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DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES DA 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. 

Em nosso município o SUAS encontra-se organizado com 188 unidades 

executoras, sendo 96 unidades de Proteção Básica, 26 unidades de Média 

Complexidade, 46 unidades de alta complexidade, além de 20 serviços 

complementares. 

No ano de 2018, ano em que a Constituição Federal completou 30 anos, o 

cenário político brasileiro foi marcado por diversas tensões, desde a intervenção 

federal na segurança do Rio de Janeiro, assassinato da vereadora Marielle Franco, 

prisão do ex- Presidente Lula, registro da maior greve de caminhoneiros do país, 

com desabastecimento de alimentos e combustível, aumento do número de 

imigrantes venezuelanos buscando pelo Brasil como consequência da crise lá 

instaurada, aumento no número de registros de feminicídio, segundo os quais uma 

mulher é morta a cada duas horas no país, índice de 12,5% de desemprego, 

aumento da pobreza, conturbado processo eleitoral, impasses jurídicos, trazendo 

grande instabilidade política, econômica e institucional.  

Foi amplamente divulgado na mídia escrita e falada que as Prefeituras 

brasileiras enfrentaram grave crise financeira, e que um terço destas terminou o ano 

no vermelho. Em Campinas não foi diferente. Atrasos no pagamento de 

fornecedores, cortes em custeios, parcelamento de salários, atraso no 13º, 

morosidade nos processos de compras de insumos/materiais pedagógicos para 

oficinas e equipamentos, na contratação de novos serviços, não reposição de 

servidores (procedente de processo de aposentadoria e/ou exoneração) e 

redimensionamento do transporte com redução de uso para todos os serviços, foram 

situações que exigiram compromisso e determinação para o seu enfrentamento. 
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Internamente integrou-se à Secretaria de Assistência Social e Segurança 

Alimentar com a Secretaria da Pessoa com Deficiência e Cidadania, passando-se 

para nova denominação de Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com 

Deficiência e Direitos Humanos (SMASDH). Tal abrangência vem pressionando as 

demandas dos Departamentos, considerando-se que esta expansão estrutural não 

foi acompanhada pelo correspondente número de servidores em áreas meio, 

dificultando, desta forma, o atendimento aos processos jurídicos e administrativos. 

No ano de 2018 finalizou-se a construção do Plano Municipal de Assistência 

Social 2018-2021 trazendo compromissos e metas para o período, tais como1: 

Ampliar a cobertura de serviços da Proteção Social Básica (PSB); 

Ampliar a inclusão dos beneficiários do BPC e Programa Bolsa Família nos 

CRAS e do público prioritário nos SCFV; 

Melhorias das condições de infraestrutura dos serviços da PSB; 

Ampliar a cobertura de proteção integral às crianças, adolescentes, adultos, 

PCD e idosos; 

Ampliar as ofertas de serviços para a população em situação de rua na 

perspectiva territorial; 

Ampliar a oferta de serviços de Média Complexidade na perspectiva 

territorializada; 

Aprimorar os meios de disseminação das informações por parte da 

Vigilância Socioassistencial, em articulação com a Gestão Territorial; 

Estruturar a Coordenadoria de Gestão do Trabalho, com equipe técnica 

compatível às suas atribuições; 

Construir e efetivar o Plano Municipal de Capacitação, garantindo-se a 

participação ativa dos atores do SUAS no Município. 

Este Departamento de Operações de Assistência Social (DOAS) opera com 

a diretriz central do fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), 

do compromisso ético-político com a população usuária dos serviços 

socioassistenciais na prestação de um serviço público de qualidade, da valorização 

das equipes técnicas, da transparência nas decisões e na condução dos vários 

 

1 O documento na íntegra pode ser acessado por meio do sítio WWW.campinas.sp.gov.br/governo/assistencia-social-

segurança-alimentar/plano-municipal.php 
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espaços compartilhados de gestão e de diálogos interinstitucionais, espaços estes 

vastamente já indicados nos relatórios de gestão anteriores. 

Com esta direção as Coordenadorias Setoriais e Distritais e as Chefias de 

Setor empreenderam esforços no enfrentamento dos diversos obstáculos que 

atravessaram o desenvolvimento das ações cotidianas, revelando um caminho de 

amadurecimento na gestão estratégica das equipes e demonstrando importantes 

avanços no SUAS do nosso município. 

Em relação à Proteção Social Básica destacam-se investimentos no trabalho 

coletivo e preventivo desenvolvidos pelos CRAS, aperfeiçoamento da metodologia 

do trabalho social com famílias, maior amplitude das ações realizadas em conjunto 

com a rede socioassistencial e intersetorial, aumento da participação e vinculação 

das famílias nos serviços, além dos debates nos territórios sobre os fenômenos de 

maior índice de vulnerabilidade e risco pessoal e social. 

Conquista importante se verifica nas inclusões no Cadastro Único e, 

consequentemente, no SIGM, de 70% das pessoas atendidas pelos DAS.  

A articulação com os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

e com os CREAS nos territórios impulsionaram a gestão territorial, função exclusiva 

dos CRAS, fortalecendo-lhe a referência no território. 

 Em relação à Média Complexidade- CREAS, importante conquista se deu 

em relação à demanda reprimida. A mudança metodológica no acolhimento dos 

casos referenciados aos CREAS zerou ou reduziu drasticamente a demanda 

reprimida. Observa-se que o avanço no entendimento de que as vulnerabilidades 

são, sempre, construções sociais, históricas e coletivas, ainda que sua expressão 

mais frequente nos serviços de proteção especial seja uma vivência singular, 

impulsionou o trabalho coletivo, rompendo-se, assim com paradigmas 

historicamente cristalizados. 

No que se refere à Média Complexidade- POP Rua um dos maiores desafios 

continua sendo o de diminuir o grau de tensão entre a população em situação de rua 

e os demais habitantes. A região central é o local de maior evidência de tal 

tensionamento. Se para uma parte da sociedade essa população é invisível, para 

outra é considerada inconveniente. Bastante criticados por fazer suas necessidades 

fisiológicas na rua, poucos param para analisar a inexistência de banheiros públicos. 

Nesse sentido, o Comitê Gestor Permanente do Plano Intersetorial de Atenção à 
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População em Situação de Rua, criado por meio do Decreto nº 19.874 de 14 de 

maio de 2018, vêm avançando no diálogo intersetorial para a concretização de 

demandas importantes as quais, sem dúvida, trarão melhor qualidade de vida para 

uma população que também necessita de trabalho, moradia, saúde, educação, 

esportes e cultura. 

Em relação à Alta Complexidade- Crianças e Adolescentes um dos 

principais desafios se volta para situações complexas que perpassam as políticas de 

assistência social e de saúde, especialmente à área de saúde mental, isto é, a 

presença de crianças e adolescentes com transtorno mental em serviços de 

acolhimento institucional aponta o necessário olhar em relação às políticas públicas 

de atendimento à saúde mental infanto-juvenil, que a despeito da reforma 

psiquiátrica, passou a ser realizada nos equipamentos de assistência social, 

comprometendo, sobremaneira, a nova concepção e organização dos serviços 

previstos nas normativas nacionais. 

Na área de Alta Complexidade- Adultos e Idosos destaca-se a implantação 

de mais duas Residências Inclusivas, as quais ampliaram essa importante 

modalidade de serviço no município, eliminando toda a demanda reprimida. 

Na área do idoso construiu-se importante articulação entre esta SMASDH e 

o Conselho Municipal do Idoso (CMI) para ampliação, em 2019, de 25 vagas nos 

serviços de acolhimento institucional para idosos. 

Mais do que trabalhar com outros setores, é preciso sintonia de valores e de 

compromissos políticos para se trabalhar articuladamente no SUAS e também com 

as demais políticas setoriais. Selar os mesmos compromissos em relação à garantia 

de direitos e de proteção social, sem dúvida, fortalece a construção de saberes 

transdisciplinares em relação a temas que perpassam todas as políticas 

intersetoriais.  

É com essa perspectiva e com investimentos robustos em educação 

permanente para todos os atores que fazem o Sistema Único de Assistência Social 

se materializar em nosso município, que se pretende avançar na garantia da 

proteção social de assistência social em nossa cidade. 

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 (CSPSB) 

A Coordenadoria Setorial de Proteção Social Básica (CSPSB) é composta 

por 05 Distritos de Assistência Social (DAS) e 12 Centros de Referência da 

Assistencial Social (CRAS), os quais estão organizados de forma hierárquica e são 

responsáveis pelo atendimento socioassistencial as famílias e indivíduos de forma 

territorializada. Conta, ainda, com uma rede conveniada de 99 unidades de Serviço 

de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) que, em 2018, atendeu 16.080 

usuários, complementando assim as ofertas da Proteção Social Básica no município.  

O presente relatório foi elaborado a partir das avaliações realizadas pelos 

profissionais e gestores que compõem as equipes de trabalho de DAS e CRAS, na 

produção do relatório anual das unidades, de forma coletiva e participativa. O 

processo de avaliação foi norteado pelas metas indicadas para 2018 (conforme 

apontadas no relatório de gestão de 2017), pelos resultados obtidos na execução e 

avaliação periódica do planejamento estratégico das unidades para 2018, bem como 

pelo planejamento dos gestores da Proteção Social Básica, com destaque das 

principais ações, resultados e entraves enfrentados, e o apontamento das 

perspectivas para o próximo ano.  

O ano de 2018 ensejou diversos obstáculos, os quais restringiram avanços 

no campo da prevenção. Violência urbana nos territórios, elevado número de casos 

de crianças e pessoas idosas em situações de negligência, intensificação das 

situações de pobreza, cortes orçamentários nas esferas federal e municipal, 

interferiram, sobremaneira, no ritmo de trabalho das equipes. 

Apesar disso, conseguiu-se promover ações e conduzir estratégias 

redimensionando processos, na perspectiva de garantir, o máximo possível, a 

manutenção das ações nos territórios. Isso exigiu esforço das equipes como um 

todo e, principalmente, dos gestores locais na compreensão e diálogo diário com os 

profissionais, usuários e comunidade atendida.  

Desse modo, nas reuniões de gestão da Proteção Social Básica buscou-se: 

Fortalecer o processo de planejamento dos serviços, como diretriz no âmbito 

da PSB e instrumento de gestão para condução das ações;  

Fortalecer os gestores nos processos de trabalho, gestão de RH, 

planejamento e mediação das requisições de natureza política institucional, criando 

espaços de diálogos no grupo, bem como com agentes externos;  
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Fortalecer a gestão territorial na perspectiva das relações interproteções, 

intersetoriais e da rede socioassistencial e aprimoramento do diagnóstico do 

território;  

Ampliar a visibilidade e fortalecer as ações em curso, embora no quesito 

comunicação visual (identificação das unidades e material de divulgação do serviço) 

não registramos avanços.  

No que diz respeito à interface com Área de Vigilância Socioassistencial 

(VS), setor importante para a gestão da PSB, mantivemos o trabalho iniciado 

anteriormente, buscando o fortalecimento da relação, articulação, integração e 

execução de ações conjuntas: no campo da gestão, diagnóstico territorial e 

construção de indicadores; no processo de consolidação do SIGM nos serviços da 

Proteção Social Básica (público e rede de SCFV); na participação dos gestores da 

PSB no processo de construção dos editais de chamamento e análise do conteúdo 

programático apresentado pelas OSC’s para execução do SCFV; na composição da 

Comissão de Monitoramento e Avaliação, para efeito da homologação dos relatórios 

quadrimestrais da Coordenadoria Setorial de Avaliação e Controle (CSAC) e da 

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

execução dos SCFV; na interface entre os gestores da PSB (DAS e CRAS) e a 

CSAC, visando à construção de processos de trabalhos conjuntos e a fluidez no 

fluxo de informações e relação nos territórios.  

A participação dos gestores da PSB nesses processos de chamamento de 

editais, avaliação e monitoramento exigidos pelo Marco Regulatório das 

Organizações da Sociedade Civil (MROSC), constitui-se em recente processo para a 

maioria dos profissionais, requerendo formação específica para maior segurança 

técnica na avaliação e emissão de pareceres, bem como a construção de processos 

de monitoramento conjunto dos convênios com a área de VS nos territórios, através 

da CSAC.  

Outro setor importante que está sob a responsabilidade da área de VS é a 

Coordenadoria de Transferência de Renda e Cadastro Social (CTRCS) que realiza a 

gestão do Cadastro Único Federal e dos programas de transferência de renda 

Programa Bolsa Família (PBF), Programa Estadual Ação Jovem e Renda Cidadã e 

Benefício de Prestação Continuada (BPC), sendo a execução partilhada com os 

CRAS e DAS nos territórios. Nesse sentido, os gestores da PSB participaram 
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ativamente nas reuniões do Grupo Gestor dos Programas de Transferência de 

Renda, com o objetivo de dialogar sobre as informações acerca das orientações e 

normativas demandadas pelo governo federal e estadual, bem como sobre a 

organização dos processos nos territórios.  

No período, o que mais impactou os serviços/equipes foi o processo de 

revisão cadastral dos idosos e pessoas com deficiência, beneficiários do BPC 

exigida pelo Governo Federal, com data de finalização em dezembro de 2018. 

Somado ao exíguo tempo, a listagem de beneficiários emitida pelo governo federal 

encontrava-se totalmente desatualizada, impondo obstáculos para a gestão 

municipal mobilizar recursos para constituir estratégias de divulgação em massa na 

cidade. Somado às dificuldades enfrentadas com a restrição do transporte nos 

serviços, esses fatores geraram ansiedade e sentimento de “culpa e angústia” nas 

equipes de trabalho pela possibilidade da perda do benefício pelo usuário, 

impactando de forma significativa a rotina de trabalho dos DAS e CRAS, exigindo 

assim muitas mediações para a execução da ação tanto no nível da gestão central 

como local.  

Ainda, sob a coordenação e condução da VS, os gestores e profissionais da 

PSB participaram do processo de discussão e construção do Plano Municipal de 

Assistência Social (PMAS) para o período de 2018 a 2021. Os gestores participaram 

dos momentos de reflexão e apontamento das prioridades, da construção da 

metodologia e da mobilização para a ampliação da discussão no território, 

propiciando assim a contribuição dos usuários, organizações comunitárias, rede 

socioassistencial e demais interessados.  

No decorrer do ano, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (CMDCA) de Campinas promoveu as pré-conferências, nas cinco 

regiões administrativas do município, com o propósito de preparar os participantes 

para a XI Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 

Campinas. Para compor os grupos de trabalho com vistas à organização, 

mobilização e realização do processo nos territórios, o CMDCA realizou um 

chamamento para participação dos profissionais das equipes dos DAS e CRAS e 

demais serviços dos territórios. As equipes participaram conforme suas 

possibilidades, considerando as demandas de trabalho já programadas. Cabe 

esclarecer que o nível de participação das equipes de DAS e CRAS no processo 
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desta conferência foi atípico em relação às anteriores, apontando a necessidade de 

revisão do processo organizativo da conferência pelo CMDCA.  

Outro evento que ocorreu nos territórios e requisitou a participação da PSB 

foi à construção do “Plano Municipal pela Primeira Infância Campineira – PIC”, 

conduzida pelo Comitê Intersetorial Municipal, através de encontros regionais, onde 

se discutiu propostas para compor os indicativos de ações para o plano decenal.  

Com relação à formação e supervisão continuada para as equipes de 

trabalho, com o objetivo de elevar a qualificação do atendimento ao usuário e da 

gestão do trabalho, alinhado aos princípios e diretrizes do SUAS, ainda não foi 

possível traçarmos um processo contínuo, devido à restrição financeira vivida pelo 

município. Porém, foi estabelecida uma parceria com a COMPASSION – entidade 

de assessoramento – para o custeio de uma primeira etapa de formação direcionada 

aos 120 profissionais (técnicos, agentes de ação social e gestores) da PSB. O 

projeto foi iniciado em julho de 2018 e tem previsão de término no primeiro semestre 

de 2019. A formação tem como objetivo o fortalecimento do trabalho social com 

famílias, no âmbito do serviço PAIF e dos atendimentos dos DAS, com foco no eixo 

territorial como norteador de métodos de trabalho social no SUAS, com carga 

horária total de 60 horas/aula e orientações por meio virtual. 

Também foi executado no decorrer do ano, em parceria com o EGDS, a 

formação em Comunicação Não-Violenta (CNV) para as equipes técnicas dos 

serviços da proteção social básica da assistência social da região Sudoeste. A 

proposta tinha como objetivo atender a uma demanda especifica da região, com 

conteúdo adaptado a necessidade e desenvolvido em 05 encontros, nos quais foram 

apresentadas as técnicas e estratégias para a construção de uma comunicação não 

violenta, de modo a melhorar o relacionamento entre as equipes, bem como dos 

profissionais com o público atendido pelos serviços. A proposta é de continuidade 

visando o aprofundamento do tema e também para atingir aos demais profissionais. 

