de trechos do filme “Orações para Bob”, com 
profissional do ESPRO, e uma roda de conversa com 
uma profissional do Programa “Recomeço Família”, 
enfocando a correlação entre dependência química, 
codependência, sofrimento psíquico e suicídio.   

- Sensibilização do público-alvo da atividade 
para a temática de prevenção ao suicídio;  
- A atividade propiciou a interação, a 
sociabilidade e a convivência, inclusive de 
uma perspectiva intergeracional;  
- A aproximação do público-alvo (jovens e 
jovens-adultos) com o CRAS, de modo a se 
fortalecer a presença e atuação do serviço no 
território. 

Recanto 
Anhumas 

Palestra “Idoso na Família” (agosto) 
Com colaboração de palestrante voluntário, discutiu-
se o tema “Idoso na Família” com os participantes 
das Oficinas e pessoas interessadas da comunidade. 

- Avaliação positiva dos participantes, 
inclusive com pedidos de continuidade; 
- Envolvimento de Grupos de idosos do 
Centro de Saúde São Quirino e famílias de 
crianças e adolescentes frequentadoras do 
SCFV da rede socioassistencial do território; 
- Propiciou aos idosos reconhecerem seu 
papel social, além de se apropriarem de seus 
direitos; 
- Melhorou o relacionamento dos idosos com 
seus familiares. 

São Luís Atividades Datas Comemorativas  
Caminhadas no território visando a publicização dos 
temas relacionados com o Dia Nacional de Combate 
ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes, e com o Dia da Consciência Negra.  
Oficinas preparatórias para as caminhadas, realizadas 
nas escolas do território, no CRAS e no CAS Copiosa 
Redenção, visando a discussão dos temas pertinentes 
e formação de profissionais e usuários. 

- Colocou o assunto em pauta nos territórios 
com incidência de abuso e exploração sexual 
de crianças e adolescentes, abrindo espaço 
para a discussão e o enfrentamento desta 
realidade. 
- Participação de 257 pessoas nestas 
atividades, incluindo as caminhadas 
propriamente ditas e as oficinas 
preparatórias.  

Satélite Íris Pré e Conferência Municipal da Assistência Social e 
Oficinas em parceria com a Cultura e ONGs 
 

- Participação dos usuários em outros espaços 
de articulação política do território.  

Vila Réggio Atividade “Facilitando Direitos” 
Atividade mensal que aborda como tema os diversos 
direitos para acesso da população como, moradia, 
segurança alimentar, direitos da pessoa com 
deficiência, INSS- Previdência Social, jovem aprendiz 
e mercado de trabalho e Cadastro Único. 
Atividade “Nossos Encontros” 
Atividade com metodologia de módulos com 4 
encontros que mesclam passeios, filmes e rodas de 
conversa, com usuários do acompanhamento.  
Os temas trabalhados foram gênero e consciência 
negra, com visitação a patrimônios imateriais como, 
Comunidade Menino Chorão, Fazenda Roseira e 
Quilombo Brotas. 

- Ampliou o acesso à informações e direitos 
por parte dos usuários 
- Proporcionou novos espaços de convivência, 
conhecimento de locais e patrimônios da 
cidade 
- Ampliação de repertório sócio cultural dos 
usuários. 
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Além dessas, outras ações que promoveram avanços significativos e que impactaram o 

desafio 5 – Construção de Metodologias de trabalho na perspectiva da participação popular, 

embora ainda de modo incipiente, construídas a partir das práticas vivenciadas e com 

potencialidade nos territórios, foram:  

 “Cine Quebrada”: a partir da exibição de filmes de curtas metragens abordou-se 

temáticas voltadas para a juventude, na perspectiva da participação e mobilização 

– CRAS Bandeiras;  

 Mobilização de grupos na comunidade para discussão das Pré-Conferências 

Regionais e Conferência Municipal, a partir de metodologia participativa – CRAS 

Bandeiras, Campo Belo, Campos Elíseos, Flamboyant, Nelson Mandela, Recanto 

Anhumas, Satélite Iris, DAS Norte.  

 Construção de proposta de trabalho a partir do PAIF na perspectiva da 

participação social e identificação de lideranças – “Oficina Café Filosófico” e 

“Oficina Meninas Empoderadas” – CRAS Espaço Esperança;  

 Círculo de Cultura (Paulo Freire) com lideranças comunitárias do Jardim Sirius e 

Grupo Família Viva Jardim Florence – CRAS Florence;  

 Continuidade do Projeto “Rede Novas Atitudes.Com” e “Grupos de 

acompanhamento coletivo e de formação política no exercício da cidadania” – 

CRAS Satélite Iris;  

 Coletivo do Território: espaço de discussão de demandas da comunidade 

integrando a rede socioassistencial e intersetorial Estrela– CRAS Vila Réggio;  

 Mobilização do território para o dia 18 de Maio, com debates e reflexões através 

da oficina de Mangá e Beleza – “Que abuso é esse” – CRAS Nelson Mandela;  

 Articulação de ações com as lideranças comunitárias no sentido de construir o 

mapeamento/diagnóstico das potencialidades e fragilidades do território, na 

perspectiva da participação e de criação de fóruns comunitários – CRAS 

Flamboyant e Recanto Anhumas; 

 Fórum de Assistência Social (FAS) Norte – Grupo de usuários e trabalhadores da 

Assistência Social da região Norte, que se reúnem mensalmente, desde 2014, 

com proposta de formação sobre a política de assistência social que, em 2017, 

participou ativamente na organização da Pré-Conferência Regional e Conferência 

Municipal; no aprimoramento da cartilha informativa sobre o SUAS e elaboraram 

o I e II Boletim Informativo.  
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Para o próximo período há indicativos de continuidade dessas ações participativas nos 

territórios, com fomentos para a implantação e consolidação de fórum de usuários, conselho 

gestor, introdução de temas de participação popular nas oficinas continuadas dos CRAS, 

aprimorar os processos de avaliação, entre outros. Demarca-se, porém, que para avançar na 

metodologia há necessidade de formação.  

Como é possível observar, muitas das ações descritas envolveram parcerias com outras 

políticas setoriais, reverberando em um maior alcance da ação e dos resultados. Esta articulação 

será aprofundada em um tópico específico: Gestão Territorial. 

Considerando que promover momentos e espaços de discussão de temas como os 

descritos acima, fomenta a reflexão e propicia a apropriação e empoderamento da população, 

além de trazer a possibilidade de um movimento de mudança social, para 2018 os serviços 

propõe como estratégia: 

 

1. Envolver a rede socioassistencial e intersetorial do território no desenvolvimento 

das ações, potencializando a divulgação e ampliando a participação dos usuários; 

2. Ampliar eventos em parceria, no território; 

3.  Fortalecer as ações junto aos usuários visando à participação e o controle social; 

4. Reavaliar as vias de comunicação com os representantes do território no CMDCA 

e em outros conselhos que possam atuar como parceiros e viabilizar recursos 

para as atividades; 

5.  Manter o debate sobre os temas em todas as ações desenvolvidas no CRAS ao 

longo do ano. 

  

Ademais, os CRAS apontam como desafios enfrentados no processo de organização e 

efetivação das ações: 

 Requisições institucionais, traduzidas em formas do atendimento dos protocolos; 

  Recadastramento dos idosos beneficiários do BPC proposto pelo MDS com 

prazos curtos e relação desatualizada; 

  Redimensionamento do transporte nas regiões versus a demanda dos serviços; 

  Carência de material de divulgação dos serviços e eventos; 

  Diminuição da cota de “kit lanches” para eventos nos territórios; 

  Não celeridade nos processos de compras de materiais pedagógicos, insumos 

para as oficinas, equipamentos, manutenção; 
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  Falta de reposição dos profissionais nas equipes (assistentes sociais e psicólogos, 

agentes de ação social e funcionários administrativos); 

  Inexistência de recurso financeiro para adaptar atividades frente a imprevistos; 

  Carência de uma ferramenta no SIGM que delimite o perfil dos usuários que 

intencionamos convidar para as atividades. 

Ressalta-se a necessidade de ampliação do RH, principalmente de agentes de ação social 

para potencialização das atividades e de seus resultados. 

A tabela a seguir demonstra quantitativamente, o número de famílias atendidas, de 

atendimentos individuais e de atendimentos coletivos realizados por cada um dos CRAS: 

 

Dados de Atendimento de 2017 

Região CRAS 
Total de 
famílias 

atendidas 

Total de 
Atendimentos 

Particularizados 

Total de 
Atendimentos 

Coletivos 

Leste 
Flamboyant 1.136 1.771 1.610  
Recanto Anhumas 1.527 2.051  1.154 

Noroeste 

Florence 1.886 858  2.709 
São Luís 1.851 2.175  629 
Satélite Iris 1.491 1.660  3.828 

Norte 
Espaço Esperança 1.286 944  1.713 
Vila Réggio 1.358 2.058  1.979 

Sudoeste 

Campos Elíseos 1.199 1.204  792 
Nelson Mandela 1.285 691  1.961 
Novo Tempo 1.375 1.685  264 

Sul 
Bandeiras 2.087 715  1.853 
Campo Belo 1.623 2.169  2.316 

TOTAL 18.104 17.981 20.808 

 

 

Mesmo diante de um cenário político e econômico de retirada de direitos, de aumento 

da pobreza e desigualdade social, do aumento pela procura por atendimentos emergenciais e 

individuais no âmbito da sobrevivência, os CRAS acolheram a demanda espontânea da 

população e persistiram no trabalho coletivo, na perspectiva da prevenção, com vistas à 

diminuição dos riscos pessoais e sociais que afetam o grupo e a comunidade. Logo, os CRAS vêm 

atingindo seus objetivos nos territórios de alta vulnerabilidade através de ações preventivas e 

coletivas. 

 

 

 



 

33 
 

GESTÃO TERRITORIAL 

 

“A gestão territorial da proteção básica responde ao princípio de descentralização do SUAS e 

tem por objetivo promover a atuação preventiva, disponibilizar serviços próximo do local de moradia 

das famílias, racionalizar as ofertas e traduzir o referenciamento dos serviços ao CRAS em concreto, 

tornando a principal unidade pública de proteção básica uma referência para a população local e 

para os serviços setoriais” (Orientações Técnicas para os CRAS, 2009) 

No município de Campinas, a gestão territorial é coordenada em conjunto pelas 

coordenadorias distritais e chefias de setor de CRAS. Em 2017, conforme proposto pelo 

planejamento estratégico e em continuidade aos processos iniciados em 2015 e 2016, as ações 

desenvolvidas buscaram impactar principalmente os desafios de articular os serviços da PSB entre si, 

os serviços da PSB com os serviços da PSE e as ações da política de assistência social com as demais 

políticas sociais do território. 

Durante este ano, a articulação da rede socioassistencial firmou-se, principalmente, a 

partir da criação e fortalecimento dos Grupos de Trabalho para reordenamento dos SCFV nos 

territórios de DAS e de CRAS. Estes espaços contaram com a participação das Organizações da 

Sociedade Civil (OSC) conveniadas à SMASA e responsáveis pela execução dos SCFV. 

O GT recebeu nomes diferentes em cada território, escolhidos pelos coletivos, 

favorecendo sua identidade e variando sua periodicidade de acordo com as necessidades 

específicas, o que impactou no Desafio 1 - Fortalecer a identidade da PSB no pressuposto da 

prevenção e no Desafio 2 - Articular os serviços da PSB. 

Os GTs SCFV dos microterritórios têm a responsabilidade de contribuir na construção da 

gestão territorial, planejando e promovendo ações articuladas ao CRAS, fortalecendo o caráter 

preventivo nos territórios, além da interface com os GTs Regionais e GT SCFV Ampliado.  

De acordo com o CRAS Espaço Esperança, os resultados de 2017 foram: maior acesso às 

informações dos Programas de Transferência de Renda; maior sinergia entre as equipes do CRAS 

e as equipes dos SCFV; a reorganização das rotinas do CRAS para acolher as demandas dos SCFV; 

a discussão do instrumental de referenciamento e contrarreferenciamento; definição das 

agendas de discussão de casos entre CRAS e SCFV; abertura de canal de diálogo e discussão de 

casos com a rede do SESF; participação ativa do CRAS e a rede socioassistencial dos SCFVs nas 

reuniões da Rede Abraço, com proposituras de ações coletivas e preventivas e nos eventos 

anuais; dentre outros. 

O CRAS Vila Réggio, durante o ano de 2017, reconhece uma maior interação com a rede 

de serviços e reconhecimento dos espaços físicos e ações executadas a partir do espaço 
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denominado “Roda Rede”: houve avanço na sistematização do fluxo entre SCFV e CRAS; leitura 

territorial e discussão sobre as violações percebidas pelos serviços presentes no território, a 

partir do PAEFI/SESF; conhecimento das proteções pela rede socioassistencial; mapeamento dos 

atendimentos dos serviços com cruzamento de dados para verificação de duplicidades de 

atendimentos; dentre outros. 

Para o CRAS Recanto Anhumas, o GT SCFV promoveu a articulação dos serviços visando 

construir aspectos de responsabilidades em comum, para resultados maiores, dentre eles: 

levantamento e cruzamento das famílias em acompanhamento PAIF que também são atendias 

nos SCFV; elaboração do PAF em conjunto com os SCFV, para as famílias incluídas em 

acompanhamento desde junho de 2017; discussão do fluxo de referenciamento e 

contrarreferenciamento; reflexão de questões da identidade do grupo, levantamento de dados e 

realização de mapeamentos. 

No território do CRAS Satélite Íris, houve o desdobramento para reuniões semanais de 

discussão de casos e realização de referenciamentos e contrarreferenciamentos. Além disso, foi 

construído um levantamento de informações sobre o território e a pontencialização do GT SCFV 

microterritorial a partir da entrada de representante do CREAS Noroeste e da técnica da CSAC.  

De acordo com os CRAS Bandeiras e Campo Belo, os encontros propiciaram o diálogo 

sobre o reordenamento dos SCFV com base no Marco Regulatório das Organizações da 

Sociedade Civil (MROSC), bem como no estabelecimento de fluxos de referenciamento entre o 

PAIF e o SCFV, além de esclarecimentos sobre os públicos prioritários estabelecidos na Resolução 

CNAS 01/2013, articulados com o GT SCFV Ampliado, o que reflete a realidade da maioria dos 

territórios. 

Outro importante avanço no ano de 2017 foi o fortalecimento do uso do SIGM enquanto 

instrumento de gestão. Com todos os SCFV utilizando o sistema, o cruzamento de famílias 

atendidas com o CRAS foi facilitado. Os serviços apontam para o seu fortalecimento, através do 

treinamento de profissionais. 

Algumas dificuldades nesse processo foram apontadas pelos territórios: 

 Falta de coordenadores e técnicos dos SCFV em algumas reuniões, em 

decorrência da dificuldade na liberação dos trabalhadores e alta demanda nos 

serviços, dificultando a plena participação; 

  Poucos SCFV em alguns territórios, como os dos CRAS Nelson Mandela, Novo 

Tempo, Campo Belo e Florence; 

  Participação das OSCs não conveniadas nos GTs (CRAS Nelson Mandela); 
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  Rotatividade de profissionais nas OSCs, implicando na mudança de 

representantes, tanto nos GTs Regional e Microterritorial, como no GT Ampliado. 

Para o ano de 2018, a maioria dos territórios de CRAS e DAS apontou para o 

fortalecimento dos GT SCFV, destacando-os como importante espaço de gestão regional e 

microterritorial, colocando como desafio o estabelecimento de representantes permanentes dos 

SCFV.  

 

Outro espaço estratégico de articulação territorial instituído nas regiões e que, em 2017, 

se manteve com a finalidade de estreitar a articulação entre a Proteção Social Básica (PSB) e a 

Proteção Social Especial (PSE), refere-se ao Grupo de Trabalho (GT) Interproteções.  

A região Noroeste aponta que o GT retornou à discussão do papel de cada proteção e, 

em conjunto com a chefia do CREAS Noroeste, redirecionou as reuniões. Situação similar 

ocorreu nas regiões Norte e Leste, em que os encontros aconteceram regularmente, porém sem 

avanço, com a retomada de discussões de conceitos que, a princípio, haviam sido superados no 

GT Ampliado, e o esvaziamento do grupo, o que comprometeu a definição dos 

encaminhamentos, fragilizando a resolutividade frente às questões discutidas neste espaço, 

principalmente o alinhamento dos fluxos de referência e contrarreferência e a inclusão da rede 

socioassistencial, conforme proposta inicial do GT Interproteções de âmbito central. 

A região Sul aponta a consolidação do GT Interproteções Regional, o que propiciou o 

alinhamento dos fluxos de trabalho, referenciamento e contrarreferenciamento, tornando os 

atendimentos entre as Proteções mais ágeis e com maior resolutividade. 

Na região Sudoeste o GT teve avanços e retrocessos na execução, com uma potência 

maior no segundo semestre, após a implantação do CREAS Sudoeste. 

Cada região apresenta dinâmica e desenhos próprios no que se refere aos processos de 

articulação com os serviços do território. Entretanto, se por um lado há convergência na 

avaliação de que se tenha consolidado uma agenda sistemática e favorecido a aproximação 

entre as proteções através da troca de informações das famílias em atendimento na PSE de 

Média e Alta Complexidade, por outro lado não houve avanço no estabelecimento dos fluxos, 

visto que a discussão retornou ao mote do papel de cada proteção. Desse modo, a inclusão da 

rede conveniada (SCFV e SESF) nesse espaço interproteções foi adiada para o 1º semestre de 

2018. 

Em contrapartida, considerando as especificidades de cada território, a PSE integrou 

outros espaços de articulação territorial existentes, tais como, os de discussão de casos com a 
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rede socioassistencial e intersetorial. Essa ação proporcionou maior articulação e alinhamento 

entre os serviços para o atendimento/acompanhamento das famílias; favoreceu respostas mais 

qualificadas, visando o enfrentamento das vulnerabilidades vivenciadas e o estabelecimento de 

medidas de proteção, alcançando assim, maior resolutividade. Todavia, o foco ainda aponta para 

a discussão dos casos, gerando um distanciamento na reflexão sobre o estabelecimento de fluxo 

interproteções. 

Por outro lado, os CRAS Espaço Esperança e Vila Réggio destacam a participação de 

profissionais da PSE de Média e Alta Complexidade nas reuniões da rede socioassistencial dos 

microterritórios dos CRAS; o CRAS Florence ressalta as ações coletivas “Jiu-jitsu” e “Prosa no 

CEU” desenvolvidas em parceria com o SESF CRAMI; e o CRAS Satélite Íris salienta a participação 

do CREAS Noroeste na reunião de Gestão Territorial do microterritório do CRAS.  

Diante de alguns entraves e de concepções por vezes distintas entre a Proteção Básica e a 

Proteção Especial, aponta-se a necessidade de se retomar o GT Interproteções no âmbito central 

em 2018, considerando-se  situações que extrapolam a esfera de decisão dos territórios, como 

por exemplo, situações  onde existem suspeitas de violação de direitos, bem como acerca da 

pactuação/participação dos serviços, e posteriormente, inclusão da rede socioassistencial (PSB e 

PSE) no GT. 

Ao mesmo tempo, propõe-se aperfeiçoar os espaços de discussões de casos, envolvendo 

a equipe do CREAS e SESF, sobretudo nas discussões relacionadas às suspeitas de violação de 

direitos, já mencionadas anteriormente, avançar no diálogo sobre a inclusão e desligamento das 

famílias referenciadas; pensar em novas estratégias de articulação com a Alta Complexidade; 

trabalhar em parceria, planejando ações em conjunto, respeitando a territorialidade; traçar 

novas estratégias para a efetividade do GT Interproteções Regional, buscando a participação 

sistemática dos profissionais representantes das proteções/serviços nas reuniões. 

Além disso, a região Sudoeste espera aprimorar a relação com a PSE Média 

Complexidade dada à implantação do CREAS Sudoeste ainda ser recente. As regiões Norte e 

Leste, tendo em vista as características da rede socioassistencial e a ausência do CREAS 

territorializado, apontam a necessidade de se (re)pensar o formato do GT Interproteções 

regional. 

Conforme mencionado no tópico Centro de Referência da Assistência Social, as ações 

realizadas em conjunto com os serviços das outras políticas setoriais presentes no território 

apresentam um maior alcance e resultados, tais como: 

 Participação da comunidade na ação desenvolvida; 
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  Maior debate no território sobre os fenômenos de maior índice de 

vulnerabilidade e risco pessoal e social (Violência à Mulher, Exploração e 

Violência Sexual de Crianças e Adolescentes, Violência Urbana); 

  Aumento da participação e vinculação das famílias nos serviços; 

  Fortalecimento dos vínculos institucionais; 

  Fomento da população do território em relação ao pertencimento do mesmo, na 

ocupação dos espaços públicos visando o convívio familiar e comunitário; 

  Integração dos participantes, proporcionando novos laços de amizade e novas 

relações entre os moradores do território; 

  Fortalecimento de processos cooperativos entre política de saúde e rede 

socioassistencial; 

 Estreitamento de vínculos familiares e comunitários; dentre outros. 

 

Dessa maneira, as reuniões intersetoriais constituem-se em espaços estratégicos, locus 

privilegiado das demandas dos territórios, onde se evidenciam potencialidades e fragilidades, 

além da propositura de ações conjuntas para o enfrentamento das situações de vulnerabilidade 

e risco social. A seguir, descrevem-se algumas destas ações: 

 

 Projeto PAC Santa Lúcia – CRAS Campos Elíseos 

 Eventos de mobilização e sensibilização comunitária: 

o Realização de um Cortejo referente ao Dia Nacional de Combate à 

Exploração e Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes (18 de maio) 

– CRAS Campo Belo, CRAS Espaço Esperança, CRAS Nelson Mandela, CRAS 

São Luís e CRAS Recanto Anhumas. 

o Dia da Mulher / Combate a Violência e Proteção aos Direitos das Mulheres 

– CRAS Espaço Esperança e CRAS São Luís 

o Caminhada da Paz– CRAS Espaço Esperança 

 Evento da Comunidade: 

o Intersetorial Rede Abraço – CRAS Espaço Esperança 

o 8ª Tarde da Alegria – CRAS Recanto Anhumas 

 Ação comunitária “Nós na Praça” – CRAS Flamboyant  

 Roda de conversa com discussão de Gênero e Cuidado com os Filhos – CRAS 

Florence 



 

38 
 

 Ação do Bosque – CRAS Nelson Mandela 

 Feira de Economia Solidária – CRAS Vila Réggio 

 Ação comunitária em parceria com ISA e Cadastro Móvel – CRAS Vila Réggio 

 Rede Novas Atitudes.com – CRAS Satélite Íris e CRAS Florence 

 

Contudo, as equipes apontam que uma das maiores dificuldades para a realização desse 

tipo de atividade é a sensibilização dos parceiros de outras políticas, em especial, da Educação. A 

adesão às ações se dá conforme os interesses particulares de cada serviço, de modo que a 

participação se relaciona à possibilidade de maior visibilidade para o serviço, reforçando a 

cultura personificada e não institucionalizada. 

 

Cabe ressaltar que para uma ação mais efetiva é necessária uma análise / diagnóstico 

mais aprofundado das situações que atingem cada território. Para tanto, durante o ano de 2017 

ocorreram encontros com o Setor de Produção e Gestão da informação da área de VS, na 

perspectiva de dialogar acerca dos dados importantes para a gestão territorial e planejamento 

das ações dos CRAS. No entanto, ainda não foi possível formular, elencar e priorizar quais dados 

ou informações seriam interessantes ou quais tipos de produção, em virtude da diversidade de 

metodologias que poderiam servir para melhor leitura do território e qualificar as ações neste 

momento. Aponta-se para o ano de 2018, a  definição de metodologia para se iniciar a produção 

dos diagnósticos territoriais. 

 

Dessa forma, progredimos no processo de gestão territorial, em especial na realização de 

ações conjuntas tanto no âmbito do atendimento particularizado, quanto da comunidade. 

Contudo, o investimento nestes espaços de articulação territorial deve ser permanente. 

 

 

Pré-Conferências e Conferência Municipal 

As Pré-Conferências Regionais e a Conferência Municipal de Assistência Social foram 

acontecimentos significativos para os serviços e seus respectivos territórios. Os eixos 

norteadores definidos para as Conferências foram: 

1. A proteção social não-contributiva e o princípio da equidade como paradigma para a 

gestão dos direitos socioassistenciais;  

2. Gestão Democrática e Controle Social: o lugar da sociedade civil no SUAS;  
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3. Acesso às seguranças socioassistenciais e a articulação entre serviços, benefícios e 

transferência de renda como garantias de direitos socioassistenciais; 

4. A legislação como instrumento para uma gestão de compromissos e 

corresponsabilidades dos entes federativos para a garantia dos direitos socioassistenciais. 

Foi realizada formação, a qual possibilitou a condução metodológica dos eixos pelas 

equipes regionais, e se traduziram em várias ações de mobilização e preparação. O resultado 

desse processo foi bastante satisfatório no que diz respeito à participação de usuários, de 

grupos organizados da comunidade, de lideranças (em especial nas regiões Sudoeste, Noroeste e 

Norte) e de trabalhadores da rede socioassistencial nas Pré-Conferências e na Conferência. Nas 

regiões Sul e Leste houve presença expressiva de profissionais e integrantes da rede.  

O CRAS Bandeiras, por exemplo, contou com um grupo quinzenal para debate sobre a 

participação social das (os) usuárias (os) nos espaços de controle social. Inicialmente trabalhou a 

participação na Pré-Conferência e na Conferência e, posteriormente, o atual cenário da política 

pública de assistência social. 

O CRAS Florence realizou uma ação coletiva de abordagem no bairro Jardim Florence II, 

contribuindo no envolvimento da população.  

O CRAS Recanto Anhumas promoveu reuniões semanais com lideranças locais, 

favorecendo a reflexão e estudo dos eixos propostos, procurando elencar as necessidades do 

território frente aos eixos. 

O CRAS Satélite Iris destacou o envolvimento dos trabalhadores e da população atendida 

na preparação da Pré-Conferência, conferindo protagonismo aos usuários. 

O CRAS Villa Réggio apontou que o Fórum de Assistência Social da região, o FAS NORTE, 

caracterizou-se principalmente como espaço formativo e informativo, mostrando-se importante 

para a mobilização dos usuários e rede de serviços no sentido da participação na Pré-

Conferência Regional e Conferência Municipal de Assistência Social. 

O CRAS Nelson Mandela destacou as ações realizadas junto à população residente nos 

territórios que contou com atividades em parceria com a rede socioassistencial: ANA, Centro 

Comunitário Jardim Santa Lúcia e IRCAMP. O resultado foi a expressiva participação da 

Comunidade Nelson Mandela na Conferência Municipal de Assistência Social. A Região Sudoeste 

reforçou o envolvimento da rede socioassistencial nos processos de mobilização e organização. 

A região Leste constituiu uma Comissão Regional formada por profissionais do DAS, dos 

CRAS e dos SCFV para organização e mobilização da rede socioassistencial e população para 

participação na Pré-Conferência da região. 
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A região Noroeste organizou um Grupo de Trabalho para a organização da Pré-

Conferência que, de acordo com a avaliação dos profissionais, gerou importante envolvimento 

dos técnicos da rede de SCFV no planejamento, a participação das demais proteções e mobilizou 

significativo número de usuários participantes. 

A região Sul destacou o envolvimento da rede socioassistencial na organização e 

mobilização dos usuários dos serviços por meio de encontros denominados “Mobiliza Sul”, cujo 

objetivo foi discutir, esclarecer e planejar a participação dessa população na Pré-Conferência e 

na Conferência Municipal de Assistência Social. 

A região Norte organizou um grupo de trabalho formado por trabalhadores da rede 

pública, da rede conveniada e representantes de usuários, que atuou na preparação da 

metodologia da Pré-Conferência Regional e na mobilização da população a partir dos 

microterritórios. A estratégia se mostrou potente, uma vez que foram eleitos 3 delegados (sendo 

1 usuário) pela região na Conferência Municipal, os quais também foram para a Conferência 

Estadual e para a Nacional. 

Como resultado, 160 pessoas participaram da Pré-Conferência da região Sudoeste; 130, 

da região Leste; 203 da região Norte, 187 da região Sul e 275 da região Noroeste, perfazendo um 

total de 955 participantes, resultado bastante significativo o qual fortalece a referência dos 

serviços nos territórios, bem como o diálogo, o vínculo com a população local e a  revelação de 

potências e lideranças.  

 

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) 

 

De acordo com o Conselho Nacional de Assistência Social, através da Resolução nº 01, de 

21 de fevereiro de 2013, em seu Capítulo 1, Art. 2, que “dispõe sobre o reordenamento do 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV” e dá outras providências, “o SCFV é 

um serviço de Proteção Social Básica realizado em grupos, organizado a partir de percursos, de 

modo a garantir aquisições progressivas aos seus usuários, de acordo com seu ciclo de vida, a 

fim de complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de 

vulnerabilidade e risco social.” 

Neste sentido, desde 2014, o município vem realizando diversas ações para garantir o 

reordenamento dessa rede, através de um trabalho coletivo, que congrega profissionais dos 

SCFV e os gestores públicos (GT SCFV). 
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Dos 101 SCFV em 2017, entre as modalidades "6 a 14 anos" e "Inclusivos e 

Intergeracionais", 100 funcionaram por meio de parceria e um, o SCFV Vila Formosa, pela 

execução direta da SMASA. Este serviço, que  atende crianças e adolescentes de 6 a 14 anos 

ofereceu, durante o ano, diversas atividades coletivas, dentro e fora da unidade, favorecendo o 

reconhecimento e apropriação de espaços públicos da cidade, além da convivência para o 

fortalecimento de vínculos entre os usuários, famílias e comunidade. 

 

Grupos de Trabalho para reordenamento do SCFV  

De acordo com o relatório anterior, o ano de 2016 foi marcado pela Formação 

“Convivência no SUAS”, com foco nos educadores e agentes de ação social; a reflexão conceitual 

e metodológica acerca do público prioritário, que deve compreender pelo menos 50% dos 

usuários dos SCFV; e a definição do fluxo de referência e contrarreferência para os SCFV. 

Em 2017, o Grupo de Trabalho Ampliado para redordenamento dos SCFV (GT SCFV 

Ampliado) iniciou com a apresentação do registro em vídeo da Formação Convivência no SUAS, 

produzido pela equipe responsável pela formação, e do glossário sobre as situações prioritárias 

para os SCFV, produto de um processo de discussão e revisão conceitual ocorrido no ano de 

2016. Ambos os materiais, em breve, estarão disponíveis para consulta na página da SMASA no 

site da Prefeitura. 

Durante o ano, o GT manteve o foco nos microterritórios de CRAS perseguindo a 

unificação do fluxo de referenciamento e contrarreferenciamento aos SCFV. Houve, no primeiro 

semestre, análise e encaminhamentos sobre as proximidades e os distanciamentos expressos 

pelos diferentes microterritórios, considerando os impactos no fluxo, com foco na relação SCFV-

CRAS-CREAS, e o reconhecimento dos diferentes instrumentais utilizados pelos serviços, 

reafirmando o SIGM como instrumento padrão para unificação do processo, além das reflexões 

acerca da necessidade do desenvolvimento de outras funcionalidades no sistema. 

A discussão sobre os diferentes modos de referenciar e contrarreferenciar, abriu a 

necessidade de se conhecer e discutir a relação entre a Proteção Social Básica, através dos CRAS 

e SCFV, e a Proteção Social Especial de Média Complexidade, em relação aos CREAS PAEFI e SESF, 

o que ocorreu no terceiro trimestre de 2017. 

Todo o processo foi realizado de forma transversal, ou seja, toda produção reflexiva e 

objetiva obtida no GT SCFV Ampliado foi levado para os GT’s SCFV Regionais e Microterritoriais 

para novas problematizações e sugestões que retornavam no mês seguinte ao GT SCFV 

Ampliado.  
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Como estratégia para garantir a transversalidade, a CSPSB estabeleceu que o apoio 

técnico para os SCFV acompanhasse e auxiliasse às coordenadoras regionais e às chefias de 

setor de CRAS, para fortalecimento dos GT's existentes e na criação desse espaço nos territórios 

em que ainda estavam por constituir. Dessa forma, enquanto estratégia de reordenamento, ao 

final do ano de 2017, todos os territórios de CRAS contavam com um grupo de trabalho para 

discussão das questões envolvendo os SCFV, favorecendo a gestão territorial, conforme meta 

estabelecida no final de 2016. 

Além disso, a existência de um profissional específico para articulação dos processos que 

envolvem o reordenamento foi fundamental para qualificar a identificação das potencialidades e 

fragilidades de cada território, além de favorecer a circulação das informações. 

Todo o processo garantiu a interface da gestão com os diferentes serviços e 

trabalhadores do SUAS na composição dos resultados. 

Uma das dificuldades apontadas pelos territórios durante o ano foi à necessidade de se 

ampliar o diálogo sobre o reordenamento com os dirigentes das OSC's, a fim de facilitar e 

fortalecer o processo. 

 

Formação Direito e Cidadania 

Em continuidade ao processo de formação dos profissionais da Proteção Social Básica 

(PSB), especialmente dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), nos dias 

04 e 05 de setembro de 2017, na Estação Cultura, em parceria com a Assistência Social da 

PAULUS, a SMASA ofereceu a formação “Direito e Cidadania”, voltada aos educadores e agentes 

de ação social que atuam diretamente com crianças e adolescentes. 

A PAULUS ofereceu todo o material didático, bem como o material (kit’s) para o trabalho 

dos educadores nos serviços.  

Ao todo, foram 48 participantes, atendendo 48 unidades de serviço entre SCFV e CRAS, 

com a entrega de 7.000 kit’s entre os diferentes serviços com profissionais participantes. 

O objetivo da formação, além de fortalecer o papel protetivo desses profissionais, foi de 

torná-los multiplicadores em suas unidades de serviços.  

 

Sistema de Informações do Serviço de Convivência (SISC) 

O SISC é uma ferramenta de gestão do SCFV desenvolvida pelo Ministério do 

Desenvolvimento Social (MDS) e operada em conjunto com os municípios que realiza o 

acompanhamento e monitoramento dos serviços executados, assim como a apuração dos 
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atendimentos realizados, para fins de cálculo do cofinanciamento federal. A CSPSB, em conjunto 

com a área da Vigilância Socioassistencial, conduz o processo trimestral de inserção das 

informações coletadas junto à rede de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. 

Atualmente o Município recebe cofinanciamento federal referente a 2.160 metas, das quais 

1.080 são reservadas ao público prioritário dos SCFV. Em dezembro de 2017, dos 3.758 usuários 

inseridos no SISC, 2.076 encontravam-se em situação prioritária, conforme demonstrado na 

tabela abaixo: 

 

Situação Prioritária – TODAS AS IDADES Quantidade 
I. Em situação de isolamento 23 
II. Trabalho infantil 16 
III. Vivência de violência e ou negligência 1.684 
IV. Fora da escola ou com defasagem escolar superior a 2 (dois) anos 12 
V. Em situação de acolhimento 03 
VI. Em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto 13 
VII. Egressos de medidas socioeducativas 2 
VIII. Situação de abuso e/ ou exploração sexual 06 
IX. Com medidas de proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA 268 
X. Crianças e adolescentes em situação de rua 09 
XI. Vulnerabilidade que diz respeito às pessoas com deficiência 46 
Público prioritário 2.076 
Não está em situação prioritária 1.682 
TOTAL 3.758 

Fonte: Relatórios estatísticos das situações prioritárias (SISC – dezembro 2017) 

 

Como é possível observar, a presença de usuários com vivência de violência e ou 

negligência é expressiva, exigindo cada vez mais qualificação dessa importante oferta 

socioassistencial. 

O público que acessa os SCFV, mas não está em situação prioritária conforme a 

normativa, se refere a usuários e famílias em situação de vulnerabilidade e risco social. Além 

disso, as equipes de trabalho têm apontado que o crescimento na busca pelo serviço – muitas 

vezes para garantir sobrevivência – é resultado do aprofundamento da desigualdade 

socioeconômica no país, que fragiliza a capacidade protetiva das famílias e requer do sistema 

estratégias de proteção social.  

Desde 2016 e intensificando ao final de 2017, o GT Ampliado buscou fortalecer a 

interface entre Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), a fim de aprimorar 

o referenciamento do público prioritário, conforme descrito acima. 
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Comissão de Prevenção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do CMDCA 

Durante o ano de 2017, houve a mudança do nome da “Comissão de Proteção Básica” 

para “Comissão de Prevenção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente”. A alteração, 

deliberada pelo coletivo que integrou a comissão durante o ano, teve como justificativa a 

necessidade de reforçar o compromisso com as políticas públicas de todas as áreas que 

protegem as crianças e adolescentes.  

Além disso, no primeiro semestre de 2017, a comissão promoveu um encontro com 

diferentes representantes das políticas públicas de saúde, assistência social, educação, esportes, 

do Sistema de Garantia de Direitos, dentre outras, a fim de apresentar a importância da 

comissão e sensibilizar a participação. 

A CSPSB esteve presente nas discussões da comissão durante todo o ano. 
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DESAFIOS NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 

 

 Aumento da procura por serviços socioassistenciais em decorrência do agravo da 

situação econômica do país; 

 Insuficiência de benefícios emergenciais como, auxílio-transporte e cartão-

alimentação emergencial, para atendimento da demanda dos usuários; 

 Restrição orçamentária e financeira do município inviabilizando: a efetivação de 

uma proposta de formação/supervisão para as equipes da PSB; a manutenção da 

celeridade dos processos de compras de equipamentos de informática, insumos 

para as oficinas e Kit lanches para eventos nos territórios; a reposição de 

profissionais (assistentes sociais e psicólogos, agentes de ação social e funcionário 

administrativo) para recomposição das equipes e a implantação do CRAS São 

Domingos. 

 Diminuição do transporte nas regiões versus a demanda dos serviços; 

 Carência de material de divulgação dos serviços e eventos;  

 Requisições institucionais, traduzidas em formas do atendimento dos protocolos;  

 Interface com as políticas de Saúde e Educação no que se refere aos códigos de 

descumprimento de condicionalidades do PBF informados no Sistema; 

 Desatualização das informações de identificação e endereço de idosos 

beneficiários do BPC fornecidas pelo governo federal, pouca divulgação midiática 

e incompreensão, por parte dos usuários, da conseqüência da não realização do 

Cadastro Único; 

 Participação de representantes dos diferentes serviços nos espaços intersetoriais 

e da rede socioassistencial, em virtude da dificuldade na liberação dos 

trabalhadores e alta demanda nos serviços; 

 Distanciamento dos dirigentes das OSCs quanto ao processo em curso de 

reordenamento dos SCFV. 

 Número insuficiente de SCFV em alguns territórios de DAS e CRAS;  

 A diferença da abrangência de território sob responsabilidade de CRAS e DAS 

exigindo fluxos diferenciados; 

 Interlocução entre as proteções acerca do fluxo interproteções, em detrimento 

das discussões dos casos; 

 Equipe de referência incompleta nos CRAS Campos Elíseos, Novo Tempo, 
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Florence; 

 Estrutura física dos CRAS Campo Belo, Flamboyant e Satélite Íris; 

 Articulação com o CMAS para organização e mobilização, em especial a 

infraestrutura, das Pré-Conferências Regionais. 

 

RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

 Fortalecimento das chefias no desempenho do papel de gestor; 

 Promoção de espaços de discussão, formulação e execução de propostas do GT 

SCFV Ampliado nos territórios;  

 Avanço na definição do fluxo entre SCFV e CRAS; leitura territorial e discussão 

sobre as violações percebidas pelos serviços presentes no território, a partir do 

PAEFI/SESF; maior conhecimento pela rede socioassistencial das especificidades 

do trabalho social com famílias nas Proteções Básica e Especial; mapeamento dos 

atendimentos dos serviços com cruzamento de dados para verificação de 

duplicidades de atendimentos; dentre outros; 

 Implementação de grupos regionais e microterritorias para discussão de casos, 

mediações e construção de fluxo de referenciamento e contrarreferenciamento;  

 Socialização das metodologias de trabalho dos CRAS em seminário; 

 Mobilização das equipes, da rede socioassistencial e dos usuários no processo da 

XII Conferência Municipal de Assistência Social, fortalecendo a referência dos 

serviços nos territórios, ampliando o vínculo com a população e revelando 

potencialidades dos territórios.  

 Expressiva participação nas Pré-Conferências Regionais, totalizando 955 

participantes; 

 Avanços nos processos de trabalho das equipes; no fortalecimento da identidade 

da PSB na perspectiva da prevenção; na ampliação das ações coletivas; no 

movimento de construção de metodologia participativa pelas equipes; na gestão 

territorial; e no planejamento das ações; 

 Avanço no processo da relação interproteções nos territórios;  

 Progresso no processo de consolidação do uso do SIGM para os DAS; 

 Qualificação e organização dos registros dos atendimentos de DAS e CRAS, 

facilitando o acesso ao histórico do usuário nos serviços, programas e benefícios 



 

47 
 

da política de assistência social no município de Campinas; 

 Fortalecimento do papel das equipes dos DAS e reconhecimento de sua 

identidade, em especial pela rede do território. 