Ressaltamos ainda que, na perspectiva de fortalecer as ações realizadas 

nos territórios pelos CRAS, tivemos a possibilidade de contratar o projeto piloto 

“Parada Poética”. Neste primeiro momento, o projeto atendeu as necessidades do 

CRAS Novo Tempo, principalmente no que diz respeito à ampliação das ações 

coletivas, de reconhecimento do território e de construir a identidade do serviço no 

território. O projeto foi direcionado aos adolescentes e jovens de famílias em 
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acompanhamento pelo PAIF, ao público prioritário do CRAS, aos alunos da 

educação de jovens e adultos da EMEJA e à comunidade. A avaliação final pela 

equipe do CRAS foi que “o projeto atendeu plenamente aos objetivos propostos”, 

inclusive com a produção artística de um livro denominado “Novo Tempo de Poesia”. 

Como se trata de um projeto com viés cultural e artístico, e se apresenta como uma 

estratégia para mobilização da comunidade, em especial da população jovem, a 

experiência poderá se multiplicar aos outros CRAS, como forma de fortalecimento 

dos laços comunitários e de pertencimento.  

Na esteira do fortalecimento das ações dos CRAS, realizou-se uma parceria 

com a PUC Campinas, através do Projeto de Extensão (biênio 2018-2019) intitulado 

“Unidas na diferença, trabalhando pela igualdade: ações socioeducativas por uma 

nova divisão sexual do trabalho”, sob a coordenação Prof.ª Stela Cristina de Godoi. 

O Projeto utiliza como metodologia o Círculo de Cultura – Paulo Freire – e tem como 

objetivos: 

Desenvolver atividades socioeducativas com mulheres beneficiadas pelo 

PBF no município de Campinas em relação à educação e ao trabalho; 

 Promover a reflexão das mulheres sobre a trajetória ocupacional e 

educacional de sua família, problematizando a condicionalidade de inserção escolar 

dos filhos e filhas no PBF; 

Articulação de experiências das mulheres, através da proposta da economia 

solidária e feminista; 

 Produzir um índice para mensurar o trabalho doméstico não pago das 

mulheres que contribua para construção de Observatórios de Políticas Públicas. 

Considerou-se pertinente a proposta em relação ao público atendido nos 

serviços de PSB, assim como a realização da parceria, uma vez que a maioria dos 

CRAS desenvolve ações com grupos de mulheres (chefes de famílias) vinculadas ao 

Programa Bolsa Família. Os temas propostos pelo citado Projeto de Extensão e a 

metodologia utilizada dialogam com as proposituras dos CRAS. 

O projeto encontra-se em andamento junto ao CRAS Satélite Íris, e a 

avaliação até o presente momento tem sido bastante positiva tanto em relação ao 

crescimento do grupo como em relação aos resultados obtidos acerca do 

fortalecimento do pertencimento, identidade, território, importância das redes no 

cotidiano das mulheres, protagonismo, papel das mulheres na política, bem como 
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sua representação. Além disso, destaca-se que a parceria com a Universidade 

garantiu novas abordagens e metodologias de trabalho na perspectiva de gênero. 

Ademais, evidencia-se a participação das diferentes equipes em seminários, 

formações e eventos, tais como: Lançamento do Boletim SISNOV; Curso “Gestão 

Integrativa” (SMASDH); Formação de Instrutores de Educação Financeira para 

beneficiários do Programa Bolsa Família (MDS); Ação Formativa” Capacitação do 

Benefício da Prestação Continuada (SEDS/EDESP); Grupo de estudo e pesquisa, 

educação, pobreza e políticas de inclusão da PUCC; EJA em Debate Noroeste; 

“Suicídio – descompassos da vida: números atos e demandas” (UNICAMP); 

“Primeira Infância Campineira” (PMC); “Fortalecendo a inclusão social e a rede de 

apoio da criança e do adolescente” (CMDCA), Medida Socioeducativa (CMDCA), 

“Violência contra pessoa idosa” (CMI), BPC/BF (CMAS); Formação de Educadores 

MSE – CMDCA; Evento “Campinas pela Paz”; Seminário sobre Violências Sexuais 

contra Criança e Adolescente – região Norte. 

 

DISTRITOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (DAS) 

Desde o ano de 2014, o Grupo de Trabalho dos DAS (GT de DAS), por meio 

de reuniões mensais da gestão central com a coordenação dos cinco Distritos de 

Assistência Social e, posteriormente, com toda equipe técnica, reafirmou o lugar 

institucional dos DAS na gestão territorial do SUAS no município e no atendimento à 

população residente em territórios fora da área de cobertura dos CRAS, 

considerando-se as especificidades de cada região. 

Diante dos resultados positivos que vem sendo alcançados, no ano de 2018, 

o GT de DAS prosseguiu focando o debate em dois aspectos principais: 

A) A concepção da gestão territorial em um território tão ampliado; 

B) A potencialização do SIGM como prontuário online e base de dados do 

serviço. 

Quanto ao primeiro aspecto, a demanda por aprofundamento sobre o 

conceito de Gestão Territorial surgiu em decorrência de uma necessária 

aproximação ao tema pelas equipes dos DAS. Assim, a proposta metodológica do 

grupo foi à identificação dos processos existentes em cada região, seguido de um 
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debate teórico2, subsidiado com leitura prévia, com vistas à compreensão de como 

se desenvolve esse processo através dos DAS, considerando o seu papel e a 

perspectiva da Proteção Social Básica, conforme preconiza o SUAS. 

No decorrer da discussão observaram-se especificidades e diversidades dos 

territórios e das equipes de trabalho. Entretanto, com o avanço da reflexão sobre os 

aspectos organizativos, conjunturais, demandas, potencialidades e territorialidade, 

conseguiu-se identificar semelhanças, especificidades e desafios de cada região. 

Também foi possível identificar que a ausência ou insuficiência de rede de 

serviços públicos em microterritórios vulneráveis, têm contribuído para o 

agravamento da vulnerabilidade social das famílias, uma vez que as famílias 

atendidas pelos DAS, na sua maioria, são chefiadas por mulheres que ficam 

impossibilitadas de trabalhar por falta de cobertura do Estado, no oferecimento de 

vagas e serviços suficientes para atendimento da demanda, contribuindo para 

exposição de crianças, adolescentes, idosos e famílias às situações de risco. 

Da mesma forma, o aumento de demandas referentes a idosos, tanto as 

espontâneas quanto as notificadas, demonstram a necessidade de se avançar em 

políticas públicas no município para a população idosa e de ampliação de serviços 

de saúde e de assistência social como, por exemplo, o serviço de proteção social 

básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosos, ainda não cofinanciado 

pelo governo federal. 

Ainda, sob a luz de textos publicados por autores com renome na área como 

a Profª Drª Dirce Koga, o grupo ponderou que a área de abrangência do DAS é 

marcada por microterritórios dissímeis, com suas especificidades e expressões de 

vulnerabilidade singulares, sendo um desafio para o DAS promover ações 

focalizadas conforme a demanda de cada microterritório. 

Conduzidas pelas coordenações distritais, compreende-se que as equipes 

técnicas dos DAS realizam o atendimento social da população e também contribuem 

para o processo de gestão territorial à medida que compõem espaços de 

 

2  KOGA, Dirce; ALVES, Vanice A. A interlocução do território na agenda das políticas sociais. Revista 

Serviço Social e Saúde, Campinas, v. 9, n. 9, p. 69-81, jul. 2010 

 NASCIMENTO, Paula F.; MELAZZO, Everaldo Santos. Território: conceito estratégico na Assistência 

Social. Serviço Social em Revista (Online), v. 16, p. 66-88, 2013. 
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articulação, representando o DAS e a política de assistência social em cada um dos 

territórios. Entretanto, manifestam preocupações diante da contradição existente 

entre extensão territorial e o número de profissionais que compõem os Distritos de 

Assistência Social. Neste sentido, reconhece-se que há um limite de cobertura e que 

o planejamento das ações se constitui em importante instrumento para projetar e 

perceber aquilo que é possível alcançar.  

Nesse diapasão, o movimento é de superar este recorte territorial e ampliar 

o acesso aos direitos sociais da população, por meio de parcerias com a rede 

socioassistencial, serviços de outras políticas sociais e lideranças comunitárias, e da 

realização de ações conjuntas e intersetoriais, como o “III Encontro de Cidadania 

para as comunidades de Sousas e Joaquim Egídio” (evento intersetorial na região 

do DAS Leste) e o “cortejo no dia 18 de maio” (Dia Nacional de Combate ao Abuso e 

à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes), em resposta às vulnerabilidades 

dos territórios. 

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

constituído nas principais estratégias para lidar com as questões do território e, 

consequentemente, ampliar o alcance das ações, embora se registre a necessidade 

de avançar no engajamento das outras políticas, pois a responsabilidade de 

fomentar a articulação está para a assistência social e a participação destes 

representantes ainda não se opera na lógica de diretriz do serviço no território. 

Cabe destacar os fóruns de discussões de casos e de fluxo de atendimento 

entre a saúde e assistência, nomeado GT SUS/SUAS, instituído na região Sul, o 

qual qualificou os referenciamentos e agilizou o atendimento às famílias, visto que 

produziu uma metodologia de trabalho conjunta e integrada, reduzindo 

drasticamente (36%) à demanda advinda de notificações na região3, conforme 

demonstrado pelo gráfico abaixo: 

 

3 Base de cálculo para o número de notificações foi a partir da entrada do documento no DAS. 
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Figura 1 - Número de casos por notificações 

Outro espaço de articulação relevante neste processo de gestão territorial 

trata-se dos espaços de discussões de casos e de fluxos de atendimento entre as 

proteções básica e especial, nomeado de GT Interproteções Regional, o qual será 

pormenorizado em um tópico específico – Gestão Territorial. 

Isto posto, considera-se que a discussão acerca da gestão territorial 

contemplou as expectativas de introdução ao tema, de alinhamento das 

compreensões, de esclarecimento dos papéis de cada ator e de reconhecimento dos 

limites e potencialidades das ações dos Distritos neste processo, fortalecendo-se 

desta forma, as equipes acerca do seu papel. 

Avalia-se que as reflexões teóricas são valorosas para atuação profissional, 

sendo importante constar no planejamento dos serviços, momentos para estudo e 

aprofundamento do debate. Assinalou-se, também, como próxima etapa, a 

continuidade da discussão na formação para PSB sobre territórios, na perspectiva 

de agregar outros elementos e prismas às discussões. 

Outrossim, as equipes indicam a necessidade de capacitação e supervisão, 

com vistas a ampliar conhecimentos e estratégias metodológicas no trabalho com 

famílias, na perspectiva da prevenção e participação de usuários nas atividades. 

No tocante ao eixo Atendimento à população fora dos territórios de CRAS, 

registra-se aumento da busca por benefícios socioassistenciais, com destaque pela 

procura por recursos como cartão-alimentação (Cartão Nutrir), Programas de 
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Transferência de Renda (PTR) e Benefício de Prestação Continuada (BPC), 

resultado do agravamento da crise econômica do nosso país.  

Associadamente, a busca pelo Cadastro Único Federal também cresceu, já 

que grande parte dos programas sociais estão atrelados ao Sistema, como BPC, 

PBF, Renda Cidadã, Ação Jovem, dentre outros programas, de modo que as 

equipes interpretam que o Cadastro tem sido reconhecido pela população como uma 

possibilidade de garantia de mínimos sociais, independentemente de estarem dentro 

dos critérios de acesso aos benefícios socioassistenciais. 

O quadro a seguir retrata, quantitativamente, os atendimentos dos DAS no 

ano de 2018: 

Tabela 1 - Dados atendimento distritos 2018 

Dados de Atendimento dos Distritos de 2018 

DAS LESTE 
NOROES

TE 
NORTE 

SUDOEST

E 
SUL 

No. de Famílias Atendidas com Cadastro 

Único 
763 1.133 638 707 1.401 

No. de Famílias Atendidas sem Cadastro 

Único 
418 302 281 648 679 

Total de Pessoas Atendidas 1.181 1.435 919 1.355 2.080 

No. De Atendimentos Realizados 1.621 2.870 1.079 2.713 2.701 

TOTAL 10.984 

 

Vale destacar que o ano 2018 foi marcado por intensas ações direcionadas 

aos idosos e pessoas com deficiência beneficiários do BPC sem Cadastro Único, 

cujo benefício poderá ser cancelado no ano de 2019 caso não sejam incluídos no 

Cadastro Único Federal. Para tal, a Coordenadoria Setorial de Transferência de 

Renda e Cadastro Social (CTRCS) destinou horários da agenda do Cadastro para o 

atendimento deste público de modo cuidadoso para que a população não atribuísse 

a responsabilidade da perda do benefício aos serviços socioassistenciais, 

especialmente aos DAS. A organização de tal processo se deu da seguinte forma: 

A equipe do DAS Sul reorganizou a agenda de atendimento, ampliando dias 

de acolhimento à demanda, focando principalmente nos usuários que recebem o 

benefício; 
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O DAS Noroeste viabilizou busca ativa e o atendimento à população pelos 

entrevistadores sociais aos sábados para o recadastramento no Cadastro Único, 

atingindo um maior número de beneficiários, e realizou agendamentos prévios para 

acolhimento deste público; 

O DAS Sudoeste realizou busca ativa dos usuários, a partir da listagem 

disponibilizada e articulou com a CTRCS a ida da unidade móvel do Cadastro Único 

ao serviço todas as quartas-feiras para atendimento dos convocados; 

A equipe do DAS Norte priorizou a agenda do serviço para o atendimento 

dos beneficiários do BPC, realizou busca ativa, ainda que em número pequeno, e 

estabeleceu parcerias com serviços do território, com vistas à disseminação da 

informação à população usuária. 

A coordenação e equipe do DAS Leste realizou reuniões com as equipes de 

todos os centros de saúde da região, ampliando a divulgação e estabelecendo 

parceria para referenciamento dos usuários ao Cadastro Único. Também articulou o 

deslocamento da unidade móvel do Cadastro Único para os territórios. 

Apontam-se os seguintes aspectos desafiadores deste processo: 

A desatualização das informações para localização dos beneficiários 

contidas na listagem do Governo Federal; 

Transporte disponível de forma insuficiente para intensificação das ações, 

tais como a busca ativa.  

Em contrapartida, sinalizam que a articulação junto à rede de serviços e a 

interface com a CTRCS e os entrevistadores do Cadastro, constituíram-se em 

elementos potencializadores, favorecendo a divulgação quanto à necessidade de 

cadastramento e/ou atualização do Cadastro Único para recebimento do BPC Idoso 

e PCD, orientação à população e o referenciamento das famílias atendidas pelos 

serviços para inclusão no Sistema. 

Diante da insegurança em relação às possíveis mudanças nos direitos 

trabalhistas e previdenciários, as equipes constataram que as ações realizadas 

alcançaram beneficiários que não constavam na listagem do Governo Federal, bem 

como usuários com outras demandas sociais, o que refletiu na ampliação da procura 

espontânea pelos DAS. 

Projeta-se que, em 2019, a procura pelos serviços socioassistenciais se 

expandirá, devido à suspensão do pagamento do benefício daqueles que não 
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realizaram a atualização e/ou cadastramento no Cadastro Único. Logo, o desafio 

para os DAS será o acolhimento, orientação e atendimento desta demanda. 

Com relação à efetivação da utilização do SIGM pelas equipes, o grupo 

avaliou que, no início, era confuso e difícil assimilar os termos utilizados, mas 

revelam ter alcançado a devida segurança dado o processo de alinhamento 

promovido pela Comissão do SIGM.  

Com isso, as equipes avançaram demasiadamente nos registros de 

atendimento no SIGM, o que propiciou ao grupo assumir o desafio da construção do 

Relatório Mensal de Atendimento (RMA) dos DAS, com vistas à sistematização e 

análise das informações registradas no Sistema pelas equipes técnicas 

mensalmente. 

Desta maneira, hoje é possível demonstrarmos que, em média, 70% das 

pessoas atendidas pelos DAS estão incluídas no Cadastro Único e, 

consequentemente, no SIGM: 

 

 

Figura 2 - Famílias atendidas DAS 2018 

Como podemos observar, o SIGM retrata os atendimentos realizados pelos 

DAS. Contudo, o grupo indica como aspectos desafiadores: a) o tempo (moroso) de 

migração dos dados do Cadastro Único para o SIGM, retardando os registros dos 

profissionais; e b) o registro dos atendimentos / ações do mês pela equipe técnica 

no prazo estipulado (até o dia 15 do mês seguinte) para fins de consolidação dos 
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dados mensalmente (RMA). Outro fator que prejudica a alimentação do Sistema é a 

insuficiência de equipamentos de informática (computador) e instabilidade na rede 

de internet, exigindo que o registro seja feito posterior ao atendimento, em vez de se 

dar de forma simultânea. 