 Maior aproximação das equipes de CRAS e DAS em relação ao público prioritário 

– beneficiários do PBF;  

 Aumento de ações para prevenir o descumprimento de condicionalidades, 

através do acesso à informação sobre os programas, na perspectiva da prevenção 

e da coletividade; 

 Avanços na construção de metodologias de trabalho na perspectiva da 

participação popular, construídas a partir das práticas vivenciadas e com 

potencialidade nos territórios; 

 Maior articulação e alinhamento entre os serviços para o 

atendimento/acompanhamento das famílias, qualificando as respostas e 

aumentando a resolutividade dos casos, com a participação da PSE nos espaços 

de discussão de casos; 

 Conforme mencionado no tópico Centro de Referência da Assistência Social, as 

ações realizadas em conjunto com os serviços das outras políticas setoriais 

presentes no território apresentam um maior alcance e resultados como: 

participação da comunidade na ação desenvolvida;  

 Ampliação do debate nos territórios sobre os fenômenos de maior índice de 

vulnerabilidade e risco pessoal e social; 

 Aumento da participação e vinculação das famílias nos serviços; fortalecimento 

dos vínculos institucionais;  

 Maior reconhecimento e sentimento de pertencimento do território pelos 

usuários, a partir das atividades coletivas, tais como: caminhadas, cortejos, saraus 

e eventos de mobilização comunitária.  

 Constituição de espaço de diálogo entre PSB, CSAC e Setor de Produção e Gestão 

da informação da área de VS; 

 Continuidade nos processos de formação para os SCFV, com foco nos educadores. 
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METAS PARA 2018 

 

 Ampliação de RH nos DAS; 

 Reposição de profissionais nos CRAS e DAS; 

 Contratação de supervisão/formação para as equipes de DAS e CRAS, na 

perspectiva do trabalho social com famílias; 

 Contratação de supervisão/formação para os gestores da PSB, na perspectiva da 

gestão; 

 Confeccionar material de divulgação dos DAS e CRAS; 

 Aquisição de novos equipamentos e insumos para execução do trabalho; 

 Melhoria da estrutura física dos CRAS, sobretudo dos CRAS Campo Belo, 

Flamboyant e Satélite Íris; 

 Aprimorar a utilização do SIGM e aprofundar a discussão acerca da gestão 

territorial e atendimento em territórios ampliados (DAS); 

 Avançar no atendimento e acompanhamento das famílias beneficiárias do PBF e 

BPC; 

 Concluir o processo de cadastramento dos beneficiários do BPC e executar os 

programas estaduais Renda Cidadã e Ação Jovem, em conjunto com a VS; 

 Avançar na construção de metodologias na perspectiva de participação popular; 

 Fortalecer a gestão territorial na perspectiva das relações interproteções, 

intersetoriais e da rede socioassistencial e aprimoramento do diagnóstico do 

território. 

 

COORDENADORIA SETORIAL DE PROTEÇÃO ESPECIL DE MÉDIA COMPLEXIDADE- CREAS 

 

A Proteção Social Especial de Média Complexidade é a modalidade de atendimento 

assistencial destinada a famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e 

social por ocorrência de violação de direitos. Os serviços apresentam estreita interface com o 

Sistema de Garantia de Direitos (SGD), exigindo gestão complexa e compartilhada com o Poder 

Judiciário, Ministério Público, Conselho Tutelar, além de outros órgãos e ações do Poder 

Executivo. 

 



 

49 
 

O desempenho profissional no âmbito do CREAS exige, portanto, o desenvolvimento de 

intervenções sistematizadas e continuadas, as quais demandam conhecimentos e habilidades 

técnicas específicas, além de promover ações integradas com a rede socioassistencial, 

intersetorial e com o Sistema de Garantia de Direitos. 

As situações vivenciadas pelas famílias e indivíduos atendidos nos CREAS podem ter 

repercussões diferenciadas, agravadas ou não em função de diversos aspectos, tais como, o 

contexto social, político, econômico, territorial e familiar, os ciclos de vida, o acesso aos serviços 

públicos, existência de rede social de apoio, uso abusivo ou dependência de álcool e outras 

drogas, dentre outros. Diante das situações vividas implica reconhecer que cada 

família/indivíduo demandará um conjunto de atenções específicas, de acordo com suas 

singularidades, as quais orientarão a construção do Plano de Acompanhamento Individual e/ou 

Família. 

Atualmente, em Campinas os CREAS ofertam o Serviço de Proteção e Atendimento 

Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI), Serviço de Proteção  Social a Adolescentes em 

cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida e Prestação de Serviço a 

Comunidade, Serviço Especializado em Abordagem Social para Crianças e Adolescentes e PETI ( 

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), além dos serviços referenciados e 

complementares aos CREAS, dentre os quais, o Centro Dia de Referência para Pessoa com 

Deficiência , Serviço Domiciliar para Idosos e Pessoas com Deficiência  e Serviço Especializado de 

Proteção Social a Família (SESF ). Tais serviços são executados diretamente pelo poder público ou 

por meio das Organizações da Sociedade Civil sempre com a gestão dos CREAS. 
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NÚMERO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS PELOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA 

MÉDIA COMPLEXIDADE VINCULADOS AOS CREAS EM 2017 

 

SERVIÇOS REGIÃO 

SUL 

REGIÃO 

NORTE 

REGIÃO 

LESTE 

REGIÃO 

NOROESTE 

REGIÃO 

SUDOESTE 

TOTAL 

PAEFI 

 

105 __* 28 100 80 313 

SESF 

 

330 240 150 390 450 1.560 

ABORDAGEM CRIANÇA 

E ADOLESCENTE 

 

 

131 

 

43 

 

116 

 

65 

 

67 

422 

CENTRO DIA 

 

32 16 08 12 10 78 

MSE LA 

 

197 11 13 96 263 580 

MSE PSC 

 

67 04 08 47 79 205 

SERVIÇO DE  

CUIDADOR 

(IDOSO/PCD) 

 

47 13 13 10 21 104 

TOTAL 909 327 336 720 970 3.262 

*Considerando a organização do município, PAEFI só é executado por meio da unidade física dos CREAS. A região 
norte ainda não dispõe de tal unidade. 

Conforme demonstra a tabela acima, o serviço com a maior incidência de violações de direitos 

referenciada aos CREAS foi o SESF, seguido do PAEFI. 

A partir da implantação do CREAS Sudoeste o município passou a contar com quatro unidades 

territorializadas de CREAS. A execução dos serviços de média complexidade ocorre 

conjuntamente com treze Organizações da Sociedade Civil (OSC), porém, pautados, em um 

planejamento coletivo contendo um conjunto de ações articuladas e metas, na perspectiva de 

viabilizar o atendimento qualificado de toda demanda de violação de direitos.  
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A ampliação das ações do poder público possibilitou o atendimento de 100% da demanda 

identificada e no maior fortalecimento da parceria com os órgãos do SGD, na perspectiva, 

inclusive de alinhar atribuições e concepções.  

QUADRO DE RH/CREAS 

 

 CREAS 

Leste/Norte 

CREAS Sul CREAS 

Sudoeste 

CREAS 

Noroeste 

TOTAL 

Coordenador 01 01 01 01 04 

Assistente 

Social 

03 03 03 05 14 

Psicólogo 01 05 01 03 10 

Agente de Ação 

Social/Educado

r 

02 -- 01 02 05 

Apoio 

Operacional 

02 06 03 05 16 

TOTAL 09 15 09 16 49 
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Neste mesmo ano, o trabalho social dos CREAS foi reorganizado qualificando-se a metodologia, 

os processos de trabalho e o aprimoramento do diálogo com a rede socioassistencial. Para tanto, 

foi construído um Plano Estratégico de Trabalho norteador dos parâmetros para as ações, a 

partir da concepção dos CREAS enquanto "Unidades de Referência”. Isso quer dizer que cada 

Unidade de Referência deve ter um conjunto de informações acerca do território e das 

demandas referenciadas a aquela Unidade e articular, encaminhar e monitorar o processo de 

atendimento de seus usuários, bem como a qualidade dos serviços ofertados, visando o 

atendimento de tais necessidades e o controle público da gestão.  Para este processo contou-se 

com a importante contribuição e consultoria da Prof. Drª Regina Célia Tamaso Mioto. 

Desta forma, fortaleceu-se a oferta da segurança de acolhida de toda demanda de violação de 

direitos, o referenciamento ou prestação direta de serviços visando à segurança de convívio 

familiar, segurança de sobrevivência ou de rendimento e autonomia, e também o 

monitoramento e controle dos processos de atendimentos dos usuários dos CREAS. 
  A partir da territorialização dos CREAS, intensificou-se a articulação com os serviços da 

Proteção Social Básica, especialmente com os CRAS e com os Serviços de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos (SCFV) com o intuito de criar processos mais sinérgicos e resolutivos. 

Tal aproximação, somada as ações de fortalecimento da identidade dos CREAS permitiu 

recolocar as atribuições dos serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade, sem 

prejuízo das orientações técnicas nacionais. 

Estabeleceu-se diálogo consistente com a rede socioassistencial, buscando-se alinhamento das 

ações no referenciamento dos casos, construindo-se possibilidades de ações conjuntas, no 

intuito de fortalecer a função protetiva das famílias e a inserção dos usuários na rede de 

proteção social. 

 Avalia-se que a definição de um único serviço de referência para as famílias no processo de 

acompanhamento visando o enfrentamento das situações de violação de direitos, a 

problematização e a reflexão sobre os limites e possibilidades das intervenções, constituiu-se em 

elemento essencial na redução do tempo entre o referenciamento e o atendimento da 

demanda, bem como para a qualificação e até no encerramento (em alguns territórios) da 

demanda reprimida dos CREAS. 

Outra ação importante desenvolvida foi o estabelecimento de uma maior relação entre os 

diversos serviços vinculados aos CREAS, resultando em maior integração e visibilidade quanto às 
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especificidades e critérios de inclusão, minimizando a incidência de sobreposição de ações. 

Com a criação de grupos temáticos para o atendimento das famílias, ações de caráter coletivo 

foram instituídas nos CREAS. Os grupos se organizaram a partir de eixos temáticos relacionados 

às formas de expressão dos diversos tipos de violência.   

Em consonância com o princípio da educação permanente, desencadearam-se ações 

continuadas de qualificação profissional garantindo espaços para reflexão e estudo coletivo 

acerca das questões relacionadas aos processos de trabalho, práticas e intervenções 

profissionais, articulações com território institucional e intersetorial, bem como de metodologias 

diversificadas que propiciem respostas às demandas, cada vez mais complexas, trazidas pelas 

famílias e que se colocam no cotidiano de trabalho como imprescindíveis. A permanência dos 

processos de Supervisão Externa para todos os serviços/profissionais da Proteção Social Especial 

de Média Complexidade, também foi assegurada durante o ano de 2017. 

As tabelas a seguir elucidam os processos mencionados acima: 

Formações em 2017 

 

    TEMA OBJETIVO PÚBLICO ALVO 

Territórios  da cidade e 

jovens: cultura, sociedade 

e políticas públicas.” 

 

Palestrante: Prof. Dr. Paulo 

Malvasi 

 

            Realização; SMASA /CMDCA 

Subsidiar as equipes da rede 

socioassistencial  e 

intersetorial acerca dos 

aspectos teóricos e práticos 

que compõem a dinâmica dos 

territórios 

Profissionais da PSEMC ( de 

MSE e PAEFI), CREAS, 

serviços Proteção Social 

especial de  da Alta 

Complexidade (Criança e 

Adolescente), Educação 

(municipal e estadual), 

Saúde e Conselheiros 

Tutelares. 

Total de participantes: 100 

profissionais 

Seminário de Violência 

Doméstica  “ Reflexões, 

possibilidades e desafios 

no trabalho com famílias 

em situação de violência 

doméstica” 

Realização: SMASA/CMDCA 

Qualificar os profissionais da 

rede socioassistencial e 

intersetorial 

Rede de profissionais de 

Campinas e região. 
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 I Seminário de Medida 

Socioeducativa para os 

adolescentes do meio 

aberto e fechado, com o 

tema “O que eu levo?” 

 

Realização: 

SMASA/CMDCA 

Promover uma reflexão com 

os adolescentes em 

cumprimento de MSE em 

meio aberto e fechado. 

Rede de profissionais de 

Campinas e região. 

IV Seminário de Medida 

Socioeducativa 

 

Realização: 

SMASA/CMDCA 

Qualificar os profissionais da 

rede socioassistencial e 

intersetorial 

Rede de profissionais de 

Campinas e região 

Identificação, estratégias e 

manejo na intervenção com a 

Violência Sexual doméstica 

Realização: SMASA/CMDCA 

Ampliar e qualificar as 

estratégias de intervenção 

 

Profissionais da PSEMC  

 

 

Total de Participantes: 

140/por semestre 

“Impactos das Violências nas 
Famílias – Consolidar 
Políticas e Garantir Direitos: 
Conceitos e Abordagens 
Gerais das Violências”  

 

Palestrantes: Técnicos e 

Gestores da PMC 

 

Parcerias: SMASA, SMS e 

EGDS 

Sensibilizar os profissionais da 

rede de atendimento das 

Secretarias de Saúde, 

Educação, Assistência Social, 

Segurança Pública e Esportes, 

quanto à identificação, 

Notificação e possibilidades 

de intervenção no trabalho 

com as famílias em situação 

de violência doméstica. 

Profissionais das 

Secretarias de Saúde, 

Educação, Assistência 

Social, Segurança Pública e 

Esportes. 

 

 

Total de Participantes: 40 

profissionais 

Fortalecendo e ampliando 

a Identidade dos CREAS 

 

(Responsável: Regina C. 

MIOTO) 

 

Realização: SMASA 

Fortalecer e construir 

processos de trabalho, cada 

vez mais qualificados e 

ampliados, viabilizando a 

efetivação da metodologia 

construída. 

Profissionais da PSEMC 
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Formação de grupos de 

trabalho: Desenvolvendo 

equipes 

 

(Responsável; Leila 

Pellegrinelli) 

Realização: SMASA/CMDCA 

Fortalecer e ampliar a 

Identidade dos profissionais  

dos CREAS 

Profissionais da PSEMC 

Supervisão institucional 

para os Coordenadores e 

profissionais de CREAS 

(Centro de Referência 

Especializado de 

Assistência Social 

 

Realização: SMASA 

Subsidiar os coordenadores 

sobre os aspectos teóricos e 

práticos que interferem na 

dinâmica das 

equipes/serviços. 

Coordenadores e chefias da 

PSEMC 

Supervisão para as Equipes 

técnicas das Organizações 

da Sociedade Civil 

Realização : SMASA 

Subsidiar as equipes da rede 

de atendimento, sobre os 

aspectos teóricos e práticos 

que compõem a dinâmica dos 

atendimentos. 

Profissionais da PSEMC 

OS DESAFIOS DO 

EDUCADOR NO TRABALHO 

COTIDIANO COM 

ADOLESCENTES 

VULNERÁVEIS 

( Responsável: Cenise 

Vicente) 

 

Realização: 

SMASA/CMDCA 

Qualificar o participante 

para compreender e agir na 

promoção de direitos 

humanos em contextos 

adversos por meio de um 

novo paradigma que 

permita aprofundar a 

resiliência de educadores e 

de jovens considerados 

vulneráveis e, muitas vezes, 

violentos. 

A partir de subsídios 

teórico-práticos sobre o 

conceito de resiliência e 

seus fundamentos, 

identificar caminhos de 

interação e de alteração de 

campos de vulnerabilidade 

no universo escolar. 

Profissionais da rede de 

proteção a adolescentes 

em medidas 

socioeducativas, 

orientadores de MSE, 

profissionais da rede de 

educação pública e da 

assistência social. 
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Avançamos nos processos e ações vinculadas a gestão da informação em conjunto com a 

Vigilância Socioassistencial, aprimorando os instrumentais, mapeamentos e iniciamos a reflexão 

sobre indicadores, no intuito de subsidiar ações relacionadas ao atendimento às famílias no 

conjunto das políticas sociais e das práticas intersetoriais, bem como na proposição e no 

desenvolvimento de ações de natureza político organizativa. 

No ano de 2017, a Coordenadoria integrou o Comitê Intersetorial SISNOV – Sistema de 

Notificação de Violências em Campinas -  o qual registra casos de violência que são de 

notificação compulsória do tipo interpessoal, intrafamiliar ou urbana/comunitária (Contra as 

mulheres, crianças e adolescentes, idosos e violência sexual) e violência autoprovocada 

(tentativa de suicídio), atendidos pela rede municipal de enfrentamento e prevenção às 

violências. 

O Comitê SISNOV tem por objetivo sensibilizar e treinar a rede de serviços/profissionais quanto 

ao uso e importância da notificação das violências, processo que possibilita a sistematização e 

análise dos dados contribuindo para proposição de ações mais assertivas na prevenção e no 

enfrentamento da violência. 

Turmas periódicas de treinamento no SISNOV foram organizadas para todos os profissionais da 

Proteção Social Básica e Especial visando fortalecer e qualificar as notificações de violência. A 

partir dos dados sistematizados, os mesmos foram apresentados e discutidos nas cinco regiões 

administrativas de Campinas, envolvendo as políticas de assistência social, saúde e educação e 

fortalecendo a intersetorialidade. 

Diversas turmas foram organizadas para o Curso denominado “Impactos das Violências nas 

Famílias”, realizado em parceria com a Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor- EGDS, 

envolvendo atores das diferentes políticas visando maior e melhor compreensão quanto a 

identificação e aspectos pertinentes a violência. 

 A perspectiva no âmbito de atuação da PSEMC foi de aprimorar, na operacionalidade tanto dos 

serviços, quanto da gestão, a qualificação das práticas, visando a produção de impactos positivos 

no enfrentamento a violação de direitos.   

Ainda no ano de  2017, o município regulamentou o Serviço Especializado de Proteção Social a 

Família (SESF), estabelecendo-o como serviço complementar à rede de serviços 

socioassistenciais de média complexidade. 
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O SESF, serviço referenciado ao CREAS oferece um conjunto de procedimentos técnicos 

especializados por meio de atendimento social; psicossocial na perspectiva da 

interdisciplinaridade, articulação intersetorial e em rede, de caráter continuado, com 

centralidade na família para atendimento às crianças, adolescentes, adultos, idosos e vítimas de 

violência doméstica - violência física, psicológica e negligência, abuso e/ou exploração sexual, 

abandono, exploração financeira, trabalho infantil com existência de outras violações de 

direitos, bem como aos seus familiares e, quando possível, ao agressor, proporcionando-lhes 

condições para o fortalecimento da autoestima, superação da situação de violação de direitos 

ou restauração do direito violado.  

O SESF difere-se do PAEFI ao não atender situações relativas à violência de gênero, reintegração 

familiar e trabalho infantil. 

DEMONSTRATIVO DE FAMÍLIAS EM ACOMPANHAMENTO NOS CREAS EM 2017 

 REGIÃO 

SUL 

REGIÃO 

NORTE 

REGIÃO 

LESTE 

REGIÃO 

NOROESTE 

REGIÃO 

SUDOESTE 

TOTAL 

NÚMERO DE FAMÍLIAS 

ATENDIDAS POR 

DEMANDA ESPONTÂNEA 

 

 

10 

 

 

01 

 

 

02 

 

 

22 

 

 

10 

 

 

45 

NÚMERO DE FAMÍLIAS 

EM 

ACOMPANHAMENTO 

POR DEMANDA 

REFERENCIADA 

 

105 

 

0 

 

28 

 

100 

 

183 

 

416 

TOTAL 115 01 30 122 193 461 

 

Como é possível observar, a característica do fluxo de demanda referenciada ao CREAS é 

prevalente. 

DEMONSTRATIVO DE FAMÍLIAS EM ACOMPANHAMENTO/DESLIGAMENTO NOS SESF EM 2017 

 REGIÃO 
SUL 

REGIÃO 
NORTE 

REGIÃO 
LESTE 

REGIÃO 
NOROESTE 

REGIÃO 
SUDOESTE 

TOTAL 

NÚMERO DE FAMÍLIAS 
EM ACOMPANHAMENTO 

330 240 150 390 450 1.560 

NÚMERO DE 
DESLIGAMENTOS 
OCORRIDOS E INCLUSÕES 
DE NOVAS FAMÍLIAS   

58 20 28 130 21 257 

TOTAL 388 260 178 520 471 1.817 
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MOTIVOS DE INCLUSÃO NO PAEFI/SESF EM 2017 

 

 REGIÃO SUL REGIÃO 

NORTE 

REGIÃO 

LESTE 

REGIÃO 

NOROESTE 

REGIÃO 

SUDOESTE 

TOTAl 

 

VIOLÊNCIA FÍSICA 

 

 

32 

 

92 

 

150 

 

215 

 

269 

 

758 

 

VIOLÊNCIA 

PSICOLÓGICA 

 

 

30 

 

34 

 

58 

 

62 

 

63 

 

247 

 

EXPLORAÇÃO SEXUAL 

 

 

03 

 

02 

 

09 

 

63 

 

22 

 

99 

 

ABUSO/ VIOLÊNCIA 

SEXUAL 

 

 

35 

 

60 

 

182 

 

199 

 

137 

 

613 

 

NEGLIGÊNCIA E 

ABANDONO 

 

 

75 

 

149 

 

362 

 

433 

 

318 

 

1337 

 

TRABALHO INFANTIL 

 

 

04 

 

06 

 

20 

 

37 

 

66 

 

133 

 

TRAJETÓRIA DE RUA 

 

 

01 

 

02 

 

05 

 

14 

 

06 

 

28 

 

TRÁFICO DE PESSOAS 

 

 

0 

 

0 

 

01 

 

01 

 

0 

 

02 

DISCRIMINAÇÃO POR 

ORIENTAÇÃO SEXUAL 

 

 

08 

 

0 

 

0 

 

0 

 

04 

 

12 

DISCRIMINAÇÃO POR 

RAÇA E ETNIA 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

VIOLÊNCIA 

PATRIMONIAL / 

EXPLORAÇÃO 

FINANCEIRA 

 

 

16 

 

12 

 

15 

 

04 

 

08 

 

55 

TOTAL 204 357 802 1.028 893 3.284 

 

As situações de negligência/abandono ocupam o 1º lugar nos motivos de inclusão nos serviços 

especializados, seguidas pelas situações de violência sexual e física.  
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SEGMENTO COM A MAIOR INCIDÊNCIA NAS VIOLAÇÕES DE DIREITOS REFERENCIADAS AO 

PAEFI/SESF EM 2017 

 

SEGMENTO REGIÃO SUL REGIÃO 

NORTE 

REGIÃO 

LESTE 

REGIÃO 

NOROESTE 

REGIÃO 

SUDOESTE 

TOTAL 

CRIANÇA E 

ADOLESCENTE 

 

114 253 657 899 807 2.730 

PESSOA IDOSA 

 

8 82 132 72 57 351 

GÊNERO 

 

3 12 23 17 14 69 

PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA 

 

2 10 17 24 10 63 

LGBT 

 

0 0 0 2 5 07 

TOTAL 127 357 829 1.014 893 3.220 

O segmento com a maior incidência de violações de direitos permanece o de crianças e 

adolescentes, seguido pelo de pessoas idosas. 

PRINCIPAIS ÓRGÃOS E SERVIÇOS REFERENCIADORES AOS SERVIÇOS DOS CREAS EM 2017 

 REGIÃO SUL REGIÃO 

NORTE 

REGIÃO 

LESTE 

REGIÃO 

NOROESTE 

REGIÃO 

SUDOESTE 

TOTAL 

VARA DA INFÂNCIA E 

JUVENTUDE (PROTETIVA 

E ATOS INFRACIONAIS) 

 

 

02 

 

05 

 

04 

 

19 

 

01 

 

31 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

03 

 

05 

 

04 

 

09 

 

01 

 

22 

 

DELEGACIA 

 

 

02 

 

01 

 

0 

 

0 

 

01 

 

04 

DEFENSORIA PÚBLICA 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 
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CONSELHO TUTELAR 

 

 

31 

 

24 

 

40 

 

17 

 

41 

 

153 

MEDIDA 

SOCIOEDUCATIVA 

 

 

05 

 

04 

 

0 

 

07 

 

16 

 

32 

SERVIÇO DE 

ABORDAGEM SOCIALDE 

CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES 

 

 

 

04 

 

 

01 

 

 

0 

 

 

13 

 

 

09 

 

 

27 

 

CRAS 

 

 

07 

 

05 

 

01 

 

20 

 

01 

 

34 

 

DAS 

 

 

14 

 

14 

 

15 

 

02 

 

12 

 

57 

 

SCFV 

 

 

06 

 

11 

 

01 

 

33 

 

02 

 

53 

 

ALTA COMPLEXIDADE 

 

 

03 

 

02 

 

0 

 

01 

 

04 

 

 

09 

 

SERVIÇO DE 

CUIDADORES DE 

IDOSOS E PCD 

 

 

 

01 

 

 

0 

 

 

02 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

03 

 

HOSPITAIS 

 

 

04 

 

01 

 

01 

 

04 

 

02 

 

12 

 

CENTROS DE SAÚDE 

 

 

10 

 

04 

 

01 

 

14 

 

06 

 

35 

 

EDUCAÇÃO 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

02 

 

0 

 

 

02 
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REDE PCD 

 

 

02 

 

0 

 

0 

 

02 

 

0 

 

04 

 

DISQUE 100 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

02 

 

0 

 

02 

 

CREAS DE OUTROS 

MUNICÍPIOS 

 

 

0 

 

01 

 

0 

 

04 

 

0 

 

 

05 

CENTRO DE CIÊNCIA DA 

VIDA - PUCCAMP 

 

0 

 

0 

 

0 

 

05 

 

0 

 

05 

TOTAL 94 78 69 158 96 490 

 
O principal órgão referenciador aos serviços dos CREAS é o Conselho Tutelar, seguido dos 
Distritos de Assistência Social (DAS). 
 

TEMPO DE PERMANÊNCIA NO PAEFI/SESF 

 

 

REGIÃO SUL REGIÃO NORTE REGIÃO LESTE REGIÃO 

NOROESTE 

REGIÃO 

SUDOESTE 

Até 06 meses 

 

145 31 22 17 80 

06 meses a 01 ano 

 

76 55 44 35 226 

01 ano a 02 anos 

 

34 164 116 182 139 

02 anos a 03 anos 

 

06 172 120 157 103 

03 anos a 04 anos 

 

08 42 50 138 32 

04 anos a 05 anos 

 

16 108 106 212 125 
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PRINCIPAIS MOTIVOS DE DESLIGAMENTO DO PAEFI/SESF 

 REGIÃO SUL REGIÃO NORTE REGIÃO LESTE REGIÃO 

NOROESTE 

REGIÃO 

SUDOESTE 

TOTAL 

Não confirmação da 

violação de direito 

 

01 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

01 

Ressignificação do 

contexto familiar 

18 10 17 11 12 58 

Atingiu o limite de 

atuação da assistência 

social 

 

04 

 

01 

 

01 

 

0 

 

0 

 

06 

Remanejamento de 

PAEFI 

02 04 03 03 03 15 

Outro Serviço (exceto 

PAEFI) assumiu a 

referência da família 

 

 

01 

 

 

0 

 

 

01 

 

 

01 

 

 

02 

 

 

05 

Mudança de 

Município/estado 

03 02 02 02 02 11 

Família não localizada 02 01 02 01 01 07 

Falecimento 

 

0 0 0 0 0 0 

Família recusou o 

atendimento deste 

serviço 

 

06 

 

02 

 

02 

 

0 

 

0 

 

10 

 

A ressignificação do contexto familiar foi o principal motivo de desligamento. 

 

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 

O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) é um programa do governo federal que 

tem como objetivo prevenir e erradicar o trabalho infantil. Este programa é coordenado pelos 

gestores municipais em seu território de abrangência, e computamos 173atendidos no ano. 

 Em 2017 a Comissão do Jovem Aprendiz incorporou a Comissão de Erradicação de Trabalho 

Infantil e reuniu-se mensalmente com a participação de representantes dos diversos segmentos, 

como órgãos/entidades municipais, sociedade civil com objetivo de acompanhar as ações 

desenvolvidas de combate e enfrentamento ao trabalho infantil no âmbito municipal, 

fortalecendo a atuação da rede. Representantes desta Comissão discutiram a elaboraram o 
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Plano Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil, juntamente com diversos atores de outras 

políticas setoriais, sob a gestão da Coordenadoria da Proteção Social Especial de Média 

Complexidade. 

O processo de elaboração do Plano iniciou suas atividades com a publicação no Diário Oficial da 

Comissão Interinstitucional, através da portaria nº 86555/2016 no dia 06/05/2016, com as 

seguintes atribuições: 

I. Mobilizar e articular atores do SGD para discussão, elaboração e implantação do Plano Municipal de 

Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil; 

II.  Apresentar um mapeamento da situação no Município; definir os eixos estratégicos e objetivos do Plano; 

III.  Definir o Processo de Monitoramento e Avaliação do Plano; 

Dentre as principais ações contidas no Plano, destaca-se: 

 Qualificar os profissionais do SGD; 

  Dar maior visibilidade ao Fluxo de atendimento; 

  Realizar diagnóstico das diferentes situações de trabalho infantil; 

  Monitorar e ampliar as ações de busca ativa em situações de trabalho infantil; 

 Promover ações de educação para o trabalho; 

  Garantir o acesso, de crianças e adolescentes, identificadas no trabalho infantil nas 

atividades culturais e esportivas do município; 

  Garantir a inclusão do público do PETI na rede de proteção social; 

  Garantir a articulação permanente de toda rede de proteção social; 

  Monitorar as estratégias/ações estabelecidas; 

Todas as ações e metas, bem como os avanços e desafios, avaliados durante a proposição e 

execução do Plano, estão contidos na íntegra no site da Secretaria Municipal de Assistência 

Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos. 
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Serviço Especializado em Abordagem Social para Crianças e Adolescentes 

O serviço Especializado em abordagem social para crianças e adolescentes é executado pela 

Organização da Sociedade Civil MVM (Movimento Vida Melhor) sob a gestão do CREAS. 

Em 2017 a fortaleceu-se a interface entre a OSC e os CREAS, territorializando o referenciamento 

de toda a demanda identificada e construindo fluxos de atendimento e intervenções conjuntas e 

mais sinérgicas. 

Refletiu-se e se construiu novas ferramentas metodológicas de abordagem social, em especial, 

com adolescentes reincidentes em situação de rua, através de oficinas de pipa, futebol, entre 

outras, utilizando os espaços da rua para tais ofertas, o que contribuiu significativamente para 

vinculação com os mesmos. 

A seguir alguns dados significativos que refletem a realidade no município de Campinas: 

 

QUANTIDADE E/OU CRIANÇAS E/OU ADOLESCENTES ABORDADOS POR REGIÃO 

 SUL NORTE LESTE NOROESTE SUDOESTE TOTAL 

ABORDAGENS 

REALIZADAS 

PELA 1º VEZ OU 

1º REINCIDÊNCIA 

 

 

106 

 

 

   43 

 

 

  116 

 

 

    23 

 

 

   28 

 

 

  316 

ABORDAGENS 

DE 

REINCIDENTES 2 

OU MAIS VEZES 

      

 

  105 

TOTAL DE 

ABORDAGENS 

      

  421 
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QUANTIDADE DE PESSOAS ABORDADAS DE ACORDO COM SEXO E FAIXA ETÁRIA 

FAIXA ETÁRIA MASCULINO FEMININO TOTAL 

0 A 12         73         22         95 

13 A 17        123         37        160 

18 OU MAIS          0          0           0 

TOTAL        196         59         255 

 

QUANTIDADE DE CRIANÇAS E/OU ADOLESCENTES ABORDADOS EM TRABALHO INFANTIL 

        SITUAÇÃO             QUANTIDADE 

PANFLETAGEM                  26 

VENDA DE PRODUTOS                  97 

TRABALHO COM RECICLAGEM                  11 

GUARDA DE CARROS                  01 

LIMPEZA DE LÁPIDES                  38 

TOTAL                 173 

 

DISTRIBUIÇÃO REGIONAL DOS DOMICÍLIOS DOS ABORDADOS 

REGIÃO DE DOMICÍLIO 

DOS ABORDADOS 

QUANTIDADE 

SUL         180 

SUDOESTE          31 

NOROESTE          96 

NORTE          26 

LESTE          34 

RMC          33 

OUTROS MUNICÍPIOS-SP          07 

OUTROS ESTADOS          14 

TOTAL         421 
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Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medidas 

Socioeducativas  

 O serviço de Medidas Socioeducativas - de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à 

Comunidade (PSC) é operacionalizado por duas Organizações da Sociedade Civil sob a gestão do 

CREAS. 

O serviço de Medidas Socioeducativas em meio aberto tem a finalidade de prover o 

acompanhamento de adolescentes e suas famílias em cumprimento de medidas determinadas 

judicialmente ao adolescente que praticou o ato infracional. 

 A metodologia intersetorial para o atendimento e acompanhamento dos adolescentes e jovens 

está prevista no Protocolo Intersetorial e do Plano Municipal de Atendimento aos 

Adolescentes/famílias em cumprimento de MSE. O trabalho conjunto já apresenta resultados, 

tais como, a conquista de vagas para os adolescentes, embora seja necessário avaliar mais 

profundamente o impacto da inserção escolar e a qualidade da aprendizagem desses 

adolescentes.  

Os dados alertam para o aprimoramento de estratégias do trabalho intersetorial na busca por 

maior adesão dos adolescentes ao sistema escolar, visto o elevado número de faltas em 

contraponto ao efetivo ganho de aprendizagem aos que frequentam regularmente. 

Investiu-se na divulgação, ampliou-se parceiros para a Prestação de Serviços a Comunidade, 

além de fortalecer relações Institucionais com o Sistema de Justiça; 

Iniciou-se processo de discussão sobre os dados de reincidência, mapeando e refletindo sobre 

indicadores. 

A Comissão Intersetorial de Medidas Socioeducativas vinculada ao CMDCA (Conselho Municipal 

dos Direitos de Crianças e Adolescentes), segue em funcionamento com a prerrogativa de 

monitorar o cumprimento das metas estabelecidas no Plano Municipal. Os participantes da 

Comissão reúnem-se mensalmente, com representação de diversos segmentos, como 

órgãos/entidades municipais, entre as quais, os CREAS, OAB, Ministério Público, Organizações da 

Sociedade Civil, dentre outros.  
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 INCLUSÕES EM MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NO ANO DE 2017 

TOTAL DE ENTRADAS  

LA 514 

PSC 198 

TOTAL 712 

 

FAIXA ETÁRIA DOS ADOLESCENTES 

Volume de Adolescentes em 

cumprimento de medidas 

socioeducativas 

Sexo 

Idade 

Total 12 e 13 

anos 

14 e 15 

anos 

16 e 17 

anos 

18 a 21 

anos 

TOTAL LA + PSC 
Masc 5 96 298 118 

574 
Femin 0 18 28 11 

TOTAL SOMENTE DE LA 
Masc 2 72 250 146 

514 
Femin 0 12 22 10 

TOTAL SOMENTE DE PSC 
Masc 3 40 99 37 

198 
Femin 0 7 7 5 
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TIPO DE ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS 

 

OUTROS -LA QUANTIDADE OUTROS- PSC QUANTIDADE 

ROUBO QUALIFICADO 85 ROUBO QUALIFICADO 21 

RECEPTAÇÃO 14 RECEPTAÇÃO 20 

ESTUPRO 11 ESTUPRO 02 

PORTE ILEGAL DE 

ARMA 

06 PORTE ILEGAL DE 

ARMA 

05 

HOMICÍDIO CULPOSO 05 HOMICÍDIO CULPOSO 01 

SEQUESTRO E 

CÁRCERE PRIVADO 

05 DESACATO 02 

AMEAÇA 02 AMEAÇA 07 

EXTORÇÃO 01 EXTORÇÃO 01 

FALSIDADE 

IDEOLÓGICA 

01 FALSIDADE 

IDEOLÓGICA 

01 

LATROCÍNIO 02 CALÚNIA, 

DIFAMAÇÃO E 

INJÚRIA 

02 

  ADULTERAÇÃO DE 

VEÍCULO 

01 

  FURTO QUALIFICADO    13 

  INCÊNDIO 01 

TOTAL 134 TOTAL 77 

 

Ato Infracional LA PSC LA+PSC 

Furto 29 20 49 

Roubo 142 44 186 

Tráfico 187 37 224 

Agressão/Briga 0 0 0 

Homicídio 0 0 0 

Tentativa de Homicídio 3 0 3 

Dano ao Patrimônio 5 7 12 

Crime de trânsito/ dirigir sem habilitação 0 10 10 

Porte/uso de drogas 3 1 4 

Lesão Corporal 7 2 9 

Outros LA* 134 0 134 

Outros PSC* 0 77 77 

TOTAL 510 198 708 
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Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência e suas Famílias 

-  Centro-Dia de Referência 

 

O serviço destina-se a pessoas com deficiência em situação de dependência e suas famílias que 

tiveram suas limitações agravadas por violações de direitos.  

Com capacidade de atendimento diário para 30 jovens e adultos (18 a 59 anos), o serviço 

oferece atividades de convivência grupal, social e comunitária; cuidados pessoais; 

fortalecimento de vínculos e ampliação das relações sociais; apoio e orientação aos cuidadores 

familiares; acesso a outros serviços no território e às tecnologias assistidas de autonomia e 

convivência. 

A seguir alguns dados que elucidam e caracterizam o serviço no município: 

 

Em 2017 foram atendidos 36 usuários com o seguinte perfil: 

 

ORIGEM DO REFERENCIAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviço 

 

    

DAS/CRAS 

 

 22 % 

CRPD 

 

 22 % 

CAPS 

 

 11 % 

PAEFI 

 

 11 % 

REDE PCD 

 

 10 % 

CENTRO DE SAÚDE 

 

 24 % 
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FAIXA ETÁRIA 

18 a 24 anos 

 
6 % 

25 a 39 anos 

 
45 % 

40 a 49 anos 

 
23 % 

50 a 59 anos 

 
26 % 

 

 

SEXO 

Feminino 

 
56 % 

Masculino 

 
44 % 

 

 

TIPOS DE DEFICIÊNCIA 

Intelectual 

 
89 % 

Múltipla 

 
11 % 
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REGIÃO DE MORADIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOS DE VIOLAÇÃO VIVENCIADA PELAS FAMÍLIAS 

 

Desassistência da Pessoa com deficiência 

 

79 % 

Não participação em atividade e serviços no território 

 
38 % 

Isolamento social das pessoas cuidadas e cuidadores 

 
25 % 

Ausência de cuidadores familiares 

 
30 % 

Precariedade de cuidadores familiares 

 
43 % 

Estresse do cuidador familiar 

 
20 % 

Impedimento de acesso à inclusão produtiva do cuidador familiar 

 
5  % 

 

 

Sul   

 
    25 % 

Norte  

 
    24 % 

Sudoeste  

 
    25 % 

Leste   

 
    13 % 

Noroeste   

 
    13 % 

  



 

72 
 

TIPOS DE VIOLÊNCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas 

Famílias -  No Domicílio do Usuário 

 

O Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias – no 

Domicílio do Usuário é ofertado com o objetivo de promover a autonomia e a melhoria da 

qualidade de vida de pessoas idosas e PCD, seus cuidadores e suas famílias. 

São objetivos específicos do serviço: 

I. Desenvolver ações especializadas para a superação das situações violadoras de direitos 

que contribuem para a intensificação da dependência; 

II. Prevenir o abrigamento e a segregação dos usuários, assegurando o direito à convivência 

familiar e comunitária; 

III. Promover acesso a benefícios, programas de transferência de renda e outros serviços 

socioassistenciais, das demais políticas públicas setoriais e do Sistema de Garantia de 

Direitos; 

IV. Promover apoio às famílias na tarefa de cuidar, diminuindo a sobrecarga de trabalho e 

Negligência  

 
40 % 

Violência Física 

 
21 % 

Violência Psicológica 

 
25 % 

Cárcere privado 

 
7 % 

Violência sexual 

 
7 % 
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utilizando meios que visem à autonomia dos envolvidos e não somente cuidados de 

manutenção; 

V. Acompanhar o deslocamento, viabilizar o desenvolvimento do usuário e o acesso a 

serviços básicos, tais como: bancos, mercados, farmácias, passeios, etc., conforme 

necessidades; 

VI. Prevenir situações de sobrecarga e desgaste de vínculos provenientes da relação de 

prestação de cuidados permanentes e prolongados. 

Em 2017, as metas foram ampliadas para 100 usuários /famílias, investiu-se na qualificação e 

compreensão dos critérios de inclusão, bem como da oferta do serviço. 

Avançamos também na interface com os CREAS, iniciando o processo de territorialização no 

atendimento da demanda e qualificando a metodologia de trabalho com famílias. 

A seguir alguns dados que elucidam e caracterizam o serviço no município: 

ORIGEM DO REFERENCIAMENTO 

PAEFI   15% 

DAS/CRAS   34% 

CENTRO DE SAÚDE   18% 

CRPD   7% 

CRI SAÚDE   9% 

REDE INTERSETORIAL   9% 

REDE PCD   7% 

CENTRO DIA PCD   1% 

 

  SEGMENTO 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA 22% 

PESSOA IDOSA 53% 

PCD e IDOSA 25% 
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 SEXO PCD 

FEMININO 42% 

MASCULINO 58% 

 

  PESSOA IDOSA 

FEMININO 59% 

MASCULINO 41% 

 

PESSOA IDOSA E PCD 

FEMININO 62% 

MASCULINO 38% 

 

FAIXA ETÁRIA 

0 A 10 ANOS 2% 

11 A 20 ANOS 2% 

21 A 40 ANOS 3% 

41 A 60 ANOS 14% 

61 A 70 ANOS 17% 

71 A 80 ANOS 30% 

81 A 90 ANOS 27% 

ACI,A DE 91 ANOS 06% 

 

  TIPOS DE DEFICIÊNCIA 

FÍSICA 29% 

INTELECTUAL 14% 

MÚLTIPLA 43% 

VISUAL 14% 
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REGIÃO DE MORADIA 

NORTE  15% 

SUL  26% 

LESTE  23% 

NOROESTE  20% 

SUDOESTE  17% 

 

  SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA VIVENCIADAS 

FÍSICA  8% 

PSICOLÓGICA 29% 

NEGLIGÊNCIA 37% 

VIOLÊNCIA FINANCEIRA/PATRIMONIAL  2% 

SEXUAL  3% 

ABANDONO  22% 

 

TEMPO DE PERMANÊNCIA NO SERVIÇO 

ATÉ 6 MESES 23% 

6 MESES A 1 ANO 21% 

1 ANO A 2 ANOS 44% 

2 ANOS A 3 ANOS  4 % 

3 ANOS A 4 ANOS  2% 

4 ANOS A 5 ANOS  6% 
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MOTIVOS DOS DESLIGAMENTOS 

PERFIL DO USUÁRIO NÃO COMPATÍVEL 

PARA O SERVIÇO 

 21% 

ÓBITO  28% 

VINCULAÇÃO EM ILPI  19% 

REORGANIZAÇÃO FAMILIAR  9% 

PEDIDO DA FAMÍLIA  5% 

MUDANÇA DE MUNICÍPIO  5% 

RECUSA DO SERVIÇO  9% 

COMPLEXIDADE DO CASO NÃO 

COMPATÍVEL COM O SERVIÇO 

 5% 

 

Desafios 

São muitos os desafios postos para o trabalho social com famílias na Proteção Social Especial de 

Média Complexidade, entre os quais se destacam: 

 Implantação do CREAS Norte de acordo com as exigências normativas previstas, visando 

aumentar as ofertas da Proteção Social Especial de Média Complexidade nos territórios; 

    Apropriação da metodologia construída por parte dos 100%, dos profissionais da 

PSEMC; 

 Avaliação do tempo de permanência no atendimento especializado; 

  Construção intersetorial e com a participação dos usuários do Plano Individual de 

Atendimento Familiar (PIFA); 

 Implementação de novos paradigmas de intervenção, buscando possibilidades para o 

conjunto das demandas de violação de direitos/direitos violados que se apresentam, 

minimizando as ações individuais e particularizadas; 

  Definição de indicadores e identificação das demandas de articulação entre as 

instâncias legais, inter-secretarias e de controle social. 
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 Investimento nas ações de fortalecimento da intersetorialidade e territorialidade, a 

partir do Grupo de Trabalho Interproteções e das capacitações, integrando as 

representações das diferentes políticas e proteções, a fim de ampliar o diálogo e a 

construção de fluxos de atendimento. 

 Propiciar espaços coletivos de reflexão, envolvendo todos os profissionais/serviços, no 

intuito de fortalecer a identidade, estabelecer limites e possibilidades de intervenção na 

Proteção Social Especial de Média Complexidade; 

 Estimular à produção, sistematização e disseminação de novos saberes e práticas inovadoras. 

Por fim, consolidar o CREAS no patamar de Unidade de Referência para as violações de direitos 

com o intuito deter o conjunto das informações acerca do território e das demandas 

referenciadas ao CREAS e de articular, encaminhar e monitorar o processo de atendimento de 

seus usuários e a qualidade dos serviços ofertados, visando o atendimento da demanda 

identificada/referenciada e o controle público da gestão do Sistema Único de Assistência Social 

(SUAS). 
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COORDENADORIA SETORIAL DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE- POP RUA 

A Coordenadoria Setorial de Proteção Social Especial de Média Complexidade POP Rua é 
composta pelos seguintes Serviços: Serviço de Abordagem Social (SOS Rua), Centro POP Sares I, 
Centro POP Sares II, Casa da Cidadania e Núcleo de Oficinas de Trabalho (NOT). 

 
Segundo Bezerra, Vieira e Rosa existem três modos de permanência das pessoas na rua: as 

que ficam na rua, as que estão na rua e as que são da rua. As que ficam na rua são pessoas que, 
por conta de uma situação circunstancial econômica, saem de sua casa em busca de emprego, 
de tratamento de saúde ou de parentes em outra cidade e acabam dormindo nas ruas, 
albergues ou rodoviárias.  As que estão na rua são pessoas que não consideram a rua um local 
tão ameaçador e, por conta disso, passam a residir e a estabelecer relações com outras pessoas 
que vivem na ou da rua, construindo parcerias que as auxiliam a sobreviver social e 
financeiramente, a exemplo dos catadores de material reciclável, guardadores de carros e 
trabalhadores da construção civil. As pessoas que são da rua são as que residem já há certo 
tempo na rua e, em razão deste tempo de permanência, acabam sofrendo um processo de 
descaracterização pelas condições que a vida na rua impõe, tais como uso de drogas lícitas e 
ilícitas, alimentação deficitária, falta de rotina com horários preestabelecidos, exposição a 
vulnerabilidades, doenças e violência. 

  
A nomenclatura utilizada pelos serviços que atendem a população em situação de rua no 

município de Campinas, parte da mesma utilizada pelas autoras, entretanto, ao se considerar a 
singularidade, história e o momento atual de cada sujeito, a rede socioassistencial de Campinas 
optou pela seguinte classificação: morador de rua, morador de mocó, munícipe, ex-morador de 
rua, migrante, morador de pensão e abrigado (acolhido). Cada uma dessas pessoas tem 
características peculiares e, portanto, exigem e necessitam de abordagens e serviços que as 
englobem e considerem suas especificidades. 

 
Semanalmente, às segundas-feiras, ocorre a reunião de cogestão com todos os serviços 

socioassistenciais de média e alta complexidades, incluindo serviços executados diretamente 
pelo poder público municipal e serviços prestados pelas organizações da sociedade civil, os 
quais compõem a Rede POP Rua do Município de Campinas.  

 
Neste espaço são discutidos os fluxos, os impasses do trabalho em rede e os casos para o 

referenciamento nas unidades de acolhimento institucional, quando esgotadas todas as 
possibilidades de manutenção dos vínculos familiares e comunitários.  

 
A metodologia participativa utilizada nas reuniões de cogestão proporciona processos de 

aprendizado, discussão e troca de experiências, maior compreensão do fenômeno, estimulando 
as equipes a revisitar constantemente as estratégias de trabalho adotadas, bem como os 
resultados obtidos e a necessidade de readequação nos processos de trabalho de maneira a 
melhor atender a demanda que se apresenta.  

  
Descreve-se a seguir os serviços socioassistenciais que compõem esta Coordenadoria 

SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA- CENTRO POP  

 
O Centros POP Sares I e II constituem-se em duas Unidades Públicas Estatais, com equipes 

técnicas compostas por servidores públicos concursados, conforme se demonstra a seguir:  
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Tabela 24 - Equipes Técnicas  

Centro Pop Sares I  Centro Pop Sares II  

1 Chefe de Setor  (Psicóloga)  1 Chefe de Setor (Assistente Social)  

3 Assistentes Sociais  5 Assistentes Sociais  

2 Educadores de Arte e Movimento  2 Psicólogos 

0 Psicólogo  7 Agentes de Ação Social  

2 Agentes de Ação Social  1 Agente Administrativo 

1 Agente Administrativo 2 Apoios Operacionais  

TOTAL- 09 TOTAL- 18 

  

As Unidades Públicas estatais do Centro de Referência Especializado para a População em 
Situação de Rua - Centro POP - Sares I e II localizam-se na região central do Município, onde há 
maior concentração das pessoas em situação de rua. Constituem-se em espaço de referência à 
população usuária. A Unidade I se encontra em fase de reordenamento. Em 2015, 2016 e 2017 
efetuou-se a busca de novo imóvel para locação, o que ainda não se concretizou dada a 
dificuldade em localizar imóveis na região central que disponham de condições físicas 
necessárias para instalação do serviço, proprietários que aceitem alugar para a Prefeitura, 
imóveis regularizados perante a Prefeitura, dentre outros. 
 
Com relação a Unidade II, esta possui condições de acessibilidade às pessoas idosas e as pessoas 
com deficiência, porém, a equipe técnica, administrativa e de apoio está incompleta, pois 1 
assistente sociale 1 agente de ação social aposentaram-se, além de 1 assistente administrativo 
ter pedido exoneração. Nenhuma reposição foi efetivada até ao presente momento. 
 
Os Centros POP têm como objetivo geral: constituir espaço de referência, encontro, socialização, 
acompanhamento social, visando à construção de novos projetos e trajetórias de vida, bem 
como a construção de saída das ruas.  
 
O Serviço Especializado ofertado pelas Unidades I e II é realizado por meio das seguintes 
estratégias metodológicas:  
 
Centro POP Sares I 

 Acolhimento;  

  Escuta qualificada;  

  Busca ativa;  

  Atendimento individual: pontuais, processuais e acompanhamentos; 

 Visita Domiciliar; 

 Encaminhamentos para rede socioassistencial e demais políticas setoriais.  

Esta unidade oferta atendimento técnico para a população em situação de rua, entre as quais 
compreendem-se as que chegaram recentemente no Município, as que estão há vários dias, 
meses ou até mesmo anos, constituindo, dessa forma, processos de 
atendimento/acompanhamento mais individualizados, em função do espaço físico. No processo 
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de condução dos casos a equipe técnica mantém articulação com a rede de serviços 
socioassistenciais e de outras politicas públicas, com objetivo de otimizar possibilidades de 
reorganização pessoal e social. A Unidade continua em processo de reordenamento, faltando à 
complementação da equipe de 01 psicóloga(o), 04 Agentes de Ação Social, 02 Profissionais da 
Limpeza e 01 Profissional de Vigilância, bem como a locação de um novo espaço físico, conforme 
já citado anteriormente. Ambas as providências se encontram em andamento e devem ser 
efetivadas no decorrer do ano de 2018. Cabe destacar que a complementação da equipe  
vincúla-se à locação de espaço físico que comporte. 
 
Centro POP Sares II 
 

 Acolhida e escuta qualificada; 

 Grupo de acolhida diário;  

 Grupo de Garagem, com temas mensais. 

 Atendimentos individuais: pontuais, processuais e acompanhamentos;  

 Atendimentos grupais: Cidadania, Cine Livre, Mulheres, Grupo de Expressão Corporal, 

Yoga (professora voluntária). 

 Visita Domiciliares; 

 Atividades coletivas: jogos livres e em alguns momentos como atividade direcionada, 

confraternização bimensal; 

 Oficinas: Memorial (psicóloga voluntária) 

 Parcerias: Jardinagem-SANASA/APAE; CPAT, Obra Social São João Bosco. 

 Encaminhamentos e ou referenciamentos para a rede socioassistencial e demais políticas 

Outras Atividades  

 Visita a espaços culturais 

 Apresentação cultural das alunas de pós graduação do Curso de Educação Física da 
Unicamp  

 Tarde de Jogos dirigidos com alunos do Curso de Química da Unicamp 

 Parceria com CISV Internacional (no mês de julho pessoas de 17 países fizeram  algumas 
atividades com o Centro POP Sares II e Casa da Cidadania culminando na publicação de 
uma Revista Vi Ver a Rua, bem como uma troca de experiências com todos os 
trabalhadores do Centros POP Sares I e II relatando os trabalhos de seus países 

A Unidade II atende a população em situação de rua que chegou recentemente no Município, as 
que estão há vários dias, meses ou até mesmo anos. A unidade também oferta atendimento 
técnico, bem como espaço para a convivência, higienização pessoal, café da manhã e da tarde, 
além de contar com um Posto do Cadastro Único(que atende os Serviços da Rede Pop Rua) e um 
Telecentro.   
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No decorrer do ano estabeleceu parcerias com a Secretaria de Saúde, Trabalho e Renda,  
SANASA/APAE, e Obra Social São João Bosco. Tais atendimentos e atividades possibilitaram o 
fortalecimento da autoestima e identidade, o desenvolvimento de sociabilidade e o 
fortalecimento de vínculos interpessoais e/ou familiares, que oportunizam a (re)construção de 
novos projetos de vida com as pessoas usuárias do serviço, na perspectiva de viabilizar o 
processo de saída das ruas, buscando a interface com as demais políticas públicas.  
 

  Centro POP Sares II - estabelecimento de parcerias: 

 

 Entidade de Assistência Social– Obra Social São João Bosco – se dispuseram a 

virem ao Centro POP Sares II divulgar os cursos, realizaram uma aproximação 

com os usuários, convidaram para conhecer a Entidade, foram acompanhados 

de uma técnica do Centro POP Sares II. 

 SANASA e APAE com oficina de Jardim plano, com manutenção periódica. 

 Dupla de Cantores – que apresentam periodicamente nas confraternizações com 

o quadro “Canta uma para mim”. 

 Consultório na Rua – vacinação de gripe, colhida de material para exames de 

Tuberculose e atendimento as gestantes. 

Organização interna do serviço 

 Curso de informática ofertado pelo Programa Juventude Conectada. 

 Participação e envolvimento dos usuários nas atividades, cuidado com o espaço, 
utilização do bagageiro, relações mais respeitosas com os funcionários e entre eles, 
organização da atividade Cine Livre, trazendo filmes e fazendo a escolha entre eles de 
forma democrática. 

 Apropriação dos usuários da sala multiuso e das atividades abertas e livres, tais como 
pintura em papel, tela, desenho, poesias e criação de frases nas lousas instaladas. 

 Designação de 28 armários individuais para guarda de pertences, permitindo a 
permanência dos mesmos nos respectivos armários, após a saída diária do usuário do 
Serviço, sendo administrados pelos técnicos; com contratos e o fornecimento de 
cadeado pelos usuários. 

 Aprimoramento na organização das atividades do Centro POP Sares II, com planejamento 
das ações e definição de funcionários responsáveis, viabilizando escalas organizacionais: 
técnicos, agentes de ação social e limpeza. 

 Melhoria na relação e maior agilidade nas consultas junto a Defensoria Pública, via e-
mail, telefone e pessoalmente, o que tem contribuindo significativamente nos 
atendimentos. 

 Realização da Primeira Avaliação do Centro POP Sares pelos próprios usuários, sendo 
avaliado todas atividades ofertas e a relação interpessoal em todos os setores do serviço. 
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Atividades pelo Centro Pop I e II realizadas com a Coordenação: 
 

 Fortalecimento do processo de cogestão dos serviços que compõem a Rede de Média e 
Alta Complexidade POP Rua, por meio de reuniões contínuas e análise das metodologias 
e estratégias utilizadas na a atenção a Pop Rua. 

  Reunião semanal com a equipe dos serviços que compõe a Rede de Média e Alta 
Complexidade.  

 Reunião semanal com serviços que compõem a Rede Pop Rua para discussão de casos e 
construção do fluxo da rede para acolhimento institucional.  

 Reunião mensal para a discussão do acesso ao programa recâmbio. 

 Reunião mensal para discussão da política de Álcool e Drogas. 

 Reunião Intersetorial. 

 Reunião Interproteções. 

 Reunião com as cidades da Região metropolitana de Campinas para discussão sobre a 
população de rua. 

 Participação na construção do plano intersetorial para a população em situação de rua. 

 Reuniões com o Movimento Nacional da População em Situação de rua polo Campinas 
para conversar sobre as demandas das pessoas em situação de rua. 

 Participação no Grupo de Trabalho Maternidade. 
 

 

Serviço de Abordagem Social de Adultos - SOS Rua  

 
O Serviço de Abordagem - SOS Rua é executado em parceria com a Organização da Sociedade 
Civil Associação Cornélia M.E.V.H Vlieg, também responsável pelo Núcleo de Oficinas de 
Trabalho (NOT).  
 
O Serviço de Abordagem Social- SOS Rua atende as cinco regiões administrativas do município, a 
saber: norte, sul leste, sudoeste e noroeste. Cada uma dessas regiões conta com uma equipe de 
referência, a qual é responsável por abordar e atender as pessoas em situação de rua. A equipe 
trabalha principalmente pautada na construção do vínculo, na articulação e no 
encaminhamento para a rede territorial. Atua principalmente, nos locais com maior 
concentração de pessoas, instrumentaliza grupos operativos com a população de rua no local 
onde habitam, podendo ser em praças, entroncamentos, pontes e outros. Auxilia também na 
confecção da segunda via da documentação civil.  

Núcleo de Oficinas de Trabalho (NOT)  

 
O Núcleo de Oficinas de Trabalho (NOT) oferta quatorze oficinas: Ladrilho Hidráulico,  

Culinária e Nutrição, Projeto Parceria, Velas, Vitral Artesanal, Papel, Mosaico, Marcenaria,  

Serralheria, Costura, Eventos, agrícola, todas para pessoas que estão em processo de inserção 
social. Nessas oficinas são retomados hábitos da vida cotidiana e do trabalho, como horários, 
regras e gestão financeira.  
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Casa da Cidadania  

 
A Casa da Cidadania é executado em parceria com a Organização da Sociedade Civil Associação 
Beneficente Semear, compõe a rede de proteção especial de média complexidade para a 
população de rua, porém, assim como o NOT constiuiu-se em serviço complementar, ambos 
essenciais para a convivência e a inserção produtiva no mercado de trabalho.  
 
A Casa da Cidadania coordenada pela Associação Semear e com gestão pública desta 
Coordenadoria, foi reinaugurada em novo endereço, em um prédio reformado e adaptado, o 
qual comporta mais de 300 pessoas. Atualmente atende em média 120 pessoas por dia. Oferta 
alimentação, espaço para higienização e convivência.  
 
A alimentação é concedida por 18 grupos de voluntários das mais diversas religiões. Muitos 
destes grupos ofertavam alimentação nas ruas. Com a ampliação do novo espaço e a convite do 
gestor municipal, esses grupos passaram a ofertar alimento dentro do citado espaço, em 
condições mais dignas e humanas. Este equipamento funciona em horário complementar ao 
Centro POP, ou seja, das 14h30min às 20h30min.  
 

ATIVIDADES REALIZADAS  

A seguir os dados dos Centros POP, Unidades I e II.  

Para melhor compreensão do trabalho desenvolvido e sua complexidade, buscou-se traçar o 
perfil das pessoas atendidas por meio das seguintes variáveis:  
 

 Faixa etária  

 Escolaridade 

 Categorização  

 Caracterização  

 Tempo de rua  

 Situação de moradia  

 Referenciamento  

 Resultado  

 Planilha de entrada 

  

Centro POP Sares II  

A partir dessas varáveis, se apresenta os dados abaixo :  
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Faixa Etária 

 

 
Na análise da faixa etária verifica-se a predominância de 25 a 39 anos, com 695 pessoas, seguida 
de 40 a 49 anos com 287 pessoas e destaca-se que na faixa etária de 80 a 89 anos, encontrou-se 
4 pessoas em situação de rua. Destaca-se que a maioria das pessoas atendidas se encontra em 
idade produtiva.  

 

 Escolaridade 

 

 
 

Quanto a escolaridade verifica-se que 526 pessoas têm ensino fundamental incompleto, 
seguidos de 249 pessoas com ensino fundamental completo e 17 pessoas com ensino superior 
completo.  
Observa-se que no ano anterior apenas duas pessoas tinham o ensino superior completo. 
Quando se analisa faixa etária x escolaridade observa-se que a baixa escolaridade, e a falta de 

mão de obra qualificada dificultam o acesso ao mercado formal de trabalho.  
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Categorização 

 

Importante ressaltar que todas as pessoas encontram-se em situação de rua, porém para 
facilitar a compreensão no atendimento, houve a já referida categorização. No gráfico verifica-se 
a predominância de migrantes/itinerantes com 601 pessoas, seguido de moradores de 
Campinas em situação de rua com 292 pessoas e munícipes (nascidos em Campinas) 151 
pessoas foram atendidas. 

-  Caracterização  

 
Quanto à caracterização das pessoas atendidas, verifica-se que 596 pessoas são usuárias de 
álcool, 527 pessoas fazem uso predominante de crack, seguido de 327 pessoas com uso de 
outras drogas.   
Neste item, observa-se que os técnicos para caracterizar melhor o atendimento identificam uso 
de álcool, crack e outras drogas separadamente, porém muitas pessoas fazem uso de álcool e 
outras drogas, crack e outras drogas o que somados se chega a um número bem maior que o 
número de pessoas atendidas no ano de 2017, que é de 1.272. 
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 - Tempo de Rua  

 

Quando se analisa o tempo de rua das pessoas atendidas verifica-se maior predominância de 

pessoas com tempo de 1 a 15 dias, contabilizadas 348 pessoas, seguidas de 197 pessoas de 2 a 5 

anos, 196 pessoas de 7 meses a 1 ano, 151 pessoas de 31 dias a 3 meses e 118 pessoas de 16 a 

30 dias, sendo que de 2 a 5 anos fora 72 pessoas. 

Os dados apontados em Tempo de Rua em Campinas demonstram a predominância apontada 

no gráfico de Categorização, com 601 pessoas migrantes e itinerantes. 

 - Situação de Moradia 

 

 

Constata-se a predominância de pessoas nos logradouros com 1061 pessoas, seguidas de 40 que 

retornaram para família, 44 pessoas que foram acolhidas por terceiros, seguidos de 41 inseridas 

em Acolhimento Institucional, enquanto que 17 pessoas moram em mocós. O acolhimento 

institucional não inclui as pessoas encaminhadas para o SAMIM, inclui apenas as Casas de 

Passagem e de Acolhimento.  
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 - Referenciamento 

 

Este gráfico demonstra a complexidade do trabalho com pessoas em situação de rua, na qual a 

maioria prefere ficar nas ruas a pernoitarem em locais protegidos, 413 pessoas foram 

referenciadas para outras políticas, 182 pessoas aceitaram reverenciamentos para o albergue, 

116 pessoas retornaram às famílias de origem, enquanto que 34 pessoas foram referenciadas a 

Defensoria Pública para orientações jurídicas. 

 

 - Resultados obtidos  

 

Na análise dos resultados verifica-se que frente ao contexto de rua, 875 pessoas fortaleceram 

sua autoestima, 417 pessoas aceitaram repensar novos objetivos de vida, 352 pessoas  tiveram a 

redução nas violações sociassistenciais , seguidos de 325 que apresentaram redução de danos 

nas situações de violações de direitos e 174 pessoas fortaleceram os vínculos familiares. 
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   - Planilha de entrada – pessoas e cadastros novos 

 

Observa-se  que do universo de 5710 pessoas, somatória total das pessoas que passaram nos 12 

meses do ano, 1.243 são pessoas novas que nunca passaram pelo Centro POP Sares, não 

significando porém, que o total de pessoas tenha permanecido no município, considerando-se a 

forte característica de circularidade desta população.  

Os dados acima descritos demonstram o volume de trabalho, o qual ultrapassa em muito a 
capacidade inicial do serviço, 120 pessoas. Desta forma, aponta-se para a necessidade urgente 
não só de reordenar a Unidade I, com capacidade para 120 pessoas, como também a 
necessidade de ampliar a equipe da Unidade II, e, principalmente, ampliar os atendimentos em 
outros serviços socioassistenciais, tais como os Centros de Referência Especializados de 
Assistência Social (CREAS), especialmente no Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a 
Famílias e Indivíduos (PAEFI) e os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS).  
Os dados acima descritos são do número de pessoas que passaram pelo Centro POP e 

acessaram  alguns de seus dispositivos diariamente ofertados. 

Em 2017 o Serviço atendeu 5.707 pessoas, gerando um total de 25.212 atendimentos, ofertou 

22.311 lanches, 21.988 banhos e foram distribuídos 14.103 Vales Almoço, perfazendo um total 

de 90.564 atendimentos e serviços ofertados, esses dados não incluem os atendimentos e 

procedimentos da equipe técnica. 

 

Centro Pop I 

          Faixa etária  

 Escolaridade 

 Categorização  

 Caracterização  

   Quantidade de atendimento por usuário 
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 Tipo ou Situação de moradia  

 Referenciamento  

 Resultado  

   Usuários atendidos no mês 

 

 
 
 
Na análise da faixa etária das pessoas atendidas, verifica-se a predominância de 18 aos 39 anos 
com 555 pessoas, seguida de 40 a 49 anos com 387 pessoas, e por fim 59 pessoas com mais de 
60 anos. Esses dados apontam para um grande número de pessoas em idade economicamente 
produtiva. 

Referentes a escolaridade, verifica-se um total de 1001 pessoas, dessas 512 têm ensino 
fundamental incompleto, seguidos de 155 pessoas com ensino fundamental completo, com 
relação ao ensino médio 97 pessoas não concluíram e 163 que completarão o ensino médio e 30 
pessoas não se alfabetizaram. Ao analisarmos os dados, observamos que a grande maioria das 
pessoas concentram-se no ensino fundamental incompleto e fundamental completo o que 
denota a pouca escolaridade da população em situação de rua e as dificuldades em inserção no 
mercado de trabalho. 
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No campo categorização verifica-se a predominância de migrantes/itinerantes com 489 pessoas, 
logo após moradores de Campinas em situação de rua com 418, seguido de 104 pessoas 
identificadas como tendo passado pela situação de rua anteriormente (ex moradores de rua), 
enquanto 31 pessoas eram munícipes, nascidos em Campinas, representando o menor número. 

 

 
 
Com relação à caracterização das pessoas em situação de rua, observou-se que 30,5% (429) são 
usuárias de álcool, 28,8% (401) fazem uso predominante de crack, seguido de 190 pessoas que 
referiram usar outras drogas. Neste item, para caracterizar melhor a divisão, separou-se em uso 
de álcool, crack e outras drogas, de forma a distingui-las, porém muitas pessoas relatam fazer 
uso tanto de álcool quanto crack e de outras drogas. 
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Com relação ao número de vezes que se buscou atendimento no serviço, temos o total de 1001 
pessoas, dessas 462 (46,2%) buscaram o atendimento apenas 01 vez, 286 de 02 a 05  vezes 
(28,6%), 121 pessoas de 06 a 10 atendimentos (12,1%) e com maior número de vezes atendidas 
temos 28 pessoas que passaram mais 35 vezes por atendimento. Podemos inferir que um 
pequeno número de pessoas dão continuidade nos processos de acompanhamento que  tem 
como objetivo possibilitar novas construções de vida. 
 

 
 
Constata-se a predominância de 718 pessoas vivendo nos logradouros, seguidas de 142 que 

retornaram para família, 56 pessoas estando em pensões e 33 foram acolhidas por terceiros, 26 

inseridos em acolhimento institucional, 23 em local cedido e 03 em mocós. Conforme os dados 

apresentados, podemos considerar que aproximadamente 30% deixaram de permanecer 

constantemente nas ruas e estão em espaços mais protegidos. 
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Os dados demonstram as possibilidades de referenciamento no atendimento as pessoas em 

situação de rua, construções que não se restringem apenas a política de assistência social, 

destacando-se que 1883 pessoas foram referenciadas para outras políticas e 138 para o Samim. 

 

 

 
 
Na análise dos resultados verifica-se que 141 fortaleceram os vínculos familiares, ressaltando 

aqui que isso não implica retorno a família, mas um aspecto muito importante no processo de 

reorganização. Temos ainda 94 pessoas que fortaleceram sua autoestima e 47 que alcançaram 

avanços no sentido da construção de um novo projeto para sua vida.  
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Ao analisarmos os dados acima, temos um total de 2191 pessoas atendidas no ano de 2017 e 

uma  media de 182 atendimentos mês.  

Desafios avaliados durante a execução das atividades, em 2017:  

 Atendimento a pessoa com sofrimento mental e a acolhida nas unidades de saúde, assim 
como a continuidade do atendimento; 

 Infraestrutura do Centro POP Sares Unidade I, que inviabiliza o que está preconizado no 
Guia de Orientações do Centro POP; 

 Continuidade das atividades do Centro Sares Unidade I, no mesmo espaço físico, o que 
interfere no trabalho técnico desenvolvido pela equipe; 

 Condições estruturais do prédio onde se encontra o Centro POP Sares I que exige 
constantes reparos sem efetivamente sanar os problemas; 

 Pouca compreensão da sociedade e dos comerciantes sobre o fenômeno população de 
rua e sobre o trabalho dos serviços especializados; 

 Necessidade de ampliação de frota de veículos para atendimento das unidades de 
Centro-POP; 

 Fornecimento de cotas de foto de forma permanente, o que dificulta a providência de 
documentação, bem como a inclusão no Cadastro Único e Cartões Transurc – Bilhete 
Único unitário; 

 Dificuldades em trabalhar as constantes reclamações das pessoas em situação de sobre 
as abordagens da Guarda Municipal; 

 Retorno das pessoas em situação de rua do Município de Campinas ao núcleo familiar; 

 Aumentar as possibilidades de inserção das pessoas em situação de rua no mercado de 
trabalho formal, informal ou cooperativas de trabalho; 

 Necessidade de aquisição  equipamentos multimídia e ampliação de equipamentos de 
ventilação; 

 Descontinuidade nas ofertas de oficinas contratadas em parceria com Secretaria de 
Cultura, inviabilizando o desenvolvimento de atividades relevantes para o Centro POP 
Sares II; 
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 Necessidade de mudança das instalações para novo local em razão das dificuldade 
estruturais dos imóveis; 

 Necessidade de aquisição de materiais para oferta de Oficinas; 

 Necessidade de superação de dificuldades burocráticas na aquisição de materiais de 
custeio dos serviços; 

 Necessidade de reposição de servidores em razão exonerações e aposentadorias; 

 Necessidade de retomada de formações e supervisão; 

 A intersetorialidade continua sendo um desafio no trabalho com as outras secretarias. 
 

METAS PARA 2018  

 Reordenamento do Centro POP Sares Unidade I com a locação de imóvel que permita 
desenvolver a atenção a pessoas em situação de rua, como preconizado no Guia de 
Orientações do Centro POP; 

 Instalação do Bagageiro Municipal; 

 Aquisição de equipamentos multimídia, de monitoramento, novos computadores e 
novos mobiliários nas unidades do Centro- POP; 

 Reposição de servidores por motivo de exoneração ou aposentadorias nas Unidades do 
Centro POP; 

 Oferta de formações e supervisão para as equipes das Unidades de Centro POP; 

 Utilização do SIGM nas unidades do Centro POP; 

 Fortalecimento da intersetorialidade com as políticas de atenção à População em 
Situação de Rua: assistência social, saúde, trabalho e renda, cultura, habitação, 
educação, esportes e lazer; 

 Realização do Seminário, em outubro/18, 5 anos de Centro POP Sares II; 

 Realização da Segunda Avaliação do Centro POP Sares II, pelos usuários. 

 

COORDENADORIA SETORIAL DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE –  

CRIANÇA E ADOLESCENTE 

 

Com o propósito de organizar o atendimento e garantir proteção a crianças e adolescentes 

violados em seus direitos, no ano de 2008 foi elaborado o Plano Municipal da Proteção Social 

Especial de Alta Complexidade, o qual sistematicamente é revisitado a partir de discussões com 

a rede de serviços de acolhimento em reuniões de gestão e com Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, através da Comissão da Proteção Social Especial de Alta 

Complexidade.    

Levando em consideração as normativas municipais, nacional e internacionais existentes para 

crianças e adolescentes afastadas dos cuidados parentais, o referido Plano visou reordenar as 

ações de alta complexidade para crianças e adolescentes, ou seja, o reordenamento dos serviços 

de acolhimento já existentes, a implantação de novos serviços, como as Casas Lares, para 
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qualificar o acolhimento de crianças e adolescentes destituídos do poder familiar e considerados 

com pouca ou nenhuma chance de colocação em família substituta/adoção, Repúblicas para 

acolher jovens que completam 18 anos estando acolhidos, sem possibilidade de reintegração 

familiar e que ainda necessitam da proteção do Estado, até adquirirem autonomia. 

 

CAMPINAS CONTOU EM 2017 COM A SEGUINTE REDE DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA 

CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS:  

 

TIPO DE SERVIÇO QUANTIDADE VAGAS 

Abrigos 07 210 

 

Abrigo especializado 01 18 

Casa de Passagem 01 22 

Casa de Passagem Especializada 01 15 

Acolhimento Familiar 02 40 

Casa- Lar 15 150 

Casa Lar para adolescentes 

grávidas e/ou com filhos 

01 10 

República Masculina                                                  01 06 

República Feminina                                                  01 06 

TOTAL 30 477 

 

Importante ressaltar que em 2017 avançou-se no reordenamento do Lar da Criança Feliz, serviço 

de acolhimento institucional, o qual passou de 60 para 50 metas e no Convívio Aparecida I e II, 

passando cada um de 25 metas para 20 metas. 

Apresentamos a seguir, o levantamento do perfil dos acolhidos em 2017, por modalidade de 

acolhimento: 

 

REGIÃO CIDADE DOS 

MENINOS 

UNIASEC CONVÍVIO I CONVÍVIO II CMPCA CORSINI LAR DA 

CRIANÇA 

TOTAL 

LESTE 07 05 - 04 05 05 12 38 

NORTE 10 03 04 07 05 05 02 36 

SUL 26 16 06 17 09 10 29 113 

NO 20 05 02 04 - 05 06 42 

SO 29 04 14 04 02 - 17 70 

OUTROS 05 - 03 - - 01 01 10 

TOTAL 97 33 29 36 21 26 67 309 
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Incluídos em 2017-  117 

Remanescentes de 2016 - 192 

Total de Acolhidos- 309 

 

Região de Procedência da Família dos acolhidos 

 

Constata-se que as regiões Sul, Noroeste e Sudoeste são predominantes. Destaca-se que a 

maioria dos serviços de acolhimento se localiza na região Leste. 

Procedência do Encaminhamento 

 

ORGÃOS/SERVIÇOS CIDADE DOS 

MENINOS 

UNIASEC CONVÍVIO I CONVÍVIO II CMPCA CORSINI LAR DA 

CRIANÇA 

TOTAL 

VIJ 15 04 05 17 17 14 28 100 

Conselhos Tutelares 01 01 03 - 03 - - 08 

Transferência de 

Serviço 

02 - 01 01 - - 11 15 

Casa Verde - 01 - - - - - 01 

Casa Betel 75 27 16 17 01 14 26 176 

Outros 02 - 04 01 - 01 01 09 

TOTAL 95 33 29 36 21 29 66 309 

 

Pode-se observar que a maior parte dos encaminhamentos procede da Casa de Passagem Betel, 

a qual conta com prazo de 10 dias, se necessário, para transferir para os serviços de acolhimento 

e posteriormente comunicar a autoridade judicial para expedir guia de acolhimento. Importante 

ressaltar, que as crianças e adolescentes são encaminhados para a Casa de Passagem enquanto 

aguardam abertura de vaga nos abrigos. 

 

Em segundo lugar a Vara da Infância e da Juventude é o órgão com o maior número de 

encaminhamentos para os abrigos. 
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Motivo do Acolhimento 

 

MOTIVO DO 

ACOLHIMENTO 

CIDADE 

DOS 

MENINOS 

UNIASEC CONVÍVIO I CONVÍVIO 

II 

CMPCA CORSINI LAR DA 

CRIANÇA 

FELIZ 

TOTAL 

VDCCA FÍSICA 08 01 - - - 05 02 16 

VDCCA PSICOLÓGICA - - - - - - - - 

VDCCA NEGLIGÊNCIA 37 24 25 27 17 21 34 185 

VDCCA SEXUAL 04  - 06 01 02 - 13 

ABANDONO 08 01 - - 01 - 03 13 

ESCCA - - - - - - - - 

TRABALHO INFANTIL - - - - - - - - 

AMEAÇA DE MORTE - 02 - - - - - 02 

GENITORES/Saúde 

Mental 

- 01 - - - 01 - 02 

SITUAÇÃO DE RUA 07 - - - - - - 07 

ADOÇÃO ILEGAL - - - - - - 01 01 

RETORNO DE 

ADOÇÃO 

- -       

DEVOLUÇÃO DE 

GUARDA 

- 01 12 01 - - 05 19 

OUTROS 31 - - 02 02 - 16 51 

TOTAL 95 30 37 36 21 29 61 309 

 

O principal motivo para o acolhimento volta-se para situações de negligência, seguida pela 

violência física. Ressalta-se que em vários casos, o estudo psicossocial revela que as famílias 

perderam a ascensão sobre os filhos, principalmente com os adolescentes, os quais não se 

sujeitam facilmente aos limites. Em um primeiro momento, situações como essa vem sendo 

denominadas como negligência tanto pelos Conselhos Tutelares como pela Vara da Infância e 

Juventude. 
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Motivo do Desligamento 

 

MOTIVO DO 

DESLIGAMENTO 

CIDADE 

DOS 

MENINOS 

UNIASEC CONVÍVIO I CONVÍVIO II CMPCA CORSINI LAR DA 

CRIANÇA 

FELIZ 

TOTAL 

Família de origem 

nuclear 

01 01 04 08 - 03 09 26 

Família de origem 

extensa 

- 01 - 07 - 05 09 22 

Adoção Nacional - - - - - 02 03 05 

Adoção 

internacional 

- - - - - -   

Transferência  para 

Família Acolhedora 

- - - 01 - - 01 02 

Evasões - 01 - - - -  01 

Transferência para 

outro serviço de 

acolhimento 

27 03 05 03 06 - 05 49 

Recâmbio - - - - - - - - 

Transferência para 

abrigo 

especializado 

- - - - - - -  

Maioridade 06 - - - 02 01 - 09 

Falecimento - - - - - - -  

Fund. Casa 01 - - - - - - 01 

Outros - 01 - - - - - 01 

TOTAL 35 07 09 19 08 11 27 116 

 

 

Considerando-se os números referentes ao retorno à família de origem e extensa, observa-se 

que a reintegração familiar, principal objetivo dos serviços de acolhimento tem sido alcançado 

em 41,37% dos casos. Cabe ressaltar, que quando há transferência para outro serviço de 

acolhimento, mesmo que de outra modalidade, salvo nos casos de destituição do poder familiar, 

ainda as equipes técnicas investirão no trabalho com a família, visando à reintegração. 
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CASAS LARES 

 

Região de Procedência da Família 

 

REGIÃO Lar da 

Criança 

Feliz 

CIDADE DOS 

MENINOS 

UNIASEC AEDHA ALDEIAS 

IRMÃOS 

ALDEIAS 

GRÁVIDAS 

TOTAL 

LESTE 03 05 03 01 11  23 

NORTE  14 04 03 14 08 43 

SUL 04 23 05 08 09 01 50 

NOROESTE  08 04 03 12 03 30 

SUDOESTE 03 10 05 02 07 05 32 

OUTROS  05   04  09 

TOTAL 10 65 21 17 57 17 187 

 

No ano de 2017, 187 crianças e adolescentes foram acolhidas em Casas-Lares. Deste total, 130 

se referem aos acolhimentos remanescentes do ano de 2016 e 57 foram de inclusões novas.  A 

região Sul predomina, seguida por Norte, Sudoeste e Noroeste. 

 

Procedência do Encaminhamento 

 

ORIGEM  

INCLUSÃO 

Lar da 

Criança 

Feliz 

CID. 

MENINOS 

UNIASEC AEDHA ALDEIAS 

IRMÃOS 

ALDEIAS 

GRÁVIDAS 

TOTAL 

VIJ        

Conselhos 

Tutelares 

     09 09 

Transferência 

de Serviço 

10 65 21 17 56 04 173 

Casa Verde      01 01 

Casa Betel      02 02 

Outros     01 01 02 

TOTAL 10 65 21 17 57 17 187 

 

A transferência de outros serviços de acolhimento predomina na procedência do 

encaminhamento pela própria característica dessa modalidade de serviço. Ou seja, as Casas 

Lares se encontram organizadas para acolherem crianças e adolescentes destituídos do poder 

familiar ou em ação de destituição, transferidos dos abrigos ou dos serviços de acolhimento 

familiar. 