Isto posto, aponta-se a necessidade de o Sistema acompanhar a evolução 

dos dados inseridos pelas equipes. Para 2019, planejam-se momentos (periódicos) 

para discussão dos relatórios e análise dos dados produzidos. 

Conforme avaliação realizada por esta Coordenadoria junto às equipes dos 

DAS, o GT cumpriu seu propósito de debater a identidade, a unidade e 

particularidade dos Distritos de Assistência Social, enquanto serviço não tipificado, 

porém concebido pela política de assistência social do município como importante 

serviço complementar ao SUAS. Para 2019, pretende-se garantir este espaço de 

trocas, formulações e planejamento de ações.  

 

CRAS 

No ano de 2018 manteve-se a estratégia de fortalecer os serviços/equipes 

por meio de reuniões sistemáticas mensais com os gestores de DAS e CRAS, 

utilizando-se como ferramenta o planejamento participativo (adaptado) para 

aproximação com o cotidiano dos sujeitos construtores das ações, estendendo a 

reflexão e, posteriormente, agregando a reverberação às equipes técnicas e vice-

versa.  

Essa estratégia vem sendo realizada ao longo do período desta gestão da 

CSPSB, com monitoramento sistemático, no sentido de empreender um esforço de 

construção coletiva dessa importante ferramenta de trabalho que se traduz nos 

planos de ação de cada serviço de forma territorializada, com centralidade na 

prevenção e na gestão territorial.  

O planejamento também vem permitindo construir processos participativos, 

estabelecer diretrizes da PSB, qualificar as informações nos territórios e dos dados 

de atendimento (SIGM), além de avançar no processo da gestão territorial articulado 

com os espaços instituídos pelo Departamento de Operações de Assistência Social 

(DOAS) como, o Grupo de Trabalho Interproteções e o Grupo de Trabalho para 

reordenamento dos SCFV (GT SCFV Ampliado).  
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Na perspectiva da elaboração do diagnóstico socioterritorial, buscou-se 

estabelecer correspondência entre os dados produzidos em nível “macro” pela Área 

da Vigilância Socioassistencial e os dados em nível “micro” procedentes do fazer 

cotidiano das equipes, sob o olhar do território vivido. A produção dos dados por 

microterritório desafia as áreas envolvidas na propositura de processos formativos 

que possibilitem maior acúmulo e apropriação pelas equipes dos DAS e CRAS. 

Entende-se que trabalhar territorialmente é decisivo para uma aproximação entre as 

ofertas da assistência social e os seus protagonistas – as famílias – suas demandas 

e potências, através da organização das ofertas socioassistenciais em quantidade e 

qualidade condizentes com as demandas de cada território. Esse é o caminho 

proposto para o próximo período. 

Além dos aspectos acima mencionados, ao longo do ano de 2018, as 

reuniões mensais com os gestores da PSB propiciaram: 

Vivência da metodologia de construção do planejamento dos gestores da 

PSB, com objetivo de fortalecer as chefias e coordenações nos processos internos e 

externos dos serviços;  

Monitoramento dos planos de ação dos serviços e dos gestores, na 

perspectiva de identificação e discussão das demandas do território e requisições 

institucionais externas que ameaçam a execução do planejamento, buscando 

construir o consenso e alternativas; 

Discussão de estratégias de aproximação entre os CRAS das cinco regiões 

para trocas de vivências e metodologias entre as equipes;  

Avaliação da execução do Plano de Atendimento Familiar (PAF) nos 

serviços, com ajustes e consolidação do instrumental;  

Avaliação da representatividade da PSB nos espaços já constituídos e/ou 

novos, de forma a favorecer e ampliar a participação da equipe técnica;  

Diálogo acerca das problemáticas e conflitos presentes nas unidades 

públicas com o objetivo de troca de experiências, mediação e construção de 

estratégias de superação e gestão de pessoas;  

Identificação de questões relacionadas às necessidades dos serviços de 

responsabilidade de outros setores da SMASDH e/ou outras secretarias, para 

construção de diálogos que favoreçam a relação e execução intersetoriais; 
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Avaliação do percurso nos microterritórios no âmbito da gestão territorial, 

aliado ao debate acerca do papel do gestor no território junto à rede 

socioassistencial e também com a CSAC;  

Diálogo sobre a gestão e ação dos CRAS que coabitam espaços com outras 

políticas (CRAS Florence, CRAS Espaço Esperança, CRAS Nelson Mandela, CRAS 

Campo Belo, CRAS Satélite Íris): socialização do cotidiano, as potências e as 

dificuldades que impactam o trabalho, a especificidade da gestão e as estratégias de 

enfrentamento;  

Monitoramento e análise dos dados quantitativos de atendimento dos 

serviços com apontamentos dos principais aspectos observados (avanços e 

dificuldades) e indicativos de perspectivas para o próximo período, considerando-se 

a realidade dos territórios e das equipes de trabalho;  

Diálogo sobre o Protocolo de Medida Socioeducativa, com a média 

complexidade e as executoras, para alinhamento do fluxo e divulgação do protocolo 

nos territórios, favorecendo a interface entre as proteções;  

Construção do instrumental de avaliação do ano para elaboração do 

Relatório de Gestão de 2018; 

Interface com a área de Vigilância Socioassistencial com o objetivo de 

conhecer os resultados e os indicadores construídos pela CSAC no processo de 

monitoramento junto as OSC's executoras dos SCFV; discutir a reorganização do 

edital de chamamento para os SCFV; e capacitar os gestores para composição da 

comissão de seleção e comissão de monitoramento e avaliação dos editais dos 

SCFV.  

Com base nas diretrizes do DOAS, avalia-se que o processo de gestão da 

PSB foi um esforço coletivo deste colegiado, que mesmo com todos os desafios e os 

limites impostos no decorrer do ano, manteve determinação na condução dos 

processos de trabalho, construindo diálogos e mediações junto às equipes e 

buscando estratégias para garantia do atendimento ao usuário de forma qualificada 

e de acesso aos direitos. 

A tabela a seguir demonstra quantitativamente o número de famílias 

atendidas por CRAS, tanto na perspectiva individual como coletiva: 
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Tabela 2 - Dados atendimento CRAS 2018 

Dados de Atendimento dos CRAS de 2018 

Região CRAS 
Total de famílias 

atendidas 

Total de Atendimentos 

Particularizados 

Total de 

Atendimentos 

Coletivos 

Leste 
Flamboyant 954 2.008 1.456 

Recanto Anhumas 1.076 2.243 2.673 

Noroeste 

Florence 1.141 940 3.417 

São Luís 1.840 3.196 647 

Satélite Iris 1.580 2.410 3.801 

Norte 

Espaço 

Esperança 

858 
1.297 764 

Vila Réggio 1.426 2.632 2.394 

Sudoeste 

Campos Elíseos 2.203 2.408 1.756 

Nelson Mandela 1.405 1.484 1.841 

Novo Tempo 1.268 1.454 702 

Sul 
Bandeiras 2.245 1.552 2.522 

Campo Belo 1.697 3.013 1.342 

TOTAL 17.693 24.637 23.315 

 

Como é possível observar, o total de atendimentos demonstra que os CRAS 

vêm atingindo seus objetivos nos territórios de alta vulnerabilidade social através de 

ações particularizadas e coletivas, conforme será descrito adiante. Quanto ao 

número de famílias atendidas, os CRAS atingiu a meta estipulada pelo SUAS, qual 

seja, de 1.000 famílias por ano.  

Em relação ao CRAS Flamboyant, avalia-se que dificuldades enfrentadas no 

decorrer do ano no âmbito das relações funcionais e a dificuldade de localização de 

um imóvel adequado no território para mudança da sede do CRAS, interferiram 

negativamente no pleno alcance da meta. 

No caso do CRAS Espaço Esperança, houve um rebatimento no número de 

famílias atendidas devido à situação relatada no tópico específico Centros de Artes e 

Esportes Unificados (CEU), e às mudanças de sede ocorridas no segundo semestre. 

A equipe do CRAS ficou temporariamente alocada no DAS Norte, restringindo os 

atendimentos às famílias acompanhadas e ao desenvolvimento de ações 
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específicas descentralizadas no bairro do Jardim Santa Mônica. Sendo assim, o 

acesso ao serviço ficou prejudicado em virtude da necessidade de deslocamento da 

população até a sede temporária e da intermitência de atividades no território.  

O Trabalho Social com Famílias desenvolvido pelo Serviço de Proteção e 

Atendimento Integral à Família (PAIF), dentro dos Centros de Referência de 

Assistência Social (CRAS), tem se mostrado uma das principais formas de 

atendimento à população que necessita da política de assistência social. Isto é, o 

Trabalho Social com Famílias no PAIF é viabilizador de direitos de cidadania para 

indivíduos e famílias ainda invisíveis e sem acesso a bens e serviços disponíveis 

apenas para uma parte da sociedade. 

O desenvolvimento do trabalho social é pautado na prevenção, proteção e 

na pro atividade, e ocorre através de ações, de cunho individual ou coletivo, de 

acordo com a situação de risco e/ou vulnerabilidade da família. Neste sentido, 

mostra-se importante a participação das famílias no processo de escolha e 

elaboração do seu plano de atendimento, ultrapassando práticas profissionais de 

tutela e de descrédito no potencial de superação das situações de vulnerabilidades 

pelas famílias.  

Perante a sua potencialidade, a oferta de atividades grupais nos serviços de 

assistência social constitui-se em importante metodologia de trabalho junto ao seu 

público e uma das ações mais importantes do PAIF, visto que busca fortalecer a 

prevenção a partir da coletivização de demandas individuais. 

Os Grupos de Convivência e as Oficinas com Famílias são realizados pelas 

equipes técnicas dos CRAS, com base no conhecimento e compreensão da 

realidade dos territórios e das relações familiares, podendo levar a uma reflexão 

sobre determinados temas que sejam de interesse das famílias. 

Cabe apontar que, ao longo dos últimos anos, os CRAS investiram 

demasiadamente no processo de revisão metodológica das oficinas de trabalhos 

manuais como uma forma de incentivar a participação das famílias no serviço e/ou 

disparador de reflexões para o enfrentamento das desigualdades e fortalecimento 

dos vínculos familiares e comunitários, em conformidade com os objetivos do PAIF. 

Os quadros a seguir evidenciam atividades desenvolvidas em cada um dos 

serviços, por técnicos de nível médio e superior durante o ano de 2018, bem como 

os resultados alcançados: 
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Tabela 3 - atividades desenvolvidas em cada um dos serviços, por técnicos de nível 

médio e superior durante o ano de 2018, bem como os resultados alcançados. 

CRAS Ação realizada Resultados alcançados 

Bandeiras 

Oficina com dança 

Oficina de convivência para 

adultos, com encontros semanais, 

conduzida pela agente de ação 

social e uma técnica de nível 

superior. 

Através da música e dança, foram 

trabalhados temas relevantes ao 

PAIF, trazendo reflexões, como 

por exemplo, feminismo, racismo, 

acesso a direitos, focando na 

convivência e fortalecimento dos 

vínculos dos participantes. 

- Favoreceu a vinculação dos participantes 

com o CRAS, propiciando a participação crítica 

em outras atividades ofertadas no serviço; 

- Proporcionou a vinculação entre os usuários, 

formando e/ou fortalecendo a convivência 

comunitária; 

- Possibilitou conhecimento sobre o 

CRAS/PAIF, que gerou a divulgação deste 

serviço para outras pessoas na rede de 

convivência dos participantes; 

- Inclusão de homens que solicitaram a 

participação. 

Campo Belo 

 

Oficina socioeducativa com 

mulheres 

- Garantia de um espaço de convivência e 

discussão das questões do cotidiano; 

- Apropriação do sistema de garantia de 

direitos; 

- Ampliação do universo sociocultural e 

territorial, através de visitas a outros serviços e 

cidades, bem como de intercâmbios com 

outros grupos; 

- Fortalecimento das relações interpessoais e 

da autoestima dos participantes. 
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CRAS Ação realizada Resultados alcançados 

Campos 

Elíseos 

Grupos informativos sobre o 

programa BPC  

- Maior divulgação das ações do CRAS; 

- Acesso aos serviços ofertados no território; 

- Maior aproximação do beneficiário com o 

serviço; 

- Apropriação das informações sobre sistema 

de garantia de direitos. 

Espaço 

Esperança 

Oficina Movimento das Minas 

Foca no empoderamento de 

meninas vítimas ou não de 

violência 

 

Oficina Novos Horizontes 

Foca no empoderamento 

Intergeracional e Igualdade Racial 

- Participação ativa das jovens e usuários; 

- Aprofundamento do conhecimento das 

questões de gênero com ênfase no machismo 

e na questão racial; 

- Vivências externas: Museu Afro Brasileiro, 

Lago do Café, CAISM, Câmara Municipal, 

CEAMO; 

- Participação dos usuários na articulação e 

desenvolvimento de ações conjuntas com 

coordenadorias de Direitos Humanos, 

Juventude e CEPIR – Igualdade Racial; 

- Fortalecimento da autoestima; 

- Maior envolvimento e participação em 

questões referentes a comunidade; 

- Fortalecimento da juventude no território 

favorecendo a quebra dos ciclos de violência. 

Flamboyant 
Oficinas de Convivência (7 

oficinas) 

- Fortalecimento dos vínculos comunitários e 

familiares; 

- Inclusão de idosos que se encontravam em 

situação de isolamento social nos grupos. 
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CRAS Ação realizada Resultados alcançados 

Florence 

Grupo Família Viva 

Grupo formado por mulheres na 

faixa etária de 16 a 50 anos, com 

baixa escolaridade (ensino 

fundamental incompleto), renda 

familiar inferior a 1 e 1/2 salário 

mínimo ou nenhuma renda.  

O objetivo principal é o 

empoderamento individual e 

comunitário dos seus participantes 

na perspectiva da emancipação e 

autonomia, por meio de 

metodologias dialéticas. Ocorre 

duas vezes por semana, de forma 

descentralizada no Jardim 

Florence II 

- Lugar do CRAS como referência para busca 

de orientações e acesso a programas e 

benefícios socioassistenciais e das demais 

políticas; 

- Maior adesão de participantes dos grupos em 

atividades do território, com ou sem vínculo 

com o CRAS. 

- Fortalecimento da convivência no grupo, 

favorecendo o debate acerca de questões e 

situações trazidas, tais como: gênero, 

eleições;  

- Maior protagonismo, autonomia e vínculo 

entre os participantes, fortalecendo a rede 

comunitária local; 

- Ampliação do atendimento de usuários com 

dificuldades de acesso ao CRAS, através da 

descentralização das atividades. 

Nelson 

Mandela 
Oficina de Mangá 

- Aproximação do CRAS com as famílias dos 

participantes da oficina, a partir das visitas 

domiciliares realizadas pela técnica de 

referência. 
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CRAS Ação realizada Resultados alcançados 

Novo Tempo 

Oficina “Mundo do Trabalho”: em 

parceria com o Centro de 

Integração Empresa-Escola 

(CIEE), para sensibilização e 

preparação de jovens para o 

mercado de trabalho.  

 

Foram realizados cinco encontros, 

com as seguintes temáticas: 

- Identidade 

- Conceito de trabalho e postura profissional, 

Currículo e entrevista/Imagem pessoal, 

profissional e conduta ética;  

- Comunicação, negociação e trabalho em 

equipe;  

- Planejamento pessoal e avaliação dos 

encontros. 

- Ampliação do acesso à estrutura de 

oportunidades de emprego para os jovens (14 

a 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, sociabilidade, convivialidade, 

cooperação e 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. 

- Adesão de famílias em acompanhamento e 

inclusão de novas famílias do território 

Segundo avaliação dos participantes, 

promoveu: 

- Melhora na qualidade de vida 

- Redução do isolamento social 

- Melhora na autoestima 

São Luís 

Grupo de discussão sobre o tema 

“Direitos Humanos” com os 

adolescentes beneficiários do 

Programa Ação Jovem e Ação em 

parceria com o CIEE. 

- Prevenção da violação de direitos e aumento 

da capacidade de lutar pela preservação 

destes através da conscientização sobre o que 

são e quais são os direitos humanos, e em 

quais situações consideram-se que estes 

foram violados. 

- Ampliação do repertório dos jovens no que se 

refere ao mercado de trabalho 
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CRAS Ação realizada Resultados alcançados 

Satélite Íris 

Acompanhamento Coletivo 

Realizado através de seis 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. 

 

Grupo Uruguai 

Grupo São Judas 

Grupo das Artes (Circulo Cultural 

– Parceria com a PUC Campinas) 

Grupo Troca de Saberes  

Grupo Capoeira 

Grupo Gestante 

- Fortalecimento de vínculos entre serviço, 

comunidade e família, ampliando o 

entendimento do papel do CRAS no território; 

- Novas abordagens e metodologias de 

trabalho na perspectiva de gênero por meio da 

parceria com a Universidade (Curso de 

Extensão da PUC Campinas) 

- Inserção de usuários em outros serviços da 

rede e de outras políticas; 

- Fortalecimento das mulheres enquanto 

lideranças comunitárias; 

- Introdução e aprofundamento do conceito de 

direitos das mulheres, gestantes, crianças e 

violência obstetrícia (Grupo de Gestantes); 

- Protagonismo e autonomia dos participantes 

do Grupo Troca de Saberes; 

- Fortalecimento da convivência nos grupos, 

favorecendo o debate acerca de questões e 

situações trazidas / vivenciadas pelas famílias 

como, o tema Feminicídio devido à ocorrência 

de casos no território; 

- Reconhecimento de demandas comuns entre 

as famílias participantes, favorecendo o 

trabalho no sentido da superação e 

atendimento dessas necessidades através a 

articulação com outras Políticas Públicas (rede 

intersetorial); 

- Ampliação do acesso a locais pouco 

conhecidos pelas famílias, através de passeios 

ao SESC, Fazenda Roseira e Planetário; 

- Participação dos usuários na Pré Conferência 

e Conferência Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente. 
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CRAS Ação realizada Resultados alcançados 

Vila Réggio 

Oficina “Arte e Convivência” 

Trata-se de espaço de 

convivência semanal, por 

intermédio de técnicas artesanais 

diversificadas. 

A oficina estrutura-se em módulos 

favorecendo maior acesso aos 

usuários. 

- Convivência entre as participantes, que são 

de diferentes bairros e com diferentes 

condições sociais e culturais; 

- Maior aproximação entre CRAS e famílias; 

- Ampliação da rede de apoio, por meio do 

fortalecimento de vínculos entre as 

participantes; 

- Desconstrução de preconceitos entre as 

participantes (racial, pobreza, religiosidade, 

aparência). 

 

Observa-se que os serviços proporcionaram novas experiências às famílias, 

promoveram transformações, discutiram e refletiram sobre interesses comuns, 

fortaleceram o papel protetivo das famílias, meios para combater as vulnerabilidades 

no território e estimularam a participação coletiva nas discussões, através dos 

grupos de convivência e oficinas com famílias, abordando temáticas como, acesso a 

direitos sociais, questões familiares, enfrentamento de situações que levam à 

vulnerabilidade, meio ambiente, vida em comunidade, dentre outros. 

Os CRAS, também, desenvolvem ações específicas junto às famílias 

beneficiárias do Programa Bolsa Família (PBF) e do Benefício de Prestação 

Continuada (BPC), considerando-se que os benefícios assistenciais são medidas 

importantes na distribuição de renda e garantia de dignidade aos indivíduos e 

famílias com impossibilidades de arcar por conta própria com o enfrentamento de 

contingências sociais, cuja ocorrência provoca riscos e fragilizam a manutenção da 

vida social do indivíduo e/ou família. 

Houve continuidade no trabalho desenvolvido com público do PBF, onde, de 

modo geral, realiza-se busca ativa e convocação das famílias que se encontram em 

descumprimento de condicionalidades do Programa, para comparecimento no grupo 

de orientação sobre o programa e suas condicionalidades. Nesta oportunidade 

também se realiza o agendamento para atualização cadastral e, se necessário, 

preenchimento de formulário de recurso e do Sistema de Condicionalidades 
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(SICON). Aqueles que não podem comparecer no grupo ou já conhecem os 

procedimentos referentes ao recurso é possível realizar o agendamento no Cadastro 

Único diretamente. Como estratégia para a prevenção do descumprimento de 

condicionalidades, alguns serviços realizam grupo informativo com as famílias 

recém-incluídas no Programa. 

Como resultados alcançados apontam-se: maior acesso à informação sobre 

o PBF e a consequente redução de situações de descumprimento de 

condicionalidades; (re)conhecimento do CRAS e referenciamento para a rede, 

viabilizando acessos aos serviços; inclusão no acompanhamento PAIF; mudança de 

paradigma Culpabilização X Direito; a possibilidade das famílias se reconhecerem 

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

saída da visão individualista da condicionalidade para uma noção mais ampla dos 

problemas sociais existentes no território. 

A interface com as políticas de Saúde e Educação ainda se constitui um 

desafio, em especial no que se refere à utilização dos códigos de descumprimento 

informados no Sistema. Além disso, apontam-se dificuldades na mobilização para as 

atividades, em virtude das limitações de transporte, e insuficiência de recursos 

humanos (equipe técnica) para a condução destas e acompanhamento das famílias.  

Para 2019, há indicação de melhorar o diálogo e fluxo com a Coordenadoria 

de Transferência de Renda e Cadastro Social no que se refere à organização da 

agenda do Cadastro Único Federal e a identificação dos beneficiários do PBF 

atendidos pela média complexidade e/ou em situação de averiguação cadastral. 

Destaca-se a necessidade de avançar na interlocução entre as três políticas (saúde, 

educação, assistência social) responsáveis pelo programa, bem como na construção 

de instrumentais que mensurem o impacto das ações realizadas. 

No que se refere ao trabalho com os idosos e pessoas com deficiência que 

recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC), além dos grupos de 

convivência, em 2018, os CRAS deram continuidade às ações disparadas em 2017 

e intensificaram as ações direcionadas àqueles beneficiários sem cadastro único, 

cujo benefício poderá ser cancelado em 2019, tendo em vista a Portaria 

Interministerial n° 5/2017 que coloca como obrigatoriedade para o recebimento do 

benefício ser cadastrado no Cadastro Único Federal. 
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Diante do pouco material informativo enviado pelo governo federal, da 

desatualização dos dados cadastrais e da redução da disponibilidade de transporte 

para realização de busca ativa, a ação dos CRAS ficou limitada à articulação com a 

rede de serviços do território para divulgação das mudanças das diretrizes 

operacionais do BPC e acolhimento da unidade móvel do Cadastro Único; parceria 

com a saúde para localização e referenciamento deste público ao Cadastro Único; e 

monitoramento e acompanhamento do processo de requerimento do BPC. 

Cabe destacar que as mudanças graduais de procedimentos para requisição 

do BPC pelo INSS têm dificultado o acesso ao usuário e, em contrapartida, exigido 

cada vez mais das equipes técnicas a operacionalização do sistema e o 

acompanhamento do processo, uma vez que o usuário não dispõe de ferramentas 

e/ou habilidades para uso autônomo desse procedimento. 

Apesar disso, foi possível atingir um número significativo de idosos e 

pessoas com deficiência, o que viabilizou a atualização e/ou o cadastramento dos 

beneficiários no Cadastro Único e, consequentemente, garantiu o acesso ao BPC. 

Neste processo, os CRAS também avançaram na sua referência para a população 

do território e para a rede. 

Vale ressaltar que a interface com a Coordenadoria de Transferência de 

Renda e Cadastro Social é essencial para operacionalização e desenvolvimento dos 

programas e benefícios nos territórios; orientações gerais sobre os programas de 

transferência de renda estaduais (Renda Cidadã e Ação Jovem); esclarecimentos de 

dúvidas e planejamento de ações referentes ao processo de cadastramento do BPC; 

dentre outros. 

Outrossim, as ações de caráter comunitário se revelam instrumento de 

destaque na prevenção de situações de vulnerabilidade e no processo de 

mobilização social, fortalecimento de vínculos comunitários e do sentimento de 

coletividade. O quadro abaixo destaca algumas destas ações realizadas nos 

territórios: 
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Tabela 4 - ações realizadas nos territórios 

CRAS Ações realizadas Resultados alcançados 

Bandeiras 

II Semana da Consciência Negra 

Semana (05 a 09/11) em que o CRAS 

ofertou as seguintes atividades: bate 

papo sobre cotas raciais, Cine CRAS 

(exibição de curta metragem com 

reflexão), oficina de capoeira, oficina 

com dança, exibição de vídeos, 

exposição de esculturas, histórias em 

quadrinhos e personalidades negras. 

Contou com a participação de 

educador social e professora de 

capoeira do SCFV do território. 

- Reflexão e a fala sobre racismo a partir da 

vivência dos usuários; 

- Fortalecimento do trabalho conjunto da 

equipe, favorecendo a soma das diferentes 

habilidades pessoais dos profissionais, com a 

apresentação artística da música “Cota não é 

esmola” de Bia Ferreira pela equipe no bate 

papo. 

- Rompimento do silenciamento sobre a 

temática das cotas raciais; 

- Transversalidade do tema “Racismo” 

trabalhado nas atividades ao longo do ano e 

não apenas na realização da II Semana. 

- Participação da escola nas atividades da II 

Semana. 

Campo 

Belo 

Evento “Negro Sou” 

Pelo quarto ano consecutivo, o CRAS 

realiza um evento em alusão ao Dia da 

Consciência Negra, contribuindo assim 

para a expansão do debate sobre o 

tema. 

- Os participantes se posicionaram de tal 

forma que exemplificaram a discussão com 

vivências pessoais, sendo perceptível que o 

grupo se identificou com a temática. 

 

Campos 

Elíseos 
I Seminário Intersetorial Girassol 

- Confecção da cartilha com o diagnóstico do 

microterritório do CRAS; 

- Discussão acerca de quais demandas do 

território devem ser o foco da intersetorial, a 

partir da apresentação do levantamento de 

dados do território; 

- Divulgação do trabalho desenvolvido pelos 

serviços do território, através de stands; 

- Fortalecimento da relação / parceria entre 
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CRAS Ações realizadas Resultados alcançados 

os serviços da rede. 

Espaço 

Esperança 

Rodas de Conversas temáticas sobre: 

- Abuso e Exploração Sexual contra 

Crianças e Adolescentes 

- Feminicídio – Direito Violado 

- Igualdade de Gênero e Racial 

- Maior participação dos usuários; 

- Contribuição no debate e compreensão 

sobre violação e violência de gênero e racial; 

- Parceria com a Saúde e OSC’s para 

utilização do espaço físico para realização 

das rodas de conversa; 

- Participação de usuários em roda de 

conversa no CEPIR e Coordenadoria da 

Juventude. 

Flamboyant 

Ação do Dia da Mulher 

Roda de conversa com a psicóloga 

Tânia Azevedo – S.O.S. Ação Mulher 

e Família, com enfoque na questão do 

feminismo na contemporaneidade. 

- Usuárias participantes avaliaram 

positivamente a ação; 

- Referenciamento das mulheres ao Serviço 

para atendimento e orientações. 

Florence 

Roda temática 

O CRAS realizou rodas de conversa 

temáticas, conforme demandas 

trazidas pelos usuários no 

acolhimento.  

- CRAS como referência para busca de 

orientações e acesso a programas e 

benefícios assistenciais e de outras políticas; 

- Disseminação da informação; 

- Maior acesso aos serviços da rede. 

Nelson 

Mandela 

Oficina sobre Abuso e Exploração 

Sexual de crianças e adolescentes 

- Acesso a espaços das unidades de ensino 

da região, abordando uma temática pouco 

discutida nesses espaços. 
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CRAS Ações realizadas Resultados alcançados 

Novo 

Tempo 

Oficina de rap & literatura “Parada 

Poética” 

Realizada em cinco encontros (maio e 

junho) e conduzida pelo arte-educador, 

rapper e poeta Renan Inquérito, teve 

por pressuposto a aposta de que o rap 

é uma linguagem conhecida e 

valorizada dentre os jovens das 

periferias urbanas e a literatura com 

afinidades eletivas com o RAP, 

nomeadamente a chamada literatura 

marginal, foi empregada como uma 

porta de acesso, um convite ao 

ingresso no mundo das letras, 

oferecendo a esse público, que 

experimenta diuturnamente grandes 

riscos sociais e notória vulnerabilidade, 

um momento de suspensão do 

cotidiano, a instauração de novos 

horizontes de possíveis, um espaço 

criativo, plural e acolhedor que 

resgatasse o direito ao sonho.  

- Oportunizou a apropriação da palavra e o 

reconhecimento das narrativas e visões de 

mundo dos jovens e adolescentes 

participantes; 

- Confecção artesanal de uma antologia, a 

qual, posteriormente, foi objeto de uma 

tiragem de 200 exemplares e teve seu 

lançamento oficial no Sarau “Novo Tempo de 

Poesia” realizado na Biblioteca Municipal 

Ernesto Zink, no dia 30/08, com participação 

dos autores, alunos da EMEJA Nísia Floresta 

e convidados; 

- Repercutiu na demanda pela realização de 

um sarau regular no território, por parte dos 

jovens e adolescentes;  

- Culminou no fortalecimento da relação dos 

jovens e adolescentes com o CRAS; 

- Promoveu um aprofundamento da 

cooperação e sinergia internas na equipe 

envolvida na organização das atividades. 

Recanto 

Anhumas 

Oficinas temáticas 

Foram desenvolvidos temas e 

assuntos relevantes do território, 

como: saneamento básico, limpeza em 

torno do rio Anhumas, febre maculosa, 

dengue, contexto político nacional, 

atualidades (copa do mundo e direitos 

previdenciários), relacionamentos 

interpessoais do grupo e relações 

- Maior interesse do grupo sobre as temáticas 

abordadas; 

- Melhora na interação entre as mulheres do 

grupo; 

- Devolutiva por parte das participantes das 

oficinas, quanto a melhora nas relações 

familiares; 

- Empoderamento das mulheres. 
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CRAS Ações realizadas Resultados alcançados 

familiares. 

São Luís 

Dia da mulher (08/03) 

Participação na organização da 

caminhada em memória de Maria de 

Fátima, moradora do bairro que foi 

estuprada e morta 

- Fortalecimento das lideranças do território;  

- Grande manifestação popular de repúdio à 

violência contra a mulher. 

Satélite Íris 

Pré Conferência Municipal dos Direitos 

das Crianças e Adolescentes e 

Conferência Municipal 

- Participação ativa dos jovens do grupo de 

acompanhamento e do programa Ação 

Jovem no evento, contribuindo com o 

processo, o planejamento e condução do 

debate sobre Garantia dos Direitos, Políticas 

Públicas Integradas e de Inclusão social 

(Eixo1).  

Vila Réggio 

“Ação Comunitária” para apresentação 

do CRAS aos bairros Parque Família e 

Beira Rio, que foram incorporados ao 

território de atendimento do CRAS no 

segundo semestre de 2018, a partir do 

diagnóstico territorial realizado nas 

reuniões intersetoriais e com a rede de 

serviço socioassistencial.  

- Apresentação do CRAS às famílias nestes 

bairros; 

- Aproximação do CRAS com as lideranças 

destes bairros; 

- Articulação com a rede de serviços que 

atende os dois bairros para realização da 

ação. 

 

Se por um lado as oficinas são um importante recurso para o trabalho social 

com famílias na busca de promover transformações, propiciar espaços de 

pertencimento ao sujeito e construir perspectivas de vida por meio de descobertas e 

capacitações das suas potências, por outro, compreendendo que as demandas 

apontadas pelas famílias e/ou indivíduos podem ser resultantes de situações 
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encontradas no território como violência, desproteção social, preconceitos e 

desigualdades, os CRAS desenvolvem ações de caráter coletivo voltadas para 

alcance de objetivos no território, de uma forma mais ampla, que possibilitem 

alcançar um número maior de pessoas do que nas oficinas. 