Motivo do Acolhimento 



 

100 
 

 

MOTIVO DO 

ACOLHIMENTO 

Lar da 

Criança 

Feliz 

CIDADE DOS 

MENINOS 

UNIASEC AEDHA ALDEIAS 

IRMÃOS 

ALDEIAS 

GRÁVIDAS 

TOTAL 

VDCCA FÍSICA  12     12 
VDCCA PSICOLÓGICA  01     01 
VDCCA NEGLIGÊNCIA 03 28 15 15 44 01 106 
VDCCA SEXUAL  03 03  01 01 08 
ABANDONO 07 03   10 02 22 
ESCCA        

TRABALHO INFANTIL  01     01 
AMEAÇA DE MORTE        

GENITORES/Saúde 

Mental 

  02    02 

SITUAÇÃO DE RUA  01     01 
ADOÇÃO ILEGAL        

RETORNO DE ADOÇÃO     01  01 
DEVOLUÇÃO DE GUARDA   01 02 01  04 
OUTROS  16    13 29 
TOTAL 10 65 21 17 57 17 187 
 

Da mesma forma, o principal motivo para o acolhimento volta-se para situações de negligência, 

seguida pela violência física. Ressalta-se novamente que em vários casos, o estudo psicossocial 

revela que as famílias perderam a ascensão sobre os filhos, principalmente com os adolescentes, 

os quais, por vezes não se sujeitam facilmente aos limites. Em um primeiro momento, situações 

como essa vem sendo denominadas como negligência tanto pelos Conselhos Tutelares como 

pela Vara da Infância e Juventude. 

 

Motivo do Desligamento 

 
MOTIVO DO 

DESLIGAMENTO 

Lar da 

Criança 

Feliz 

CIDADE DOS 

MENINOS 

UNIASEC AEDHA ALDEIAS 

IRMÃOS 

ALDEIAS 

GRÁVIDAS 

TOTAL 

Família de origem 

nuclear 

 01 01  02 03 07 

Família de origem 

extensa 

     01 01 

Adoção Nacional   01 02 02  05 
Adoção internacional        

Transferência para 

Família Acolhedora 

       

Evasões  04    01 05 
Transferência para outro 

serviço de acolhimento 

10      10 

Recâmbio        

Transferência para abrigo 

especializado 

       

Maioridade  15 01  04 02 22 
Falecimento        

TOTAL 10 20 03 02 08 07 50 
 

O principal motivo do desligamento deve-se ao fato de os jovens completarem a maioridade, 

seguido da reintegração familiar na família de origem ou extensa 
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ACOLHIMENTO FAMILIAR 

 

Região de Procedência da Família 

REGIÃO SAPECA CONVIVER TOTAL 

LESTE 04 04 08 

NORTE 01 08 09 

SUL 12 02 14 

NOROESTE - 02 02 

SUDOESTE 05 07 12 

OUTROS 02 02 04 

TOTAL 24 25 49 

 

Do total de 49 acolhidos, 24 eram remanescentes do ano de 2016, e 25 foram incluídos em 

2017. Observa-se a predominância das regiões Sul e Sudoeste. 

 

 

Procedência do Encaminhamento 

 

ORIGEM  DA 

INCLUSÃO 

SAPECA CONVIVER TOTAL 

VIJ 08 10 18 

Conselhos 

Tutelares 

01  01 

Transferência 

de Serviço 

02 05 07 

Casa Verde    

Casa Betel 13 08 21 

Outros  02 02 

TOTAL 24 25 49 

 

Destaca-se que para inclusão em acolhimento familiar, é necessária autorização judicial da VIJ 

(18), mesmo quando a criança é originária da Casa de Passagem Betel (21). O mesmo ocorre 

quando se transfere de um dos abrigos ou se encaminha pelo Conselho Tutelar. Portanto, 

embora o levantamento aponte a origem da inclusão, todos os encaminhamentos, 

necessariamente passaram pelo Poder Judiciário. 

 

 

Motivo do Acolhimento 
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MOTIVO DO ACOLHIMENTO SAPECA CONVIVER TOTAL 

VDCCA FÍSICA - 01 01 

VDCCA PSICOLÓGICA - - - 

VDCCA NEGLIGÊNCIA 16 18 34 

VDCCA SEXUAL 02  02 

ABANDONO 02 01 03 

ESCCA    

TRABALHO INFANTIL    

AMEAÇA DE MORTE    

GENITORES/Saúde Mental    

SITUAÇÃO DE RUA    

ADOÇÃO ILEGAL 01  01 

RETORNO DE ADOÇÃO    

DEVOLUÇÃO DE GUARDA  02 02 

OUTROS 03 03 06 

TOTAL 24 25 49 

 

Observa-se a predominância da violência doméstica de negligência nos dois serviços de 

acolhimento familiar. 

 

Motivo do Desligamento 

 

MOTIVO DO DESLIGAMENTO SAPECA CONVIVER TOTAL 

Família de origem nuclear 01 01 02 

Família de origem extensa 05 04 09 

Adoção Nacional 05 02 07 

Adoção internacional    

Transferência para Família Acolhedora    

Evasões    

Transferência para outro serviço de acolhimento 01 04 05 

Recâmbio    

Transferência para  abrigo especializado    

Maioridade    

Falecimento    

TOTAL 12 11 23 
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Em 46,9% dos casos o motivo do desligamento foi por reintegração familiar, quer seja na família 

de origem ou extensa ou ainda colocação em família substituta/adoção.  

 

 ABRIGO ESPECIALIZADO CASA ESPERANÇA  

 

Em relação a este serviço de acolhimento institucional, é importante esclarecer que embora 

possua meta de 18 acolhimentos, para o presente documento, contou-se cada adolescente 

apenas uma vez. Desta forma, o mesmo adolescente pode ter saído e retornado ao serviço 

várias vezes. Nestes casos, as saídas não foram consideradas como evasões, mas “saídas não 

autorizadas”, considerando-se o perfil de circularidade dos adolescentes. 

 

Região de Procedência 

REGIÃO QUANTITATIVO 

LESTE 05 

NORTE 02 

SUL 03 

NOROESTE 07 

SUDOESTE 01 

OUTROS - 

TOTAL 18 

 

Do total de 18 acolhidos, 9 eram remanescentes do ano de 2016 e 9 foram incluídos em 2017, 

com procedência maior da região Noroeste, seguida da região Leste. 

 

Procedência do Encaminhamento 

ORIGEM INCLUSÃO QUANTITATIVO 

VIJ 06 

Conselhos Tutelares 01 

Transferência de Serviço 02 

Casa Verde 05 

Casa Betel 03 

Outros 01 

TOTAL 18 

 

A Vara da Infância e da Juventude fez a maioria dos encaminhamentos (6), seguida da Casa de 
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Passagem Especializada Casa Verde, que é a porta de entrada para o Abrigo Especializado Casa 

Esperança, por atender o mesmo perfil de público. 

 

Motivo do Acolhimento 

 

MOTIVO DO 
ACOLHIMENTO 

 

VDCCA FÍSICA  
VDCCA PSICOLÓGICA  
VDCCA NEGLIGÊNCIA 06 
VDCCA SEXUAL  
ABANDONO  
ESCCA  
TRABALHO INFANTIL  
AMEAÇA DE MORTE 02 
GENITORES/Saúde Mental  
SITUAÇÃO DE RUA 01 
ADOÇÃO ILEGAL  
RETORNO DE ADOÇÃO  
DEVOLUÇÃO DE GUARDA  
CONFLITO FAMILIAR  
EVASÃO OUTRO SERVIÇO  
OUTROS 09 
TOTAL 18 

 
Nesta modalidade de acolhimento, o motivo predominante identificado como “outros”, inclui 
adolescentes ameaçados de morte e/ou no uso de substâncias psicoativas. Em alguns casos, os 
pais ou responsáveis solicitaram o acolhimento como forma de proteção e acesso a tratamento. 

 

Motivo do Desligamento 

 

MOTIVO DO DESLIGAMENTO  

Família de origem nuclear 02 

Família de origem extensa  

Adoção Nacional  

Adoção internacional  

Transferência para Família Acolhedora  

Evasões 02 

Transferência para outro serviço de 
acolhimento 

10 

Recâmbio  

Transferência para abrigo especializado  

Maioridade 02 

Falecimento  

Fundação Casa 03 

TOTAL 19 
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O principal motivo de desligamento se deu pela transferência para outros serviços de 
acolhimento, em razão do abrigo especializado Casa Esperança ter encerrado suas atividades. 

 

CASAS DE PASSAGEM - BETEL E CASA VERDE 

 

A Casa Betel acolheu durante o ano de 2017, 153 crianças e adolescentes, e a Casa Verde 26. Em 

nenhum dos casos identificou-se remanescentes de 2016. 

 

REGIÃO DE PROCEDÊNCIA 

 

REGIÃO CASA 

BETEL 

CASA 

VERDE 

TOTAL 

POR 

REGIÃO 

LESTE 21 02 23 

NORTE 13 01 14 

SUL 51 06 57 

NOROESTE 21 07 28 

SUDOESTE 40 06 46 

OUTROS 07 04 11 

TOTAL 153 26 179 

 

A Casa de Passagem Betel possui a maioria dos encaminhamentos por acolher crianças e 

adolescentes, além de contar um número de metas maior (22). Em ambas as Casas predominam 

crianças e adolescentes oriundos das regiões sul e sudoeste.  

 

Procedência do Encaminhamento 

 

ORIGEM  INCLUSÃO BETEL VERDE TOTAL 
VIJ 34 03 37 
Conselhos Tutelares 107 12 119 
Transferência para 
Serviços 

02 10 12 

Casa Verde 02  02 
Casa Betel  02 02 
Outros 14 07 21 
TOTAL 159 34 193 
 



 

106 
 

Inicialmente organizadas para acolher encaminhamentos feitos pelo Conselho Tutelar, demandas 
espontâneas, verifica-se que as Casas de Passagem têm também atendido encaminhamentos da 
Vara da Infância e da Juventude. 

 

Motivo do Acolhimento 

 

MOTIVO DO 
ACOLHIMENTO 

BETEL VERDE 
 

TOTAL 

VDCCA FÍSICA 17  17 
VDCCA PSICOLÓGICA    
VDCCA NEGLIGÊNCIA 77 04 81 
VDCCA SEXUAL    
ABANDONO 08  04 
ESCCA 02  02 
TRABALHO INFANTIL    
AMEAÇA DE MORTE 07 02 09 
GENITORES/Saúde Mental    
SITUAÇÃO DE RUA 14 18 22 
ADOÇÃO ILEGAL    
RETORNO DE ADOÇÃO    
DEVOLUÇÃO DE GUARDA    
CONFLITO FAMILIAR 18  18 
EVASÃO OUTRO SERVIÇO 06  06 
OUTROS 10 10 20 
TOTAL 159 34 193 

 

Assim como em outras modalidades de acolhimento a violência doméstica do tipo negligência é 

bastante significativa. Cabe ressaltar que “conflito familiar” vem se apresentando como motivo 

para o acolhimento, especialmente pela perda de autoridade dos pais e dificuldades no manejo 

dos conflitos. A circularidade de rua e o uso de substâncias psicoativas, também provocam 

violações no âmbito familiar. 

 

Motivo do Desligamento 

MOTIVO DO DESLIGAMENTO BETEL VERDE TOTAL 
Família de origem nuclear 16 06 22 
Família de origem extensa 11  11 
Adoção Nacional    
Adoção internacional    
Transferência para Família Acolhedora 08  08 
Evasões 13 02 15 
Transferência para outro serviço de 
acolhimento 

89 05 94 

Recâmbio 12  12 
Transferência para abrigo especializado 01 06 07 
Maioridade  04 04 
Falecimento    
Fundação Casa 01  01 
OUTROS 01 01 02 
TOTAL 152 24 176 
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REPÚBLICAS  

  

Região de Procedência 

REGIÃO  

LESTE 06 

NORTE  

SUL 05 

NOROESTE  

SUDOESTE 01 

OUTROS  

TOTAL 12 

 

Do total de 12 acolhidos, 3 eram remanescentes de 2016 e 9 ingressaram em 2017. 

 

Em relação à procedência, considera-se a origem da família. Ressalta-se que as Repúblicas 
acolhem jovens, preferencialmente encaminhados pelos serviços de acolhimento, os quais 
apesar de terem alcançado a maioridade, não possuem possibilidades de reintegração familiar e 
nem condições de vida com total independência 

 

Procedência do encaminhamento 

ORIGEM INCLUSÃO  

VIJ  

Conselhos Tutelares  

Transferência de Serviço 12 

Casa Verde  

Casa Betel  

Outros  

TOTAL 12 
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Motivo do Acolhimento 

MOTIVO DO 
ACOLHIMENTO 

 

VDCCA FÍSICA  
VDCCA PSICOLÓGICA  
VDCCA NEGLIGÊNCIA 09 
VDCCA SEXUAL  
ABANDONO  
ESCCA  
TRABALHO INFANTIL  
AMEAÇA DE MORTE  
GENITORES/Saúde Mental  
SITUAÇÃO DE RUA  
ADOÇÃO ILEGAL  
RETORNO DE ADOÇÃO  
DEVOLUÇÃO DE GUARDA  
CONFLITO FAMILIAR  
EVASÃO OUTRO SERVIÇO  
OUTROS 03 
TOTAL 12 

 

Assim como nas demais modalidades de acolhimento, o motivo predominante do acolhimento é 

a violência doméstica do tipo negligência. 

 

Motivo do Desligamento 

 

MOTIVO DO DESLIGAMENTO  

Família de origem nuclear 01 

Família de origem extensa  

Adoção Nacional  

Adoção internacional  

Transferência para Família Acolhedora  

Evasões  

 Transferência para outro serviço de 
acolhimento 

 

Recâmbio  

Transferência para abrigo especializado  

Maioridade  

Falecimento  

Fundação Casa  

Independência 02 

TOTAL 03 
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Atividades Realizadas pela gestão da Alta complexidade em 2017, envolvendo a rede de 

serviços de acolhimento 

 

 Participação em reuniões do GT Interproteções para discussão de casos; 

 Reuniões preparatórias para a realização de audiências concentradas; 

 Coordenação e articulação das reuniões do GT Maternidade de Campinas dando 

continuidade ao trabalho de atualização e aprimoramento dos fluxos e procedimentos, 

considerando-se as alterações do ECA, bem como notas técnicas do Ministério da Saúde 

e Ministério do Desenvolvimento Social, no sentido de se evitar o acolhimento de recém 

nascidos e de gestantes ou puérperas em situação de rua, uso de substâncias psicoativas 

com seus bebês. Quando necessário o acolhimento, assegurar como última alternativa 

adotada; 

  Reuniões de gestão quinzenais, com os coordenadores e com as equipes técnicas dos 

serviços de acolhimento; 

 Participação em reuniões realizadas pela Secretaria Municipal de Educação, com os 

pedagogos dos serviços de acolhimento; 

 Articulação com a rede de saúde (CAPS Infantis, Hospital Ouro Verde, Centros de Saúde) 

e com a própria gestão da saúde na área da criança e do adolescente e na área de saúde 

mental, para discussão de fluxos, procedimentos, referenciamentos e 

contrarreferenciamentos; 

 Reuniões com a Vara da Infância e da Juventude, Ministério Público e Defensoria Pública; 

  Curso de formação em gestão e liderança de equipes, para os coordenadores técnicos 

dos serviços de acolhimento; 

 Reordenamento das metas de acolhimento, dos abrigos: Lar da Criança Feliz, Convívio 

Aparecida I e II 

  Interlocução entre os profissionais desta Coordenadoria e da Coordenadoria Setorial de 
Avaliação e Controle (CSAC) nas visitas técnicas e de monitoramente nos serviços de 
acolhimento institucional e familiar; 

 Gestão técnica do Programa de Apadrinhamento Afetivo; 

 Participação em ações do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
através da Comissão da Alta Complexidade.  

• Reordenamento dos Abrigos Convívio Aparecida I e II, reduzindo as metas de ambos, de 

25 para 20, qualificando o atendimento; 
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• Gestão operacional do abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica de gênero, 

participando da discussão dos casos e articulações com a rede de política para as 

mulheres. 

 

Desafios avaliados durante a execução das atividades 

• Construção do fluxo entre os serviços de acolhimento e o Programa de Apadrinhamento 
Afetivo, demandando alinhamento de ações;  

• Continuidade do trabalho de revisão e fortalecimento da metodologia dos serviços de 
acolhimento; 

• Alinhamento dos fluxos de referenciamento e contrarreferenciamento entre a Alta 
Complexidade e as Proteções Sociais- Básica e Especial de Média Complexidade;  

• Aprimoramento das estratégias de divulgação do acolhimento em famílias acolhedoras;  

• Conclusão do trabalho de atualização da Resolução dos Serviços de Acolhimento 
Institucional e Familiar, em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente -CMDCA Campinas;  

• Formação continuada para os profissionais dos serviços de acolhimento; 

•  Envolver todos os trabalhadores, especialmente os educadores/cuidadores nos 
processos de formação continuada; 

• Manter o diálogo com os órgãos que compõem o Sistema de Garantia de Direitos (Vara 
da Infância e da Juventude, Ministério Público, Defensoria Pública, Conselhos Tutelares, 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente); 

• Constantes evasões dos adolescentes dos serviços de acolhimento, sobretudo nos finais 
de semana; 

• O envolvimento de adolescentes acolhidos, com o uso de substâncias psicoativas, e atos 
infracionais; 

• Acolher crianças e adolescentes sem envolvimento com o uso de SPA, junto com 
adolescentes que fazem uso de SPA; 

• Espaço físico do abrigo para mulheres vítimas de violência de gênero e recomposição do 
quadro de RH; 

• Ampliação de ofertas para o pós- acolhimento, considerando-se os jovens que 
completam a maioridade sem possibilidade de reintegração familiar. 
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Resultados alcançados com as atividades realizadas 

 

 Diminuição do número de acolhimentos de recém- nascidos encaminhados pelas 
maternidades. Em 2017 foram 08 acolhimentos, dos quais 02 se deram pela renúncia das 
genitoras ao poder familiar; 

 Maior conscientização de que o acolhimento institucional ou familiar deve ser a última 
medida a ser aplicada; 

 Ampliação da participação em reuniões intersetoriais e da rede de proteção; 

 Articulação com a rede de proteção, educação e de saúde, para reflexões e busca de 
estratégias que favorecessem a reintegração familiar, culminando com a realização de 
audiências concentradas na Vara da Infância e da Juventude; 

 Diálogo permanente com os órgãos que compõem o sistema de garantia de direitos, tais 
como: Vara da Infância e da Juventude, Ministério Público, Defensoria Pública e 
Conselhos Tutelares; 

 Planejamento e ações desenvolvidas em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente, por meio da Comissão da Alta Complexidade; 

 Realização de 05 encontros de formação para os profissionais dos serviços de 
acolhimento, intitulados “Troca de Saberes”, em parceria com a Secretaria Municipal de 
Saúde, Educação e Escola de Governo – EGDS; 

 Realização em parceria com o CMDCA, de Seminário da Alta Complexidade, que contou  
com a participação de 400 profissionais de Campinas e de outros municípios e teve como 
tema: “Acolhimento de Crianças e Adolescentes: Desafios e Aprendizados”; 

 Realização em parceria com o CMDCA, de 02 encontros de formação exclusivos para os 
profissionais dos serviços de acolhimento, com o mesmo tema do seminário acima 
referido, com a presença de 160 profissionais; 

 Continuidade dos trabalhos do grupo de trabalho intitulado GT Maternidades, o qual 
concluiu a atualização dos dois fluxos constantes do Protocolo de Intenções elaborado e 
assinado em 2013, cujo principal objetivo é evitar o acolhimento de recém nascidos e 
quando necessário fazê-lo, assegurar que seja de fato a última medida a ser aplicada; 

 Tratativas para o reordenamento de um dos abrigos de grande porte, o Lar da Criança 
Feliz; 

 Ações que propiciaram maior autonomia para os jovens acolhidos nas Repúblicas, tais 
como: inserção no mercado de trabalho, no ensino formal e informal. 

 Fortalecimento e rompimento do ciclo de violência de mulheres vítimas de violência de 
gênero. 
  

 

Desafios/Propostas para 2018 

 

 Continuidade das ações de reordenamento dos dois maiores abrigos: Lar da Criança Feliz 
e Cidade dos Meninos; 

 Implantação de 01 (um) novo abrigo para os adolescentes oriundos do abrigo 
especializado, cujas atividades encerraram-se em 2017, com nova organização e 
metodologia; 

 Integração entre famílias acolhedoras dos dois serviços de acolhimento familiar, com 
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vistas ao fortalecimento e grupalização das mesmas; 

 Reorganização do fluxo dos casos de evasões, envolvendo os serviços de acolhimento, 
casas de passagem, Conselhos Tutelares, Guarda Municipal. 

 Possibilitar e efetivar espaços de discussão e busca de soluções conjuntas, para proteção 
e tratamento dos adolescentes que fazem uso de substâncias psicoativas e que 
consequentemente se envolvem com atos infracionais; 

 Finalização e validação dos fluxos atualizados pelo GT Maternidades, junto ao Sistema de 
Garantia de Direitos; 

 Realização de Seminários da Alta Complexidade, para discutir ações para a primeira 
infância e adolescentes usuários de substâncias psicoativas; 

 Dar continuidade à discussão sobre a necessidade de implantação de um abrigo para 
jovens de 18 a 21 anos. 

 Locação de espaço físico adequado para o abrigo de mulheres vítimas de violência de 
gênero e recomposição  do quadro de RH; 

 

Abaixo, os serviços de acolhimento para crianças e adolescentes, institucional e familiar 

apresentam as ações desenvolvidas. 

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO E PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE SAPECA 

Número de Acolhimentos no ano de 2017 

MES MASC FEM TOTAL 

JANEIRO 07 04 11 

FEVEREIRO 06 05 11 

MARÇO 05 07 12 

ABRIL 05 07 12 

MAIO 05 08 13 

JUNHO 05 08 13 

JULHO 05 06 11 

AGOSTO 06 08 14 

SETEMBRO 06 09 15 

OUTUBRO 06 09 15 

NOVEMBRO 06 08 14 

DEZEMBRO 07 07 14 

TOTAL 69 86 155 
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Garantia de Convivência Familiar e Comunitária 

Reintegração Família de 

Origem 

Reintegração 

Família Extensa 

Adoção Transferência para 

outros serviços 

01 05 06 01 

- Preservação e manutenção de vínculos entre acolhidos e suas famílias de origem/extensa 
através de visitas monitoradas; 

- Execução do Projeto “Fazendo Minha História” com a construção de álbuns de histórias de vida 
das crianças/adolescentes acolhidos; 

- Garantia de espaços de escuta para as crianças/adolescentes de acordo com o plano de 
atendimento e demandas de cada situação; 

- Atendimento grupal das crianças/adolescentes através de encontros quinzenais, com a 
participação de oficineira contratada e estudantes voluntários; 

- Participação dos acolhidos, famílias de origem/extensas, pessoas significativas e famílias 
acolhedoras, nos encontros de integração – Festa Julina e de Natal, com a presença de 
aproximadamente 230 pessoas em cada Evento; 

- Realização de pelo menos uma reunião informativa mensal, para famílias interessadas na 
proposta; 

- Revisão do processo de avaliação e formação inicial de famílias acolhedoras; 

- Realização de 03 Formações de novas famílias para acolhimento; 

- Manutenção de acompanhamentos individuais e ao grupo familiar, na sede do serviço ou no 
domicílio, de famílias de origem/extensas e acolhedoras; 

- Realização de trabalho em rede, articulando as diversas políticas e serviços para o atendimento 
qualificado das famílias acompanhadas; 

- Realização de 02 encontros mensais, reunião de gestão e de acolhimento, com as famílias 
acolhedoras participantes; 

- Participação de famílias acolhedoras em ações de divulgação, objetivando a captação de novas 
famílias de acolhimento; 

- Participação nas reuniões da Comissão de Alta Complexidade do CMDCA e nas reuniões de 
gestão da SMASA; 

- Participação no GT Interproteções; 

- Encontros mensais- projeto “SAPECA Recebe”, com profissionais que buscam informações 
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sobre a metodologia de trabalho desenvolvida; 

- Realização de Encontros bimestrais com serviços da região que já executam acolhimento 
familiar;  

- Participação mensal em supervisão institucional/casos com profissional voluntário; 

- Supervisão de estagiários de serviço social e de psicologia; 

- Atualização sistemática do site do serviço; 

- Participação da equipe em Eventos relacionados ao trabalho; 

- Realização de ações pontuais de divulgação durante o primeiro semestre de 2017; 

- Entrega da Campanha de Divulgação de Campinas para o MDS; 

- Mudança no formato de pagamento das bolsas auxílio para os acolhedores a partir do segundo 
semestre de 2017. 

 

Desafios avaliados durante a execução das atividades 

- Reorganização do trabalho técnico em virtude da saída de um técnico sem reposição da vaga; 

- Redução da meta de acolhimento no segundo semestre de 2017 (de 20 para 15) devido à 
redução da equipe técnica; 

- Dificuldades na elaboração de material teórico devido às especificidades do trabalho e a 
diminuição de recursos humanos; 

- Interrupção do grupo de estudos semanal; 

- Ausência de formações gerais e específicas relacionadas ao trabalho; 

- Ausência de um Plano de Divulgação Continuado sobre acolhimento familiar; 

- Morosidade na contratação de supervisão institucional; 

- Atrasos no pagamento das bolsas auxílio para as famílias acolhedoras no primeiro semestre de 
2017; 

- Dificuldades e morosidade na manutenção do veículo do serviço; 

- Insuficiência de recursos para a realização dos Eventos de Integração; 

- Dificuldades na qualificação continuada das famílias acolhedoras; 

- Insuficiência de serviços e programas das diversas políticas setoriais, para o atendimento 
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integral das demandas e necessidades dos usuários; 

- Morosidade do judiciário nos encaminhamentos das crianças/adolescentes. 

Resultados alcançados com as atividades realizadas 

- Garantia de convivência familiar e comunitária dos acolhidos; 

- Atendimento individualizado das demandas de cada criança/adolescente; 

- Grupalização das crianças/adolescentes acompanhados; 

- Entrega dos Álbuns do Projeto Fazendo Minha História ao final dos processos de acolhimento; 

- Acompanhamento das famílias de origem/extensas/pessoas significativas, esgotando-se todas 

as possibilidades de reintegração familiar; 

- Manutenção de encontros mensais através do Projeto "SAPECA RECEBE"; 

- Manutenção das reuniões quinzenais de famílias acolhedoras com a participação da equipe, 

voluntários e profissionais convidados; 

- Realização dos dois Encontros de Integração anuais com a colaboração de parceiros, 

voluntários, famílias acolhedoras e equipe do serviço; 

- Sistematização dos encontros entre os serviços de acolhimento familiar da região de Campinas; 

- Realização de 03 formações para famílias candidatas ao acolhimento utilizando material de 

avaliação/formação já revisado. 

Avanços 

- Ações pontuais de divulgação e em bons espaços da mídia local, no primeiro semestre, as quais 

impactaram no aumento de famílias candidatas ao acolhimento; 

- Campanha de divulgação do Acolhimento Familiar de Campinas ter se tornado marca nacional; 

- Mudança no formato de pagamento das bolsas auxilio no segundo semestre possibilitando 

fluxo rápido de encaminhamento e os pagamentos nos prazos esperados; 
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- A sistematização das reuniões bimestrais de serviços da região que executam a proposta 

fortaleceu os profissionais e ampliou discussões pertinentes ao trabalho. 

 

Desafios / Propostas para 2018 

- Recomposição do quadro de RH para retomada da meta de atendimento de 20 

acolhimentos/mês; 

- Manter a metodologia de atendimento de forma qualificada; 

- Participação da equipe em capacitações específicas ao acolhimento familiar; 

- Manter as reuniões quinzenais de famílias acolhedoras e crianças/adolescentes; 

- Manter os Encontros Anuais – Festa Julina e de Natal; 

- Manter os Projetos- “SAPECA Recebe” e “Fazendo Minha História”; 

- Sistematizar reuniões com o gestor municipal; 

- Viabilizar as contratações temporárias de oficineira e de supervisão institucional; 

- Viabilizar espaços de pesquisa para estudantes interessados na temática; 

- Divulgar o Acolhimento Familiar de forma continuadas; 

- Discutir o tempo de acompanhamento pós- retorno para os serviços de acolhimento em família 

acolhedora do município; 

- Qualificar o grupo de voluntários/oficineira para os encontros quinzenais com 

crianças/adolescentes. 
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CMPCA 

 

No ano de 2017 foram acolhidas 22 crianças e adolescentes, sendo 08 meninas e 14 meninos. 

 

 Foram desacolhidas 09 crianças e adolescentes: 

 06 foram transferidos para as Casas Lares (Aldeias SOS);  

 01 adolescente por ter alcançado a maioridade; 

 01 para a Residência Inclusiva; 

 01 para a Cidade dos Meninos. 
 

Registram-se diversos casos com sofrimento psíquico acompanhados nos CAPSi’s, os quais 

demandaram muitos esforços de todos os profissionais para o alinhamento dos procedimentos. 

 

Atividades realizadas: 

 

 Procurou-se desenvolver o cotidiano do abrigo buscando estabelecer uma rotina que 

considere o grau de desenvolvimento da criança e do adolescente, além de viabilizar o 

atendimentos prestados pelos profissionais no cotidiano do serviço. 

 

 As atividades devem visar o bom desenvolvimento bio-psiquico-social da criança e do 

adolescente buscando sempre a possibilidade do retorno a família e ou comunidade. 

 

 A proteção é outro aspecto que enfatizamos no cotidiano do trabalho, indagando sempre 

quais os cuidados necessários para a oferta de um serviço de qualidade e como proteger 

crianças e adolescentes com características e histórias de vida tão diferentes num único local, ou 

ainda de como oferecer desafios condizentes com a realidade e maturidade de cada 

criança/adolescente sem sobrecarregá-la ou excluí-la? 

 

1. Atividades para as Crianças e Adolescentes: 
  

 Passeios aos diversos parques da cidade de Campinas a fim de propiciar lazer e 
convivência social: Parque do Taquaral; Pedreira; Bosque dos Jequitibás; 

 Cinemas; 

 Shopping Centers; 

 Saídas de finais de semana com a família para todos aqueles que possuem autorização 
judicial. 

 Festas na comunidade; 

 Feiras livres; 

 Visitas ao SESC; 

 Visitas aos amigos da comunidade em suas respectivas casas. 

 Inserção na rede de ensino formal; 
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 Acompanhamentos médicos; 

 Encaminhamentos para Psicoterapias e CAPSi; 

 Acompanhamento pelos voluntários do Instituto Fazendo História; 
 

 

2. Atividades para as Famílias: 
 

 Atendimentos individuais; 

 Visitas domiciliares; 

 Encaminhamentos para atendimento na comunidade conforme necessidade; 

 Reuniões para encaminhamentos nos diversos serviços da rede de proteção social. 

 Orientação e encaminhamentos para acompanhamentos nos diversos serviços públicos 
(saúde, educação, assistência social, trabalho, moradia); 

 Reuniões com a rede que atende a família visando alinhar entendimentos sobre o 
momento em que a mesma se encontra; 

 

3. Atividades para os Profissionais: 
 

 Reuniões semanais com a Equipe Técnica com o objetivo de dialogar sobre o cotidiano do 
abrigo; 

 Reunião semanal com a Equipe Técnica, Apoios Técnicos e Agentes de Ação Social para 
alinhamento dos processos de trabalho; 

 Reunião mensal geral, com todos os profissionais visando integração, pequenas 
formações e alinhamentos conceituais do atendimento institucional do serviço de 
acolhimento para crianças e adolescentes. 

 Inserção, monitoramento e/ou acompanhamento escolar. 

 Reuniões para a construção e avaliação dos PIA’s juntamente com os envolvidos; 

 Reuniões com os diversos serviços da rede (Educação, Saúde, Assistência Social; Esporte, 
Cultura, Lazer, Organizações Sociais) de acordo com a necessidade do caso ou do CMPCA; 

 Acompanhamento das crianças e/ou adolescentes nos processos de adoção junto à 
Equipe Técnica da VIJ; 

 Acompanhamento após o desacolhimento; 

 Parceria com a organização social BVH no apoio aos encaminhamentos a diversos 
serviços / atividades; 

 Encontros sistemáticos com os Centros de Saúde, Hospitais, visando o fortalecimento das 
parcerias já existentes e sua ampliação; 

 Implementação do corpo de voluntários do CMPCA  
 

 

DESAFIOS: 

 

1. Necessidade de ampliação de RH; 
2. Identificação de estratégias e ferramentas para agilizar a manutenção predial de 

acordo com a demanda de um serviço de alta complexidade, prestado durante 24 
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horas ininterruptas; 
3. Sensibilização dos profissionais acerca da complexidade do atendimento às 

crianças, adolescentes e famílias em situação de acolhimento institucional; 
4.  Formação permanente da equipe visando à prestação de um serviço de 

qualidade;  
5. Alinhamento dos procedimentos de todos os profissionais quanto à rotina de 

trabalho e abordagem com as crianças, adolescentes e famílias; 
6. Trabalhar com diferentes faixas etárias das crianças e adolescentes bem como 

acompanhar o desenvolvimento dos mesmos (da infância para adolescência); 
7. Aperfeiçoar a metodologia de atendimento para adolescentes; 
8. Atendimento com qualidade às crianças e adolescentes vítimas de maus tratos; 
9. Atender adolescentes com envolvimento com Substâncias Psico Ativas (SPA); 
10. Atender crianças e adolescentes com transtornos psíquicos graves bem como 

suas crises; 
11. Articular a rede de serviços de assistência social, saúde, educação, dentre outras, 
12. Manter a equipe motivada para desenvolver um trabalho tão complexo e 

especializado; 
13. Necessidade de inserção de pedagogo no serviço; 
14. Buscar maior aproximação com as escolas das crianças e adolescentes acolhidas a 

fim de encontrar meios para superar as grandes defasagens na aprendizagem. 
 

 

 

Resultados alcançados: 

 

 Melhoria da qualidade do atendimento prestado; 

 Reconhecimento do trabalho pelos parceiros; 

  Superação de alguns desafios gerados pelo atendimento a adolescentes com transtornos 
psíquicos que exigem atenção especializada; 

 Transferência de seis crianças e adolescentes para Casas Lares conforme programado e o 
desacolhimento de uma jovem para uma Residência Inclusiva; 

 Maior entendimento sobre o trabalho com os adolescentes; 

 Equipe mais bem integrada e preparada; 

 Maior credibilidade dos profissionais da rede e do SGD no serviço.  
 

Avanços:  

 

 Melhor apreensão da equipe de profissionais do CMPCA quanto ao trabalho 
desenvolvido; 

 Maior sensibilização dos profissionais quanto às questões que levam ao acolhimento de 
crianças e adolescentes e de suas famílias, diminuindo o grau de culpabilização das 
mesmas; 

 Reconhecimento pelos profissionais da rede socioassistencial do trabalho realizado no 
CMPCA.  

 Contratação de empresa terceirizada para a cozinha. 
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Desafios e Propostas para 2018: 

 

1. Avaliar a capacidade de atendimento; quadro de RH; manutenção predial e 
recursos financeiros para a permanência do serviço; 

2. Reinserir o Pedagogo no quadro de profissionais do CMPCA; 
3. Formação permanente para os profissionais: Supervisão técnica e Oficinas para os 

educadores. 
4. Melhoria na interlocução entre as Proteções Sociais- Básica e Especial; 
5. Maior entendimento dos profissionais dos serviços da saúde e de saúde mental 

quanto aos serviços prestados pela assistência social, especialmente os serviços 
de alta complexidade.  

 

 

CASA ABRIGO DA MULHER SARA-M 

 

No Ano de 2017 a Casa Abrigo da Mulher SARA-M acolheu 54 mulheres e 63 
crianças/adolescentes. 

Foram realizados 496 atendimentos psicossociais e 1.196 atendimentos com a Assistente Social 
às mulheres acolhidas; 

Atividades realizadas: 

 30 atendimentos à família extensa 

25 visitas domiciliares 

45 discussões de casos com a rede socioassistencial 

15 participações em reuniões com o Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres 

09 reuniões com a Rede da Mulher 

33 reuniões com a equipe do CEAMO 

24 assembléias com as usuárias do serviço 

08 reuniões com funcionários do serviço 

109 referenciamentos para o Centro de Saúde de referência 

52 referenciamentos para outros serviços da rede de saúde 

22 referenciamentos e contrareferenciamentos para a rede de saúde mental, CAPS AD e mental 
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11 passeios com as mulheres e seus filhos 

46 referenciamentos para serviços como: Defensoria Pública, Fórum da Vila Mimosa, Poupa 
Tempo, Delegacia de Defesa da Mulher, Bancos, Cartórios e outros 

Inserção de crianças e adolescentes, filhos das usuárias, na rede de ensino formal 

Participação nas reuniões de gestão  

Participação na Pré Conferência Municipal de Assistência Social e na Conferência; 

Participação/organização do dia 8 de Março e nos 16 dias de Ativismo; 

Participação em curso de formação para gestores dos serviços de acolhimento; 

Participação dos encontros da Gestão Integrativa; 

Supervisão aos estagiários de Serviço Social e Psicologia 

 

Desafios avaliados durante a execução das atividades 

 Necessidade de recomposição dos recursos humanos; 

 Atendimento acima da capacidade em certos períodos; 

 Necessidade de novo imóvel para o serviço; 

 Necessidade de oferta de Supervisão Institucional. 

 

Resultados alcançados 

 Execução do Plano de Ação; 

Aumento dos atendimentos prestados, tanto da Equipe Técnica, como dos serviços da rede.  

 

Metas para 2018 

Locação de uma casa que atenda de forma qualitativa as demandas das mulheres vítimas de 
violência de gênero no município de Campinas; 

Supervisão Institucional para atender as demandas de trabalho da Equipe; 

Reposição e ampliação da equipe de trabalho. 
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Segue abaixo o instrumental elaborado para avaliação do serviço prestado às moradoras com 
dados avaliativos do ano de 2017. 

 

PESQUISA DE SATISFAÇÃO/2017 
 
Participação total de 54 moradoras  
 
 
1.Qual seu nível de satisfação com o Serviço Casa Abrigo de Mulheres Sara M? 

 

( 23 ) Ótimo    ( 05 ) Bom     ( 01 ) Regular      ( 01 ) Ruim     ( 19 ) Sem avaliação    ( 05 ) Evadiu-se 
 
2. Neste momento, como você se sente em relação à violência de gênero? Responda apenas se 
você permaneceu acolhida neste abrigo por mais de um mês: 
 
( 22 ) Sinto-me confiante, segura e decidida com o rompimento do ciclo da violência. 
 
( 06 )  Apesar de ter ciência que tomei a decisão certa em romper com o ciclo da  violência, 
ainda sinto dúvidas e insegurança quanto ao meu futuro após o desligamento deste abrigo. 
 
( 01 ) Sinto-me ansiosa, aflita e insegura. Não tenho certeza de que tomei a decisão certa. 
 
( 01 ) Sem avaliação 
 
( 05 ) Evadiu-se 
 
3. Em geral, como você foi atendida pela equipe da Casa Abrigo de Mulheres? Preencha abaixo 
sua avaliação para cada profissional (Ótimo, Bom, Regular ou Ruim) 
 
3.1 – Coordenadoria 
 
(22) Ótimo (07) Bom (0) Regular (01) Ruim (19) Sem Avaliação (05) Evadiu-se  
 
3.2 – Equipe Técnica (Assistente Social) 
 
(22) Ótima (08) Bom (0) Regular (0) Ruim (19) Sem Avaliação (05) Evadiu-se 
 
3.3 – Agente de Ação Social 
 
(22) Ótimo (08) Bom (0) Regular (0) Ruim (19) Sem Avaliação (05) Evadiu-se 
 
3.4 – Agente Administrativo 
(20) Ótimo (07) Bom (01) Regular (02) Ruim (19) Sem Avaliação (05) Evadiu-se 
 
3.5 – Motorista 
 
(22) Ótimo (08) Bom (0) Regular (0) Ruim (19) Sem Avaliação (05) Evadiu-se 
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3.6 – Cozinha 
 
(19) Ótimo (09) Bom (02) Regular (0) Ruim (19) Sem Avaliação (05) Evadiu-se 
 
3.7 – Serviços Gerais – Limpeza 
 
(20) Ótimo (10) Bom (0) Regular (0) Ruim (19) Sem Avaliação (05) Evadiu-se 
 
3.8 – Vigilantes 
 
(22) Ótimo (07) Bom (01) Regular (0) Ruim (19) Sem Avaliação (05) Evadiu-se 
 
 
 
4.  Avalie os seguintes segmentos da Casa Abrigo de Mulheres (ótimo, bom, regular e ruim) 
 
 4.1  - Espaço físico da casa:  

(14) Ótimo (11) Bom (05) Regular (0) Ruim (19) Sem avaliação (05)  Evadiu-se 

 

 4.2 – Localização:    

(17) Ótimo (09) Bom (03) Regular (01) Ruim (19) Sem avaliação (05)  Evadiu-se 

 

 4.3  - Alimentação: 

(19) Ótimo (11) Bom (0) Regular (0) Ruim (19) Sem avaliação (05)  Evadiu-se 

 

 4.4 - Segurança: 

(20) Ótimo (10) Bom (0) Regular (0) Ruim (19) Sem avaliação (05)  Evadiu-se 

 

4.5 - Área de lazer: 

(09) Ótimo (12) Bom (05) Regular (04) Ruim (19) Sem avaliação (05)  Evadiu-se 

 

 4.6 - Privacidade dentro da casa: 

(11) Ótimo (10) Bom (06) Regular (03) Ruim (19) Sem avaliação (05)  Evadiu-se  
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COORDENADORIA SETORIAL DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE –  

ADULTO, POP RUA, IDOSO 
 

Esta coordenadoria abrange serviços de alta complexidade, tais como Acolhimento Institucional 

e Casas de Passagem para a população em situação de rua, população idosa e população em 

situação de calamidades públicas e emergenciais. 