Outra intervenção relevante realizada pelas equipes de trabalho dos CRAS 

refere-se às ações coletivas promovidas em parceria com a rede de serviços 

socioassistenciais e intersetoriais do território, na perspectiva de refletir sobre 

determinadas questões que não devem ser vistas como particular de cada pessoa 

ou de fortalecimento dos vínculos. A seguir, descrevem-se algumas destas ações: 

- Grupo de Formação de Liderança, Cidadania e Participação Popular 

desenvolvido pelo CEDAP com usuários do CRAS, lideranças e moradores do 

território – CRAS Campo Belo; 

- Urbanizarte – CRAS Campos Elíseos; 

- “Roda de Conversa Família”: apresentação do CRAS e discussão temas de 

interesse das famílias dos SCFV do território – CRAS Espaço Esperança; 

- Ação Comunitária “Nós na Praça” em parceria com a rede socioassistencial 

– CRAS Flamboyant; 

- Roda de Conversa no Bairro Sirius, utilizando a metodologia de Círculo de 

Cultura (Paulo Freire), em parceria com Defensoria Pública e lideranças locais – 

CRAS Florence; 

- “Cine Debate”, em parceria com o Centro de Convivência Inclusivo 

Intergeracional (CCII) – Casa Santana: propõe a reflexão e debate com os/as 

participantes por meio de filmes de curta metragem com temas diversos 

relacionados ao cotidiano – CRAS Florence; 

- Oficina da Beleza Itinerante – CRAS Nelson Mandela; 

- Sarau da Consciência Negra, cuja programação contou com “batalha de 

rimas”, “apresentação de vogue”, “declamação de poesias da negritude” e “papo reto 

do feminismo negro” – CRAS Novo Tempo; 

- Palestra sobre Direito da mulher com a presença de uma delegada 

aposentada, Dra. Maria Bernadete Steler – CRAS Recanto Anhumas 

- Ações promovidas pela Rede Novas Atitudes.com na temática do 18 de 

maio, dia da mulher, meio ambiente e consciência negra – CRAS Satélite Íris 
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- Atividade formativa com a rede sobre o dia 18 de maio em parceria com 

Casa de Cultura Itajaí; e para o dia 20 de novembro, com o Centro de Referência em 

Direitos Humanos e com o grupo- “Naturalmente Cacheadas” – CRAS São Luís; 

- Grupo Saberes e Sabores – Horta comunitária: os participantes visitaram 

locais da cidade e/ou instituições como, Horta Comunitária do Pq. Itajaí, Bosque dos 

Jequitibás, CATI, CEAMO, dentre outros – CRAS Vila Réggio; 

- “CRAS na Rede”: roda de conversa mensal sobre o Cadastro Único e 

benefícios a ele associados realizada nos serviços da rede com usuários e/ou 

profissionais – CRAS Vila Réggio. 

Cabe destacar, também, duas ações realizadas em parceria com o Conselho 

Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA): 18 de maio – Dia Nacional de 

Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes e Pré 

Conferência Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes e Conferência 

Municipal. 

Com relação ao dia 18 de maio, foram realizadas ações descentralizadas 

nos microterritórios, com participação de serviços da assistência social, saúde, 

cultura e educação. Aconteceram ações reflexivas sobre a temática nos serviços e 

cortejos pelas ruas dos territórios. A participação dos usuários foi mais qualificada, já 

que o tema foi trabalhado anteriormente no decorrer das atividades dos serviços; 

houve mobilização da rede de serviços dos territórios; produziu maior visibilidade da 

temática para a população em geral, inclusive, notou-se que os transeuntes se 

juntaram ao cortejo durante o percurso. 

No que se refere à Conferência, a rede socioassistencial dos territórios foi 

chamada e articulada para participação dos usuários em atendimento, bem como os 

profissionais foram convidados a participar da organização do evento, conforme 

suas possibilidades. Como resultados, apontam-se o envolvimento da rede, o 

protagonismo dos adolescentes no evento e a participação significativa da 

população, mesmo diante da limitação no número de vagas para a pré e para a 

conferência e da dificuldade na comunicação com o CMDCA. 

Notadamente, o trabalho social com famílias desenvolvido pelos CRAS tem 

atingido seus objetivos no pressuposto da prevenção. Todavia as equipes sinalizam 

a necessidade de investimento em educação permanente (formação, capacitação e 

supervisão) para os servidores da PSB, objetivando o aprimoramento das 
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metodologias de trabalho e estratégias de mobilização, sensibilização e 

aproximação do público do CRAS nas ações coletivas realizadas. 

Ademais, apontam a importância de investimentos em recursos humanos e 

infraestrutura para continuidade e potencialização dos trabalhos executados, 

especialmente num contexto de tendência de esvaziamento do serviço público 

decorrente da não reposição dos funcionários aposentados e da escassez de 

recursos básicos para a execução do serviço como transporte e equipamentos de 

informática. 

Apesar das dificuldades enfrentadas, para o próximo ano, os serviços 

prospectam compreender com mais profundidade as características, especificidades 

e demandas da população, no intento de se qualificar a oferta de ações e atividades 

promovidas pelo CRAS; realizar oficinas de vivências que fortaleçam a identidade do 

serviço e o empoderamento dos usuários; executar ações de forma 

descentralizadas, ampliando o acesso da população ao serviço; executar ações 

relacionadas a temas como direitos humanos, machismo, racismo e exploração 

sexual infantil ao longo do ano, e não somente nas datas comemorativas; esclarecer 

as atribuições do CRAS junto à rede de serviços do território; divulgar o trabalho 

social desenvolvido pelos CRAS como, os Grupos de Convivência e Oficinas com 

Famílias; potencializar as ações de caráter coletivo e comunitário; estabelecer 

parcerias para a execução de atividades no território, sobretudo relacionado às 

situações de risco e vulnerabilidade que o atinge; e criar estratégia de avaliação do 

serviço pelos usuários. 

 

GESTÃO TERRITORIAL 

A gestão territorial é executada pelos serviços socioassistenciais de 

proteção básica de base territorial, sendo coordenada em conjunto pelas 

coordenadorias distritais e chefias de setor de CRAS. Tem como objetivo propiciar a 

interação e o fortalecimento dos vínculos entre diferentes atores, setores e 

instituições que compartilham recortes territoriais (área de abrangência) e/ou a 

população beneficiária, com vistas à: 

• Prevenção de ocorrência de situações de vulnerabilidade e riscos sociais nos 

territórios; 

• Desenvolvimento de potencialidades e aquisições; 
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• Fortalecimento de vínculos familiares e comunitários; 

• Ampliação do acesso aos direitos de cidadania. 

Na medida em que se opera na mesma realidade, principalmente em 

contextos territoriais, e o foco se volta para a melhoria do atendimento direto aos 

usuários dos serviços, é primordial que a rede socioassistencial e demais serviços 

públicos presentes no território reconheçam os outros como interdependentes, 

necessários e parceiros. Cada política pode e deve manter seu próprio campo de 

ação, entretanto, a existência de espaços institucionais de atuação para além da 

atuação específica, amplia as possibilidades de troca e da realização de ações 

compartilhadas. 

Portanto, a gestão territorial visa fomentar e fortalecer uma rede de proteção 

social nos territórios, com o planejamento e a execução de ações com o intuito de 

conferir maior efetividade às ações de atendimento direto às famílias, através da 

integração e complementaridade entre os serviços do território, considerando o 

contexto socioterritorial na análise das desproteções expressas pelas famílias.  

Em conformidade com o pressuposto de territorialização da PNAS (2004), é 

fundamental que os DAS e CRAS tenham um adequado conhecimento do território e 

promovam a articulação dos serviços que compõe a rede a eles referenciadas, com 

o propósito de se aproximar territorialmente das situações vivenciadas pela 

população e de viabilizar uma oferta integrada de serviços, programas, projetos e 

benefícios, e, consequentemente, de cobrir riscos e vulnerabilidades sociais.  

Dessa forma, considerar a abrangência de cada região e entender as 

particularidades de cada microterritório é relevante para que se construam 

alternativas para o melhor atendimento à população, na perspectiva da prevenção e 

fortalecimento das potencialidades de cada território. Logo, o diagnóstico territorial é 

fundamental para o planejamento e desenvolvimento de intervenções nos 

microterritórios.  

Nessa concepção, a Área de Vigilância Socioassistencial tem muito a 

contribuir, em especial na construção, análise de dados e suporte às equipes dos 

territórios. 

Como estratégia para avançar no processo de gestão territorial, criar canais 

de comunicação e de troca de informações, que seja capaz de aglutinar e/ou 

mobilizar interesses em torno das dificuldades, dos fenômenos e das 
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potencialidades dos territórios, os serviços investiram em espaços de articulação 

abrangendo aspectos internos como, a interface entre as proteções sociais e a 

relação com a rede socioassistencial, e externos, como a relação com outras 

políticas.  

Cada região estabeleceu dinâmica e desenhos próprios, traduzindo-se em 

ações e articulações tanto no nível regional quanto microterritorial, considerando a 

rede de serviços e as demandas presentes em cada (micro) território. Entretanto, 

todas atuaram em três dimensões: a) rede intersetorial, b) rede socioassistencial e c) 

interface entre as proteções sociais, as quais serão aprofundadas a seguir: 

 

Dimensão externa: articulação com as outras políticas sociais 

Historicamente, as regiões contam com espaços de articulação territorial 

intitulados reuniões intersetoriais, nos quais há participação massiva de 

representantes da rede socioassistencial da PSB e PSE, de forma mais sistemática 

da Saúde, e de forma mais variável das políticas de Habitação, Educação e 

Conselho Tutelar.  

O objetivo destes espaços é refletir acerca das situações de vulnerabilidade 

e riscos sociais que atingem os (micro) territórios e propor ações em rede que 

impactem o território. Ou seja, o foco não está relacionado somente ao trabalho 

conjunto, mas também nos resultados produzidos, e se estes de fato, incidem nas 

condições de vida das pessoas e dos grupos que são alvos das ações, sob 

diferentes pontos de vista. 

Em 2018, os fóruns intersetoriais constituídos nos territórios de DAS e CRAS 

se mantiveram e discutiram as demandas dos territórios, identificaram as 

potencialidades e fragilidades e realizaram ações integradas de prevenção com 

maior efetividade, tais como: 18 de maio, Consciência Negra, Urbanizarte, PMAS, 

PIC, XI Conferência da Criança e Adolescente, dentre outras. 

Embora venham se mostrando uma importante ferramenta para os 

territórios, observa-se que alguns espaços se mantiveram esvaziados, com rodízio 

de profissionais ou com pouca representatividade das demais políticas devido à 

dificuldade de compatibilização de agendas e as diferentes ordens de prioridade 

dadas a essa ação pelos seus interlocutores. Desta forma, verifica-se no processo 
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intersetorial que a participação e envolvimento nas ações integradas e articuladas 

constituem-se em desafios para sua institucionalidade.  

Logo, os desafios para efetivação desta proposta se encontram no âmbito da 

efetiva participação de todos os parceiros e da real apropriação das ações por todos 

os atores, como também da necessidade de fortalecimento da diretriz intersetorial 

por parte das demais políticas sociais. Isto é, envolve um comportamento 

colaborativo de múltiplos de atores, cada qual com perspectivas e práticas 

profissionais diversas, e requer profundas alterações na forma de operar da gestão 

pública entre os atores envolvidos. Caso contrário, pode limitar as possibilidades da 

gestão territorial. 

Em contrapartida, os fóruns de discussão de caso têm se constituído como 

importante espaço de articulação, na medida em que agrega diferentes olhares 

sobre situações de maior complexidade e, consequentemente, aumenta a 

resolutividade das problemáticas ou a diminuição de seus impactos para as famílias, 

além de disparar a reflexão sobre questões relativas aos fluxos, oferta dos serviços 

e ações integradas. 

Para o ano de 2019, assinala-se a necessidade de se discutir estratégias de 

realização de ações intersetoriais em um cenário de agravamento das funções do 

Estado e fragilização do setor público, ao mesmo tempo em que se projeta elevação 

de demandas por serviços da assistência social, saúde e educação, além de 

pressões sociais face ao alto nível de desemprego, recessão econômica e 

precarização das relações de trabalho. 

Dimensão interna: articulação com a rede socioassistencial e 

interproteções 

Na perspectiva de um processo participativo e buscando construir 

consensos, alinhamento e unidade de atuação entre os diferentes atores envolvidos 

na política de assistência social, em 2018, a gestão do âmbito central, através do 

DOAS, prosseguiu com o Grupo de Trabalho Ampliado para o reordenamento da 

rede de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (GT SCFV Ampliado) 

e retomou o GT Interproteções (articulação PSB e PSE), os quais dialogam 

diretamente com os espaços regionais e microterritoriais.  

Avaliou-se dificuldades em manter a regularidade e coesão dos anos 

anteriores entre o GT SCFV Ampliado e Regional, pois os encontros do GT 
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Ampliado ficaram mais espaçados e parte dos espaços de articulação regionais 

sofreu um esvaziamento de representatividade mediante o cenário político e 

econômico, no qual as instituições passaram por uma reestruturação, resultando na 

redução do quadro de recursos humanos e priorização de atividades 

intrainstitucionais. 

Diante deste contexto, a metodologia empregada foi repensada na 

perspectiva de fortalecimento das relações territoriais e otimização dos espaços e 

discussões regionais. Dessa forma, o GT SCFV e GT Interproteções regionais foram 

reorganizados, tendo em vista que a discussão acerca da interface entre as 

proteções básica e especial poderia ser ampliada e qualificada com a participação 

dos mesmos atores comporiam ambos os espaços. 

Este processo se deu de maneira diferenciada em cada região, tendo em 

vista as especificidades e diversidades dos territórios, no que se refere à rede 

socioassistencial e organização dos espaços instituídos. Mais adiante, em um tópico 

separado, será possível observar tais singularidades e caminhos traçados por região 

e microterritório.  

De modo geral, no que se refere ao GT SCFV Ampliado, os territórios 

apontam para 2019 a necessidade de pactuar o plano de reordenamento para dar 

materialidade ao processo em curso, englobando a relevância da composição e 

vinculação das OSC's no SUAS e, consequentemente, na interface com os DAS e 

CRAS, bem como assegurando o fluxo de referência e contrarreferência já 

construído coletivamente, resultando no fortalecimento da gestão territorial. 

Reconhece-se, também, a importância e a intencionalidade dos espaços 

regionais e microterritoriais. Todavia, as regiões enfrentam barreiras tais como, a 

limitação das coordenações e equipes técnicas das OSC’s para pactuações. Logo, 

assinalou-se a necessidade de uma ação voltada para os dirigentes das entidades 

visando sensibilização e apropriação das metodologias propostas pelo 

reordenamento. Com essa estratégia, acredita-se que se garantiria a 

representatividade dos serviços nos espaços de discussão e a efetivação das 

propostas deliberadas, especialmente diante de um cenário político e econômico de 

retirada de direitos, de aumento da pobreza e desigualdade social, e, conforme já 

citado anteriormente, de crescimento da procura por serviços de assistência social. 
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De modo complementar, os territórios apontam a necessidade de 

capacitação para os educadores e técnicos no âmbito do atendimento ao público 

prioritário, PCD, LGBT, jovens. Neste sentido, além do recurso financeiro, identifica-

se como uma das principais dificuldades a insuficiência de processos de formação 

continuada para os trabalhadores da rede. 

Outro importante avanço, no ano de 2018, foi a inclusão e/ou atualização do 

Cadastro Único Federal dos usuários atendidos pelos SCFV, em virtude do fluxo 

estabelecido entre as OSC's e a CTRCS para uso da unidade móvel do Cadastro 

Único e o progresso no registro das atividades realizadas no SIGM pela rede 

executora do SCFV. Logo, o SIGM se consolida enquanto instrumento de gestão e 

facilita o processo de gestão territorial. 

 Com relação ao GT interproteções, reafirma-se os espaços regionais como 

estratégicos para aproximação entre os serviços, apropriação e articulação dos 

fluxos de trabalho, além de pensar o usuário de forma sistêmica no SUAS. Isto é, 

reconhecem a importância do investimento na melhoria dos fluxos e a agilidade na 

atribuição e circulação das situações, tendo em vista o melhor interesse do usuário. 

Tal processo garante aos casos complexos não permanecerem em degraus 

burocráticos, mas serem atendidos por serviços articulados com capacidade de 

identificar rapidamente o serviço que melhor atenda as demandas do usuário. 

 Todavia, existem algumas dificuldades neste processo: a rotatividade dos 

representantes dos serviços da PSE nas cinco regiões, em virtude da rede/equipe 

reduzida; a prevalência de espaços de discussão dos casos, gerando um 

distanciamento na reflexão sobre o fluxo entre as proteções; a oferta insuficiente de 

serviços que respondam às demandas dos usuários, o que, por vezes, impossibilita 

a resolução das situações concretas. 

Para 2019, prospecta-se promover encontros, além das discussões de 

casos, para atualização e conhecimento das metodologias de trabalho das 

proteções, considerando as mudanças ocorridas nos últimos anos e as 

especificidades de cada unidade de trabalho; aprofundar entendimentos sobre: o 

que é ser referência do atendimento; discutir os limites intersetoriais e dos próprios 

serviços que atendem as famílias (entrada/tempo de permanência versus limite de 

atuação do serviço/desligamento); pensar o plano de atendimento integrado da 
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família; criar fluxo de contrarreferenciamento, tanto por escrito como discussão de 

caso. 