Os serviços vinculados são: 

POP RUA TIPO DE SERVIÇO METAS 

SAMIM Albergue Municipal 130 

Casa Antonio Fernando dos Santos Acolhimento Institucional 20 

Casa Esperança Acolhimento Institucional 
20 

 

Casa amigos de São Francisco Acolhimento Institucional  20 

Santa Clara Acolhimento Institucional 25 

Nossa Casa Casa de Passagem 25 

TOTAL  240 

 

PCD TIPO DE SERVIÇO METAS 

Renascer Residência Inclusiva 10 

Centro Educacional Integrado (CEI) Residência Inclusiva 20 

TOTAL  30 

   

IDOSO TIPO DE SERVIÇO METAS 

Casa do Idoso e da Idosa 

 

Acolhimento Institucional 

 
12 

Lar Beneficente Sã Doutrina Acolhimento Institucional 15 

Associação Franciscana Coração de 

Maria- AFASCOM 
Acolhimento Institucional 15 

Lar Evangélico Alice de Oliveira Acolhimento Institucional 10 

Assistência Vicentina Federico 

Ozanan de Campinas 
Acolhimento Institucional 20 

Lar da Amizade Ilce da Cunha Henry Acolhimento Institucional 20 

Lar dos Velhinhos de Campinas Acolhimento Institucional 20 

TOTAL  112 
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EMERGENCIAL TIPO DE SERVIÇO METAS 

Abrigo Estela Abrigo Emergencial 30 

 

TRANSITÓRIO PARA TRATAMENTO 

DE SAÚDE 

TIPO DE SERVIÇO METAS 

Casa de Repouso Bom Pastor Acolhimento Institucional 60 

APACC Acolhimento Institucional 60 

TOTAL  120 

 

No ano de 2017 continuou-se o trabalho conjunto com a Coordenadoria de Média 

Complexidade POP Rua na atenção à esta população. Com vistas a ampliar a compreensão e 

estimular o processo contínuo de aprendizagem, reuniões semanais conjuntas da rede 

socioassistencial foram realizadas para discussão de casos e aprofundamento das questões do 

fenômeno, analisando as situações apresentadas e propondo alinhamentos das ações, 

construção de fluxos de informações e de referenciamentos entre as unidades de acolhimento 

institucional. 

Além dessas reuniões, visitas quinzenais e ou mensais foram realizadas in loco aos serviços, além 

de outras visitas em conjunto com a Coordenadoria Setorial de Avaliação e Controle (CSAC) 

visando o acompanhamento da efetivação das estratégias metodológicas, na direção de se 

alcançar unidade nas ações desenvolvidas por esta rede de serviços. 

Também foram realizadas discussões intersetoriais de casos com a rede de saúde, saúde mental 

e alta complexidade de crianças e adolescentes para referenciamentos de usuários às unidades 

de acolhimento institucional e de saúde. 

Tal referenciamento ocorre após esgotadas todas as possibilidades de manutenção dos vínculos 

familiares e comunitários. Ou seja, busca-se desenvolver um trabalho de resgate destes vínculos 

e ou reorganização pessoal para o alcance da autonomia, qualidade de vida e construção de 

novos projetos mesmo que não se possa contar com familiares nesse processo. No ano de 2017 

retomou-se o diálogo com a rede socioassistencial para elaboração da Politica Municipal 

Intersetorial para População em Situação de Rua. 

Outra ação importante para o município foi a continuidade do Programa “Parceiros da Cidade- 

Mão Amiga”, o qual contou com a participação ativa desta Coordenadoria no acompanhamento 
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em conjunto com a Coordenação do Programa e os Serviços de Acolhimento. Os cursos 

oferecidos foram de jardinagem e paisagismo. A atual turma foi composta inicialmente por 27 

pessoas, com recebimento de Bolsa Aprendizagem, importante apoio para o alcance de maior 

autonomia. 

Esta coordenadoria participou ainda de reuniões semanais  do DOAS, nos GTs (Grupos de 

Trabalho) Interproteções nas regiões Sudoeste, Leste e Sul, contribuindo para discussão e 

efetivação de fluxos de referenciamento e de contrarreferenciamento. 

 

População Idosa 

 

Durante o ano de 2017 foi possível identificar crescente demanda relacionada ao acolhimento 

institucional da pessoa idosa. Alguns fatores associam-se a: 

 

 Inexistência de referência familiar e/ou fragilidade da rede familiar e social de apoio; 

 Violação de direitos no que diz respeito a violência doméstica intrafamiliar; 

 Aumento na expectativa de vida. 

 

A área de apoio técnico ao idoso realizou a gestão das 100 vagas destinadas ao acolhimento 

institucional, acompanhamento técnico das Organizações da Sociedade Civil conveniadas, por 

meio de reuniões mensais com a rede socioassistencial, ou apoios operacionais e técnicos 

individualizados. 

Considerando-se que a atenção ofertada deve ser cuidadosa, com respeito às singularidades, 

busca-se, permanentemente o aperfeiçoamento da metodologia. 

Mediante ações conjuntas com a equipe da Coordenadoria Setorial de Avaliação e Controle - 

CSAC, realizou-se o acompanhamento quanto ao cumprimento das metas estabelecidas em cada 

Plano de Trabalho. Também houve participação no GT Interproteções e em reuniões com a rede 

de saúde, visando o alinhamento de procedimentos e fluxos de referenciamento e 

contrarreferenciamento. 
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RESIDÊNCIA INCLUSIVA 

 

O Serviço de Acolhimento em Residência Inclusiva atende jovens e adultos com deficiência, em 

situação de dependência, com vínculos familiares/comunitários rompidos. O objetivo do 

acolhimento é garantir proteção integral, estimulando a autonomia, a inclusão social e 

comunitária e o desenvolvimento de habilidades. 

No ano de 2017 o município implantou, por meio de Termo de Colaboração duas novas 

Residências Inclusivas com 10 vagas cada uma. Inicialmente incluiu pessoas com deficiência que  

já haviam alcançado a maioridade e ainda permaneciam nos Serviços de Acolhimento de 

Crianças e Adolescentes. 

 

Em relação à Coordenadoria Setorial, os desafios para 2018 são: 

 Fortalecimento da Gestão Pública; 

 Alinhamento conceitual da rede de serviços; 

 Reordenamento dos Serviços de Acolhimento Institucional para Idosos 

 Conclusão do reordenamento e realinhamento de metodologia da Residência Inclusiva 

 

 

RESULTADOS ALCANÇADOS 

 Estabelecimento de fluxo de encaminhamento dos casos para acolhimento institucional; 

 Fortalecimento da rede de atendimento; 

 Suporte técnico no atendimento; 

  Aprofundamento da discussão entre as executoras sobre a definição de temas 

prioritários a serem abordados no processo de capacitação. 

 Maior proximidade com a Proteção Social Básica e Proteção Social Especial de Média 

complexidade; 
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 Implantação de mais duas Residências Inclusivas 

METAS PARA 2018 

 Dar continuidade na efetivação do fluxo de referenciamento com base nos critérios para 

acolhimento; 

 Implementar e aprimorar o desenvolvimento de capacitação e supervisão aos 

trabalhadores da rede pública; 

 Maior aproximação com o Sistema de Garantia de Direitos; 

 Elaborar projeto de capacitação para toda a rede separados por áreas: Pop rua, Pessoa 

com Deficiência e Idoso. 

A seguir descreve-se os serviços vinculados a esta Coordenadoria: 

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE, ITINERANTE E MENDICANTE (SAMIM) 

 

No ano de 2017, o Serviço de Atendimento ao Migrante, Itinerante e Mendicante (SAMIM) 

buscou acolher em regime de proteção integral, indivíduos e famílias em situação de rua com o 

compromisso de oferecer melhorias na qualidade de vida. 

Esta unidade é responsável por proporcionar acolhida às demandas típicas das pessoas que se 

encontram em situação de rua, sendo uma referência também para as pessoas em trânsito. 

A direção do trabalho que se desenvolve no SAMIM remete aos Planos de Trabalhos e 

estratégias para redução de riscos e violação de direitos composta pela equipe descrita abaixo: 

QUADRO RH 

CHEFIA TÉCNICA (ASSISTENTE SOCIAL) 01 

ASSISTENTE SOCIAL 03 

AGENTE DE AÇÃO SOCIAL 18 

AGENTE ADMINISTRATIVO 02 

AGENTE OPERACIONAL 01 

CHEFIA ADMINISTRATIVA 01 

VIGILANTES (TERCEIRIZADO) 10 

PORTEIRO (TERCEIRIZADO) 01 

AUXILIARES DE LIMPEZA (TERCEIRIZADOS) 05 

MOTORISTA (TERCEIRIZADO) 01 
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 TOTAL 43 
 

Foram contabilizados 34.539 pernoites aos usuários do SAMIM, com uma média mensal de 

2.878 pernoites. No primeiro trimestre registrou-se maior índice de pernoite. 

Com o objetivo de fortalecer vínculos com os usuários e os fluxos de atendimento, a equipe 

técnica, em conjunto com outros serviços da rede de atenção à população de rua participou de 

reuniões para discussões de casos, as quais se caracterizam por articulações entre os diferentes 

serviços e unidades que oferecem proteção a essa população. 

Registros apontam que durante o ano de 2017 foram atendidos 2.875 indivíduos em situação de 

rua, sendo que 966 foram atendidos individualmente pelo Serviço Social, média de 88 

atendimentos individualizados por mês. Esses atendimentos destinam-se aos indivíduos que 

apresentam demandas ainda mais complexas e que exigem um tempo mais ampliado para 

garantir a escuta qualificada. 

Ademais, foram realizadas 110 articulações entre a equipe técnica e os grupos familiares. 

As estratégias metodológicas adotadas buscaram abordar as demandas típicas da população 

atendida pela unidade. Assim, foram realizadas 1.726 articulaçõs via telefone, 352 reuniões 

coletivas de acolhida aos usuários, diariamente para orientações e esclarecimentos sobre as 

normas internas e os serviços disponíveis, além de 219 referenciamentos à outras políticas 

setoriais e serviços da Rede de Atenção à População em Situação de Rua. 

O SAMIM é um dos referenciadores para o Projeto Rede-Recâmbio, que compõe a rede 

socioassistencial de atendimento à população em situação de rua, atuando no referenciamento 

e recâmbio às cidades de origem das pessoas migrantes, seguindo critérios de prioridade, 

considerando-se o quadro de vulnerabilidade, risco pessoal e social na cidade de Campinas. E, 

no ano de 2017, a distribuição geográfica dos destinos dos recâmbios teve a seguinte disposição: 

53% para a região Sudeste; 32% para a região Nordeste; 9% para a região Norte; 4% para a 

região Sul e 2% para a região Centro-Oeste. Como resultado, foram realizados 104 Recâmbios. 

 

Resultados alcançados no ano de 2017 

ACESSO A BENEFÍCIOS SOCIAIS - RESGATE DA CIDADANIA 



 

130 
 

718 DOCUMENTAÇÃO CIVIL 

44 BOLSA FAMÍLIA 

ACESSO A PROGRAMAS DE INSERÇÃO, CUIDADO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

32 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA(BPC) 

04 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS 

AÇÕES SOCIAIS 

19 INSERÇÃO EM SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO / CASA DE PASSAGEM DA REDE DE 

POPULAÇÃO DE RUA 

502 RETORNO AO CONVÍVIO FAMILIAR E COMUNITÁRIO 

104 RETORNO À CIDADE DE ORIGEM – VIA REDE RECÂMBIO 

 

DESAFIOS 

 Desenvolvimento de ações intersetoriais; 

 Interlocução com a Saúde Mental para inclusão de pessoas com sofrimento mental que 

necessitam de atendimento e de residência terapêutica; 

 Atendimento de casos de saúde não condizentes com o perfil do serviço; 

 Necessidade de ampliação de Recursos Humanos. 

RESULTADOS 

 Retorno dos indivíduos às cidades de origem; 

 Inclusão em outros serviços socioassistenciais. 

METAS PARA 2018 

 Reordenamento do SAMIM, considerando-se o quadro de recursos humanos; 

 Novos espaços físicos tais como refeitório, dormitório de mulheres e mães com crianças, 

em ambientes de convívio separados dos masculinos, depósito para materiais de 

consumo, lavanderia dos usuários, ampliando para 10 tanques para lavagem das roupas, 

cozinha e refeitório de funcionários, tendo em vista a construção do BRT o qual exigirá 
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demolição de parte do atual prédio; 

 Concretizar o Projeto de Paisagismo; 

CASA DO IDOSO E DA IDOSA 

A Casa do Idoso e da Idosa é em serviço de acolhimento institucional para idosos com 

característica domiciliar, composta por 12 idosos (as) com diferentes necessidades e graus de 

dependência. 

Atualmente o serviço conta com nove idosos do sexo masculino e três idosas do sexo feminino. 

QUADRO RH 

RESPONSÁVEL TÉCNIC0 (ASSISTENTE SOCIAL) 01 

CUIDADORES 09 

COZINHEIROS 05 

AGENTE OPERACIONAL 02 

VIGILANTE 01 

AUXILIARES DE LIMPEZA  01 

MOTORISTA  01 

 TOTAL 20 

Atividades desenvolvidas com os usuários: 

 Roda de conversa semanal com o objetivo de fortalecimento de vínculos afetivos e 

convívio entre os usuários entre si e usuários com a equipe; 

 Exibição de filmes educativos e atrativos para a idade com objetivo de reflexão e lazer; 

 Musicoterapia com intuito de divertir e despertar a memória para fatos passados 

fortalecendo a memória; 

 Atendimento semanal com médica residente de Geriatria da Unicamp; 

 Acompanhamento dos usuários em consultas médicas; 

 Desenvolvimento de atividades lúdicas, 
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 04 eventos realizados durante o ano (festas tradicionais e eventos realizados pela 

Comunidade: junina e final de ano) 

 

Perfil dos Usuários 

 Tendo em vista o extenso tempo de acolhimento dos idosos, os mesmos vêm apresentando 

agravamento nas questões  de saúde clínica com comorbidades, resultando em mudanças nos 

Planos de Atendimento dos Usuários. Atualmente, 3 idosos encontram-se acamados, 9 

cadeirantes que necessitam de ajuda para atividades de vida diária e apenas 3 idosos com 

independência. Considerando-se tal realidade, as atividades tem sido realizadas no espaço físico 

do próprio serviço, dada a dificuldade de  mobilidade e de transporte para os usuários. 

 

DESAFIOS 

 Adesão nas atividades realizadas interna e externamente tanto da parte dos usuários 

como dos funcionários; 

 Adesão e sensibilização da equipe nas atividades de higiene pessoal, auxílio em banhos, 

alimentação; 

 Agravamento do quadro clínico de vários idosos. 

 

RESULTADOS ALCANÇADO 

 Maior socialização entre os usuários; 

 Aumento do vínculo afetivo entre eles; 

 Melhor interação entre usuários e funcionários; 

 Melhora da autoestima dos usuários; 

 Aumento na melhoria de qualidade de vida pelo atendimento estreito e sistemático da 

médica residente de Geriatria. 

 

METAS PARA 2018 
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 Ampliação da oferta de atividades; 

 Veículo apropriado para locomoção dos usuários; 

 Ampliação da equipe de apoio dado o agravamento do quadro clínico dos idosos. 

RESIDÊNCIA INCLUSIVA RENASCER 

 

A Residência Inclusiva Renascer está em fase final do processo de reordenamento 

iniciado no ano de  2014, havendo necessidade de transferência de uma moradora com 

perfill da saúde mental. 

A adequação da estrutura predial vem sendo buscada, ainda sem êxito, visando atender 

requisitos de acessibilidade 

No início do ano de 2017 foram atendidas 12 pessoas e realizada a transferência de um 

idoso para uma ILPI. Atualmente o grupo de moradores conta com 05 homens e 06 

mulheres.A faixa etária compreende 03 pessoas entre 20 e 29 anos, 02 pessoas com 

idade entre 30 e 39 anos, 03 pessoas entre 40 e 49 anos, 03 entre 50 e 59 anos. 

QUADRO RH 

CHEFIA TÉCNICA (PSICÓLOGA) 01 

ASSISTENTE SOCIAL 01 

APOIO ADMINISTRATIVO 01 

AGENTES DE AÇÃO SOCIAL 08 

AGENTE OPERACIONAL 03 

COZINHEIRO 02 

MOTORISTA  01 

 TOTAL 17 

 

Embora seja majoritário o número de usuários com deficiência intelectual, avalia-se importante 

e significativo pessoas com características variadas, possibilitando a complementaridade das 

limitações e habilidades. 
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No que se refere à situação de renda temos 01 moradora que recebe pensão por morte, os 

demais tem direito ao Benefício de Prestação Continuada. Entretanto, dois deles não estão 

recebendo este recurso, sendo um por motivo de apropriação indevida por parte da genitora e 

outro por falta de assistência do curador (de outra instituição). Para ambos os casos estão sendo 

tomadas as providências legais cabíveis, através de parceria do Ministério Público e Prefeitura de 

Campinas (Transforma Campinas), mediante curadores voluntários. 

Com o objetivo de promover autonomia através do desenvolvimento das capacidades, bem 

como de promover a inclusão social e comunitária, os moradores são inseridos e acompanhados 

nos diversos serviços da rede socioassistencial e de saúde. 

Em 2017 foram acessados os seguintes serviços: Centro de Referência da Pessoa com 

Deficiência, Centro de Reabilitação de Sousas, Núcleo de Oficinas Terapêuticas, Centro de 

Convivência Espaço das Vilas, Escola Especializada Tiquira, Associação de Pais e Amigos dos 

Exepcionais (APAE), Instituto Educacional Evangélico para Deficientes Auditivos, Centro de 

Atenção Psicossocial AD Reviver e Esperança, Centro de Referência Academia, Instituto 

Campineiro para Trabalhadores Cegos, Centro Cultural Louis Braille. 

Dentro da proposta de trabalho desta Residência são desenvolvidas atividades que estimulem a 

aquisição de autonomia, seja na vida diária ou na convivência comunitária e que tenham como 

foco cuidados pessoais, alimentação nutricional adequada, locomoção, convivência, lazer e 

cultura. 

O trabalho técnico contempla ações de atendimentos individuais ou grupais, visitas 

interinstitucionais, reuniões com a equipe interna e parceiros da rede de atendimento 

socioassistencial, bem como, articulação com os serviços que prestam atendimento aos 

usuários, além de participações em cursos, seminários e capacitações. 

 

DESAFIOS 

 Insuficiência de profissionais qualificados; 

 Adoecimento e limitações motivadas pelo envelhecimento dos usuários, demandando cuidados 

cada vez mais intensos e individuais. 
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RESULTADOS ALCANÇADOS 

 Maior autonomia dos moradores com a realização de atividades externas; 

 Maior socialização entre os moradores; 

 

METAS PARA 2018 

 Locar imóvel acessível para o bem estar dos usuários; 

 Contratar profissional para supervisão institucional e supervisão de casos; 

 Adquirir equipamentos e mobiliários; 

 Articular com serviços que promovam convivência comunitária, diminuam as vulnerabilidades e 

aumentem a autonomia; 

 Promover capacitações em parceria com Departamento de Nutrição, possibilitando o acesso, 

uso da cozinha e manipulação dos alimentos pelos moradores; 

 Promover a participação da equipe técnica e demais funcionários em Encontros, Seminários, 

Congressos e outros eventos para a disseminação da proposta, divulgação da experiência e 

contribuição para o  Acolhimento em Residência Inclusiva; 

 Organizar reuniões com os funcionários para avaliação, planejamento, capacitação continuada 

da equipe, discussão de casos visando à qualificação da equipe e melhoria da qualidade de vida 

dos moradores. 

 

SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E DE EMERGÊNCIAS 

 

O Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências é um serviço 

ofertado dentro da Proteção Social Especial de Alta Complexidade. Promove apoio e proteção à 

população atingida por situações de calamidades públicas e emergências, com a oferta de 

alojamentos provisórios, atenções e provisões materiais, conforme as necessidades. Assegura-se 

acolhimento imediato em condições dignas e de segurança, sempre que identificado perdas e 

danos principalmente em decorrência das chuvas realizando-se o cadastro a população atingida. 
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No caso de ocorrência a Defesa Civil é acionada, e havendo a necessidade, faz o contato com a 

equipe de plantonistas. O técnico de plantão se desloca até o local,  realizando o atendimento 

emergencial à(s) família(s), ofertando, se necessário, o cartão de alimentação Nutrir, cobertores 

e colchões, bem como, orientando e efetuando o referenciamento ao serviço da Proteção Social 

Básica que atua no território. 

Outra ação se refere à articulação da rede de políticas setoriais e redes sociais de apoio para 

provimento de parte das necessidades e inserção na rede socioassistencial. 

 

Pessoas atendidas: 

 NORTE SUL LESTE SUDOESTE NOROESTE TOTAL 

CARTÃO NUTRIR 13 37 1 4 3 58 

COLCHÕES 27 76 4 8 2 117 

COBERTORES 8 52 0 10 3 73 

VESTUÁRIO 4 9 0 0 0 13 

TRAVESSEIRO 0 5 0 0 0 5 

PASSE 0 20 0 0 0 20 

TOTAL 52 199 05 22 08 286 

 

 

PESSOAS ATENDIDAS POR REGIÃO 

 

NORTE SUL LESTE SUDOESTE NOROESTE 

52 199 05 22 08 

 

DESAFIOS 

 Atuação intersetorial e em rede; 

 Abrigo emergencial autogerido, nem sempre atende ao perfil dos acolhidos; 

 Gerenciar os cartões emergenciais; 
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RESULTADOS ALCANÇADOS 

 Participação de encontros e reuniões do Grupo GETAH – Plano Municipal Integrado de 

Ações Humanitárias para situações de desastres. 

 Participação do Serviço no Comitê Cidades Resilientes; 

 Atendimentos emergenciais as famílias devido à situação de chuvas intensas e incêndios; 

 Concretização da mudança de local para sede própria, bem como, realização de reforma 

do espaço do novo Abrigo Emergencial, com todas as acomodações devidas para melhor 

atender as famílias acolhidas. 

 Disponibilização de cartão-alimentação, colchões e cobertores; 

 

METAS PARA 2018 

 Maior participação das demais políticas para atendimento integral dos usuários; 

 Formações para a equipe plantonista; 

 Articulação com os territórios; 

 Consolidação do Comite de Proteção Integral à crianças, adolescentes, idosos e pessoa 

com deficiência em situação de riscos de desastres; 

 Participação de formação, treinamento e simulados de situações emergenciais junto à 

Defesa Civil.
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Departamento de Gestão e 
Desenvolvimento Social (DGDS) 
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Departamento de Gestão e Desenvolvimento Social (DGDS) 

 

Compete ao DGDS a gestão administrativa, orçamentária, financeira e de pessoas da Secretaria, 

como também dos Conselhos ligados à Pasta, além de disponibilizar transporte e manutenção 

predial, objetivando estabelecer as condições para o pleno funcionamento das áreas e serviços que 

desenvolvem as Políticas Públicas  
 

 

Pedro Ângelo Costa 

Diretor do Departamento de Gestão e Desenvolvimento Social 
 

 

“O DGDS é o departamento da Secretaria Municipal de Assistência Social e Segurança Alimentar que tem 

como atribuições realizar a gestão de apoio aos departamentos executores das ações finalísticas da 

Secretaria, bem como garantir o registro administrativo, contábil e controle orçamentário e financeiro dos 

Fundos ligados à Secretaria e dos recursos do Tesouro Municipal, Federal e Estadual.” 

 

 

O Departamento é dividido em sete áreas de atuação, sendo cinco Coordenadorias e dois Setores, a 

seguir descritos. 

 

Coordenadorias: 

1- Administrativa 

2- 2- De Apoio aos Equipamentos Sociais 

3- 3- De Fundos e Contábil 

4- 4- De Gestão de Pessoas 

5- 5- Orçamentária 

 

Setores: 

1- De Suporte Administrativo à Casa dos Conselhos 

2- De Suporte Administrativo ao Conselho Tutelar 

 

Principais atividades do DGDS: 

Promover a interlocução deste com os demais Departamentos e o Gabinete da SMCAIS; 

Planejar, supervisionar e facilitar as ações das Coordenadorias e Setores do Departamento; 

Suprir as necessidades de serviços e produtos de todas as unidades da Secretaria; 

Manter alinhamento com as demais áreas administrativas, financeiras, orçamentárias e de Recursos 
Humanos da Administração Municipal, objetivando viabilizar as ações finalísticas desta Secretaria. 
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Coordenadoria Setorial Administrativa (CSAD) 

 

Compete à CSAD suprir as necessidades de materiais, equipamentos e serviços de forma a garantir o 

pleno funcionamento das Unidades da SMASA. 

 

A Coordenadoria Setorial Administrativa vem conduzindo um Grupo de Trabalho de Compras, 

desenvolvido em encontros regulares quinzenais, que tem como principal objetivo o planejamento 

das compras e contratações da SMASA. O GT é realizado com um representante de cada 

Departamento da Secretaria juntamente com os gestores da Coordenadoria. E os resultados já 

começaram a ser notados, haja vista manifestações dos responsáveis pelos Serviços da SMASA de 

que os pedidos de compras e contratações têm sido atendidos em menor prazo e com os produtos 

de melhor qualidade. Outro ganho obtido com a implantação do GT foi a melhora nos fluxos 

relativos ao tema, eliminando as insatisfações decorrentes da falta de informação após a elaboração 

e o encaminhamento dos pedidos. 

A Coordenadoria Administrativa a partir de janeiro de 2016 passou a utilizar o SEI – Sistema 

Eletrônico de Informações para instrução de todos os processos de compras e contratações da 

Secretaria Municipal de Assistência Social e Segurança Alimentar. Esta ferramenta foi implantada 

para substituir os pedidos físicos. A partir de setembro, após todos os servidores das Unidades 

Externas receberem o treinamento do SEI, ficou obrigatória a elaboração de todos os pedidos por 

aquele sistema. Essa mudança foi de grande avanço no tocante à agilização do trâmite dos 

processos. Após um ano da implantação, conseguimos avaliar que os processos são concluídos com 

muito mais eficiência e rapidez. 

 

A Coordenadoria possui dois Setores: 

1 – Setor de Gestão de Contratos; e 

2 – Setor de Suprimentos 

 

Principais atividades da CSAD: 

Assessorar as áreas da SMASA para elaboração do planejamento de compras e contratações; 

Assessorar as áreas da SMASA para elaboração dos pedidos de compras e contratações de serviços; 

Subsidiar e implantar projetos especiais da SMASA (aquisições e contratações novas e 

extraordinárias); 

Acompanhar a execução dos contratos da SMASA; 

Supervisionar os Setores de Gestão de Contratos e Suprimentos. 

 

Principais atividades do Setor de Gestão de Contratos 

Gerenciar contratos administrativos de locação de imóveis, serviços contínuos, atas de móveis e 

equipamentos e fornecimentos parcelados, assim como atas de infraestrutura para eventos, 

realizando: 
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 Controle da vigência dos contratos; 

 Instrução das prorrogações contratuais; 

 Fiscalização da prestação de serviço (se estão sendo executadas em conformidade com o 

contrato). 

 

Principais atividades do Setor de Suprimentos 

 Instruir processos de dispensa de licitação; 

 Instruir processos licitatórios; 

 Instruir contratações diretas; 

 Encaminhar ordens de fornecimento e serviço para fornecedores; 

 Recepcionar notas fiscais; 

 Monitorar a tramitação dos processos de compras e contratações; 

 Liberar materiais armazenados no Almoxarifado Central; 

 Dar suporte às Unidades quanto aos processos contínuos de manutenção de equipamentos. 

 

Desafios da CSAD: 

 Aprimorar e sistematizar a interlocução com as demais áreas, objetivando viabilizar o 

acompanhamento dos trâmites dos pedidos de compras e contratações; 

 Completar a implantação da ferramenta LEAN no fluxo dos processos de compras e 

contratações da SMASA; 

 Criar formulários padrão para pedidos de compras e contratações; 

 Aprimorar a interlocução no GT de Compras com os demais Departamentos; 

 Enfrentar o aumento significativo na demanda de lançamentos de dados de contratos para o 

Tribunal de Contas do Estado (AUDESP); 

 Melhorar a gestão de contratos executados em unidades externas, através do uso mais 

frequente de ferramentas de gestão (in loco); e 

 Aprimorar as tratativas com as demais Secretarias envolvidas nos processos administrativos. 
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Coordenadoria de Apoio aos Equipamentos Sociais (CSAES) 

 

Compete à CSAES acompanhar e dar suporte aos demais setores da Coordenadoria, como fiscalizar 

dos serviços realizados, conferir as planilhas mensais dos motoristas, receber materiais de limpeza 

(terceirizada), fechar a frequência e apontamento de horas extras e sobreavisos. 

 

Além disso, a Coordenadoria, através do Centro de Triagem, faz a separação e a organização das 

doações recebidas pela Secretaria para distribuição aos serviços da Pasta e aos usuários (através da 

distribuição a Entidades Assistenciais). 

 

CENTRO DE TRIAGEM 

 – Recebe e confere doações (roupas e agasalhos) provenientes das campanhas de agasalho do 

município 

 – Armazena e controla o estoque 

 – Libera materiais conforme solicitação dos setores da SMCAIS 

 – Faz a separação das roupas e pesagem, estocagem e encaminhamento das roupas às demais 

unidades (abrigos e entidades). 

 

A Coordenadoria possui dois setores, cujas atribuições estão a seguir descritas. 

 

SETOR DE TRANSPORTES 

Tem como finalidade atender as demandas de transportes dos serviços da pasta como: transporte 

de técnicos para visitas a entidades, atender plantões emergenciais, em cumprimento aos decretos 

nº 17.778 de 03/12/12 e 17.851 de 23/01/2013 (operação verão e operação inverno), dando 

suporte às ações de abrigamento das famílias atingidas. 

O Setor também realiza viagens intermunicipais, bem como outros serviços realizados fora do 

expediente, feriados e finais de semanas, ou seja, mantém plantão 24 horas. 

Implanta os postos da campanha do agasalho do município e realiza a coleta de roupas, em 

consonância com a Coordenadoria de Gestão de Pessoas. 

Gerencia o contrato de manutenção de veículos, vistoria os carros e controla a frequência e a 

distribuição dos motoristas lotados na Secretaria. 

Realiza interface com outras secretarias como: Saúde, Administração, Esportes etc., para as 

atividades intersetoriais, disponibilizando motoristas para trabalho em campanhas de vacinação, 

carnaval, eleição entre outras. 
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SETOR DE MANUTENÇÃO 

Realiza e organiza os serviços de manutenção predial dos imóveis onde funcionam os serviços da 

SMASA, como: instalação interna de telefone, reparos de alvenaria, instalações elétricas, divisórias, 

limpeza em caixa de gordura e água, auxiliar nas mudanças das unidades, retiradas de bens para o 

Departamento de Patrimônio, etc... 

 

Além disso, gerencia o contrato de manutenção predial e realiza vistoria a imóveis para locação, 

analisando as condições de infraestrutura da habitação, viabilidade e funcionalidade das instalações 

prediais. 

Executamos também vistorias, com elaboração de croquis para a elaboração de projetos de 

construção de novas unidades e ou de paisagismo. 

 

RESULTADOS ALCANÇADOS 

 – agendamento de visitas às unidades, a fim de visualizar os problemas a serem sanados, 

preliminarmente aos chamados para consertos. 

 aumento na acessibilidade de 33% em 2015 para 50,05% em 2016 

 até abril / 2018 fomos para 50,50% 

 entrega de materiais e roupas da Campanha do Agasalho em algumas unidades e ONG´S 

 elaboração de AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) 

 

DESAFIOS: 

Dar continuidade nas adequações de acessibilidade nas unidades; 

Ampliação e reposição de vagas servidores aposentados, na equipe de manutenção; 

Ampliação do quadro de veículos e motoristas. 

 

CSFC -Coordenadoria Setorial Financeira e Contábil 

 

Compete à CSFC:  

a) Gestão financeira e contábil dos recursos alocados nas contas dos fundos municipais, 
operacionalizadas na Secretaria – (FMAS, FMDCA e FMPIC);  

b) Gestão das páginas web dos fundos FMDCA e FMPIC; 
c) Gestão dos pagamentos a fornecedores e OSC’s dentro dos prazos; 
d) Elaboração e encaminhamento dos relatórios financeiros e contábeis dos fundos aos 

respectivos conselhos municipais;  
e) Zelar pela boa ordem do arquivo de todos os documentos contabilizados. 
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Atividades do coordenador da CSFC  

a) Acompanhar e apoiar as chefias dos setores, bem como todos os serviços realizados na 
coordenadoria; 

b) Gerenciar as contas bancárias dos fundos: FMDCA(04), FMAS (18), e FMPIC (01), mantendo 
seus recursos aplicados em fundos seguros, com baixo risco e boas rentabilidades; 

c) Gerenciar e aprimorar as páginas de internet e sistemas informatizados dos fundos: FMDCA 
e FMPIC; 

d) Manter uma boa interlocução com os conselhos municipais: CMDCA, CMAS, e CMI; 
e) Enviar a DBF-Declaração de Benefícios Fiscais à Receita Federal, referente às destinações do 

imposto de renda dos fundos FMDCA e FMPIC; 
f) Gestão da prestação de contas do adiantamento da SMASDH. 

 

As atividades da CSFC são divididas em dois Setores:  

● Setor de Pagamentos. 

● Setor Contábil.  

 

Principais atividades do Setor de Pagamentos  

a) Gestão da inserção eletrônica dos documentos de pagamentos no sistema SIM, realizados 
com recursos dos fundos ou pela SMF;  

b) Realiza a gestão dos pagamentos de despesas dos Fundos;  
1 – Fornecedores; 

2 – Tarifas Públicas: 

3 – Locação de imóveis; 

4 – Termos de Fomento (subvenção) e de Colaboração (co-financ); 

5 – Bolsas Auxílio – Guardiã, Juventude Conectada e Mão Amiga 

6 – Adiantamento de numerário da secretaria. 

c) Alimenta dados no Sistema AUDESP fase IV do TCE/SP; 
d) Gerencia os contratos das tarifas públicas (CPFL, SANASA e VIVO). 

 

Principais atividades do Setor Contábil 

a) Lançamento no SIM-Sistema de Informações Municipais de toda movimentação ocorrida nas 
contas bancárias dos fundos (receitas, aplicações e resgates financeiros, baixa de 
pagamentos, entre outros);  

b) Geração mensal e anual dos relatórios contábeis auxiliares dos fundos para envio aos 
respectivos conselhos municipais e arquivo da Coordenadoria; 

c) Conciliar os valores do Sistema com os efetivamente realizados (movimentações bancárias), 
com posterior envio de uma via do documento à coordenadoria contábil - DECOR/SMF. 

d) Organizar, arquivar e zelar pela boa ordem dos documentos contábeis, tais como: processos 
de pagamentos, conciliação bancária, relatórios contábeis, entre outros.  
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DESAFIOS DA CSFC: 

 - Colaborar com a Administração Municipal para que o sistema contábil SIM possa alimentar os 

dados solicitados pelo TCE-SP - Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em seu sistema AUDESP 

Fase IV, através do “coletor”, pois a execução manual desta atividade está provocando importante 

sobrecarga de trabalho; 

 - Atualizar os computadores utilizados por todos os serviços realizados na coordenadoria, os quais 

estão ficando ultrapassados e inoperantes. 

 

Coordenadoria Setorial de Gestão de Pessoas (CSGP) 
 
Compete à CSGP a gestão, a administração e capacitação de pessoas (Servidores, Estagiários, Cargos 
em Comissão e Terceirizados) da SMASA, com interface com a Secretaria Municipal de Recursos 
Humanos (SMRH), possibilitando ao servidor o exercício dos seus direitos e o cumprimento dos seus 
deveres, dentro dos prazos e normas legalmente estabelecidos, a fim de que as ações, projetos e 
Políticas Públicas desta Pasta possam ser plenamente desenvolvidos com qualidade e eficácia. 
 
As atividades da CSGP são divididas entre o Setor Administrativo de Recursos Humanos e a Área de 
Recursos Humanos 
 
Principais atividades da Coordenadoria: 

 Planejar, orientar, monitorar e avaliar as atividades executadas pelas áreas de trabalho da 
Coordenadoria (Setor Administrativo de Recursos Humanos e Área de Recursos Humanos) 
buscando a solução efetiva de problemas com otimização dos resultados, bem como propostas 
de aprimoramento do trabalho da Coordenadoria; 

 Potencializar as parcerias estratégicas para o desenvolvimento das atividades de Gestão de 
Pessoas; 

 Emitir pareceres e realizar encaminhamentos a protocolos administrativos na área de Gestão de 
Pessoas; 

 Apoiar os gestores na mediação das relações interpessoais e de conflitos; 

 Propiciar o retorno ao trabalho dos servidores com restrições médicas após interlocução com o 
Departamento de Promoção à Saúde do Servidor- DPSS; 

 Alocar os novos comissionados aos serviços conforme perfil, histórico profissional e 
necessidades da secretaria; 

 Articular e subsidiar o planejamento e execução das escalas de trabalho, prioritariamente nos 
serviços 24 horas; 

 Participar da Comissão Organizadora de Concurso Público da SMCAIS; 

 Coordenar a Campanha do Agasalho, em conjunto com o Gabinete do Prefeito; 

 Realizar a gestão de pessoas referente aos contratos de terceirizados (Vigilantes, Porteiros, 
Auxiliares de Limpeza e Cozinheiras); 

 
 
Principais atividades do Setor Administrativo de Recursos Humanos: 

 Acompanhar, orientar e encaminhar as rotinas administrativas de RH, tais como atestados de 
frequência, horas extras, férias, licenças-prêmio e outros bem como realizar a interlocução com 
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a SMRH na resolução de problemas; 

 Planejar, analisar, orientar e acompanhar a execução das horas suplementares planejadas e 
executadas pelos serviços (horas-extras, sobreaviso e hora escala); 

 Controlar as licenças-prêmio de todos os servidores; 

 Acompanhamento e execução das medições de contratos terceirizados (Porteiros, Auxiliares de 
Limpeza e Recepcionistas). 

 
Principais atividades da Área de Recursos Humanos: 

 Monitorar, orientar e acompanhar os processos de estágio probatório; 

 Controlar o cadastro dos servidores e estagiários (inclusão, rescisões, transferências e 
alterações de centro de custo) subsidiando a Secretaria na gestão de Recursos Humanos; 

 Acompanhar a coordenadoria nas discussões com o DPSS dos servidores com restrições 
médicas; 

  Apoiar, subsidiar e acompanhar as capacitações e eventos da Secretaria. 

 Elaborar relatórios quantitativos para subsidiar as atividades de controle da SMASA 
 
Principais resultados: 

 Aprimoramento das ações com o Departamento de Promoção da Saúde do Servidor, 
principalmente com a Coordenadoria de Saúde Ocupacional tornando os resultados mais 
dinâmicos e assertivos tanto para o servidor quanto para a secretaria; 

 Campanha do agasalho; 

 Participação na construção e implantação do curso piloto "Noções em Direitos Humanos e 
Cultura de Paz"; 

 Participação na organização intersetorial do concurso "Miss e Mister Melhor Idade" 

 Parceria com o Ministério Público do Trabalho para a capacitação dos gestores no tema 
"Assédio Moral", bem como com o Instituto de Psicologia e Controle de Stress (IPCS) com o 
tema "Stress e qualidade de vida", como parte da Gestão Integrativa; 

 Início do processo de integração dos servidores das secretarias: SMASA e SMPDC. 
 