Processos desencadeados nos territórios 

REGIÃO NORTE 

Foi pauta das reuniões socioassistenciais da região Norte – Reordena Norte 

– o atendimento ao público prioritário do SCFV, sua inclusão e manejo. Identificou-

se e discutiu-se o atendimento às pessoas com deficiência e saúde mental e, 

visando a qualificação dos profissionais. Alguns dos serviços que atendem este 

público realizaram diálogos com a Fundação Síndrome de Down, APAE e CAPS. 

Entretanto, os profissionais da rede ainda apontam a necessidade de capacitação 

neste âmbito.  

Além disso, representantes das Proteções Sociais Básica e Especial 

integraram este espaço de articulação, assim como pautas do GT interproteções 

passaram a compor os temas de discussão, em encontros intercalados ao Reordena 

Norte, sendo abordado o diálogo sobre os serviços, metodologias de trabalho, porta 

de entrada e fluxos. Posteriormente, com o intuito de alinhar compreensões e 

papéis, o debate se aprofundou com discussão de casos emblemáticos que exigem 

a interface entre diversos serviços. Neste sentido, identifica-se como dificultador: a 

ausência da unidade de CREAS territorializado; a rotatividade de representantes da 

Proteção Social Especial no GT, dado o tamanho das equipes e a dinâmica dos 

serviços da média e alta complexidade. 

Com relação à reunião socioassistencial do microterritório do CRAS Vila 

Réggio, nomeado RodaRede, dentre os pontos discutidos, destacam-se: a) Fluxo 

entre CRAS e SCFV, favorecendo a interface entre os serviços; b) apresentação dos 

serviços da alta complexidade – criança e adolescente, ampliando o conhecimento e 

a compreensão do trabalho executado; c) Leitura do território baseada nas 

potencialidades e desafios observados no cotidiano e em dados orientadores de 

ações e intervenções integradas, resultando, inclusive na inclusão dos bairros Beira 

Rio e Parque Família na área de cobertura do CRAS. Por outro lado, tem sido um 

desafio produzir um sentido deste espaço para a rede SESF da média 

complexidade, portanto, sugere-se o mapeamento dos objetivos dos espaços 

microterritoriais concomitante ao GT SCFV Ampliado, com vistas a traçar estratégias 

de fortalecimento dos processos estabelecidos. 
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No que se refere à reunião com a rede socioassistencial do CRAS Espaço 

Esperança, intitulado como Colegiado de Gestão Territorial (CGT), no processo de 

planejamento, pactuou-se que os coordenadores dos serviços comporiam o espaço, 

com o objetivo de organizar a PSB no território (fluxo operacional, discussão de 

caso); elaborar um mapeamento das vulnerabilidades do território; dialogar sobre os 

programas de transferência de renda e o protocolo de gestão integrada (encontros 

temáticos), incluindo as demais políticas setoriais; e socializar as metodologias 

utilizadas (experiências) com o reordenamento. Avalia-se a necessidade de, no ano 

de 2019, avançarmos nas discussões sobre diagnóstico socioterritorial, incluindo a 

rede pública da Educação e Saúde; na inclusão no SCFV dos os usuários 

referenciados pelo CRAS (disponibilidade de vagas); na compreensão do processo 

de reordenamento conceitual e composição das estratégias de atendimento conjunto 

e complementar de famílias e membros. 

Cabe apontar que no âmbito da articulação entre CRAS Espaço Esperança 

e executoras do SESF, realizaram-se reuniões de discussão de casos, estabeleceu-

se parceria para monitoramento do descumprimento de condicionalidades do PBF e 

avançou-se na comunicação das inclusões e desligamentos das famílias 

acompanhadas pelo PAEFI e SESF. Contudo, um ponto que precisa ser mais bem 

debatido refere-se às atividades desenvolvidas pelo PAIF, pois a PSE tem uma alta 

expectativa deste serviço no âmbito de acompanhamento individualizado, quando na 

verdade, a PSB investe no trabalho coletivo e preventivo. 

 

REGIÃO LESTE 

O principal desafio enfrentado pelo GT SCFV Regional Leste foi em relação 

à representatividade e rotatividade dos profissionais da rede e a ausência de 

representante do CREAS territorializado. Assim, a proposta metodológica definida 

apontou para encontros mensais, intercalando a pauta do SCFV e Interproteções.  

Acerca da operacionalização dos SCFV, houve maior aproximação com a 

rede a partir da discussão sobre fluxo de referenciamento e o papel das OSC's como 

serviço complementar da assistência social, conforme a PNAS. Apontam-se como 

desafios: o atendimento do público prioritário, a qualificação das equipes, o registro 

das atividades no SIGM, o distanciamento de algumas famílias e a insuficiência de 

equipamentos da saúde no território, em especial da saúde mental. 
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Quanto ao GT Interproteções, a aproximação se deu, primeiramente, através 

da apresentação dos serviços e, posteriormente, a proposta era avançar na reflexão 

acerca da atuação conjunta e fluxo. Todavia, o processo ficou prejudicado em 

virtude da inconstância da participação dos serviços da PSE nas reuniões mensais. 

Para o próximo ano prospecta-se avançar no alinhamento dos procedimentos e 

fluxos, no fortalecimento dos espaços de discussão de caso comuns e na 

interlocução acerca das inclusões e desligamentos das famílias aos serviços. 

No que tange a rede referenciada ao CRAS Flamboyant, a proximidade junto 

a rede favoreceu o referenciamento das famílias ao CRAS para inclusão e/ou 

atualização do Cadastro Único Federal, bem como no PAIF. Também houve o 

encerramento do convênio entre a OSC CEAC e a Prefeitura, sendo as vagas 

repassadas para outra instituição no território, a saber, OSC Centro Comunitário 

Criança Feliz. O CRAS acompanhou a transição dos usuários atendidos, porém a 

ausência de profissional da CSAC, devido ao processo de aposentadoria, dificultou a 

realização deste processo no que diz respeito às orientações necessárias, pois a 

OSC CEAC permaneceu ofertando atividades para as crianças inscritas.  

Apesar dos avanços alcançados junto à rede socioassistencial, ainda se 

observa a não participação sistemática nas reuniões do GT SCFV Regional e nas 

reuniões de gestão territorial do CRAS. Assim, para o ano de 2019, buscar-se-á 

estratégias para aproximação e fortalecimento da gestão territorial junto à rede 

socioassistencial. 

Com relação ao CRAS Recanto Anhumas, com a aposentadoria da chefia de 

setor e a não reposição imediata, os processos se tornaram mais morosos, a equipe 

assumiu algumas atividades já programadas no território como, a interface junto à 

rede socioassistencial e intersetorial, com o apoio da coordenação do DAS Leste. 

Com a instituição da nova chefia, foi possível a retomada dos processos, 

principalmente no que diz respeito aos procedimentos de referenciamento e 

contrarreferenciamento. 

 

REGIÃO SUDOESTE 

A região Sudoeste avalia a unificação do espaço socioassistencial e 

interproteção como a alternativa mais coerente e assertiva, especialmente diante do 

tamanho da rede do território e das representatividades que compõe ambos os 
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espaços. Também realizaram uma apresentação dos serviços da PSB, PSE Média e 

Alta Complexidade, embora tenha oscilado a participação da rede de SCFV e da alta 

complexidade.  

Compreende que o espaço favorece a construção da política de assistência 

social, a partir da discussão coletiva de demandas pertinentes a política, bem como 

possibilita o desenvolvimento de ações coletivas integradas como, o 18 de maio – 

Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e 

Adolescentes. Além da realização de atividades articuladas, a implantação do 

CREAS Sudoeste permitiu o adensamento da relação com a média complexidade, 

no sentido do compartilhamento dos casos e construção de referenciamentos. 

Como as outras regiões, também se buscou realizar uma leitura dos dados 

do território, baseado na experiência do território do CRAS Novo Tempo, cuja 

análise partiu dos dados do Cadastro Único e do DATASUS (sistema da saúde) para 

estabelecer alguns indicadores demográficos como, distribuição etária, taxa de 

fecundidade, mortalidade e migração. Neste sentido, reitera-se a importância da 

vigilância socioassistencial e dos dados em escala microterritorial para orientar a 

ação dos serviços. 

Apesar do pequeno número de OSC’s, a articulação com a rede 

socioassistencial no microterritório do CRAS Novo Tempo tem se constituído, 

através de ações em parceria, tais como a Programação do mês “Março da Mulher” 

que envolveu oficinas da beleza, alimentação saudável, sexualidade e turbante, com 

destaque desta última que contou com a apresentação e discussão da vida e obra 

da escritora negra Carolina Maria de Jesus. Ademais, o engajamento do SCFV 

itinerante Circolando foi valoroso para garantir a adesão das mães às atividades 

ofertadas em virtude do espaço de lazer, aprendizagem e convívio para as crianças 

e adolescentes, coordenado pela OSC. Desse modo, a equipe do CRAS vê com 

grande preocupação a possibilidade de encerramento das atividades da entidade no 

território, o que implica na redução da oferta do SCFV e reflete no pressuposto de 

prevenção dos riscos sociais. 

Como forma de aproximação com a rede socioassistencial, a equipe de 

trabalho do CRAS Nelson Mandela realizou visitas institucionais para conhecer as 

atividades desenvolvidas nas OSC’s a ele referenciadas, com o intuito de conhecer 

a oferta e qualificar o referenciamento dos usuários. Quanto à articulação com a 
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proteção especial de média e alta complexidades, o CRAS provocou o debate sobre 

a necessidade de se construir um espaço para discussão de caso, que resultou em 

reuniões mensais, no qual o CREAS Sudoeste tem participado das discussões, além 

de compor as rodas de conversa sobre violação de direitos com os usuários. 

Entretanto, ainda há necessidade de se avançar na comunicação com a PSE de alta 

complexidade. 

No território do CRAS Campos Elíseos, o processo de aproximação com a 

rede se deu, principalmente, através das várias ações do projeto do PAC Santa 

Lúcia, oportunidade em que a rede elaborou uma cartilha com as informações do 

território e, a partir do levantamento de dados realizado em 2017, promoveu um 

seminário sobre o território para a comunidade. Além disso, ocorrem reuniões 

periódicas com a equipe do CREAS Sudoeste e das unidades executoras do SESF 

para discussão de caso. 

 

REGIÃO SUL 

Na região Sul, a consolidação dos encontros mensais com a rede 

socioassistencial de SCFV propiciou a continuidade das discussões sobre o 

reordenamento dos serviços e o planejamento das ações conjuntas nos territórios, 

possibilitando a organização dos fluxos de referenciamento e 

contrarreferenciamento. A inclusão de representantes dos SCFV nos GT’s 

Interproteções e SUS/SUAS qualificou os atendimentos aos usuários em situação de 

maior vulnerabilidade e risco social, principalmente os casos da média complexidade 

que necessitavam de inclusão nos serviços CREAS/SESF. Devido à rotatividade de 

muitos profissionais da rede de SCFV, no ano de 2019 serão retomada as 

discussões sobre o papel da gestão dos CRAS nos territórios, público prioritário, 

metodologia, concepção, alinhamento dos fluxos de referenciamento e 

contrarreferenciamento em conjunto com a média complexidade (CREAS), com o 

objetivo de aprimorar o trabalho que já vem sendo desenvolvido na região. 

No âmbito do microterritório do CRAS Bandeiras, o processo de gestão tem 

acontecido com cada OSC em separado, devido a conflitos de agenda e 

sobreposição de atividades das entidades. A principal estratégia utilizada é a 

discussão de caso para alinhamento dos fluxos e outros entraves como, 

atendimento das famílias encaminhadas pelo CRAS para os SCFV, compreensão do 
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papel do PAIF e SCFV dentro do reordenamento e das normativas do SUAS e baixa 

divulgação das atividades ofertadas nos SCFV. 

Para o ano de 2019, propõe-se retomar e fortalecer o GT SCFV 

microterritorial, enquanto importante espaço de estabelecimento dos fluxos e 

compreensão das dinâmicas próprias do microterritório; e intensificar os diálogos 

com os SCFV sobre os papéis dos serviços PAIF e SCFV e sua articulação.  

De forma distinta, no território do CRAS Campo Belo, houve uma retração 

nas reuniões, devido a pouca presença de Organizações da Sociedade Civil no 

território e a pouca participação de representantes daquelas existentes. Essa 

situação poderá se agravar com o encerramento do convênio entre esta SMASDH e 

a OSC OBRA Social São João Bosco, único SCFV referenciado ao no território. 

Para o ano de 2019, há necessidade de se avançar em estratégias de respostas e 

formas de atendimento em um território tão vulnerável e com o agravo, recente, de 

situações de violência urbana, a esse público que poderá ficar descoberto, caso 

outra OSC não apresente proposta de trabalho para esse território.  

Outrossim, sob responsabilidade do DAS Sul, o SCFV Vila Formosa, único 

de execução direta, permanece em processo de reordenamento e, a partir da 

análise da demanda de atendimento, estrutura física, materiais pedagógicos, equipe 

de trabalho e condições socioterritoriais da região de localização, no decorrer do 

ano, intensificou-se a tentativa de estabelecer um convênio entre uma OSC e esta 

SMASDH para execução do SCFV e atendimento da comunidade. 

 

REGIÃO NOROESTE 

Na rede da região Noroeste avaliou-se a proposta de unificação dos espaços 

e, por fim, se considerou melhor apropriado manter os espaços em separado, mas 

com momentos integrados, conforme a necessidade. Além disso, neste período 

buscou-se favorecer a articulação microterritorial. 

A interface com a PSE tem acontecido através do GT interproteções 

Regional e do estabelecimento de espaços com o CREAS Noroeste para discussão 

de casos nos territórios de CRAS e DAS.  

A articulação com a rede de SCFV vem em uma cooperação crescente 

através do GT SCFV Ampliado e Regional. Este último tem buscado aproximar as 

unidades executoras dos SCFV e dos SESF, avançando no fluxo de referência e 
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contrarreferência, e tem pautado a implantação do Fórum de usuários da Assistência 

Social na região, com o intuito de ampliar o debate acerca dos direitos sociais frente 

à atual conjuntura nacional e, consequentemente, a mobilização e a sensibilização 

dos usuários no exercício do controle social na política de assistência social.  

O Conselho Municipal de Assistência Social, rede socioassistencial e 

usuários têm participado deste processo, o qual tem avançado timidamente, com a 

clareza de que se trata de um espaço de protagonismo da sociedade civil, diferente 

dos espaços de gestão do território. 

A articulação entre o CRAS São Luís e a rede socioassistencial a ele 

referenciada tem acontecido por meio de ações conjuntas promovidas pela 

Intersetorial Dandara como, o evento do Dia da Mulher, do Dia Nacional de Luta 

contra o Abuso e a Exploração Sexual da Criança e do Adolescente, e pelo Dia da 

Consciência Negra, e através de discussões de casos conduzidos conjuntamente 

entre os serviços ou envolvendo outros atores no território (especialmente educação 

e saúde). Ainda que a articulação aconteça de maneira satisfatória, no que diz 

respeito às temáticas da gestão, tal como a leitura das demandas do território, na 

visão do CRAS, ainda há prejuízo em função da indisponibilidade de agendas de 

coordenações das OSC's em participar destas reuniões regularmente, além de 

esbarrar em questões relacionadas a não existência de uma diretriz comum entre as 

políticas sociais que facilitaria a interlocução e percepção sobre a necessidade da 

intersetorialidade para potencializar o trabalho. 

A rede socioassistencial do CRAS Satélite Íris compõe as reuniões de 

planejamento das ações da Rede Nova Atitudes, o que resulta em maior integração 

entre as equipes dos diversos serviços do território, e as reuniões da Rede Territorial 

Satélite, onde, no primeiro semestre, definiram-se processos de trabalho, fluxos 

entre os serviços, além do mapeamento de demandas do território. Contudo, o 

contrarreferenciamento ainda necessita de aprimoramento, no que se refere à 

inclusão dos usuários encaminhados pelo CRAS aos SCFV. O CREAS Noroeste 

também tem participado dos processos, reflexões e ações de gestão territorial 

conduzidos pelo CRAS. Quanto à inclusão das famílias nos serviços da média 

complexidade, a equipe do CRAS tem realizado visitas domiciliares em conjunto 

com os técnicos do CREAS, com vistas a viabilizar vínculo e interlocução da família 

com o CREAS. Porém, apontam a necessidade de aprofundar a discussão entre os 
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serviços sobre o trabalho desenvolvido pela Proteção Social Básica na perspectiva 

da prevenção e os limites no atendimento de casos graves. 