Desafios da CSGP: 

 Potencializar a parceria com o Departamento de Saúde do Servidor tornando a 
atualização sobre Licenças para Tratamento de Saúde (LTS) e restrições médicas 
dos servidores da SMASA mais dinâmica; 
 

 Promover articulação com as demais áreas da Secretaria para o efetivo cumprimento dos 
prazos das rotinas administrativas; 

 

 Organizar e realizar todas as atividades da SMASA ligadas à SMRH em 
conformidade com as normativas e prazos vigentes 
 

 Potencializar a parceria com a Escola de Governos Municipal e desenvolver novas 
parcerias com ONGs, instituições e fundações de ensino e aprendizagem e pesquisa, 
pertinentes à política de assistência social. 
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 Atualizar e republicar a cartilha “Rotinas de RH”; 
 

 Elaborar relatórios e instrumentos que permitam o registro e quantificação das ações da 
CSGP; 

 

 Planejar com EGDS formação para os nossos servidores ocupantes dos cargos de ensino 
fundamental e médio focalizando aspectos comportamentais e motivacionais; 

 
 
Quadro Geral de Recursos Humanos da SMASA  - referente a dezembro de 2017. 
A SMASA, concluiu o ano de 2017 com 561 servidores, sendo: 490 efetivos, 45 comissionados, 25 

conselheiros tutelares e 1 celetista. 

 

Coordenadoria Setorial Orçamentária (CSO) 

Compete à CSO realizar a gestão orçamentária da Secretaria, organizando o planejamento para 

elaboração do PPA, LDO e da LOA, equacionando as despesas necessárias e os recursos disponíveis. 

Há previsão de organização da CSO com um Setor de Apoio à Gestão Orçamentária, para os quais 

não existe atualmente divisão formal das atividades internas. 

 

Principais Atividades 

A Coordenadoria Orçamentária é responsável pelo planejamento e elaboração do PPA, LDO, LOA, 

bem como da execução e controle orçamentário da Secretaria; 

 

PPA – Plano Plurianual: Um dos principais instrumentos de planejamento. O PPA define os 

programas, projetos e ações do Poder Executivo por um período de 04 anos. 

O PPA é encaminhado ao Legislativo até 31 de agosto do primeiro ano de mandato do Prefeito. 

 

LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias: Instrumento intermediário entre o PPA e a LOA. O conteúdo 

da LDO deverá se basear no PPA, nada poderá ser inserido na LDO se não estiver previsto no PPA. 

A LDO é uma lei ordinária, válida apenas para um exercício, nela são indicadas as metas e 

prioridades com a finalidade de orientar a elaboração da LOA. 

A LDO é encaminhada ao Legislativo até 15 de abril de cada ano. 

 

LOA – Lei Orçamentária Anual: Instrumento onde se preveem os valores para ações de governo. É 

através da LOA que a administração realiza o que foi planejado, as ações necessárias para atingir os 

objetivos e metas dentro de um exercício, nela são disponibilizados  recursos orçamentários com 

suas respectivas fontes, baseada nas receitas previstas. 
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A LOA é encaminhada ao Legislativo do município de Campinas até o último dia útil de Setembro. 

 

Atividades Diárias 

Indicação orçamentária, reserva orçamentária, confecção do Termo de Responsabilidade Financeira 

e do formulário para avaliação do Comitê Gestor dos processos de aquisição, locação, contratação 

de serviços e outras despesas desta Pasta. 

Acompanhamento dos saldos orçamentários, bem como providenciar suplementação orçamentária 

quando necessário. 

 

Orçamento Autorizado 2017 

 

MUNICIPAL PRÓPRIO dos 

FUNDOS 

ESTADUAL FEDERAL TOTAL 

R$ 

158.201.801,00 

R$ 

16.926.800,00 

R$ 

3.370.930,00 

R$ 

11.232.672,00 

R$ 

189.732.203,00 

 

SMASA PMC IMPACTO 

*R$ 189.732.203,00 *R$ 4.315.382.617,00 

 

4,40% 

 

*Fonte: Caderno de Suplementos do D.O.M de 21/12/2016 

 

Desafio 

Organizar o planejamento das peças orçamentárias em conjunto com as demais áreas da SMASDH. 

Criação do Setor de Apoio à Gestão Orçamentária para maior eficiência na organização, distribuição 

e realização dos trabalhos desta Coordenadoria 

 

Setor Administrativo da Casa dos Conselhos 

 

Compete ao Setor a disponibilização de infraestrutura para o funcionamento dos Conselhos referentes às 

Políticas Públicas ligadas a esta Secretaria. 
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Principais atividades: 

- Viabilizar as condições de funcionamento de cada Conselho no que diz respeito a RH, materiais de 

escritório, informática em geral, telefonia e limpeza; 

- Organizar o espaço físico; 

- Disponibilizar pessoal para a realização das atividades administrativas dos Conselhos. 

 

Desafios do Setor: 

- Organizar a Tabela de Temporalidade (em fase de construção) para poder descartar parte do arquivo; 

- Viabilizar o início dos processos dos Conselhos via Sistema SEI; e 

- Adequar o quadro de RH, que hoje se divide entre os vários conselhos. 

 

Setor de Apoio aos Conselhos Tutelares 

Compete ao Município disponibilizar local, recursos humanos e material necessário para o 

funcionamento dos Conselhos Tutelares, de acordo com a lei n° 8069/90. 

Campinas possui cinco Conselhos Tutelares que abrangem todas as regiões administrativas do 

município (leste, sul, sudoeste, leste e norte). Quatro destes Conselhos estão localizados na Av. 

Francisco Glicério na região central da cidade e outro descentralizado no bairro Guanabara 

(Conselho Tutelar Norte). 

Para garantir o funcionamento destes órgãos, a SMASA dispõe do Setor de Apoio aos Conselhos 

Tutelares, que é responsável por gerir suas demandas operacionais e administrativas. 

 

Principais atividades: 

- Viabilizar as condições de funcionamento de cada Conselho no que diz respeito a RH, materiais de 

escritório, informática em geral, telefonia, limpeza e logística. 

- Recepcionar e encaminhar aos Conselheiros a população que diariamente procura atendimento na 

sede dos Conselhos Tutelares. 

- Cadastrar, digitalizar e arquivar os prontuários da população atendida pelos Conselhos Tutelares. 

- Encaminhar as notificações e ofícios expedidos pelos Conselhos Tutelares ao sistema de garantia 

de direitos e à população.  

- Auxiliar na interlocução entre os Conselhos Tutelares e PMC. 

- Auxiliar na interlocução entre os Conselhos Tutelares e o SGD. 
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- Observar as normativas sobre os Conselhos Tutelares, principalmente de competência do 

executivo municipal.  

- Administrar as instalações dos prédios onde estão localizados os Conselhos Tutelares. 

 

Desafios 

- Término da digitalização do arquivo; 

- Descentralização dos Conselhos Tutelares em suas respectivas regiões. 

 

Estatísticas 2017 

 

DADOS GERAIS DOS CONSELHOS TUTELARES DE CAMPINAS EM 2017 

TIPOS DE ATENDIMENTO 
CT 

LESTE 
CT SUL 

CT 

SUDOESTE 

CT 

NOROESTE 

CT 

NORTE 

TOTAL 

GERAL 
% 

DEMANDA POR VAGA EM 

ENSINO INFANTIL 215 1199 917 834 463 3628 37,60% 

DEMANDA POR VAGA EM 

ENSINO 

FUNDAMENTAL/MÉDIO 89 358 205 202 197 1051 10,89% 

NOTIFICAÇÕES PARA 

COMPARECIMENTO NO 

CT 601 711 454 317 322 2405 24,92% 

ATENDIMENTOS 

DIVERSOS 410 868 463 327 497 2565 26,58% 

TOTAL  1315 3136 2039 1680 1479 9649 100,00% 
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Vigilância Socioassistencial 
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VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL 

 

A Vigilância Social é uma área vinculada à gestão do Sistema Único de Assistência Social 

(SUAS) e tem como objetivo a produção e a sistematização de informações territorializadas sobre 

as situações de vulnerabilidade e risco que incidem sobre famílias e indivíduos. 

A Norma Operacional Básica do SUAS - NOB 2012 – em seu artigo 1º afirma a Vigilância 

Socioassistencial como uma função da política de assistência social, conjuntamente com a Proteção 

Social e a Defesa de Direitos. Essas três funções possuem fortes relações entre si, e em certo 

sentido, podemos afirmar que cada uma delas só se realiza em sua plenitude por meio da interação 

e complementariedade com as demais (Orientações Técnicas da Vigilância Socioassistencial, MDS). 

Em 2017, demos continuidade as ações  da área de Vigilância Socioassistencial, produzindo e 

disponibilizando os documentos referentes ao RIS - Relatório de informações sociais, perfil das 

familias do Cadastro único e outros materiais de apoio interno aos serviços. 

Realizamos as reuniões com os coordenadores que compõem a Vigilância Socioassistencial e 

também participamos de reuniões com o DOAS, DSAN e DGDS, para maior articulação entre o 

trabalho desenvolvido no âmbito da Secretaria. Também participamos de reuniões com a gestão 

dos CRAS e DAS, bem como Proteção Social Básica, para discutir uma proposta de ações da 

vigilância Socioassistencial nos territórios.  

Realizamos também o III Seminário da Vigilância Socioassistencial, em parceria com a PUC 

Campinas - Pró reitoria de extensão. 

Avançamos na identificação das famílias em situação de vulnerabilidade e na inclusão por 

meio do Cadastro Único, com o desafio de identificar e cadastrar os bbeneficiários do BPC. 

Também fomos responsáveis,em conjunto com as demais áreas e com a Procuradoria 

Descentralizada, CSGC e CSAC, do processo de prorrogação das parcerias  com as OSCs, para 

execução dos serviços socioassistenciais. 

Quanto aos desafios identificados para o próximo ano, destacamos: 

● Continuidade do processo de discussão junto aos demais Departamentos da Secretaria, 

especialmente o DOAS, para ações da vigilância socioassistencial, em conjunto com as 

equipes dos territórios; 
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● Elaboração de estudos com temáticas específicas, que auxiliem no planejamento. 

● Realização anual do Seminário da Vigilância Socioassistencial em Campinas, dando 

continuidade à parceria com a PUC Campinas e com os serviços da rede; 

● Avanços no estabelecimento de processos de trabalho adequados às exigências do MROSC, 

com a proposta de estruturação da área de Repasses. 

● A reestruturação organizacional da SMCAIS para a constituição, na estrutura formal, da 

Vigilância Socioassistencial como Departamento.  

 

Coordenadoria de Transferência de Renda e Cadastro Social 

 
A Coordenadoria de Transferência de Renda e Cadastro Social realiza a gestão do Cadastro Único 
Federal e dos Programas de Transferência de Renda, a saber: Programa Bolsa Família (PBF), 
Programa Estadual Ação Jovem e Renda Cidadã. 
A gestão ocorre através do cadastro de beneficiários, atualização dos bancos de dados, 
sistematização das informações e ações de cumprimento das condicionalidades do PBF. 
Ademais, a Coordenadoria cadastra e gerencia, no âmbito municipal, o Sistema Integrado de 
Governança Municipal – SIGM, para integração das informações sociais as quais se materializam em 
ferramentas para execução e gestão dos serviços e programas da rede socioassistencial pública e 
privada do Sistema Único de Assistência Social – SUAS. 
 
Famílias na Base de Dados do Cadastro Único de Campinas 
 
Os dados revelam que o município, em 2017, apresentou uma média de 74.000 famílias no Cadastro 
Único Federal, mantendo, se comparado aos anos anteriores, um acréscimo mensal, médio de 1300 
famílias novas. Em agosto foi realizado um procedimento pelo Ministério do Desenvolvimento Social 
– MDS, denominado de exclusão lógica, o qual consiste na exclusão das famílias que não possuem 
nenhum benefício vinculado e que não atualizavam o cadastro há mais de 48 meses, que conforme, 
o gráfico demonstra, resultou na diminuição em torno de 11 mil famílias. Essa exclusão lógica 
contribui para qualidade das informações do cadastro.  
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JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

133
148

221

156

193
178

165

195

102

148

111

88
72

95

174

108

133
144

130

168

133
116 119

93

TRANSFERÊNCIAS CADÚNICO MENSAL - 2017

Transferências p/ Campinas Transferência para outro municipio

 
 
 

NORTE SUL SUD. EXCETO SP SUDOESTE -SP NORDESTE CENTRO OESTE

38
78

187

798

679

5921
70

168

734

462

30

TRANSFERÊNCIAS CADÚNICO POR REGIÃO - 2017 

VIERAM SAIRAM

 
 

O Cadastro Único Federal é realizado de forma descentralizada em 18 postos de cadastramento 
instalados nas 5 regiões administrativas de Campinas e 2 unidades de atendimento móvel. 
Reitera-se sua utilização como banco de dados para Programas Federais, Estaduais e Municipais. 
1. Programa Bolsa Família; 
2. Benefício de Prestação Continuada - BPC; 
3. Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI; 
4. Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego- Pronatec; 
5. Alíquota reduzida INSS aos empreendedores individuais e às “donas de casa” com 
Baixa renda para fins de aposentadoria; 

6. Tarifa Social de Energia Elétrica - realiza-se o cadastro com emissão de declaração, conforme 

modelo e tratativas com a concessionária Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) e a Gestão do 

Cadastro Único; 



 

156 
 

7. Tarifa Social de Água - família beneficiada do PBF com acesso ao desconto concedido pela Sanasa; 
8. Carteira do Idoso - após validação dos dados no Sistema SUASWeb, realiza-se a emissão da 
carteira, que é válida por 2 anos; 
9. Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV – realiza-se o cadastro das famílias referenciadas 
pela Secretaria Municipal de Habitação, Companhia de Habitação Popular de Campinas e PMCMV 
Entidades, com emissão de relatórios à Caixa Econômica Federal - CEF. 
10. Id Jovem - Identidade Jovem 
11. NUTRIR Campinas 
12. Programa Estadual Viva Leite 
13. Programa Renda Cidadã 
14. Programa Ação Jovem. 
 
 
No processo de cadastramento a Coordenadoria dispõe de 39 entrevistadores, 2 apoios e 3 
supervisoras, descentralizados em 18 postos de atendimento, instalados nos Distritos de Assistência 
Social - DAS, Centros de Referência de Assistência Social - CRAS, Centro de Referência Especializado 
de Assistência Social - CREAS e Centro Pop. 
 
Para atendimento às pessoas e famílias com dificuldades de acesso aos postos, disponibilizamos 
agentes de cadastramento para realização do mesmo nos serviços que compõem a rede 
socioassistencial privada de Campinas, de acordo com a demanda identificada e a possibilidade de 
deslocamento dos agentes. 
 
A equipe conta também com 4 teleoperadores, os quais realizam o serviço ativo de confirmação de 
agenda, retorno de demandas acerca do cadastro e concessão de benefícios. 
Há ainda o serviço receptivo, que atende às solicitações de consultas a benefícios, esclarecimentos 
de dúvidas e efetivação dos agendamentos, através de emails. 
 
Também participamos de um Encontro dos Gestores do Cadastro Único nas Metrópoles, uma 
iniciativa dos municípios, com apoio do MDS/SENARC, que tem como proposta discutir e propor 
melhorias para o enfrentamento das situações relacionadas à operacionalização do Cadastro Único 
nas metrópoles, que teve como pauta discussão dos processos de averiguação além da demanda 
oriunda da revisão cadastral do BPC, mudanças no repasse do IGD, além de recebermos, 
informações antecipadas sobre demandas que surgirão, etc. 
 
Em 2017 de acordo com o Decreto 8.805 de 07 de junho de 2016 todos os beneficiários do BPC – 
Idoso deveriam ser incluídos no Cadastro Único Federal para manutenção do seu benefício, bem 
como os novos beneficiários só poderiam requerer o benefício caso estivessem incluídos no 
Cadastro Único, o que se apresentou como uma nova demanda. 
 
 
Gestão de Benefícios Programa Bolsa Família – PBF 
 
O Programa Bolsa Família - PBF, é um programa de transferência de renda, com condicionalidades, 
para atendimento às famílias em situação de pobreza e extrema pobreza.  
Os procedimentos de identificação das famílias ocorrem através do Sistema de Benefícios ao 
Cidadão - SIBEC, da Caixa Econômica Federal e do envio nominal aos serviços DAS/CRAS, agentes de 
cadastramento, teleoperadores e Sistema Municipal 156, para a devida informação aos requerentes 
sobre a liberação ou não do benefício. 



 

157 
 

A
TU

A
LIZA

ÇÃ
O

 CA
D

A
STR

A
L

A
CO

M
P. SA

Ú
D

E

A
CO

M
P. ED

U
C.

0,8

0,51

0,95
0,7 0,72

0,91

TAXAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

CAMPINAS MÉDIA NACIONAL
 

 
 
 
 
 

JA
N

FEV

M
A

R

A
B

R

M
A

I

JU
N

JU
L

A
G

O

SET

O
U

T

N
O

V

D
EZ

3
1

.2
12 3

1
.9

48

3
1

.6
43

3
2

.6
75

3
2

.2
37

3
2

.1
66

3
1

.3
74

3
2

.5
05

3
2

.5
24

3
2

.7
44

3
4

.0
87 3

4
.8

61

Evolução do Programa Bolsa Família -2017

 
 
 
 



 

158 
 

JA
N

FEV

M
A

R

A
B

R

M
A

I

JU
N

JU
L

A
G

O

SET

O
U

T

N
O

V

D
EZ

604 633

2

1.567

3 9

2.419

1.299

803 804

1.439

886

Famílias novas no PBF - 2017

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Famílias com renda per capita entre R$ 85,01 e R$ 170,00, nesse caso, a família tem direito aos 
benefícios variáveis de acordo com o número de crianças, jovens, gestantes ou nutrizes residentes 
no domicilio, limitado a cinco variáveis e dois benefícios variável jovem por família.  
Famílias com renda per capita inferior a R$ 85,00, nesse caso, além dos benefícios variáveis acessam 
ao benefício básico e quando não alcançam a per capita de R$ 85,00 recebem um complemento 
denominado benefício de superação da extrema pobreza. 
As condicionalidades dispostas no programa estão vinculadas a saúde e educação, seu 
descumprimento gera sanções como advertência, bloqueio ou suspensão, informado por meio de 
relatórios extraídos do Sistema de Condicionalidades - SICON. Essa ação nos mobiliza para a 
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permanente interface com os representantes das citadas políticas sociais, a fim de efetivar o 
acompanhamento às famílias e prevenir situações de risco social. Segue gráfico dos 
descumprimentos, lembrando que os da educação são bimestrais e os da saúde semestrais. 
Para intervir em registros de bloqueios do benefício referentes à Condicionalidade de educação, 
esta coordenação está classificando os motivos com características mais graves e estabelecendo 
diálogos com as escolas, serviços da rede socioassistencial e da saúde, na perspectiva de ampliar as 
articulações institucionais minimizando o número de recursos e bloqueios. 
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Gestão de Benefícios - Programas de Transferência de Renda Estaduais - Ação 
Jovem e Renda Cidadã 

 
De acordo com Comunicado da Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social - DRADS 
Campinas, o Sistema Pró Social e os Programas Estaduais de Transferência de Renda - Ação Jovem e 
Renda Cidadã, estavam em fase de revisão, com as inclusões suspensas desde o mês de maio/2015. 
Porém, em 2017, as inclusões voltaram a ocorrer, seguindo novo modelo de gestão dos sistemas. 
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Dentre as ações permanentes da Coordenadoria realizamos, durante o ano, as agendas bimestrais 
com o Grupo Gestor de Transferência de Renda, que conta com a participação de representantes 
dos DAS, CRAS e Coordenadoria de Proteção Social Básica, ocasião em que os serviços acompanham 
e validam as ações de gestão e execução dos programas de transferência de renda do município. 
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Emissão da Carteira do idoso para viagens interestaduais 
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Sistema Integrado de Governança Municipal – SIGM 
 

O SIGM constitui-se num sistema municipal de informações para o cadastro de pessoas e famílias, 
com vinculação aos diferentes programas sociais, permitindo o registro de atendimento e 
prontuário. 
O sistema conta com aproximadamente 148.935 famílias, entre cadastros que estão ativos e 
inativos. E o número de pessoas e/ou famílias vinculadas a algum serviço, programa ou benefício, 
ultrapassa 94.300. 
Vale destacar que estamos com mais de 1800 usuários do sistema, incluindo os entrevistadores, 
técnicos, gestores e administrativos que compõe a rede socioassistencial do município. 
 
Avaliação dos Treinamentos 
 
Informações contidas no Cadastro Único/ Dados Sociais 
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Informações disponibilizadas sobre os programas sociais que atendem determinada 
pessoa/ família 
 

 
 
 
 
 
Relatórios disponíveis até o momento 
 

 
 
 
 



 

163 
 

Módulo de atendimento e prontuário eletrônico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total de Pessoas  
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Tipo de Serviço 
 

 
 
 
 
 

Coordenadoria Setorial de Avaliação e Controle (CSAC) 

 
1. APRESENTAÇÃO: 

 

 A Coordenadoria Setorial de Avaliação e Controle (CSAC) compõe no organograma da 

SMASDH a área da Vigilância Socioassistencial e é responsável pelo monitoramento e avaliação da 

rede de serviços socioassistenciais parcerizada a esta SMASDH. 

 O monitoramento consiste em um processo permanente e contínuo, de acompanhamento 

da execução dos serviços em relação a seus objetivos e metas, e à adequação à Política Nacional de 

Assistência Social e às diretrizes do município. Deve prover informações para a gestão pública, 

Conselhos Municipais e demais órgãos de controle.  

  A definição e coleta de indicadores compõe o processo de trabalho, e são produzidos 

regularmente com base em diferentes fontes de dados, permitindo a partir da gestão da informação 

aferir se objetivos e metas estão sendo alcançados.  

 O monitoramento se dá em estratégias “à distância” e presenciais, e traz em si uma vertente 

educativa pautada nos princípios da Política Nacional de Educação Permanente do SUAS/2013 como 

a interdisciplinaridade, aprendizagem-significativa e historicidade,  permitindo e orientando 

medidas corretivas para melhor qualidade na execução dos serviços. 
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Em 2017 a equipe da CSAC elaborou a sua missão, visão e valores buscando adequar e 

evidenciar sua competência e atribuição.  

Missão: ”Realizar o monitoramento e avaliação dos serviços socioassistenciais parcerizados pela 

SMASDH – Secretaria Municipal de  Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos 

junto às  Organizações da Sociedade Civil através de um processo permanente e contínuo de 

acompanhamento da execução dos serviços em relação aos seus objetivos e metas, e à adequação à 

Política Nacional de Assistência Social e às diretrizes do município, provendo informações de 

monitoramento e avaliação para a gestão pública, Conselhos Municipais e demais órgãos de 

controle”. 

Visão: “Ser referência no subsídio técnico sobre os resultados e processos de execução dos serviços 

socioassistenciais parcerizados pela SMASDH junto as OSC – Organizações da Sociedade Civil através 

do monitoramento e da avaliação”.  

Valores: “Ter o cidadão na centralidade da Política de Assistência Social; Transparência; Zelo pelos 

recursos públicos; Ética da administração pública; Laicidade; Compromisso com os Princípios e 

funções do SUAS; Valorização da subjetividade; Balizamento entre vulnerabilidade e 

potencialidade;e Democracia participativa”. 

 

2. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

No ano de 2017 a metodologia utilizada pela CSAC consistiu nas seguintes ações: 

 

 Visita in loco: visitas técnicas realizadas nos serviços com a presença dos profissionais, tendo 

como norteador um instrumental físico de coletas de dados, em que são analisadas a 

infraestrutura física, material e recursos humanos e as atividades realizadas e sua 

consonância com o Plano de Trabalho apresentado e aprovado, bem como o a análise do 

cumprimento das metas, a gestão do serviço, as atividades desenvolvidas, os processos de 

trabalho social, o alcance dos objetivos e os resultados obtidos. Tem como foco as diretrizes 

da Política Nacional de Assistência Social, que consiste no trabalho com usuário, família e 

comunidade, de acordo com a especificidade de cada serviço ofertado, e o Plano de 

Trabalho apresentado pela OSC – Organização da Sociedade Civil e o Termo de 

Colaboração/Fomento para a formalização da parceria; 

 Reuniões de Monitoramento: reuniões com os mesmos objetivos acima apontados, porém 

realizadas fora do espaço físico do serviço; 
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 Monitoramentos coletivos: reuniões realizadas em rede, composta por uma mesma rede de 

serviços, onde são compartilhados os dados obtidos no monitoramento de forma geral e 

discutidas as diretrizes comuns, bem como esclarecimento de dúvidas e orientações 

necessárias; 

 Acompanhamento do Sistema de informação on line (CIPS – Coleta de Informações de 

Programas Sociais), através de instrumentais disponibilizados a OSC parcerizada fornece 

informações mensalmente referente à gestão do serviço a partir de instrumental construído 

pela CSAC, com a participação dos serviços e outros setores da SMASDH. 

 Acompanhamento do Sistema de Informação online (SIGM – Sistema de Governança 

Municipal), em que os serviços registram informações de cada usuário/família atendido(a). A 

CSAC em interface com a Coordenadoria Setorial de Transferência de Renda e Cadastro 

Social, DOAS – Departamento de Operações de Assistência Social e as equipes dos serviços 

acompanha tecnicamente o desenvolvimento do sistema para adequação à realidade dos 

serviços. Os dados são extraídos periodicamente e compõe o banco de dados para produção 

de indicadores. 

 Acompanhamento do Sistema de Informação (PDC – Prestação de Contas) em que a CSAC 

acompanha consultando os Planos de Trabalho, Plano de Aplicação e Cronograma de 

Desembolso, analisando a natureza técnica das solicitações de alteração de despesa e seus 

impactos ao serviço. 

 Gestão das informações que constitui pelo monitoramento de inconsistências, extração, 

processamento e armazenamento de dados. Além da produção de indicadores e de 

fornecimento de informações para subsídios às áreas de gestão e controle social. 

  

3. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES - 2017 

 

 Em 2017, a CSAC realizou o monitoramento sistemático de toda a rede parcerizada, 

composta por 180 serviços, executados por 87 Organizações da Sociedade Civil de Assistência Social. 

Os serviços monitorados são divididos entre a equipe técnica de referência, por tipo de 

Proteção Social (Básica, Especial de Média Complexidade e Especial de Alta Complexidade). Na 

Proteção Social Básica a divisão se dá por região/território, conforme diretriz do SUAS. 
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3.1 ESTRUTURA DA CSAC 

 

Equipe composta por 13 profissionais, sendo: 

 1 coordenação  

 1 assistente social – apoio interno 

 1 assistente administrativo 

 1 analista de TI 

 9 técnicas de monitoramento. 

 

Em relação à referência de monitoramento, a divisão se deu da seguinte forma: 

 

Proteção Social Básica: 

 Região Norte: 1 especialista em relações sociais 

 Região Leste: 1 assistente social 

 Região Sul: 1 assistente social 

 Regiões Noroeste e Sudoeste: 1 especialista em relações sociais 

  

Proteção Social Especial de Média Complexidade: 

 SESF e demais serviços para crianças e adolescentes: 1 assistente social 

 Serviços Complementares de Atendimento à PCD e demais Serviços para adultos: 1 

especialista em relações sociais 

 

Proteção Social Especial de Alta Complexidade: 

 Serviços de Acolhimento Institucional para Crianças e adolescentes: 2 assistentes sociais  

 Serviços de Acolhimento Institucional para Adultos e idosos e Serviço Complementar para 

Pessoas em Trânsito: 1 assistente social 

 

3.2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CSAC ORGANIZADAS POR TABELAS E GRÁFICOS: 
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Tabela 1 - Atividades da CSAC com as OSC parceiras – Proteção Social Básica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 - Atividades da CSAC com as OSC parceiras – Proteção Social Básica 

 

 

 

Tabela 2 – Atividades da CSAC com as OSC parceiras – Proteção Social Especial de Média 

Complexidade 

 

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE TOTAL 

Pactuação de Adequações 0 

Relatórios 71 

Reuniões 12 

Visitas in loco 80 

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA TOTAL 

Pactuação de Adequações 1 

Relatórios 192 

Reuniões 17 

Visitas in loco 202 
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Gráfico 2 - Atividades da CSAC com as OSC parceiras – Proteção Social Especial de Média 

Complexidade 

 

 

 

Tabela 3 - Atividades da CSAC com as OSC parceiras – Proteção Social Especial de Alta 

Complexidade 

  

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE TOTAL 

Pactuação de Adequações 5 

Relatórios 82 

Reuniões 17 

Visitas in loco 87 
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Gráfico 3 - Atividades da CSAC com as OSC parceiras – Proteção Social Especial de Alta 

Complexidade 

 

 

 

Tabela 4 – Totais por Atividades da CSAC com as OSC parceiras 

 

TOTAIS DE ATIVIDADES CSAC - OSCs PARCEIRAS TOTAL 

Pactuação de Adequações 6 

Relatórios 345 

Reuniões 46 

Visitas in loco 369 
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Gráfico 4 – Totais das Atividades da CSAC com as OSC parceiras 

 

 

 

Tabela 5 – Outras atividades da CSAC 

 

OUTRAS ATIVIDADES CSAC TOTAL 

Participação em Capacitações 44 

Averiguação de Denúncias 14 

Monitoramento Coletivo 6 

Reunião de equipe - CSAC 40 

Reunião de equipe - PSB 35 

Outras Reuniões 143 

Visita in loco Fomento CMDCA e outras demandas 25 
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Gráfico 5 – Outras atividades da CSAC 

 

 

 

 

3.3 Outras atividades exercidas por esta Coordenadoria foram: 

 

 Elaboração do Planejamento Estratégico da CSAC para os anos de 2017 e 2018; 

 Criação e realização de Reuniões de Estudos Mensais da CSAC para alinhamento técnico, 

estudo e criação de estratégias no intuito de qualificação do monitoramento e avaliação; 

 Elaboração e implantação do Sistema de Monitoramento e Avaliação buscando adequação 

do monitoramento e avaliação com foco na produção de indicadores de execução dos 

serviços socioassistenciais pautados pelos objetivos e funções da Vigilância Socioassistencial, 

diretrizes do Marco Regulatório do Terceiro Setor (Lei Federal de nº 13.019/2014 e suas 

alterações) e dos princípios da administração pública; 

 Elaboração do Mapa de Processos dos Indicadores por serviço socioassistencial; 

 Revisão dos instrumentais do CIPS com foco em atividades de gestão; 

 Revisão do SIGM adequando os campos de registros das atividades do trabalho social à 

realidade de cada serviço socioassistencial com foco nas informações dos usuários/famílias 

atendidas; 

 Revisão do instrumental de Visita Técnica buscando a padronização da estrutura do 

instrumental, porém abarcando especificidades de cada serviço; 
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 Criação do Formulário Eletrônico de registro de atividades internas e externas da CSAC; 

 Aprimoramento do Banco de Dados da CSAC centralizando, organizando e armazenando os 

diferentes dados advindos dos diversos sistemas e instrumentais; 

 Revisão do modelo de Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação. 

 Início das Coletas de dados já orientadas pela implantação do Sistema de Monitoramento e 

Avaliação a partir do mês de julho de 2017; 

 Sistematização da Missão, Visão e Valores da CSAC no intuito de fortalecer as competências 

da área; 

 Início da elaboração do Guia de Procedimentos da CSAC a ser concluído em 2018; 

 Reuniões para elaboração de estratégias para realização da avaliação de satisfação dos 

usuários para com os serviços socioassistenciais; 

 Elaboração de Manifestações e Pareceres Técnicos diversos de OSCs parcerizadas e não 

parcerizadas, solicitados a esta Secretaria, seja pelos Conselhos Municipais ou quando as 

OSC solicitam para finalidades específicas; 

 Apoio técnico ao Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), na 

análise de Planos de Trabalho para obtenção de recursos do Fundo Municipal da Criança e 

do Adolescente (FMDCA); 

 Monitoramento das OSCs executoras de serviços que receberam recurso do FMDCA através 

de Termos de Fomento; 

 Respostas a 14 denúncias referentes às OSCs parcerizadas, através do Disque Denúncia, 156 

e Órgãos de Controle/Defesa; 

 Participação em reuniões de rede, gestão operacional, Grupos de Trabalho, Conselhos 

Municipais (CMAS e CMDCA), e outras; 

 Participação em capacitações oferecidas para a rede de serviços; 

 Elaboração de relatórios técnicos e fornecimento de dados para esta SMASDH,  Conselhos 

Municipais, órgãos de controle dente outros; 

 Acompanhamento dos Sistemas online (CIPS e SIGM) dos serviços, extração, processamento 

e divulgação dos dados para a rede de serviços; 

 Acompanhamento dos processos que envolvem a parceria entre o poder público e as 

Organizações da Sociedade Civil (OSC): provimento de informações e participação nas 

reuniões para definição dos serviços e metas a serem parcerizados; participação em grupos 

de trabalho para elaboração dos Editais de Chamamento, participação nas reuniões de 
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acompanhamento dos Editais de Chamamento, organização e participação das Comissões de 

Análise; devolutiva às OSC que não foram habilitadas; 

 Apoio às ações da Vigilância Socioassistencial; 

 Elaboração dos Pareceres de Cumprimento do Objeto para entrega ao Tribunal de Contas; 

 Participação no III Seminário da Vigilância Socioassistencial do município, compondo na 

organização das informações e na condução do Seminário; 

 Reuniões de equipe semanais e reuniões de Planejamento; 

 Supervisão institucional para a equipe; 

 Sistematização e alimentação de dados na elaboração do PMAS-WEB (Plano Municipal de 

Assistência Social 2018); 

 Atesto de gratuidade e emissão de declaração para fins de CEBAS. 

 

4. DESAFIOS DURANTE A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

 Modificação das estratégias metodológicas do monitoramento e avaliação para implantação 

dos indicadores de execução dos serviços socioassistenciais; 

 Duplicidade de dados que estavam presentes nos diferentes sistemas informatizados 

gerando dados repetidos e inconsistentes, além das queixas das equipes técnicas dos 

serviços em relação às solicitações de informações em que relatavam prejuízos aos serviços 

devido ao tempo depreendido pelas equipes técnicas para sistematização e preenchimento 

dos dados nos diversos sistemas; 

 Dificuldades dos serviços na vinculação dos usuários e registro de atividades do trabalho 

social pela equipe técnica no SIGM. Essas dificuldades são constituídas pelo tempo de 

migração dos dados do Cadastro Único para o SIGM que pode chegar até 45 dias; pelo fato 

de algumas famílias/usuários se recusarem a realizar o Cadastro Único e pela demora entre 

o agendamento nos postos de Cadastro Único e a realização do cadastro. 

 Necessidade de aprimorar e qualificar a análise técnica presentes nos documentos advindos 

do Monitoramento e Avaliação; 

 Dificuldades entre o fluxo de informações e documentos bem como na comunição interna e 

entre esta CSAC e demais setores da SMASDH. 
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5. RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

 Elaboração e implantação do Sistema de Monitoramento e Avaliação com foco na produção 

de indicadores; 

 Revisão e padronização das ferramentas técnicas tais como os sistemas de informação, 

instrumentais e modelo de relatórios de monitoramento e avaliação; 

 Eliminação de duplicidades e inconsistências de dados; 

 Monitoramento de 100% da rede de serviços parcerizada; 

 Aprimoramento dos processos de trabalho com maior interface com o DOAS – Proteção 

Social Básica, Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade através de reuniões 

periódicas entre as técnicas da CSAC, coordenações, chefias de setor e outros profissionais; 

 Organização do fluxo de documentos e de comunicação intra equipe e com os demais 

setores da SMASDH; 

 Continuidade e aprimoramento no fluxo de informações com a Coordenadoria Setorial de 

Prestação de Contas;  

 

6. DESAFIOS E METAS PARA 2018 

 

 Implementação do Sistema de Monitoramento e Avaliação com a produção e disseminação 

de painéis de indicadores por rede de serviços socioassistenciais; 

 Continuidade da elaboração e aplicação, sistematização e disseminação da Pesquisa de 

satisfação dos usuários para com os serviços socioassistenciais; 

 Aprimoramento das ferramentas técnicas (sistemas, instrumentais e relatórios); 

 Desenvolvimento de Supervisão Técnica buscando qualificar as ações técnicas do 

monitoramento e avaliação com o olhar mais para a análise coletiva e para o subsídio às 

áreas de gestão e controle social; 

 Fortalecimento da análise técnica frente aos documentos produzidos por esta CSAC. 
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COORDENADORIA SETORIAL DE GESTÃO DE CONVÊNIOS 

 
Está organizada nos setores de Convênios, Prestação de Contas e Repasses do Terceiro Setor com as 

seguintes funções: 

 Orientar e capacitar às entidades da rede socioassistencial do Município para a utilização dos 

recursos públicos recebidos, bem como na elaboração da prestação de contas;  

 Receber, analisar e dar parecer sobre a prestação de contas dos recursos repassados às 

entidades socioassistenciais, por meio do Fundo Municipal de Direitos da Criança e do 

Adolescente (FMDCA), Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) e Fundo Municipal da 

Pessoa Idosa de Campinas (FMPIC);  

 Fazer a análise, gestão e arquivo dos processos administrativos referentes aos repasses de 

recursos públicos as entidades socioassistenciais;  

 Elaborar, encaminhar e atender eventuais requisições referentes à prestação de contas da 

Secretaria Municipal de Assistência Social e Segurança Alimentar, junto ao Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo;  

 Instruir e acompanhar os processos de convênios pleiteados e formalizados junto ao 

Governo Federal;  

 Alimentar os sistemas, providenciar e enviar os documentos preparatórios e de prestação de 

contas, referentes aos recursos repassados Fundo a Fundo, pelo Governo Estadual e Federal;  

 Acompanhar a execução financeira e elaborar a prestação de contas dos recursos 

provenientes de convênios;  

 Prestar esclarecimentos aos Conselhos Municipais, quando solicitado. 

 

Descrição das atividades realizadas em 2017 

>> Prestação de Contas 

 

A Coordenadoria desempenhou suas atividades durante o ano de 2017 com a equipe do setor de 

prestação de contas completa, sendo 12 técnicos atuando diretamente na análise, além de 1 estagiário, 1 

jovem aprendiz, 1 Coordenador e 1 Chefe de Setor. 

O trabalho foi realizado de forma muito próxima às entidades com orientação e 

acompanhamento das prestações de contas sistematicamente. 

As reuniões semanais com a equipe, foram mantidas, com esclarecimentos de dúvidas, discussões de 
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casos e acompanhamento de prestação de contas. 

O Sistema PDC passou por atualizações e manutenção, além de receber novas funcionalidades 

implantadas pela IMA com relação a editais de chamamento. 

Em fevereiro/2017, foi realizada auditoria interna pela Secretaria Municipal de Gestão e Controle – 

SMGC, com feedback positivo dos processos analisados, conforme listados abaixo: 

Associação Beneficente da Boa Amizade 

Fundação Síndrome de Down 

Centro de Orientação Familiar 

Associação Franciscana de Assistência Social Coração de Maria 

 

 Nos dias 19 e 20/07/2017, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – Unidade Regional 10 – 

Araras - realizou fiscalização, por meio de visitas in loco, nas entidades Associação de Pais e Amigos das 

Crianças com Câncer e Hemopatias e  Fundação Educar D´Paschoal de Benemerencia e Preservação do Meio 

Ambiente, ambas beneficiárias de repasses públicos efetuados em 2016 por meio de subvenções. 

 

Em 04/10/2017, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – Unidade Regional 03 – Campinas – 

realizou também a visita in loco para fiscalização referente a seletividade de convênios celebrados em 2016, 

na Sociedade Educativa de Trabalho e Assistência. 

 

O relatório de prestação de contas emitido em janeiro/2018, indicou um percentual de 

prestação de contas em processo de finalização de 81%. 

 

Em 12/01/2018 realizamos Capacitação da Prestação de Contas Anual com 146 participantes de 93 

entidades, visando esclarecimentos acerca da prestação de contas do ano de 2017. Segue abaixo resultado 

da avaliação aplicada: 
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>> Convênios 

 
Realizamos todo o acompanhamento e instruções dos processos, desde o início do lançamento de 

propostas, dos prazos de vigência e finalização de prestações de contas junto ao Governo Federal, através do 
Sistema SICONV, referente a verbas de Emendas Parlamentares e Editais de Chamada Pública, conforme 
descrito abaixo:  
 
Emendas Parlamentares: (Áreas de Igualdade Racial, Juventude e Políticas para mulheres) 
 
Em execução 
 
1 – Convênio 804900/2014: Capacitação para Profissionais da rede de enfrentamento à violência contra a 
Mulher (Recurso repassado: R$ 202.100,00) – Prazo de Vigência prorrogado para Novembro/18 está em fase 
de execução.  



 

179 
 

 
2 – Convênio 805129/2014: Equipar o Centro de Referência e Apoio a Mulher - CEAMO 
(Recurso repassado: R$ 404.081,43) - Prazo de Vigência prorrogado para Junho/18 está em fase de execução, 
vários itens adquiridos e outros em fase final de licitação. 
 
3 – Convênio 837679/2016 - Capacitação profissional de 200 jovens negros e jovens negros com deficiência 
com ênfase na economia solidária e empreendedorismo juvenil (Valor R$ 157.770,55) – 
Prazo de Vigência prorrogado para Abril/19 está em fase de execução, os itens estão em fase de elaboração 
de edital de licitação. 
 