O CRAS Florence apresenta uma rede diminuta de OSC's no território, com 

a qual construiu uma relação estreita e instituindo-se encontros mensais para 

planejamento de ações e atendimento conjuntos. Similarmente, a equipe do CRAS 

tem se aproximado dos serviços socioassistenciais de média complexidade através 

de atividades em conjunto, tais como, a oficina com o CRAMI e de dança do ventre 

com o CREAS, as quais têm propiciado espaço de convivência, fortalecimento de 

vínculos sociais, afetivos e comunitários, bem como o aumento da autoconfiança e 

autoestima das usuárias (empoderamento feminino). 

 

Centros de Artes e Esportes Unificados (CEU) 

Ainda, dentro deste mote da gestão territorial, cabe destacar o importante 

papel que os Centros de Artes e Esportes Unificados (CEU) exercem nas 

comunidades onde estão localizados, e “que tem como objetivo integrar num mesmo 

espaço programas e ações culturais, práticas esportivas e de lazer, formação e 

qualificação para o mercado de trabalho, serviços socioassistenciais, políticas de 

prevenção à violência e de inclusão digital, para promover a cidadania em territórios 

de alta vulnerabilidade social das cidades brasileiras”. Em outras palavras, sua 

essência é um exercício da prática da intersetorialidade entre os diversos setores 

das políticas públicas e a comunidade.  

O município de Campinas implantou em 2014 o CEU Florence (atualmente 

denominado de CÉU Alceu Estevan) e o CEU Vila Esperança, nos quais duas 

unidades de CRAS (Florence e Espaço Esperança) foram integradas ao Programa 

Federal. Embora tenham o mesmo pressuposto, os processos de trabalho e gestão 

se constituíram de maneiras singulares em cada CEU, tendo em vista a história de 

cada comunidade e características da população.  

A experiência é recente e desafiante para as referidas unidades, pois se trata 

de construção de projetos e planejamentos comuns no âmbito do CEU e, ao mesmo 

tempo, de executar aquilo que é específico do CRAS, além de participar da gestão 

do equipamento de forma compartilhada com outras secretarias e a comunidade. 

Acredita-se que compor esse espaço é importante e contribui para o fortalecimento 

das ações do CRAS junto ao território. Entretanto, muitos desafios têm sido 
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enfrentados nessa parceria de gestão, dadas dificuldades encontradas na 

compreensão por parte dos representantes das demais secretarias acerca das 

atribuições específicas do CRAS versus aquilo que é atribuição/projeto do CEU, 

acrescido da não clareza do papel e responsabilidades do gestor administrativo do 

CEU, a sua relação com o CRAS e a gestão compartilhada do espaço. Também há 

dificuldades por parte da Secretaria de Cultura, responsável pelo Programa do CEU, 

em dotar os espaços com material de insumo, de limpeza/higiene, material didático 

para as atividades realizadas, manutenção/conservação e segurança do local, 

impactando, sobremaneira nos custos dos CRAS.  

Essa situação gerou muitos ruídos na comunicação e na relação entre os 

membros do grupo gestor, criando situações muitas vezes difíceis de serem 

transpostas e acabaram dificultando o processo de integração e a intersetorialidade 

das ações.  

Esse quadro ocorreu nos dois CEU’s, porém no CEU Vila Esperança a 

situação foi mais acentuada culminando, inclusive na transferência da sede do 

CRAS Espaço Esperança para outro local na comunidade. Até a adequação do novo 

espaço, a equipe ficou, como já mencionado anteriormente, alocada no DAS Norte, 

investiu em atendimentos através de visita domiciliar e em ações no território nos 

espaços do Centro de Saúde, OSC e um ponto descentralizado no Jardim Santa 

Mônica, evitando assim maior prejuízo para os usuários do serviço e a comunidade. 

Apesar de todas as adversidades e desafios que atravessam a construção 

desse processo de gestão compartilhada entre o poder público e a comunidade, 

cabe ressaltar que as equipes têm se articulado e desenvolvido ações integradas 

com os demais serviços do território, com o objetivo de fomentar a circulação de 

pessoas nos espaços dos CEU’s, bem como, minimizar a pobreza e as 

desigualdades, por meio da promoção do desenvolvimento e da cidadania e da 

ampliação do acesso a serviços, formação e lazer.  

Nesta perspectiva, no próximo ano, o CRAS Florence buscará expandir as 

atividades desenvolvidas em parceria e o CRAS Espaço Esperança passará atender 

no novo espaço localizado no bairro Recanto da Fortuna e continuará ofertando 

ações coletivas descentralizadas no espaço do Jardim Santa Mônica.  
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DESAFIOS AVALIADOS DURANTE A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO 

SOCIAL BÁSICA 

• Aumento da procura por serviços socioassistenciais em decorrência do 

agravo da situação econômica do país; 

• Aposentadoria e exoneração de profissionais (técnicos, agentes de ação 

social e administrativos) sem reposição imediata para composição das 

equipes;  

• Limitações de transporte; 

• Insuficiência de recursos humanos (equipe técnica) para a condução das 

atividades e acompanhamento das famílias; 

• Carência de material e insumos para realização de atividades; 

• Insuficiência de benefícios emergenciais como, auxílio-transporte e cartão-

alimentação emergencial, para atendimento da demanda dos usuários; 

• Estrutura física dos CRAS Campo Belo, Nelson Mandela e CRAS Satélite Íris; 

• Locação de imóvel para sediar o CRAS Flamboyant de acordo com as 

normas/exigências de acessibilidade, devido ao perfil da região com 

construções, sobretudo, da década de 80; 

• Processo de discussão e decisão da saída do CRAS Espaço Esperança da 

unidade do CEU Vila Esperança, e o rebatimento no atendimento do CRAS e 

na comunidade; 

• Equipamentos de informática obsoletos; 

• Obstáculos no processo de diagnóstico territorial, tanto na produção de 

dados, quanto na interface com a CSAC; 

• Interface com as políticas de Saúde e Educação para atendimento das 

famílias do PBF, em especial no que se refere à utilização dos códigos de 

descumprimento informados no Sistema; 

• Desatualização das informações para localização dos beneficiários do BPC 

contidas na listagem do Governo Federal e a pouca divulgação midiática 

acerca das novas regras para concessão e manutenção do benefício;  

• Promover ações focalizadas conforme a demanda de cada microterritório, em 

um território ampliado como o dos DAS; 
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• Participação da rede socioassistencial no GT SCFV Regional, em virtude da 

redução do quadro de recursos humanos e priorização de atividades 

intrainstitucionais; 

• Distanciamento dos dirigentes das OSC’s quanto ao processo em curso de 

reordenamento dos SCFV; 

• Ausência, insuficiência e/ou rompimento de contratos por parte da rede de 

serviços, em especial de SCFV, em microterritórios vulneráveis; 

• Déficit de serviços no município para a população idosa; 

• Efetiva participação das demais políticas nos espaços intersetoriais; 

• Representatividade da proteção social especial nos GT Interproteções 

regionais;  

• Articulação com o CMDCA para organização e mobilização das pré-

conferências regionais dos direitos das crianças e adolescentes. 

 

RESULTADOS ALCANÇADOS 

• Contratação via entidade de assessoramento, de formação para os 

profissionais da PSB, com foco no eixo territorial; 

• Mobilização das equipes, da rede socioassistencial e dos usuários no 

processo do dia 18 de maio, da XI Conferência Municipal dos Direitos das 

Crianças e Adolescentes e do PMAS; 

• Fortalecimento das chefias no desempenho do papel de gestor; 

• Melhor compreensão acerca do conceito de gestão territorial pelas equipes de 

DAS; 

• Reconhecimento dos limites e potencialidades das ações dos distritos; 

• Movimento de superação do recorte territorial dos DAS e de ampliar o acesso 

aos direitos sociais da população, por meio de parcerias com a rede 

socioassistencial, serviços de outras políticas sociais e lideranças 

comunitárias; 

• Maior inclusão das famílias atendidas no Cadastro Único e, 

consequentemente, no SIGM, principalmente de usuários que recebem o 

BPC; 

• Consolidação do uso do SIGM pelas equipes dos DAS e construção do RMA; 
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• Redução da demanda advinda de notificações na região Sul; 

• Otimização dos espaços e discussões regionais e microterritoriais;  

• Maior resolutividade e aprimoramento dos fluxos de atendimento 

intersetoriais, através dos espaços de discussão de caso; 

• Inclusão da rede socioassistencial no processo de construção da relação 

interproteções no território;  

• Utilização do SIGM pelas OSC para vinculação dos usuários atendidos nos 

SCFV e registro das atividades; 

• Manutenção das ações direcionadas aos usuários que recebem PBF;  

• Ampliação do alcance das ações através de parcerias com a rede 

socioassistencial, intersetorial e outros; 

• Aperfeiçoamento do trabalho social com famílias, metodologias de trabalho e 

ações de caráter comunitário desenvolvidos pelos CRAS; 

• Aumento da participação e vinculação das famílias nos serviços; 

• Debate nos territórios sobre os fenômenos de maior índice de vulnerabilidade 

e risco pessoal e social. 

 

METAS PARA 2019 

• Reposição de profissionais nos CRAS e DAS; 

• Contratação de educação permanente (capacitação, supervisão, formação) 

para as equipes de DAS e CRAS, na perspectiva do trabalho social com 

famílias e gestão territorial; 

• Contratação de supervisão/formação para os gestores da PSB, na 

perspectiva da gestão; 

• Divulgar o trabalho social desenvolvido pelos CRAS como, os Grupos de 

Convivência e Oficinas com Famílias; 

• Confeccionar material de divulgação dos DAS e CRAS; 

• Aquisição de novos equipamentos e insumos para execução do trabalho; 

• Melhoria da estrutura física dos CRAS Campo Belo e CRAS Satélite Íris; 

• Locação de imóvel para o CRAS Flamboyant; 

• Assegurar momentos (periódicos) para discussão dos relatórios e análise dos 

dados produzidos pelos serviços (SIGM); 
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• Avançar na interlocução entre as três políticas responsáveis pelo PBF 

(assistência social, saúde e educação); 

• Aprimorar e qualificar a estrutura para garantir a oferta de ações e atividades 

promovidas pelos CRAS;  

• Aprofundar a discussão sobre o papel das equipes no processo de 

elaboração do diagnóstico territorial, bem como junto à área de VS; 

• Fortalecer a gestão territorial na perspectiva das relações intersetoriais, 

interproteções e da rede socioassistencial; 

• Fortalecer os processos participativos nos territórios, de usuários e 

movimentos sociais organizados, com vistas a Conferência Municipal de 

Assistência Social 2019 e as ações de mobilizações em defesa do SUAS e 

contra as perdas sociais. 

 

Coordenadoria Setorial de Média Complexidade/ CREAS 

Os Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS) 

oferecem acompanhamento técnico especializado, de modo a potencializar a 

capacidade de proteção da família e favorecer a reparação da situação de violência 

vivida. 

Os serviços devem funcionar em estreita articulação com o Poder Judiciário, 

Ministério Público, Defensoria Pública, Conselhos Tutelares e outras Organizações 

de Defesa de Direitos. Também devem articular-se com os demais serviços 

socioassistenciais e com outras Políticas Públicas, no intuito de estruturar uma rede 

efetiva de proteção social.  

Em Campinas, a implantação dos CREAS marcou-se por particularidades 

que envolveram parcerias com a sociedade civil na execução de serviços e 

programas socioassistenciais.  Atualmente, a rede de Proteção Social Especial de 

Média Complexidade, encontra-se composta por sete serviços executados por 13 

(treze) organizações da sociedade civil e quatro CREAS (Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social). Essa rede de serviços é responsável pelo 

atendimento de 2.760 /mês famílias e indivíduos em situação de violação de direitos. 

 Instituíram-se espaços de gestão, como princípio da gestão compartilhada, 

diretriz do DOAS.  O objetivo desses espaços volta-se para o equacionamento de 
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questões fundamentais relacionadas às demandas dos serviços: definição de ofertas 

a serem asseguradas, fluxos e protocolos, metodologia de trabalho, entre outros. 

O ano de 2018 foi permeado pela crise política e econômica que atingiu todo 

o País e por inúmeras aposentadorias de servidores municipais, as quais 

reverberaram na dinâmica de todos os serviços e programa de média complexidade, 

comprometendo em parte, o alcance dos objetivos e planejamento estabelecidos, 

tanto pelas dificuldades orçamentárias quanto pela impossibilidade de reposição de 

recursos humanos, além das tensões e reflexões em torno das ameaças aos direitos 

sociais conquistados. 

Pautados pelo planejamento coletivo o qual aponta um conjunto de ações 

articuladas e metas, na perspectiva de viabilizar o atendimento qualificado de toda 

demanda de violação de direitos, definiu-se como prioridades: 

- Fortalecer a Identidade dos CREAS e dos serviços a ele vinculados, por 

meio de espaços coletivos de reflexão entre os profissionais, propiciando o 

fortalecendo o diálogo entre os níveis de proteção e demais políticas; 

- Alinhamento metodológico do trabalho social com famílias, a fim de refletir 

sobre os limites e possibilidades de intervenção e aperfeiçoar os indicadores de 

desligamentos e critérios de inclusão das famílias; 

- Fortalecer a intersetorialidade e territorialidade, a partir do grupo de 

trabalho interproteções nos territórios e dos espaços intersetoriais; 

- Garantir formação e supervisão permanentes através de contratação de 

profissionais externos; 

-Ampliar a capacidade de atendimento às violações de direitos pelos 

CREAS, a partir de maior qualificação dos processos de trabalho; 

Observamos que grande parte dos referenciamentos possui relatórios com 

dados insuficientes para caracterização da violação de direitos, bem como ausência 

do preenchimento da Ficha de Referenciamento. Observamos, ainda, a ausência de 

informações primordiais para análise e avaliação, como por exemplo, informações 

sobre a composição e o histórico familiar, o grau da violência, se há reincidência ou 

não da violação, existência de histórico de atendimento pela rede de serviços, dentre 

outras, dificultando um melhor diagnóstico daquela dada situação. Nesses casos, o 

atendimento inicial dos CREAS acontece tanto com objetivo de identificar as 

demandas que não correspondem aos serviços de Média Complexidade e, 
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sobretudo para acompanhamento em PAEFI ou SESF, quanto de ampliar as 

informações para formulação do diagnóstico e referenciamento ao serviço que 

melhor atenderá às demandas da família.  

 Nesta perspectiva, nos desafiamos a dialogar com o Sistema de Garantia 

de Direitos, para que todos os atores envolvidos pudessem se alinhar ao momento 

do referenciamento dos casos aos CREAS e construíssem possibilidades de ações 

conjuntas, no intuito de fortalecer a função protetiva das famílias e o fortalecimento 

da rede de proteção. 

Buscou-se estabelecer limites e possibilidades para inclusão e 

acompanhamento das famílias na proteção social especial de média complexidade, 

a partir da reflexão coletiva sobre o trabalho social com famílias, característico da 

política de assistência social e o qual coloca para as proteções- Básica e Especial o 

objetivo de proteger direitos, apoiar as famílias e indivíduos no desempenho da sua 

função de proteção e socialização de seus membros, bem como assegurar o 

convívio familiar e comunitário, reconhecendo-se o papel do Estado tanto na 

proteção da família quanto de seus membros mais vulneráveis. 

Mapeamos e qualificamos os referenciamentos ocorridos no ano de 2018 e 

identificamos que 80% da tipologia de violência encaminhada aos CREAS 

corresponde à modalidade de negligência, de diferentes ordens e a qual perpassa 

pela ausência ou insuficiência nos cuidados básicos com a alimentação e higiene, 

cuidados médicos e frequência escolar.  

Nesse processo, identificou-se a necessidade de fortalecer e afinar a 

interface com a Proteção Social Básica e com a Política de Saúde, especialmente, 

considerando que a negligência familiar é um fenômeno que exige dos profissionais 

inseridos na política de assistência social, um olhar atento, sensível e qualificado 

para que seja elaborada uma avaliação precisa do caso, com destaque para a 

importância de uma análise interdisciplinar visando romper com o ciclo de 

culpabilização das famílias, visto que em muitos casos a presença de negligência é 

reveladora da situação de vulnerabilidade social da população daquele território.  

Retomamos a discussão do protocolo de inclusão CREAS/ PAEFI, conforme 

consta na ordem de serviço SMCAIS nº1/2012, de 10 de agosto de 2012, que define 

sobre a inclusão das famílias neste serviço. Reconheceu-se a necessidade de 

ampliar o protocolo para inclusão de todos os serviços e programas vinculados aos 
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CREAS, buscando demarcar o lugar dos CREAS no Sistema Único de Assistência 

Social (SUAS). 