4- Convênio 827031/2016 – Construção CRAS (Valor R$ 442.526,53) – Aguardando repasses para iniciarmos o 
projeto da obra. 
 
5 -Contrato de Repasse nº 398219-34/2012 - Construção do Banco de Alimentos de Campinas no valor de R$ 
1.650.000,00 - Em fase de elaboração do projeto de obra. 
 
 
Encerrados: 
 
 
1 – Convênio 802467/2014 - Capacitação para Profissionais da Rede Pública e de Jovens e Negros (recurso 
repassado: R$ 168.640,00) - Convênio não executado devido à dificuldade na contratação de pessoa jurídica 
para realização de curso de formação, Foi devolvido o recurso e encaminhada a prestação de contas via 
SICONV, e está em fase de análise pelo Ministério. 
 
 

Com relação às Transferências Fundo a Fundo foram repassados ao município os valores referentes 
aos Pisos conforme abaixo, e referente à Gestão:  
 
GOVERNO FEDERAL: 
 
 Piso Básico Fixo; 
 Piso Básico Variável – SCFV; 
 BPC Escola; 
 Piso Fixo de Média Complexidade;  
 Piso de Transição de Média Complexidade; 
 Piso de Alta Complexidade I e II; 
 IGD - Bolsa Família e IGD - SUAS; 

 
Os prazos para entrega do Plano de Ação e Demonstrativo Sintético do Governo Federal foram atendidos 

conforme previsto.  
 
 
GOVERNO ESTADUAL: 
 
 Proteção Social Básica (6 a 14 anos e SCFV) 
 Proteção Social Especial Média Complexidade (Abordagem Social, Liberdade Assistida e Centro Dia) 
 Proteção Social Especial Alta (Casa de Passagem Serviço Domiciliar e Abrigo) 

 
 

Com relação ao Governo do Estado, também acompanhamos os convênios celebrados através da 
Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social – SEDS: 
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1 – Convênio nº 2412/2013 – Potencialização do SUAS no município de Campinas (Valor R$ 110.000,00) – 
Prazo de vigência prorrogado para Junho/2018 está em fase de licitação para aquisição dos itens aprovados 
do Plano de Trabalho. 
 
2 – Convênio 786/2016 – Construção Centro dia do Idoso (Valor R$ 500.000,00) – Projeto da Obra concluído, 
aguardando análise dos documentos para assinatura do Convênio para início do processo licitatório.  
 
3 – Convênio nº 2967/2017 – Potencialização do SUAS no município de Campinas (Valor R$ 199.283,50) – 
Plano de Trabalho foi encaminhado a SEDS para análise e após assinatura do Convênio. 
 
 

 Todas as ações listadas acima, do Governo Federal e Estadual, as quais sejam as Transferências Fundo 

a Fundo, as Adesões, envio de projetos, elaboração de planos e prestação de contas, foram realizadas com 

apreciação e emissão de parecer do Conselho Municipal de Assistência Social, por meio de publicação de 

Resolução daquele órgão. 

 
 
>> Repasses ao Terceiro Setor: 
 

Foram publicados 8 Editais de Chamamento Público, realizados 3 processos de Dispensas de 

Chamamento e 1 Resolução do CMDCA, conforme detalhados abaixo: 

 

- Edital de Chamamento nº 24/2016 - Serviços de Proteção Social Básica; 

- Edital de Chamamento nº 25/2016 - Serviços de Proteção Social Especial; 

- Edital de Chamamento nº 26/2016 - Serviços Complementares; 

- Edital de Chamamento nº 27/2016 - Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Serviço de 

Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência - Residência Inclusiva; 

- Edital de Chamamento nº 01/2017 - Serviços de Proteção Social Básica - Grupos Remanescentes; 

- Edital de Chamamento nº 02/2017 - Serviço de Proteção Social Especial no Domicílio para Pessoas 

com Deficiência, Idosas e suas Famílias - Grupos Remanescentes; 

- Edital de Chamamento nº 03/2017 - Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Serviço de 

Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência - Residência Inclusiva; 

- Edital de Chamamento nº 04/2017 –  Grupos Remanescentes dos Serviços Complementares; 

- Dispensa de Chamamento – Proteção Social Especial; 

- Dispensa de Chamamento – Serviço Especializado de Proteção à Família; 
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- Dispensa de Chamamento – Pessoa com Deficiência; 

- Resolução CMDCA nº 007/2017 referente a intenção de repasse de recursos do Fundo Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA a título de subvenções sociais para ações com 

crianças e adolescentes. 

 

Desta forma, foram celebradas parcerias com 105 organizações da sociedade civil, por meio da 

formalização de 112 termos de colaboração no valor total de R$ 80.697.657,95 e 64 termos de fomento no 

valor total de R$ 4.198.075,30. 

Foram oferecidas Orientações às Organizações da Sociedade Civil que pretendiam apresentar 

propostas, a fim de sanar as dúvidas. 

 

 

>> Pontos frágeis avaliados durante a execução das atividades  

  

 Com a nova legislação que regulamenta o regime das parcerias para os repasses as organizações da 

sociedade civil, enfrentamos muitas mudanças tanto no chamamento público, quanto nas demais etapas 

deste processo e conseqüentemente na prestação de contas. 

 No setor de prestação de contas, estas mudanças e o fato de, ainda não haver a regulamentação da 

lei federal 13.019/14 por meio de decreto do município, trouxe reflexões e discussões junto às equipes da 

Secretaria, em determinados aspectos e procedimentos, sendo que, entre eles podemos citar as despesas 

com verbas rescisórias e licença maternidade. 

 O decreto vem sendo discutido com a Secretaria de Gestão e Controle e conta com a participação das 

Secretarias de: Assistência Social e Direitos Humanos, Educação e Assuntos Jurídicos, porém ainda não foi 

finalizado. 

 No setor de repasses, enfrentamos dificuldades na composição da equipe, sendo necessária a 

discussão junto à Vigilância Socioassistencial para a avaliação dos fatos, os possíveis encaminhamentos e a 

necessidade de estruturação da área. 

 

>> Resultados alcançados com as atividades realizadas 

  

Os documentos referentes a prestação de contas do exercício de 2016 foram enviados no prazo 

de acordo com as exigências do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.  

Os prazos previstos nos editais de chamamento foram cumpridos e as parcerias formalizadas 

para execução dos serviços. 
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>> Desafios e Metas para 2018 

 

Prestação de Contas 

 

 Continuidade e aprimoramento das novas funcionalidades do Sistema PDC junto à IMA; 

 Definição e sistematização da Prestação de Contas, visando atender aos requisitos da Lei 

13.019/14 (elaboração de manuais e publicação do decreto, com as adequações à 

legislação);  

 Continuidade e aprimoramento na Capacitação/Orientação sistemática e periódica às 

entidades; 

 

Convênios:  
 
 
 Aprimoramento dos fluxos com a Diretoria de Convênios da Secretaria de Gestão e Controle, 

visando maior captação de recursos, pesquisa sistemática de editais das diversas áreas, elaboração 

de projetos e acompanhamento de todas as fases de execução dos convênios. 

 

Repasses: 

 

Reestruturação da área de repasses, visando melhorias na qualificação dos processos e adequações 
a lei nº 13.019/2014. 
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Departamento de Segurança 
Alimentar e Nutricional (DSAN) 
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O Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional (DSAN) tem a missão de “promover o direito 

humano a alimentação de qualidade de forma permanente e articulada às demais políticas públicas 

no município de Campinas”, através do gerenciamento das ações de Segurança Alimentar e 

Nutricional – SAN da Secretaria Municipal de Assistência Social e Segurança Alimentar – SMASA, 

bem como acompanhar as ações de SAN desenvolvidas pelas demais secretarias e autarquias da 

Prefeitura Municipal de Campinas – PMC e iniciativas da sociedade civil.  

 

Neste sentido, é atribuído ao DSAN o Programa VIVA-LEITE; o Programa NUTRIRCAMPINAS, a gestão 

dos serviços de alimentação e nutrição dos abrigos permanentes e emergencial; e a cogestão, com a 

CEASA/Campinas, do equipamento de SAN Banco Municipal de Alimentos. 

 

Temos como responsabilidade fazer a aproximação dos setores e das secretarias da Prefeitura 

Municipal de Campinas, as quais praticam a SAN em suas atividades, com a criação da CAISAN 

Câmara Intersecretarial de Segurança Alimentar e Nutricional, que foi instituída através da 

publicação do Decreto 19.357 de 20 de dezembro de 2016. 

 

Na missão de garantir o direito humano a alimentação adequada, o departamento trabalhou 

arduamente, no ano de 2017, na melhora do Programa NUTRIRCAMPINAS, buscando aquelas 

pessoas convocadas, as quais não receberam a carta de convocação, para serem triadas, de acordo 

com os critérios do programa, bem como garantir que o Programa NUTRIRCAMPINAS se estenda às 

famílias com o maior risco de Insegurança Alimentar. 

 

Ressaltamos que o Programa NUTRIRCAMPINAS promove a dignidade à seus usuários e autonomia 

para compra dos alimentos que desejam, quando melhor lhes convir, bem como a oportunidade de 

adquirir alimentos saudáveis e de boa qualidade. 

 

Trabalhamos para manter as atividades do Programa Viva-Leite, mesmo nos momentos da difícil 

interlocução com o Estado. Vale lembrar que este programa está em atividade em todas as regiões 

da cidade, buscando sempre novos parceiros e promovendo qualidade de vida para às famílias 

usuárias do Programa. O departamento mantém o foco na preocupação do produto, do Projeto 

Viva-Leite, chegar às famílias com o maior risco de Insegurança Alimentar. 

 

Os serviços prestados nos abrigos foram supervisionados em relação à nutrição, e nesta perspectiva, 

foram realizadas as seguintes atividades: elaboração de cardápios; orientação de boas práticas no 

manuseio dos alimentos; apoio na contratação de empresa para prover cozinheiros(as), melhorando 

os serviços prestados; acompanhamento do serviço de alimentação do SAMIM e do Centro Pop 

através do monitoramento das refeições transportadas, bem como dos serviços terceirizados. 
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É também atribuição do DSAN, a gestão e monitoramento das atividades desenvolvidas pelo Banco 

Municipal de Alimentos de Campinas, equipamento operacionalizado através de Termo de 

Cooperação entre a Central de Abastecimento Sociedade Anônima – CEASA Campinas com a 

Prefeitura Municipal de Campinas, via SMASA. Neste caso, ocorre uma cogestão com SMASA e o 

DSAN para, em um esforço conjunto, melhorar os resultados na busca de mais parceiros para a 

doação de alimentos, bem com atualizar o plano de trabalho referente ao funcionamento do Banco 

Municipal de Alimentos, promovendo a melhora na prestação de serviços às entidades e 

consequentemente aos seus usuários. 

 

Recursos Humanos: 

 

Em relação aos servidores, foi possibilitada a condição para aprimoramento de conhecimentos 

através dos cursos oferecidos pela Escola de Governo – EGDS durante o ano de 2017, propiciando 

aos mesmos a melhora na prestação dos serviços inerentes as suas áreas de atuação. 

 

Integração: 

 

A equipe trabalhou de forma integrada, sempre se ajudando nas rotinas do departamento, 

principalmente nos momentos em que foram necessários implementar esforços concentrados em 

busca dos objetivos comuns, quer nas ações dos Programas como no andamento dos serviços 

internos do DSAN.  

 

Domis Vieira Lopes  

Diretor DSAN/SMASA 

 

Ações Realizadas em 2017 

 

 Realizou-se o Planejamento Estratégico Participativo como ferramenta de Apoio a Gestão; 

 O DSAN, juntamente com o Gabinete da SMASA, realizou a primeira reunião da CAISAN 
Municipal com a presença de um representante da CAISAN Estadual; 

 Foram realizadas reuniões periódicas entre a equipe gestora do DSAN e os demais Diretores 
da SMASA, sobre a temática de Segurança Alimentar e Nutricional; 

 Foram realizadas reuniões entre a equipe técnica do DSAN; 

 O DSAN, juntamente com outros serviços e setores ligados a temática de Segurança 
Alimentar e Nutricional, realizou a 1ª Feira de Direitos e SAN para os novos beneficiários do 
Programa NUTRIRCAMPINAS, que iniciaram no programa no mês de maio/2017; 

 Realizado um Projeto Piloto, referente à avaliação qualitativa e instrumentalização do 
Projeto Viva-Leite e NUTRIRCAMPINAS nos princípios da intersetorialidade no território dos 
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bairros Vida Nova e do CRAS Vila Régio; 

 Participação na Comissão Regional de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável da 
Região de Campinas – CRSANS Campinas; 

 Participação com membro da Comissão de Temporalidade de Documentos da SMASA; 

 Fez parte do Grupo de Trabalho de Compras da SMASA; 

 Participação em eventos e cursos: 
 Gestão Integrativa realizado pela EGDS e SMASA; 
 2º Seminário do Sistema de Gestão de Segurança dos Alimentos – Tema “Nossa carne é 

segura, sim.”, realizado no ITAL em 18 de abril 2017; 
 I Semanário e Oficina de Segurança Alimentar e Nutricional da Regional de Campinas, 

realizado em Rio Claro em 12 de maio de 2017; 
 Oficina Viva-Leite – SDES, realizada em maio de 2017; 
 "Ciclo de Capacitação – Marco Inaugural: Intersetorialidade nas Políticas Públicas pela 

Garantia de Direitos", realizado no dia 30 de maio de 2017, no Plenário Franco Motoro 
da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo – ALESP; 

 Oficina Regional SISAN – Sudeste: Segurança Alimentar e Nutricional e a Relação entre o 
Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN) e o Sistema Único da 
Assistência Social (SUAS), nos dias 29 e 30 de junho de 2017; 

 XII Conferência Municipal de Assistência Social, realizada na Pontifícia Universidade 
Católica de Campinas PUC/Dom Pedro, realizada no Auditório Dom Gilberto nos dias 21 
e 22 de julho/2017; 

 Seminário Regional de Educação Alimentar e Nutricional + PAA 
 Modalidade Compra Institucional da Agricultura Familiar de São Paulo/SP, realizada nos 

dias 26 e 27 de julho de 2017; 
 Encontro Regional de Segurança Alimentar e Nutricional, realizado em Sorocaba no dia 

01 de agosto de 2017, no Teatro Municipal Teotônio Vilela; 
 Participação no processo de Seleção de Entidades Participantes da Comissão  Regional 

de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável (CRSANS) de Campinas, Biênio 
2017/2019, realizado na Coordenadoria de Assistência Técnica Integral – CATI no dia 14 
de setembro de 2017; 

 II Encontro Nacional de Gestores de Bancos de Alimentos, realizado em Brasília nos dias 
30 de novembro e 01 de dezembro de 2017. 

 Participação em cursos: 
 Técnica Legislativa, realizado na Câmara Municipal de Campinas no dia 31/08/2017 
 Consolidação das Leis, realizado na Câmara Municipal de Campinas no dia 01/09/2017; 
 ''Ciclo - Ampliando Horizontes – Hexavalores para uma Performance Harmoniosa'', 

realizado no dia 22/09/2017 pela Escola de Governo; 
 ''Stress e Qualidade de Vida'', realizado no dia 27/09/2017; 
 Curso de curta duração em Introdução à Agricultura Orgânica e Manejo Agroecológico, 

realizado no Sitio Terramãe, no mês de outubro, durante a Semana da Alimentação;  
 Curso de curta duração em “A Sazonalidade dos Alimentos na Cozinha”, realizado no Cis 

Guanabara, no mês de outubro, durante a Semana da Alimentação; 
 Curso de curta duração em Trabalho com Grupos de Fortalecimento, realizado pelo 

EGDS; 
 Curso de curta duração em Formação Docente – Módulo Aperfeiçoamento, realizado 

pelo EGDS; 
 ''Ciclo - Ampliando Horizontes - É Possível ter Esperança no Mundo?'', realizado pela 

Escola de Governo no dia 28/11/2017; 
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 Curso EAD – Orienta PLANSAN: Orientação para a Elaboração dos Planos Estaduais, 
Distritais e Municipais de Segurança Alimentar, no período de 01/09 a 01/11 de 2017. 

 

Resultados alcançados 

 

 Implantação da CAISAN Campinas, com a primeira reunião realizada em Novembro; 

 Prêmio “Josué de Castro de Combate à Fome e a Desnutrição” do Governo do Estado de São 
Paulo, em terceiro lugar com o projeto “Feira, Direitos e Segurança Alimentar”, executado no 
ato de entrega dos cartões NUTRIRCAMPINAS. 

 

Desafios encontrados 

 

 Diminuição da doação do programa PAA; 

 Licitação e a construção do Banco de Alimentos; 

 Readequação da lei do COMSEA municipal, conforme preconiza a LOSAN; 

 Estreitamento com a Secretaria Municipal de Saúde – SMS para aprimoramento no 
atendimento à pessoas em Insegurança Alimentar, identificadas pela SMS; 

 Dificuldade de discussão e implantação do Programa de leite para crianças menores de 06 
(seis) meses, que não podem ser amamentadas; 

 Estreitamento com a SMS para estabelecer um projeto de aproveitamento de sobras de 
alimentos prontos (sobras limpas), das unidades manipuladoras de alimentos, para respaldar 
a doação destes alimentos pelo setor regulado, bem como a segurança dos alimentos 
doados; 

 Trabalhar em equipes multidisciplinares com clareza das suas funções e autonomia 
profissional. 

 

Metas 2018 

 Readequar o COMSEA municipal, de acordo com as normas vigentes; 

 Articular um Seminário de Segurança Alimentar e Nutricional com Rede de SAN para o 
fortalecimento do SISAN Municipal; 

 Reformular legislação do Banco Municipal de Alimentos de Campinas; 

 Construção do Banco Municipal de Alimentos; 

 Tornar pública as ações de Segurança Alimentar; 

 Implantação das Hortas Urbanas – Cidade Apetitosa. 
 

1. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 
 

O setor de alimentação e nutrição é responsável pelo gerenciamento e operacionalização das áreas 

de produção de alimentos dos serviços socioassistenciais, da alta complexidade, de 

responsabilidade do município e articular, gerenciar, implantar ações de educação alimentar e 

nutricional no município, cabendo ao setor: 
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 Fornecer alimentação completa aos usuários dos abrigos permanentes; 

 Gerenciar o contrato de fornecimentos de refeições transportadas ao Serviço de 
Atendimento ao Migrante, Itinerante e Mendicante (SAMIM), CENTRO POP e em situações 
de emergências e calamidade; 

 Controlar as áreas de produção, no aspecto técnico, quanto à qualidade do atendimento 
(qualidade dos gêneros, condições sanitárias das cozinhas e acompanhamento da 
capacitação de pessoal operacional) e, no aspecto administrativo, manutenção da estrutura 
física e de equipamentos e utensílios das cozinhas; 

 Gerenciar os processos licitatórios de alimentos, equipamentos e utensílios de cozinha; 

 Avaliar as metas nutricionais dos cardápios das diversas categorias atendidas;  

 Elaborar as atividades de educação e orientação alimentar para os usuários dos serviços; 

 Coordenar a Rede de Segurança Alimentar e Nutricional, através de seus parcerias; 

 Articular e realizar a Educação Alimentar e Nutricional junto ao público atendido pelos 
programas NUTRIRCAMPINAS, Viva-Leite, rede socioassistencial e demais públicos do 
município. 

 

Durante o ano de 2017 o setor de alimentação e nutrição realizou as seguintes atividades: 

 

AVALIAÇÃO NUTRICIONAL 

 

Para a avaliação nutricional foi realizada a avaliação antropométrica utilizando a balança (LIDER ATÉ 

200 KG) e o estadiômetro portátil para mensurar o peso e a altura dos usuários, respectivamente. 

As crianças e adolescentes foram classificadas através dos gráficos de referência WHO (2007) e CDC 

(2000) para IMC/IDADE, os adultos através da classificação do IMC da OMS (1997), e os idosos a 

classificação do LIPSCHITZ (1994), conforme o Quadro 1 e 2: 

 

Quadro 1 – Classificação IMC Adulto 

CLASSIFICAÇÃO IMC (kg/m2) Risco de comorbidades 

Baixo peso < 18,5 Baixo 

Peso normal 18,5-24,9 Médio 

Sobrepeso 25,0 a 29,9 Aumentado 

Obesidade Grau I 30,0 a 34,9 Moderado 

Obesidade Grau II 35,0 a 39,9 Grave 

Obesidade Grau III ≥ 40,0 Muito Grave 

 

Fonte: OMS 1997 
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Quadro 2 – Classificação IMC Idoso 

 

CLASSIFICAÇÃO IMC (kg/m2) 

Baixo peso < 22,0 

Peso normal 22,0 a 27,0 

Excesso de peso >27,0 

 

Fonte: LIPSCHITZ, 1994 

 

Para as crianças e adolescentes foram utilizados os pontos de corte segundo os Quadros 3 e 4: 

 

Quadro 3 – Pontos de corte de IMC por idade para crianças 

 

VALOR PERCENTIL CLASSIFICAÇÃO 

< Percentil 3 Baixo IMC para idade 

≥ Percentil 3 e < Percentil 85 IMC adequado ou Eutrófico 

≥ Percentil 85 e < Percentil 97 Sobrepeso 

≥ Percentil 97 Obeso 

 

Fonte: WHO (2007) e CDC (2000) 

 

Quadro 4 – Pontos de corte de IMC por idade para adolescentes 

 

VALOR PERCENTIL CLASSIFICAÇÃO 

< Percentil 3 Baixo IMC para idade 

≥ Percentil 3 e < Percentil 85 IMC adequado ou Eutrófico 

≥ Percentil 85 e < Percentil 97 Sobrepeso 

≥ Percentil 97 Obeso 

 

Fonte: WHO (2007) e CDC (2000) 
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Desafios durante a Execução da Atividade 

 

 No início do ano de 2017, a nutricionista responsável pelo setor estava em licença-
maternidade, por isso a avaliação realizada periodicamente em janeiro não foi feita; 

 Por divergências de horários, por vezes alguns usuários não foram encontrados para 
avaliação, porém esse número foi reduzido; 

 Percebeu-se que o excesso de peso ainda é o problema mais preocupante nos usuários 
atendidos; 

 No CMPCA existem muitas crianças também com sobrepeso, o que implica em ações 
imediatas para melhorar esse quadro. 

 

 

Resultados Alcançados com a Atividade Realizada 

 

Renascer: 09 adultos avaliados. 
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Figura 01 – Distribuição da Porcentagem dos Usuários da Residência Inclusiva Renascer segundo o 

Estado Nutricional 2º semestre Campinas 2017. 
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CMPCA: 15 crianças avaliadas. 
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Figura 02 – Distribuição da Porcentagem dos Usuários do Abrigo CMPCA segundo o Estado 

Nutricional 2º semestre Campinas 2017. 

 

Casa da Idosa e do Idoso: 09 idosos avaliados. 
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Figura 03 – Distribuição da Porcentagem dos Usuários do Abrigo Casa da Idosa e do Idoso segundo o 

Estado Nutricional 2º semestre Campinas 2017. 

 



 

192 
 

Casa Sara-M: 09 adultas e 04 crianças avaliadas. 
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Figura 04 – Distribuição da Porcentagem dos Usuários do Abrigo Casa SaraM segundo o Estado 

Nutricional 2º semestre Campinas 2017. 

 

 

Planos de Ação: 

Renascer: 

 

 Realizou projeto de Educação Alimentar e Nutricional durante 3 meses, com frequência 
semanal, com cozinheiros terceirizados e moradores, sobre montagem de pratos, perigos 
dos ultraprocessados, alimentação saudável geral, perigos do excesso de açúcar e gordura, 
hábitos à mesa, benefícios das frutas e hortaliças; 

 Realizou reunião com a coordenadora do local, nutricionista da empresa terceirizada de 
cozinheiros e cozinheiros e foram discutidos os seguintes pontos: 
 Co-morbidades dos moradores e a importância de alimentação reduzida em sal, açúcar, 

gorduras, aumentando oferecimento de frutas e verduras, alimentos integrais, seguir os 
cardápios, diminuir quantidades de alimentos nos pratos, inserir os alimentos saudáveis 
de formas diferentes na preparação; 

 Apresentado quadro com co-morbidades dos moradores e quais as ações nutricionais 
necessárias para melhorar a saúde dos mesmos, nas preparações das refeições; 

 Estreitamento da comunicação entre o DSAN e a coordenação, para envio de alimentos 
adequados e nutricionalmente balanceados e o cuidado para não haver 
desabastecimento; 

 Troca de leite integral por desnatado na totalidade do envio; 
 Manter aumento de arroz, pães e biscoito integrais. 
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CMPCA: 

 

 Reunião com monitores, coordenadores e demais funcionários para mostrar vídeo sobre a 
importância do momento da refeição e posterior discussão e envolvimento de todos; 

 Foi realizado projeto com 05 (cinco) momentos nos quais houve nova pesagem dos pratos 
de todos (moradores e funcionários) para se discutir com a coordenação os maiores 
problemas encontrados na alimentação das crianças, fomentando a educação nutricional 
dos funcionários junto às crianças, dentro do que já foi anteriormente discutido com os 
mesmos; 

 No mesmo projeto foi avaliado o desperdício de alimentos nos locais e realizada orientação 
junto aos coordenadores e cozinheiros. 

 

Metas 2018 

 

 Reduzir o envio de alimentos ultraprocessados e ricos em açúcar e sal, como salsicha, 
refrigerantes e açúcar refinado; 

 Realizar reuniões periódicas com os coordenadores dos locais para tratar de forma 
multidisciplinar o problema da obesidade em todos os abrigos; 

 Aumentar o envio de frutas e hortaliças no abrigo Casa do Idoso; 

 Realizar ações sobre amamentação e introdução alimentar com as mães e crianças atendidas 
pelo abrigo Sara-M; 

 Realizar semestralmente, em todos os abrigos, a avaliação nutricional dos usuários; 

 Sensibilizar os cozinheiros no cumprimento do cardápio; 

 Criar quadro com co-morbidades e orientações nutricionais no abrigo Casa do Idoso; 

 Realizar ações de Educação Alimentar e Nutricional. 
 

 

CARDÁPIOS 

Como citado acima, até meados de abril, com a ausência da nutricionista, os abrigos não receberam 

cardápios. Com a volta da mesma, houve reunião com os coordenadores dos locais e definição de 

que o cardápio seria padronizado para um modelo geral (um para adultos e crianças/adolescentes e 

outro para idosos). Cada abrigo recebeu cardápio elaborado de acordo com as necessidades 

nutricionais das faixas etárias, e a orientação e envio dos gêneros alimentícios respeitando a 

variedade de gêneros, a sazonalidade e os processos de compras de alimentos, a fim de fornecer 

nutrientes de acordo com as etapas da vida para o desenvolvimento e crescimento, objetivando o 

estado nutricional de eutrofia e combatendo os agravos nutricionais.  

 

Desafios durante a Execução da Atividade 

 

 Seguimento do cardápio geral elaborado. 
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Metas 2018 

 

 Sensibilizar coordenadores e cozinheiros quanto ao respeito do cardápio e a importância do 
mesmo, tanto para a nutrição dos usuários quanto para organização de utilização, compra e 
fornecimento dos gêneros alimentícios. 

 

GERENCIAMENTO DE COMPRAS 

 

O setor protocolou 12 (doze) processos relacionados à alimentação e Educação Alimentar e 

Nutricional. Além dos gêneros alimentícios normalmente solicitados (em andamento desde 2015), 

foram protocolados pedidos de equipamentos de cozinha, fórmulas infantis, folders para educação 

alimentar, armários para guarda de alimentos no Almoxarifado Central, uniformes e exame das 

cozinheiras. Foram protocoladas solicitações de desinsetização e desratização. Os contratos de 

alimentos perecíveis e não perecíveis foram gerenciados durante todo o ano, iniciando novos 

contratos. Além do gerenciamento, iniciou-se atualização e inserção de dados no sistema Audesp, 

fase IV do Tribunal de Contas, com responsabilidade para a nutricionista. 

 

Desafios durante a Execução da Atividade 

 

 Demora do início de contratos de fornecimento e compra de equipamentos; 

 Licitações desertas e fracassadas de alimentos; 

 A elaboração de processos e memoriais descritivos, análise de amostras dos produtos, 
administração dos contratos, tratativas com fornecedores, envio de ordens de fornecimento, 
solicitação de empenhos, recebimento de produtos e de notas fiscais e posterior inserção de 
dados no sistema Audesp demanda tempo, dedicação e responsabilidade, pois todas as 
etapas são realizadas pela nutricionista, reduzindo o tempo de atuação técnica da mesma, 
pois não possui servidor da área administrativa para auxílio. 

 

Metas 2018 

 

 Receber servidor efetivo da área de administração para o auxílio nos processos. 
 

EDUCAÇÃO NUTRICIONAL 

 

Foram realizadas 46 (quarenta e seis) educações nutricionais, sendo 14 (quatorze) ações nos 

abrigos, 04 (quatro) treinamentos com os cozinheiros nos abrigos, 06 (seis) ações realizadas em 

CRAS, 11 (onze) ações com os beneficiários do programa NUTRIRCAMPINAS, 06 (seis) ações com os 
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beneficiários do programa Viva-Leite, 02 (duas) ações com crianças atendidas pelo Núcleo Formosa, 

03 (três) oficinas culinárias para cozinheiros das entidades socioassistenciais, além do Dia Mundial 

da Alimentação realizado no dia 16 de outubro e a Semana do dia 16 a 20 com oficinas realizadas 

pela Rede SAN, que é coordenada pela nutricionista deste Departamento. 

 

Além das ações, foi realizado check-list nos abrigos para verificar o seguimento do treinamento 

realizado em outros momentos, sempre seguido de orientação quanto ao cumprimento do que o 

mesmo aborda.  

 

Desafios durante a Execução da Atividade 

 

 Falta de materiais para elaboração e abordagem dos temas; 

 Falta de recurso para aquisição de alimentos e outros itens para realização de oficinas 
culinárias e para realização do Dia Mundial da Alimentação; 

 Dificuldade na sensibilização quanto ao uso de uniformes e EPI’s, nos controles de higiene, 
temperaturas, recebimento de gêneros, respeitando normas da legislação sanitária por parte 
dos cozinheiros. 

 

Metas 2018 

 

 Capacitar e estimular educação nutricional, diariamente, através dos educadores. 

 Realizar ações de educação nutricional com os moradores e todos os profissionais 
envolvidos nos abrigos; 

 Realizar curso de capacitação para servidores da prefeitura que atuem diretamente com a 
população, principalmente da mesma secretaria; 

 Realizar reciclagem de treinamento aos manipuladores de alimentos; 

 Aumentar as ações educativas em todos os setores; 

 Iniciar projeto de oficinas culinárias com o tema “Aproveitamento Integral de Alimentos” 
com cozinheiro, para entidades socioassistenciais co-financiadas; 

 Estreitar relações, através de educação nutricional com os CRAS e entidades da rede 
assistencial. 

 Elaborar mais materiais para as ações; 

 Envolver a Rede de SAN de Campinas e aumentar as parcerias. 
 

 

UNIFORMES e EPIS 

Em 2015, todas as cozinheiras dos 04 (quatro) abrigos e Centro Pop receberam kit com uniformes e 

EPI’s. No início de 2017, foi solicitada nova compra dos uniformes e EPI’s. 
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Desafios durante a Execução da Atividade 

 

 No ano de 2017 as cozinheiras do serviço público se encontravam nos abrigos Sara-M e Casa 
da Idosa e do Idoso. A orientação sobre o uso de uniformes e EPI´s foi adotada no âmbito do 
trabalho da equipe de Nutrição, e o monitoramento está sendo realizado. 

 Orientações específicas sobre o uso de uniformes e EPI´s vem sendo realizadas aos 
coordenadores dos Abrigos e à empresa terceirizada de cozinheiros. 

 

Metas 2018 

 

 Realizar capacitação aos manipuladores de alimentos sobre a obrigatoriedade e importância 
na utilização dos uniformes e EPI’s; 

 Enviar novos uniformes para os cozinheiros que são servidores da prefeitura. 
 

REFORMAS E MANUTENÇÃO 

 

No segundo semestre de 2015, os outros abrigos Renascer, Sara-M e Casa do Idoso receberam telas 
milimétricas nas janelas e portas com telas. Problemas relacionados à correta instalação e entrega 
das solicitações foram identificados e providencias foram solicitadas. 
 

CONTROLE HIGIÊNICO-SANITÁRIO 

 

O Manual de Boas Práticas foi atualizado novamente em 2017 e encontram-se de fácil acesso nos 

locais. 

 

Os locais receberam treinamento, em relação à Portaria CVS 05/2013 do Estado de São Paulo, três 

vezes nos outros anos e em 2017 foi realizada atualização em relação ao recebimento e estoque dos 

alimentos. Todos os abrigos receberam termômetros a laser para utilização no momento do 

recebimento de alimentos resfriados. 

 

Nas visitas aos abrigos, foram realizados 15 (quinze) check-list seguidos de orientação quanto à 

coleta de amostras das refeições, controle de temperatura dos equipamentos e dos alimentos na 

distribuição (e inserido em planilha), utilização de uniformes e outros pontos de controle. 

 

No abrigo Renascer a empresa terceirizada possui 02 (dois) cozinheiros por plantão, totalizando 04 

(quatro) funcionários, e no CMPCA são 03 (três) por plantão, totalizando 06 (seis). Além dos check-



 

197 
 

list, todos receberam orientações quanto ao controle do estoque dos alimentos, entregues 

etiquetas, toucas (para pessoas externas às cozinhas, que necessitassem entrar na mesma, nos 

abrigos que têm funcionários terceirizados na cozinha), orientada limpeza de caixa de gordura, 

cuidado com vencimento dos alimentos, enviado cardápio e Manual de Boas práticas via e-mail, 

além dos impressos. 

 

Houve reuniões com a nutricionista e coordenadora da empresa responsável pelos cozinheiros 

terceirizados para discutir pontos do contrato e treinamentos dos mesmos. A nutricionista deste 

departamento realizou treinamento com os funcionários da empresa, com acompanhamento dos 

coordenadores dos abrigos e da empresa. 

 

Desafios durante a Execução da Atividade 

 

 Necessidade de cumprimento das orientações realizadas, e potencialização das orientações 
aos abrigos por meio da empresa terceirizada. 

 

 

Metas 2018 

 

 Realizar reciclagem do treinamento aos manipuladores de alimentos sobre: Boas Práticas de 
Higiene, Higiene das Mãos, Coleta de Amostras, Recepção de Gêneros, Recomendações de 
Temperatura, Pesagem dos Alimentos, Organização do Almoxarifado, Etiquetagem, 
Congelamento e Descongelamento, Preparo dos Alimentos, Transporte de Alimentos; 

 Visitar semanalmente os abrigos para orientações, educações, check-list, contagem de 
estoques; 

 Realizar reuniões com coordenadores dos abrigos para sensibilizar quanto ao aspecto 
higiênico sanitário e cumprimento dos cardápios, além de explicar novamente o trabalho 
realizado e responder aos questionamentos. 

 

 

ALMOXARIFADO CENTRAL 

 

Houve visita técnica com posterior relatório sobre as condições higiênicas sanitárias do 

Almoxarifado Central da prefeitura, local em que ficam armazenados os gêneros alimentícios não 

perecíveis e, solicitado compra de armários para os mesmos. Também solicitou-se uma melhor 

manutenção e possível reforma do local. Foram realizadas 06 (seis) visitas para contagem dos itens 

e controle dos prazos de validade. 
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REFEIÇÕES TRANSPORTADAS 

 

O setor de nutrição seguiu fazendo o controle e administração do contrato das refeições 

transportadas. 

 

Mensalmente, recebeu as notas fiscais, avaliou o cardápio e fez o controle do cumprimento do 

contrato com a empresa. 

 

Quando a nutricionista retornou, iniciou novamente a coleta de amostras aleatórias das marmitas 

oferecidas no SAMIM (Serviço de Atendimento ao Migrante, itinerante e Mendicante) e fez 

comunicados à empresa. Toda a avaliação foi reportada e constava em relatório para a empresa. 

 

Em maio, foi realizado treinamento com o responsável e com funcionários para iniciarem a 

avaliação sensorial qualitativa das marmitas e as mesmas foram enviadas mensalmente, pelo 

serviço, para a nutricionista, que inseriu um processo como documentação. 

 

O SAMIM enviou mensalmente também o controle de entrega dos congelados e papinhas. 

 

No início de 2017, a empresa mudou o endereço da cozinha e foram realizadas 02 (duas) visitas à 

cozinha da empresa terceirizada, com posterior relatório destas visitas enviado aos responsáveis, 

solicitando reformas, manutenção e visita da Vigilância Sanitária ao local. 

 

SAMIM E CENTRO POP 

 

Esse departamento solicitou que fossem feitas desinsetização e desratização nos serviços, 

semestralmente. 

 

Também foi solicitado que os locais marcassem limpeza de caixa d’água. 

 

Esses itens constam em orientação da Vigilância Sanitária sobre locais que possuam distribuição ou 

produção de alimentos. 
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Itens para lanches extraordinários, como aqueles para os usuários que vão viajar, também são 

liberados pelo DSAN. 

 

Houve a reforma das dependências do SAMIM onde era realizada a distribuição e alimentação, 

ficando adequada para a distribuição das marmitas, com concordância às solicitações da Vigilância 

Sanitária. 

 

2. PROJETO VIVA-LEITE 
 

O Projeto Estadual do Leite – VIVA-LEITE, foi instituído pelo Decreto nº 44.569, de 22 de dezembro 

de 1999, com o objetivo principal de oferecer um complemento alimentar e seguro e de alto valor 

nutritivo às crianças de 06 meses a 05 anos e 11 meses de idade, pertencentes à famílias com renda 

mensal per capita de até ¼ do salário mínimo cadastradas no Cadastro Único Federal do Estado de 

São Paulo. 

 

A distribuição é feita de forma gratuita, em embalagem plástica de 01 (um) litro padronizada com os 

logotipos do Governo do Estado de São Paulo e do Projeto Viva-Leite, e consiste em leite fluído, 

pasteurizado, com teor de gordura mínimo de 3%, enriquecido com ferro (aminoácido quelato) e 

Vitaminas A e D. É uma importante fonte de cálcio e proteínas, é enriquecido para melhorar as 

condições de saúde das crianças atendidas pelo Projeto, auxiliando na prevenção da anemia 

ferropriva e das hipovitaminoses A e D. Cada família cadastrada no projeto, recebe 15 (quinze) litros 

de leite por mês. 

 

A Prefeitura de Campinas, através do Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional mediante 

um convênio celebrado com a Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDS), realiza a gestão do 

Projeto do Leite no município de Campinas. 

 

De acordo com a lei, as obrigações em comuns à SEDS e aos Municípios: 

 Colaborar, acompanhar, supervisionar, prestar contas quadrimestralmente, avaliar e divulgar 
a implantação e o desenvolvimento das ações decorrentes do convênio assinado; 

 Participar da Comissão Municipal responsável pela execução do Convênio; 
  

Obrigações da Secretaria de Desenvolvimento Social por meio da Coordenadoria de Segurança 

Alimentar e Nutricional: 

 

 Licitar a empresa beneficiadora que enriquece o leite com Vitamina A, D e Ferro para o 
fornecimento do leite. 

 A entrega do leite nos pontos de distribuição, determinados pelo município, respeitando a 
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quantidade de litros destinados ao total de beneficiários atendidos em cada ponto (de 
acordo com as crianças cadastradas no sistema de informática do Projeto – Sistema PAN). 

 Realizar o controle de qualidade do leite (supervisão e fiscalização). 

 Proceder a avaliação periódica do convênio nos municípios. 
 

Obrigações do Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional – DSAN: 

 

 A partir do estabelecimento do convênio, cadastrar as crianças dentro dos critérios do 
programa (06 meses – 05 anos e 11 meses; RPCF < ¼ SM) no Sistema PAN, encaminhado 
pelos pontos de distribuição. 

 Fazer parceria e capacitar os responsáveis pelos pontos de distribuição do leite. 

 Alimentar o Sistema PAN com informações do estado nutricional e relatórios de compilação 
da distribuição do leite. 

 Realizar a prestação de contas quadrimestralmente sob a olhar da Comissão gestora. 

 Disponibilizar para os pontos de distribuição planilhas diárias e mensais para o controle de 
entrega do leite de acordo com as crianças cadastradas e ativas no programa. 

 Encaminhar mensalmente para a SEDS a planilha de reserva de vagas das famílias que estão 
dentro dos critérios, indicadas pelos pontos de distribuição. 

 

Obrigações dos Pontos de Distribuição: 

 

 Distribuir duas vezes por semana o leite às mães das crianças cadastradas. 

 Sistematizar os dados da quantidade distribuída.  

 Encaminhar às mães ao Cnetro de Saúde para a coleta de peso e altura. 

 Encaminhar o peso e altura para o DSAN. 

 Encaminhar, para o DSAN, a planilha de reserva de vagas das famílias com critérios que 
procuram pelo benefício no ponto de distribuição. 

 

Ações Realizadas: 

 

 Gestão administrativa do Projeto Viva-Leite, conforme as obrigações estabelecidas no 
convênio. 

 A equipe administrativa do projeto Viva-Leite realiza a entrega do leite quatro vezes por 
semana: segundas e quartas-feiras, para as famílias do bairro Vida Nova, e nas terças e 
sextas-feiras para as famílias do Bairro Santa Mônica; 

 Foram realizadas encontros com 08 (oito) pontos de distribuição com a finalidade de  
informações sobre o projeto para os responsáveis e as famílias. 

 A equipe realizou cadastro diretamente no ponto de distribuição CEI Milton Santos – Jardim 
Ouro Preto, para abertura de novo ponto; 

 Participou da capacitação na FATEC realizada pela SEDS para todos os municípios da DRADS 
Campinas, para orientação sobre as mudanças dos critérios de inclusão no Projeto; 

 A equipe do setor, juntamente com os estagiários de Nutrição, realizou a avaliação 
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antropométrica das crianças de 02 (dois) pontos de distribuição diretamente no local. 

 Foi realizada a abertura de 03 (três) novos Pontos de Distribuição: CEI Milton Santos (Jardim 
Ouro Preto), CEI Nave Mãe Amélia Palermo (Jardim San Martim) e Casa Da Criança Vovô 
Nestor – Construindo o Saber (Gleba-B) 

 Realizou 03 (três) reuniões no ano com a Comissão Gestora do Leite para apresentação da 
prestação de contas e demais ocorrências do Projeto; 

 Realizaram reuniões com a SEDS sobre as propostas as alterações na sistemática de inclusão 
dos beneficiários.     

 

Resultados Alcançados com as Atividades Realizadas: 

 

 Inclusão de todas as famílias do Projeto Viva-leite no Sistema Integrado de Governança 
Municipal – SIGM 

 Quantidade de Litros de Leite entregues às crianças Projeto Viva-Leite por mês: 
 

MÊS QUANTIDADE 

Janeiro 45592 

Fevereiro 51870 

Março 51870 

Abril 51870 

Maio 51870 

Junho 51870 

Julho 44380 

Agosto 46615 

Setembro 46545 

Outubro 50655 

Novembro 50233 

Dezembro 48771 
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 Valores da Litragem de Leite do Projeto Viva-Leite Investido pelo Governo do Estado no 
município de Campinas: 

 

MÊS VALORES 

Janeiro R$ 74.314,96 

Fevereiro R$ 84.548,10 

Março R$ 84.548,10 

Abril R$ 84.548,10 

Maio R$ 84.548,10 

Junho R$ 84.548,10 

Julho R$ 72.339,40 

Agosto R$ 75.982,45 

Setembro R$ 75.868,35 

Outubro R$ 82.567,65 

Novembro R$ 81.879,79 

Dezembro R$ 79.496,73 

 

 Quantidade de Crianças Beneficiadas pelo Projeto Viva-Leite por mês: 
 

MÊS QUANTIDADE DE CRIANÇAS ATENDIDAS 

Janeiro 3039 

Fevereiro 3458 

Março 3458 

Abril 3458 

Maio 3458 

Junho 3458 

Julho 2959 

Agosto 3108 

Setembro 3103 

Outubro 3377 

Novembro 3349 

Dezembro 3251 

 

 

 Resultado das Antropométricas Realizadas pela Secretaria de Saúde e o Diagnóstico do 
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Estado Nutricional (P/I), das Crianças Avaliadas nos meses de Março, Julho e Novembro de 
2017. 
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De acordo com a definição do SISVAN/SMS, o peso por idade expressa a relação entre a massa 

corporal e a idade cronológica da criança. É o índice utilizado para a avaliação do estado nutricional, 

principalmente para caracterização do baixo peso. Essa avaliação é muito adequada para o 

acompanhamento do crescimento infantil e reflete a situação global do indivíduo; porém, não 

diferencia o comprometimento nutricional atual ou agudo dos pregressos ou crônicos. 

 

O sobrepeso encontrado nas crianças do projeto está em consonância com a média nacional, 

informada na Pesquisa de Orçamentos Familiares – POF 2008-2009. 

 

Em relação ao baixo peso, os dados encontrados, estão abaixo da média nacional, informada na 

Pesquisa de Orçamentos Familiares – POF 2008-2009, que é de 8,2%. 

 

 Resultado das Antropometrias Realizadas pela Secretaria de Saúde e o Diagnóstico do Estado 
Nutricional (e/i), das Crianças Avaliadas nos meses de Março, Julho e Novembro de 2017:  
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O indicador de altura por idade (E/I) expressa o crescimento linear de crianças e corresponde ao 

dado que melhor representa o efeito cumulativo de situações adversas sobre o crescimento da 

criança. É considerado como o índice mais sensível para aferir a qualidade de vida da população 

infantil. 

 

Fazendo uma comparação com a análise do estado nutricional de crianças, realizado pela Pesquisa 

de Orçamentos Familiares – POF 2008-2009, com até ¼ de salário mínimo, onde mostra que a 

prevalência de déficit de altura é de 8,2%. Pode-se verificar um porcentagem muito alta no mês de 

março, sugerindo que os dados de março pode ser por falha na aferição, necessário essa avaliação 

ao logo dos meses de 2018. 

 

Momento de Entrega do Leite 
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Reunião com as Famílias – AMIC Monte Cristo 

 

 

 

 

 

Ações Educativas com as Famílias 

 

 

 

Desafios durante a Execução 

 

 O principal desafio foi a implantação do novo modelo de inclusão das famílias no Projeto 
Viva-Leite, através do Portal Social da SEDS, processo automático que, com a aplicação dos 
critérios de avaliação de pessoas/famílias cadastradas no banco CadÚnico, visa obter a lista 
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de elegíveis e beneficiários. E através desta lista, os serviços de assistência social realizar a 
busca ativa das famílias nos territórios e posteriormente encaminhar aos pontos de 
distribuição para o recebimento do leite. O município não conseguiu se adequar, 
considerando os seguintes fatores: 
 Para manter as condições sanitárias adequadas para o consumo e também não gerar 

custo com transporte para a retirada do leite, as famílias devem residir próximas aos 
pontos de distribuição, porém nem todos os elegíveis do programa estão perto dos 
pontos de distribuição; 

 Atualmente, temos 12 (doze) Centros de Referência de Assistência Social – CRAS no 
município e que muitos territórios não são englobados por ações desses Centros; 

 A maioria dos pontos de distribuição não tem condições de recursos humanos para 
realizar a busca ativa das famílias; 

 Os pontos que havia disponibilidade para realizar a busca ativa das famílias tiveram 
muitas dificuldades em encontrá-las devido aos endereços incompletos, falta de 
interesse das famílias e crianças ainda em fase de amamentação, uma vez que o 
programa classifica as famílias com crianças de menor idade; 

 Os elegíveis do programa que residiam próximo aos pontos de distribuição, porém não 
haviam sidos liberados a vaga para eles, não podiam ser incluídos no programa; 

 Com todas as dificuldades acima mencionadas, a SMADH/ SAN, juntamente com a 
Comissão Gestora do Projeto, propôs um novo formato de inclusão, que foi discutido e 
aceito pela SEDS. Porém esse processo ainda gerou muitos problemas administrativos 
entre os pontos e as famílias tais como: informação incorreta do NIS, demora na 
atualização do sistema; 

 Diminuição de duas para uma criança por família no Projeto Viva-Leite, estabelecido 
pela SEDS, sem prévio aviso. 

 

Metas 2018 

 

 Abrir os novos pontos de distribuição; 

 Ampliar a parceria com as NAVES Mães da entidade Chance; 

 Melhorar o entendimento e definir os critérios de entrada das famílias no Projeto Viva-Leite, 
através de um documento oficial emitido pela Secretaria de Desenvolvimento Social;  

 Realizar oficinas de treinamentos, em relação às atividades administrativas e operacionais da 
entrega do leite, juntamente com as unidades de saúde dos territórios onde existe a 
distribuição do leite; 

 Ampliar a avaliação nutricional dos beneficiários do Projeto. 
 

3. NUTRIRCAMPINAS 
 

O Programa Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional “NUTRIRCAMPINAS”, instituído pela Lei 

Municipal nº 15.017 de 26 de maio de 2015 e regulamentado pelo Decreto nº 18.973 de 11 de 

janeiro de 2016, foi criado para substituir o Programa Prato Cheio de Campinas – PPCC, que 

entregava cestas básicas. 
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“NUTRIRCAMPINAS” visa à garantia mínima de Segurança Alimentar e Nutricional para as famílias 

e/ou munícipes, para assegurar o direito humano à alimentação adequada. 

 

O NUTRIRCAMPINAS é um benefício temporário da Política Municipal de Segurança Alimentar e 

Nutricional, coordenado e operacionalizado pelo setor de Segurança Alimentar e Nutricional da 

Secretaria Municipal de Assistência Social e Segurança Alimentar da Prefeitura Municipal de 

Campinas – SP 

 

É um vale alimentação em forma de “cartão magnético” com benefício correspondente a 26 (vinte e 

seis) UFIC’s, a ser creditado mensalmente, para aquisição exclusiva de gêneros alimentícios de 

primeira necessidade em estabelecimentos comerciais credenciados, às famílias e/ou indivíduos 

que estejam em situação de vulnerabilidade nutricional, de acordo com a necessidade da família. 

 

Para ter direito ao programa dever ser: 

 

 Residente no município de Campinas; 

 Estar cadastrado no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal); 

 Estar em situação de extrema pobreza ou pobreza; 

 Possuir no seio familiar: crianças ou adolescentes com até 15 (quinze) anos, idosos acima de 
60 (sessenta) anos e/ou pessoa com deficiência, impossibilitada para o exercício de atividade 
profissional. 

 

Ocorrendo demanda superior ao limite orçamentário, a concessão do benefício do programa 

NUTRIRCAMPINAS obedecerá à seguinte ordem: 

 

1º lugar: Famílias que estejam em extrema pobreza e tenham crianças com idade inferior a 04 

(quatro) anos e/ou idosos acima de 60 (sessenta) anos e/ou pessoas com deficiência, 

impossibilitadas para o exercício de atividade profissional; 

 

2º lugar: famílias que estejam em extrema pobreza e tenham em sua composição crianças de 05 

(cinco) a 15 (quinze) anos; 

 

3º lugar: famílias que estejam em situação de pobreza e tenham em sua composição crianças com 

idade entre 00 (zero) e 04 (quatro) anos, deficientes e/ou idosos; 

 

4º lugar: famílias que estejam em situação de pobreza e tenham em sua composição crianças de 05 

(cinco) a 15 (quinze) anos. 
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As famílias e/ou munícipes que estiverem cadastradas e atualizadas no CadÚnico (Cadastro Único 

para Programas Sociais do Governo Federal) e que preencherem os critérios e estejam classificados 

para o recebimento do benefício temporário, serão convocados por meio de correspondência para 

comparecimento em dia e local determinado para a apresentação dos documentos: 

 

 RG e CPF do responsável pela família e de todos os membros maiores de 18 (dezoito) anos; 

 Carteira Profissional de todos os integrantes da família maiores de 18 (dezoito) anos; 

 Comprovante de residência atualizado (últimos 02 meses); 

 Certidão de Nascimento ou RG da(s) criança(s) e adolescente(s) menor(es) de 18 (dezoito) 
anos, quando houver; 

 Declaração Comprobatória de membro da família com deficiência, quando houver. 
 

O benefício poderá ser concedido de 01 (um) a 24 (vinte e quatro) meses, considerando-se o grau 

de vulnerabilidade nutricional e insegurança alimentar ao qual esteja submetida à família e/ou 

individuo.  

O benefício poderá ser interrompido no caso de modificação nas condições que ensejaram a 

concessão do benefício: 

 

 Não estar mais na condição de pobreza ou extrema pobreza; 

 Não ter mais no seio familiar crianças de 00 à 15 anos; 

 Não ter mais no seio familiar idosos e/ou deficientes; 

 Comprovado o seu uso indevido: aquisição de bebidas alcoólicas, peças de vestuário, 
produtos de limpeza, cigarros, produtos de higiene pessoal, eletrodomésticos, 
eletroeletrônicos, utilidades domésticas e outros que não se destinem diretamente ao ato 
de se alimentar. 

 O não comparecimento quando for chamado para esclarecimentos e apresentação de 
documentos. 

 

Além do benefício temporário, o Programa NUTRIRCAMPINAS, prevê em sua regulamentação o 

benefício emergencial que pode será concedido por até 03 (três) meses, prorrogáveis por igual 

período para a família e/ou indivíduo em situação de desastre ou vulnerabilidade temporária, após 

avaliação e solicitação do atendimento socioassistencial. 

 

As regras e a distribuição deste beneficio emergencial são realizados pelo Departamento de 

Operações de Assistência Social. E o que cabe ao Departamento de Segurança Alimentar e 

Nutricional é aquisição, distribuição e o controle da prestação de contas. 
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AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS NO PROGRAMA NUTRIRCAMPINAS 

 

 Gerenciar o contrato administrativo das empresas fornecedoras dos cartões; 

 Estabelecido uma parceria com a Secretaria de Cultura para a concessão temporária do 
espaço e internet para triagem dos convocados e as entregas do Cartão. Tal parceria teve 
intuito de garantir um acesso central para todas as pessoas atendidas e também um melhor 
espaço de trabalho aos servidores; 

 Foram geradas convocações através do Sistema de Governança Municipal – SIGM, de 9716 
famílias classificadas que estavam na condição de extrema pobreza e que tinham crianças 
com idade inferior a 04 (quatro) anos e/ou idosos acima de 60 (sessenta) anos e/ou pessoas 
com deficiência, impossibilitadas para o exercício de atividade profissional, apresentado por 
mês na Tabela 01; 

 Foram reservadas aproximadamente 1020 vagas para triagem, oriundas de convocações do 
ano de 2016 e 2017 que não haviam sido encontradas através das correspondências, porém 
fizeram contato com o setor através dos telefones ou foram encaminhadas através dos 
serviços de assistência social; 

 Foram incluídas 4869 famílias no Programa NUTRIRCAMPINAS. Os resultados estão no 
Gráfico 01 

 Foram distribuídos para os Serviços de Assistência Social do Departamento de Operações da 
Assistência Social e para os serviços do Departamento de Cidadania 4478 cartões, conforme 
Tabela 02; 

 Foram feitas visitas domiciliares para triagem de pessoas classificadas e convocadas com 
problemas de mobilidade para realização de inclusão no programa; 

 Foram realizadas visitas com finalidade de averiguação de utilização adequada do benefício; 

 Reuniões mensais entre as diretorias DGDS, DOAS e DEVIS sobre as famílias que foram 
desligadas; 

 Foram realizadas contatos com as famílias que tiveram direito ao benefício e não realizaram 
a retirada do cartão e/ou não utilizaram os créditos, com a finalidade de orientar a forma 
adequada de utilização do benefício; 

 As entregas dos cartões foram realizadas nos meses de Maio, Junho, Julho, Agosto, 
Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro, com orientações sobre a forma de utilização e 
com ações educativas:  
 No mês de Maio, as entregas foram divididas em 05 (cinco) dias, com uma ação 

intersetorial denominada “Feira, Direitos e Segurança Alimentar”; 
 Nos demais meses do ano, além das orientações sobre a utilização dos cartões, foram 

realizadas uma ilha com ações de Educação Alimentar e Nutricional, e a parceria com a 
Educação com a divulgação dos cursos da FUMEC e CEPROCAMP. 
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Resultados Alcançados com as Atividades Realizadas 

 

Tabela 01 – Relação dos números de convocados por mês 

 

CONVOCADOS 

Meses Sistema 

Reserva de vaga para 

triagem oriunda de 

convocações 

anteriores 

MARÇO 978 240 

ABRIL 1677 360 

MAIO 638 60 

JUNHO 720 60 

JULHO 840 60 

AGOSTO 1823 60 

SETEMBRO 2640 60 

OUTUBRO 0 60 

NOVEMBRO 400 60 

Total Geral 9716 1020 

 

 

Gráfico 01 – Relação dos Inclusos e Exclusos por Mês 
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Gráfico 02 – Benefícios Ativos Mensalmente 

 

 

 

Tabela 02 – Controle Financeiro do Programa NUTRIRCAMPINAS – 2017 

 

MÊS 

NUTRIR PROGRAMA 
NUTRIR 

EMERGENCIAL 

NUTRIR + 

EMERGENCIAL 

Nº 

CARTÕES 

VALORES 

R$ 

Nº 

CARTÕE

S 

VALORES 

Nº 

CARTÕE

S 

VALORES R$ 

JANEIRO 4.152 358.019,45 316 27.281,74 4.469 385.301,19 

FEVEREIRO 4.808 414.518,77 371 32.003,57 5.179 446.522,34 

MARÇO 4.791 413.077,11 374 32.265,90 5.165 445.343,01 

ABRIL 4.791 413.077,11 374 32.265,90 5.165 445.343,01 

MAIO 3.334 287.455,46 374 32.265,90 3.708 319.721,36 

JUNHO 3.268 281.764,97 373 32.178,46 3.641 313.943,43 

JULHO 3.168 273.143,04 377 32.528,23 3.545 305.671,27 

AGOSTO 3.183 274.436,32 406 34.976,59 3.589 309.412,91 

SETEMBRO 3.968 342.118,54 375 32.353,34 4.343 374.471,89 

OUTUBRO 4.902 422.647,47 406 34.976,59 5.308 457.624,06 

NOVEMBR

O 
4.972 428.682,82 357 30.779,40 5.329 459.462,22 

DEZEMBR

O 
4.811 414.801,50 427 36.812,86 5.238 451.614,35 

TOTAL 

4.323.742,5

4 TOTAL 390.688,50  TOTAL  

4.714.431,0

5 
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Desafios Enfrentados 

 

 Necessidade de ampliação de equipe de referência do serviço de atendimento; 

 Atrasos na inclusão de créditos em virtude da crise financeira; 

 Existência de demanda reprimida. 
 

Metas 2018 

 

 Ampliação do número de atendidos no programa NUTRIRCAMPINAS; 

 Oficializar o espaço da estação cultura ou encontrar outro espaço na região central para 
atendimento das famílias convocadas; 

 Ampliar a equipe de funcionários para o atendimento das famílias; 

 Ampliar as ações educativas nos territórios para as famílias do NUTRIRCAMPINAS, Viva-Leite 
e Bolsa Família; 

 Readequar a regulamentação do NUTRIRCAMPINAS (considerar BPC como renda, reavaliar o 
tempo de permanência e as faixas de atendimento); 

 Criar um instrumental para reavaliação de casos suspeitos e passar para aprovação do 
Comitê Gestor; 

 Criar mecanismo para que a correspondência chegue até as famílias, as quais as cartas 
retornam; 

 Reativar as reuniões do Comitê Gestor, após a formação do Conselho de Segurança 
Alimentar e Nutricional. 

 

AÇÕES EDUCATIVAS DURANTE A ENTREGA DOS CARTÕES PARA AS FAMÍLIAS 

 

 Intersetorialidade das Políticas Públicas e Ações Educativas no momento da entrega dos 
cartões – Feira, Direitos e Segurança Alimentar. 

 

O objetivo desse projeto foi buscar a intersetorialidade unindo a entrega do benefício alimentar 

NUTRIRCAMPINAS, evento totalmente administrativo, a uma estrutura mínima de serviços, 

programas e projetos do município. Dando prioridade aos que estão ligados a área de segurança 

alimentar, direitos humanos e serviços de promoção da cidadania com foco no público de alta 

vulnerabilidade do município. 

 

Estratégias 

 

Realizamos com os parceiros três reuniões ao todo, incluindo a organização e avaliação. A primeira 

expondo a proposta e sugerindo que os interessados em participar enviassem um pequeno projeto 

sobre o que levaria para a feira, apontando alguma estrutura necessária. O Departamento de 
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Segurança Alimentar, propositor da ação, ficou responsável, duas semanas antes do evento, por 

realizar segunda reunião, na qual definimos espaços e combinados de horário e estrutura, além do 

formato da avaliação pós evento. Algumas semanas após o evento foi realizada uma reunião de 

avaliação, na qual os parceiros levaram suas considerações e apontamentos. 

 

Utilizamos o formato de feira, na qual cada barraca era ocupada por um parceiro: diferentes 

secretarias do município, autarquias, serviços, além de informações nutricionais, apresentações 

artísticas. A população chegava ao espaço e circulava pelo local acessando as informações que lhe 

fosse mais interessante até o momento de retirar seu cartão. 

 

Serviços, secretarias, autarquias e projetos que compuseram a “Feira de Direitos e Segurança 

Alimentar”: 

 

Cadastro Único 

 

Disponibilização da Van do CadÚnico para que a população pudesse ter acesso a informações, e 

também cadastrar familiares não cadastrados. 

 

Ceasa Campinas 

 

Fornecimento de Frutas e suporte técnico na elaboração de material visual para o evento. 

 

Banco de Alimentos Campinas 

 

Projeto Dinâmica dos Vidrinhos – Açúcar, Sal e Óleo 

 

Conscientizar o público alvo a respeito do consumo de alguns produtos industrializados e de suas 

quantidades de açúcar, sal e óleo. Auxiliar na leitura de rótulos e informações nutricionais, além de 

alertar sobre as propagandas apelativas, as quais atingem de forma especial as crianças. 

 

Secretaria Municipal de Cultura 

 

 Fornecimento de estrutura física do espaço, materiais como cadeiras, mesas, palco e caixas 
de som; 
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 Apresentações Artísticas em cada um dos dias: 
 

 Benê de Moraes com o Grupo Savuru Teatro e Dança; 
 Anderson Lima e Trio MMC; 
 Apresentação de Hip Hop – artista Tim; 
 Grito de Teatro: Come Teatro Vai à Feira; 
 Coral Unicamp Zíper na Boca – Unicamp. 

 

Secretaria Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência e Cidadania 

 

Divulgação dos serviços através de materiais informativos sobre Prevenção às Drogas, Violência 

contra a Mulher, Programa Juventude Conectada e outros programas. 

 

Secretaria Municipal de Assistência Social e Segurança Alimentar e Nutricional / Departamento de 

Segurança Alimentar e Nutricional 

 

Nutrição 

 

 Guia Alimentar Brasileiro 2016: Como Montar no Prato uma Alimentação Balanceada; 

 Consumo de Frutas – Benefícios e Importância. 
 

Projeto Viva-Leite 

 

Mapeamento da população por bairro para posterior divulgação do programa. 

 

Secretaria Municipal de Educação – FUMEC e CEPROCAMP 

 

 Divulgação do Programa de Educação de Jovens, Adultos e Idosos EJA; 

 Divulgação do Programa de Educação Profissional CEPROCAMP. 
 

Secretaria Municipal de Esportes 

 

Divulgação dos cursos, oficinas e demais atividades que a secretaria realiza de forma 

descentralizada nas regiões de Campinas. 
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Faculdades de Nutrição METROCAMP /UNIP 

 

Orientação sobre a compra adequada nutricionalmente com o valor do cartão NUTRIRCAMPINAS. 

 

SANASA 

 

 Fornecimento de copos de água para o público; 

 Projeto Água Limpa – Reciclagem do Óleo de Cozinha Usado, do Voluntariado SANASA; 

 Participação de um funcionário da Gerência de Atendimento ao Cliente para dúvidas com 
relação à corte de água, religação, benefícios para idosos e aposentados, entre outros; 

 Participação de um furgão da SANASA, que orientou sobre o uso consciente da água. 
 

Secretaria Municipal de Saúde 

 

 Banner sobre Aleitamento Materno; 

 Informações da Vigilância Epidemiológica – atividades interativas sobre a prevenção da 
Dengue; 

 SAMU em sobre aviso para eventual emergência. 
 

Secretaria Municipal de Trabalho e Renda 

 

 Orientações, informações e cadastramento para vagas de emprego; 

 Orientações, informações e emissão da Carteira de Trabalho (1ª via); 

 Orientações gerais, pré-inscrição para as Oficinas Formativas e formalização de Micro 
Empreendedores Individuais – MEI's. 

 

Resultados Alcançados com a Ação Educativa 

 

 O total de beneficiários presentes foi de 1600 ao longo de 05 (cinco) dias, no período da 
manhã. Esses beneficiários são, em sua maioria, mulheres que estavam acompanhadas dos 
filhos ou algum familiar. Neste sentido, foi estimado um público de 2500 pessoas associadas 
ao benefício e aproximadamente 250 pessoas que estavam no mesmo local; 

 A avaliação realizada com os participantes foi positiva, os beneficiários procuraram os 
diferentes serviços, tiveram muitas dúvidas sobre alimentação e nutrição. Perguntaram 
muito sobre outros serviços não presentes, e outros interesses deles. A Van do CadÚnico 
avaliou como a melhor forma de cadastramento que já participaram, pois a procura era 
grande para informações e cadastro de familiares dos beneficiários. A avaliação dos 
parceiros também foi positiva apontando pela praticidade, baixo custo, boa articulação, 
desburocratização e potencial de extensão do seu serviço. 
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Feira, Direitos e Segurança Alimentar 
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Desafios Encontrados 

 

 A falta de recurso para a execução do projeto trouxe limitação para a criação de uma 
estrutura melhor e pagamento de artistas. 

  

Metas 2018 

 

 Realizar mais uma edição da Feira, Direitos e Segurança Alimentar. 
 

ILHA ALIMENTAR 

 

No ato da entrega do cartão, o DSAN tem realizado diferentes ações educativas no campo da 

alimentação, buscando a garantia e ampliação do Direito Humano a Alimentação Adequada, e o 

acesso da população a informações, com o objetivo de empoderar a população a fazer uma compra 

com melhor qualidade nutricional, através de uma metodologia de contato sensorial com os 

alimentos aliada ao conhecimento dos aspectos nutricionais. 

 

Dentre as dinâmicas apresentadas, há a brincadeira da caixa surpresa que gera grande curiosidade e 

divertimento entre crianças e adultos, pois através do toque, mas sem contato visual, eles devem 

adivinhar quais frutas estão dentro da caixa, assim compartilha-se o conhecimento sobre os 

benefícios dos alimentos in natura e do consumo de frutas nesse momento. Já em outra oficina, 

com base na proposta do Guia Alimentar Brasileiro a população pode entender como montar um 

prato equilibrado nas refeições através de imagens agradáveis e coloridas, de pratos com diferentes 

combinações, criados com os alimentos mais consumidos no Brasil, contribuindo para conhecer as 

quantidades e equilíbrio nutricional, associados a alimentos disponíveis, acessíveis e culturalmente 

parte da mesa brasileira. 
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Existe também a exposição da quantidade de sal, açúcar e óleo dos alimentos industrializados que 

cria grande curiosidade do público, principalmente sobre os alimentos oferecidos para crianças, 

como bolachas, salgadinhos, refrigerante e macarrão instantâneo. Essa oficina possibilita 

compreender os riscos para a saúde gerados pelo consumo desses alimentos, que são carentes de 

nutrientes e excessivamente calóricos. 

 

Uma intervenção sensorial olfativa, na qual as pessoas podem tocar e sentir o cheiro de alimentos 

como hortelã, alecrim, manjericão, orégano, café, canela e cravo. Ora descobrindo perfumes, ora 

acessando sua memória olfativa relembrando experiências com esses alimentos, é especial para 

vivenciar os sentimentos e afetos que os alimentos geram nas pessoas. E no potencial de 

transformação que esses sentimentos são capazes de suscitar nas pessoas. 

 

Também é demonstrada as três etapas nas quais podemos encontrar os alimentos: in natura, 

minimamente processado e o ultra processado. Explicitando o quanto se modifica o alimento para 

ele chegar ao ultra processado e como perde as qualidades nutricionais, para com isso estimular o 

consumo dos alimentos in natura. 

 

Em parceria com o curso de Nutrição da Faculdade DeVry Metrocamp é realizado uma oficina sobre 

a compra de alimentos, com sugestões para uma compra consciente, na qual se dê preferências 

para itens básicos, frutas, legumes e verduras da época, evitando os alimentos ultra processados, 

proporcionando uma compra mais econômica e uma alimentação com maior diversidade 

nutricional. 

 

São levados também diversos alimentos cultivados em hortas com o objetivo de suscitar o desejo 

das pessoas em criar suas próprias hortas no perímetro urbano, contribuindo para o bem estar e 

saúde de sua família e vizinhança, além de estimular o consumo de tais alimentos, as facilidades do 

plantio e a importância do cultivo da terra, mostrando o quão econômico é para o orçamento 

familiar e saudável para toda a família poder colher alguns itens em casa. 

 

Resultados Alcançados 

 

 O formato de exposição das oficinas foi altamente eficiente porque possibilitou maior 
interesse da população em acessar os conteúdos. O apoio dos estagiários também é 
positivo, pois eles podem conversar com os usuários de forma mais fluida e os usuários se 
sentem mais à vontade em perguntar e tirar dúvidas. 
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Desafios Encontrados  

 

 Recursos financeiros para melhores materiais de exposição e para ampliar a capacidade de 
atendimento, montando mais de uma ilha, por exemplo, uma vez que são muitas pessoas ao 
mesmo tempo acessando as informações. 

 

Metas 2018 

 

 Inserir oficina de plantio 

 Inserir doação de mudas de árvores frutíferas 
 

4. DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 
 

O objetivo dessa ação é criar um canal de diálogo entre os usuários, os equipamentos da política de 

assistência social e o departamento gestor da política de segurança alimentar e nutricional. 

Utilizando a educação alimentar e nutricional como ferramenta de troca de saberes, 
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reconhecimento de território, identificação de demandas e também a compreensão dos sistemas 

alimentares. 

 

Foi realizado no CRAS Vila Régio, situado na região do Aparecidinha, macrorregião norte de 

Campinas, com usuárias já atendidas pelo CRAS, a montagem de um cardápio coletivamente, 

buscando abordar diferentes temas nutricionais e permeamos a ação com discussões sobre o 

direito humano a alimentação adequada, soberania alimentar, desigualdade de gênero, memória 

afetiva sobre cheiros, sabores e histórias de vida relacionadas a alimentação. 

 

Resultados Alcançados 

 

 Esta atividade foi avaliada positivamente pelos envolvidos. Elas relataram maiores 
conhecimentos sobre sua alimentação e processos sociais envolvendo esta alimentação. 
Descrevem maior empoderamento para a tomada de decisões e sobre a garantia de seus 
direitos; 

 Para finalizar as mulheres produziram uma carta solicitando melhores condições de vida e 
denunciando uma situação de violação de direito quando, em uma fazenda próxima da 
região recebia o descarte de alimentos de algum varejista para os animais e a população 
entrava na fazenda para coletar esses alimentos. Os responsáveis foram contatados e foi 
orientada a doação para o Banco de Alimentos de Campinas para a devida seleção de 
alimentos e distribuição de forma digna. 
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Desafios Encontrados 

 

 Garantia de número mínimo de usuários participando das ações, principalmente em função 
do não acesso aos centros de referência, horário e local. Mesmo sendo em uma região de 
vulnerabilidade social o equipamento está mais centralizado, dificultando a saída de muitas 
pessoas de seus bairros. Além do processo de conscientização para que a população 
encontre sentido nas ações; 

 Qualificar e entender a dinâmica da população para que a população encontre sentido nas 
ações; 

 Outro desafio é a falta de recurso, todos os alimentos foram comprados pelos profissionais 
envolvidos com recurso próprio. 

 

Metas 2018 

 

 Garantir recurso mínimo para as ações de diagnóstico; 

 Qualificar o diagnóstico participativo com a inserção do diagnóstico quantitativo; 

 Melhorar a ferramenta de finalização, que se dá via carta, com algo que empodere melhor a 



 

222 
 

população na busca na garantia de seus direitos e alternativas para a melhora na qualidade 
de vida e alimentação. 

 

5. MAPEAMENTO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL  
 

Essa atividade consiste em levantar os equipamento, programas e projetos relacionados à 

segurança alimentar no município. Para subsidiar a implantação de políticas públicas relacionadas, 

foi realizado um levantamento quanto às feiras, número de famílias beneficiadas de programas 

sociais, desertos alimentares, número de equipamentos públicos da assistência social, educação e 

saúde, além de trabalho e renda. Também foram utilizadas informações mais genéricas nacionais 

sobre o consumo de hortaliças, saneamento básico, domicílios com crianças de até 05 (cinco) anos e 

com responsabilidade exclusivamente feminina. 

 

As principais fontes foram o Relatório de Informações Sociais, produzido pela área de Vigilância 

Sócio Assistencial da Secretaria de Assistência Social e Segurança Alimentar1, o atlas Campinas 

Metropolitana: Diversidades Sócio-Espaciais na Virada do Século XXI e as informações do IBGE. 

 

 Relatório de Informações Sociais do Município de Campinas, Isadora González Marchesini, 

Campinas 2016, disponível: https://smcais-

vis.campinas.sp.gov.br/sites/smcaisvis.campinas.sp.gov.br/files/arquivos/relatorio_de_informacoes

_sociais_campinas_-_2016_0.pdf 

 

Resultados Alcançados 

 

 Foram definidas prioritárias três áreas para monitoramento e prioridade de implantação de 
políticas públicas: 

 

 Noroeste: Definir no território os bairros de maior vulnerabilidade – diagnóstico fino; 
 Sul: Região do Campo Belo/Oziel, Monte Cristo;  
 Sudoeste: Região do Vida Nova. 

 

Desafios Encontrados 

 

 Algumas estatísticas nacionais estão desatualizadas, logo a informação pode diferir; 

 Dificuldade em encontrar alguns dados. 
 

 

 

https://smcais-vis.campinas.sp.gov.br/sites/smcaisvis.campinas.sp.gov.br/files/arquivos/relatorio_de_informacoes_sociais_campinas_-_2016_0.pdf
https://smcais-vis.campinas.sp.gov.br/sites/smcaisvis.campinas.sp.gov.br/files/arquivos/relatorio_de_informacoes_sociais_campinas_-_2016_0.pdf
https://smcais-vis.campinas.sp.gov.br/sites/smcaisvis.campinas.sp.gov.br/files/arquivos/relatorio_de_informacoes_sociais_campinas_-_2016_0.pdf
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Metas 2018 

 

 Realizar um diagnóstico refinado, contemplando as realidades dos territórios; 

 Cobrir as lacunas de dados; 

 Levantar e sistematizar informações sobre população específica, entre elas: juventude, 
mulheres e população negra. 

 

6. BANCO DE ALIMENTOS 
 

O Banco Municipal de Alimentos de Campinas é um equipamento de SAN, que tem como objetivo 

promover a Segurança Alimentar e Nutricional da população do município, através da destinação 

social de alimentos fora do padrão para comercialização e em boas condições para consumo, e da 

conscientização para o combate ao desperdício e uso de boas práticas sanitárias e nutricionais. A 

gestão e operacionalização do Banco Municipal de Alimentos de Campinas é realizada através de 

um Termo de Cooperação entre a SMASA e a Central de Abastecimento de Campinas S/A 

(Ceasa/Campinas). Desde 2005 o Banco Municipal de Alimentos de Campinas recebe produtos da 

agricultura familiar por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) da CONAB. O PAA é uma 

importante ferramenta de fortalecimento da agricultura familiar. O programa utiliza processos de 

comercialização que favorecem a compra direta de produtos de agricultores familiares ou de suas 

organizações, promovendo a agregação de valor à produção. Esses produtos são destinados às 

entidades sócio assistenciais do município. 

 

Distribuição Comparativa do Quantitativo em Toneladas de Alimentos Arrecadados pelo Banco de 

Alimentos Campinas por Doações e PAA. Campinas, 2017. 

 

 

Distribuição Comparativa dos Valores em Reais (R$) de Alimentos Arrecadados pelo Banco de 

Alimentos de Campinas por Doações e PAA. Campinas, 2017. 
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Distribuição Percentual da Movimentação do Banco de Alimentos de Campinas de Alimentos 

Arrecadados por Doações e PAA. Campinas, 2017. 

 

 

 

 

Distribuição da Porcentagem de Alimentos Arrecadados em Recursos pelo Banco de Alimentos de 

Campinas. Campinas,2017. 
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Distribuição da Média, Desvio Padrão, Máximo e Mínimo de Alimentos Arrecadados pelo Banco de 

Alimentos de Campinas, 2017. 

 

 Média Min. Máx Desvio Padrão 

BAC 26.757,66 8.798,09 56.056,48 17.296,81 

PAA 42.767,49 19.385,00 87.815,44 19.639,73 

TOTAL 69.525,15 31.643,00 118.726,70 28.499,73 

 

Distribuição da Quantidade Média, Desvio Padrão, Máximo e Mínimo de Alimentos 

 

 Média Min. Máx Desvio Padrão 

BAC R$   67.303,14 R$   31.417,85 R$   110.472,28 R$ 23.472,4 

PAA R$   86.490,36 R$   45.137,60 R$   209.965,01 R$ 46.284,79 

TOTAL R$   153.793,50 R$   107.961,05 R$   267.788,08 R$ 54.068,68 

 

 

 



 

226 
 

Desafios durante a Execução das Atividades  

 

 Realizar o desenvolvimento e lançamento da cartilha de como doar alimentos ao Banco 
Municipal de Alimentos de Campinas, confeccionada em parceria com o DSAN; 

 Cadastrar mais entidades sócio assistências; 

 Criar e regulamentar um Projeto de Lei realizando o Dia da Doação de Alimentos, que foi 
proposto o dia 19 de Maio que é o dia do aniversário do Banco Municipal de Alimentos de 
Campinas; 

 Realizar a entrega do certificado de Doador Solidário a todos os parceiros que realizaram 
doações no ano de 2016; 

 Dificuldade na sensibilização quanto ao uso de EPI’s; 

 Ampliar o número de parceiros/doações; 

 Iniciar a reforma das instalações do Banco Municipal de Alimentos de Campinas, pintura, 
troca do portão do barracão, manutenção dos Ecobrisas, placas de segurança, instalação de 
câmeras de monitoramento, mudança de local do botijão de gás da cozinha, manutenção da 
empilhadeira, reforma dos toldos, troca dos adesivos da placa principal do Banco de 
Alimentos; 

 Oferecer cursos de atualização/reciclagem de empilhadeirista e direção defensiva para 
outros funcionários, e assim não prejudicar os trabalhos nos dias que o funcionário, que 
opera a empilhadeira, se ausentar; 

 Dificuldade de trabalho com quadro reduzido de funcionários devido ao gozo de férias dos 
mesmos. 

 

Resultados Alcançados com as Atividades Realizadas 

 

 Foram cadastradas em 2017, 10 novas entidades sócio assistenciais no Banco Municipal de 
Alimentos de Campinas; 

 Foi criada a Lei, referente ao Dia da Doação de Alimentos, em parceria com o Vereador 
Marcos Bernadelli; 

 Foram entregues 72 certificados de Doador Solidário do Banco Municipal de Alimentos de 
Campinas; 

 Foi comprado no início do ano EPI’s tais como: capacetes, protetor auricular, óculos de 
proteção, botas com biqueira de composite, entre outros, que são de uso obrigatório;  

 Conseguimos novos parceiros, tais como escolas e produtores de eventos; 

 Realizamos uma manutenção preventiva e corretiva na estrutura física do Banco Municipal 
de Alimentos de Campinas, onde foi realizada a pintura do barracão/escritório 
administrativo e parte externa, manutenção dos nebulizadores, placas de segurança (saída 
de emergência), instalação de câmaras de monitoramento, mudança de local do botijão de 
gás da cozinha, manutenção da empilhadeira, reforma dos toldos, placas de proibido fumar, 
sinalização e pintura de faixas de segurança no chão do barracão, troca de azulejos 
quebrados da cozinha, troca dos adesivos da placa principal do Banco de Alimentos, entre 
outros; 

 Realizados cursos de atualização de empilhadeiras e curso de direção defensiva, para outros 
funcionários, respeitadas as categorias da Carteira Nacional de Habilitação de cada um. 
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Metas 2018 

 

 Desenvolver e promover o lançamento da cartilha de como doar alimentos ao Banco 
Municipal de Alimentos, que será confeccionada em parceria com o DSAN; 

 Padronização de fichas técnicas das receitas do livro de Aproveitamento Integral dos 
Alimentos, assim como levantamento de custos das mesmas; 

 Organização do evento de entrega do Certificado Doador Solidário – 2018; 

 Distribuição das cartilhas de “como doar os alimentos” ao Banco Municipal de Alimentos; 

 Realizar Oficinas Culinárias para as cozinheiras das entidades; 

 Realizar no mês de Maio um evento de comemoração dos 15 anos do Banco Municipal de 
Alimentos; 

 Realizar a conscientização dos colaboradores da importância do uso dos EPI’s 

 Realizar atividades de educação nutricional em algumas entidades através do Convênio de 
Estágio com a Faculdade UNIP. 

 
 