Garantiu-se a permanência de alguns processos de supervisão externa e 

formação, contidos no planejamento, para todos os serviços/profissionais da 

Proteção Social Especial de Média Complexidade. 

Fortaleceu-se também a participação e composição do Comitê Intersetorial 

SISNOV – Sistema de Notificação de Violências em Campinas – por meio da 

ampliação de representantes dos CREAS. O referido Comitê vem registrando 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 dever à notificação das violências, possibilitando a 

sistematização e ampliando a visibilidade dos dados, contribuindo, desta forma, para 

melhor direcionamento de ações e políticas públicas. 

A partir do dispositivo do alerta SISNOV, realizou-se a gestão de todos os 

casos de violência sexual contra crianças e adolescentes atendidos nos prontos 

socorros de Campinas, viabilizando a inclusão das famílias nos CREAS e a 

articulação com a rede de proteção. 

Os dados a seguir, caracterizam o perfil dos casos notificados no Alerta 

SISNOV, o qual se consolida como importante ferramenta de gestão. 

Tabela 5 

Alerta SISNOV -2018 

Sudoeste Leste Sul Noroeste Norte Total 

68 31 72 45 34 250 
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Tabela 6 

Região Masculino  Feminino 

Sudoeste 6 42 

Leste 6 20 

Sul 3 50 

Noroeste 24 3 

Norte 19 7 

Total 58 122 

 

Tabela 7 

Notificadores Sudoeste Leste Sul Noroeste Norte Total 

Proteção Social 

Básica 
1 1 6 0 2 10 

Proteção Social 

Especial Média 

Complexidade 

9 11 12 6 1 39 

Proteção Social 

Especial Alta 

Complexidade (MSE) 

1 0 1 0 0 2 

Tabela 8 

Classificação por faixa etária 

Faixa Etária Sudoeste Leste Sul Noroeste Norte Total 

0 a 5 anos 12 7 9 5 4 37 

06 a 10 anos 17 7 17 12 8 61 

11 a 15 anos 13 13 24 9 13 72 

16 a 20 anos 12 2 12 7 5 38 

21 a 40 anos 0 0 0 1 1 2 

Com intuito de sensibilizar a rede de proteção quanto ao acesso e 

qualificação das notificações de violência, organizaram-se neste período, turmas 

periódicas de treinamento totalizando 200 (duzentos) profissionais no ano. 
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Durante todo o ano, turmas de formação para o curso denominado 

“Impactos das Violências nas Famílias” foram organizadas em parceria com o EGDS 

(Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor) envolvendo atores das 

diferentes políticas, visando maior e melhor compreensão quanto à identificação e 

aspectos pertinentes às situações de violência. 

As tabelas, a seguir elucidam os processos mencionados acima: 

 

Tabela 9 

TEMA OBJETIVO PÚBLICO ALVO 

Estratégias e manejo na 

intervenção com a 

Violência Sexual 

doméstica 

Ampliar e qualificar as estratégias 

de intervenção 

Profissionais da PSEMC 

“Impacto das 

Violências nas Famílias – 

Consolidar Políticas e 

Garantir Direitos: 

Conceitos e Abordagens 

Gerais das Violências” 

 

Sensibilizar os profissionais da 

rede de atendimento das 

Secretarias de Saúde, Educação, 

Assistência Social, Segurança 

Pública e Esportes, quanto à 

necessidade de identificação, 

Notificação e intervenções em rede 

para as situações de violência. 

Profissionais das Secretarias 

de Saúde, Educação, 

Assistência Social, Segurança 

Pública e Esportes. 

 

Supervisão 

institucional para os 

Coordenadores e 

profissionais de CREAS 

Centro de Referência 

Especializado de 

Assistência Social 

Subsidiar os coordenadores obre os 

aspectos teóricos e práticos que 

interferem na dinâmica das 

equipes/serviços. 

Coordenadores e chefias da 

PSEMC 

Sistema de Justiça 

em Campinas, Lei Maria 

da Penha e Medidas 

Protetivas 

Reconhecer e qualificar as 

estratégias de intervenção. 

Profissionais das PSEMC 
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Tabela 10 - PARTICIPAÇÃO EM COMISSÕES/ Comitê 

Comissão de Medidas Socioeducativas - CMDCA 

Comissão de Jovem Aprendiz e PETI - CMDCA 

Comissão de Violência Doméstica contra Criança e adolescente- CMDCA 

Comitê Intersetorial PETI 
GT Protocolo de Medidas Socioeducativas 
Comitê SISNOV 

 

Investiu-se intensamente na tarefa de consolidar o CREAS no patamar de 

Unidade de Referência para as violações de direitos com o intuito de ter 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. 

Nesta perspectiva, avançou-se no processo de territorialização dos serviços, 

garantindo-se, desta forma, o acolhimento de toda demanda de violações de 

direitos, por parte dos CREAS, dando celeridade ao processo de inclusão, além de 

qualificar o fluxo e a metodologia de trabalho com famílias. 

Neste contexto, a partir março de 2018 houve a recomposição da equipe 

técnica do CREAS Leste e Norte Até então, os CREAS Leste e Norte exerciam 

exclusivamente a função de gestão da rede referenciada. Na perspectiva de ofertar 

atendimento direto à população com direitos violados, os processos foram 

reorganizados por meio de mapeamento sistemático de todas as demandas 

ampliando o conhecimento desde a motivação inicial dos encaminhamentos pela 

rede socioassistencial e outras políticas, até a análise dos casos compatíveis à 

natureza de atendimento.  

Na perspectiva de dar cumprimento ao planejamento investiu-se no 

aprimoramento das ferramentas de gestão, a partir do Sistema Informatizado de 

Governança Municipal (SIG-M), em parceria com a área de Vigilância 

Socioassistencial e da construção de indicadores para a avaliação de situações de 

reintegração familiar e de acolhimento de crianças e adolescentes, contando 

também com a presença da Coordenadoria de Alta Complexidade- Criança e 

Adolescente. 
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 Serviços Especializados de Média Complexidade 

O Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos 

(PAEFI) é um serviço de apoio, orientação e acompanhamento às famílias ou aos 

seus membros em situação de risco por violação de direitos, que demandam 

intervenções especializadas, desenvolvidas nos CREAS. 

No ano de 2017, a então Secretaria Municipal de Assistência Social e 

Segurança Alimentar, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 81, VI da 

Lei Orgânica de Campinas, no artigo 5º da Lei nº 8.742/93 e na qualidade de gestora 

da Política de Assistência Social no Município de Campinas, cria e regulamenta no 

âmbito do município de Campinas o Serviço Especializado de Proteção Social a 

Família (SESF), definindo-o como serviço complementar à rede de serviços 

especializados de média complexidade. 

O SESF, enquanto Serviço complementar referenciado aos Centros de 

Referência Especializados da Assistência Social - 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.  
Desta forma, assegura-se a continuidade dos serviços especializados 

prestados pelo município. 

A seguir, apresentam-se os dados relativos aos atendimentos dos CREAS e 

dos serviços vinculados: 
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Tabela 11 - dados relativos aos atendimentos dos CREAS e dos serviços vinculados 

 

 

Tabela 12 - Quadro RH SESF 

Quadro de RH SESF 

CREAS OSC EXECUTORA  Composição da Equipe 

Número de Famílias 

em Acompanhamento 

em 2018 

Sudoeste 

Sociedade Educativa 

de Trabalho e 

Assistência - SETA - 

Unidade Sudoeste 

02 Coordenadores  

11 Psicólogos 

11 Assistentes Sociais 

05 Educadores Sociais 

04 Motoristas 

01 Auxiliar de Limpeza 

01 Auxiliar de Serviços 

Gerais 

330 

Equipe do CREAS CREAS Sudoeste CREAS Leste/Norte CREAS Sul CREAS Noroeste

Composição da Equipe

03 Assistentes Sociais

01 Psicóloga

01 Coordenadora

01 Motorista

01 Cozinheira (na função de 

copeira e recepção)

01 Porteiro Terceirizado

01 Profissional da Limpeza 

Terceirizada

01 Agente de Ação Social

02 Assistentes Sociais

02 Psicólogas

01 Agente Ação Social 

(administrativo)

01 Agente de Apoio Operacional 

01 Motorista

01 Coordenador

01 Porteiro (terceirizado)

01 Auxiliar de Serviços Gerais 

(terceirizado)

02 Assistentes Sociais

05 Psicólogas

01 Coordenadora

01 Motorista

01 Cozinheira (na função de copeira 

e recepção)

01 Vigiante Terceirizado

01 Profissional da Limpeza 

Terceirizada

02 cadastradores (CAD Único)

04 Assistentes Sociais

02 Psicólogas

02 Agente de Ação Social

01 Coordenadora

01 Assistente Administrativo

01 Motorista

01 Cozinheira

01 Porteiro Terceirizado

01 Profissional da Limpeza 

Terceirizada

Número de famílias  

atendidas por  demanda 

espontânea

8 Famílias 12 Famílias 42 Famílias 28 Famílias 

Número de famílias  

atendidas por  demanda 

referenciada

341 Famílias 53 Famílias 82 Famílias 147 Famílias

Quadro de RH
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Centro Comunitário 

Jardim Santa Lucia 

01 Coordenador 

04 Psicólogos 

04 Assistentes Sociais 

02 Educadores Sociais 

02 Motoristas 

01 Auxiliar administrativo 

01 Auxiliar de Serviços 

Gerais 

120 

Noroeste 

Associação Franciscana 

de Assistência Social 

Coração de Maria - 

AFASCOM 

01 Coordenadora 

01 Psicólogo 

01 Assistentes Sociais 

01 Educador Social 

 

30 

Centro de Educação e 

Assessoria Popular - 

CEDAP 

01 Coordenadora 

03 Psicólogos 

03 Assistentes Sociais 

02 Educadores Sociais 

90 

Centro Regional de 

Atenção aos Maus 

Tratos na Infância 

CRAMI 

02 Coordenadora 

06 Psicólogos 

06 Assistentes Sociais 

04 Educadores Sociais 

180 

Projeto Gente Nova 

PROGEN 

01 Coordenadora 

03 Psicólogos 

03 Assistentes Sociais 

02 Educadores Sociais 

90 

Sul 

Associação Franciscana 

de Assistência Social 

Coração de Maria - 

AFASCOM 

01 Coordenação Técnica 

04 Psicólogos 

04 Assistentes Sociais 

02 Educadores sociais 

120 
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Sociedade Educativa 

de Trabalho e 

Assistência - SETA 

01 Coordenação Técnica 

04 Psicólogos 

04 Assistentes Sociais 

02 Educadores sociais 

120 

Assistência Social 

Paróquia Sagrado 

Coração de Jesus 

01 Coordenação Técnica 

03 Psicólogos 

03 Assistentes Sociais 

02 Educadores sociais 

90 

LESTE/NORTE 

Ação Forte 

01 psicólogas 

01 assistente social 

01 educadora social                           

01 Coordenação Técnica 

30 

Centro Promocional 

Tia Ileide CPTI 

02 psicólogas 

02 assistentes sociais 

01 educadoras social 

01 Coordenação Técnica 

60 

Associação 

Beneficente Direito de 

Ser 

02 psicólogas 

02 assistentes sociais 

01 educadoras social 

01 Coordenação Técnica 

60 

Sociedade Educativa 

de Trabalho e 

Assistência - SETA 

02 psicólogas 

02 assistentes sociais 

01 educadoras social 

01 Coordenação Técnica 

60 

Assistência Social 

Paróquia Sagrado 

Coração de Jesus 

02 psicólogas 

02 assistentes sociais 

01 educadoras social 

01 Coordenação Técnica 

60 
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SOS Ação Mulher e 

Família 

01 psicóloga 

01 assistentes social 

01 educadoras social 

01 Coordenação Técnica 

30 

Centro Regional de 

Atenção aos Maus 

Tratos na Infância 

CRAMI 

 

03 psicólogas 

03 assistentes sociais 

02 educadores sociais 

01 Coordenação Técnica 

 

90 

 

TOTAL=1.560 

Origem do 

referenciamento 

para o SESF/PAEFI 

CREAS 

Sudoeste 

CREAS 

Leste/Norte 
CREAS Sul CREAS Noroeste 

Vara da Infância 99 8 10 8 

Ministério Público 2 2 6 3 

Conselho Tutelar 99 95 62 25 

Delegacia 0 1 2 0 

Defensoria Pública 4 0 1 3 

CREAS – outro 

município 
7 3 3 1 

Medida 

Socioeducativo 

Aberto e fechado 

3 2 11 3 

Serviço de 

Abordagem 
17 0 12 23 

CRAS/DAS 18 26 88 18 

SCFV 14 13 15 20 

Alta Complexidade 2 5 5 1 

Serviço de 

Cuidadores Idoso e 

PCD 

2 1 1 1 
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Saúde 48 12 25 13 

Educação 1 2 2 1 

TOTAL 316 170 243 120 

Os principais órgãos/serviços referenciadores para os CREAS/ SESF foram: 

1º- Conselhos Tutelares 

2º - Vara da Infância e da Juventude 

3º- DAS e CRAS 

4º- Saúde 

5º- SCFV 

A seguir, apresentam-se os tipos de violência pelos quais as famílias foram incluídas 

nos PAEFI/SESF. 

 

Tabela 13 - tipos de violência pelos quais as famílias foram incluídas nos 

PAEFI/SESF 

Motivos pelos quais a família 

foi inserida no serviço 

SESF/PAEFI 

CREAS 

Sudoeste 

CREAS 

Leste/Norte 
CREAS Sul 

CREAS 

Noroeste 

TOTAL 

Violência Física 69 61 107 81 318 

Violência Psicológica 5 33 76 19 133 

Exploração Sexual 1 5 11 8 25 

Abuso/ Violência Sexual 11 60 98 15 184 

Negligência e Abandono 84 98 272 92 546 

Trabalho Infantil 51 2 30 8 91 

Trajetória de Rua 1 4 4 1 10 

Tráfico de Pessoas 0 0 0 0 00 

Discriminação por Orientação 

Sexual/ Raça e Etnia 
1 2 1 1 

05 

Violação Patrimonial/ 

Exploração Financeira 
2 9 2 0 

13 

TOTAL 225 274 601 225 1.325 
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Do total de famílias atendidas, os motivos pelas quais as famílias em 

acompanhamento foram inseridas no serviço, foram em maior número às situações 

de negligência/abandono (41,2%) seguido de violência física (24%), abuso/violência 

sexual (13,8%) e violência psicológica (10%). 

Tabela 14 

Segmento com a maior 

incidência nas violações de 

direitos encaminhadas ao 

SESF/PAEFI 

CREAS 

Sudoeste 

CREAS 

Leste/Norte 
CREAS Sul 

CREAS 

Noroeste 

 

TOTAL 

Criança e adolescente 250 146 403 438 1238 

Pessoa idosa 10 23 25 74 132 

Mulheres 26 24 1 15 66 

Pessoa com deficiência 8 9 6 15 38 

LGBT 1 2 1 1 05 

TOTAL 295 204 436 1.032 1.474 

O segmento predominante de inclusão o foi o da criança e adolescente 

(82,8%), seguido pela pessoa com deficiência (6,86%) e pela pessoa idosa (6,71%). 

Cabe ressaltar que o mesmo indivíduo pode representar um ou mais 

segmento, o que propicia diferenças quando comparados aos dados gerais. 

Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medidas  

Dando cumprimento ao convênio (é convênio mesmo?) assinado entre esta 

Secretaria Municipal e a Vara da Infância e Juventude (VIJ), o posto de atendimento 

do CREAS instituído na VIJ vem se constituindo em importante ação, contribuindo 

para maior celeridade entre a determinação da medida socioeducativa e o acesso ao 

seu cumprimento, bem como, facilitando a interlocução entre a gestão pública, 

unidades executoras e o Sistema Judiciário. 

Desta forma, o posto de atendimento cumpre também uma função de 

atendimento da demanda de forma territorializada. 

Passados oito anos, desde se municipalizou a execução das medidas 

socioeducativas em meio aberto, grandes desafios continuam sendo impostos no 
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cotidiano do atendimento, visando contribuir para o acesso dos adolescentes aos 

direitos e na ressignificação de valores. 

Imensos desafios se impõem para que os adolescentes autores de ato 

infracional e em cumprimento de medida socioeducativa sejam incluídos na 

perspectiva da proteção integral. A intersetorialidade e transversalidade dos serviços 

que compõem o sistema de garantia de direitos indicam um importante caminho 

nessa direção. 

Diante disso, investiu-se no fortalecimento do Grupo de Trabalho (GT) que 

compõe o Protocolo Intersetorial e do Plano Municipal de Medidas Socioeducativas. 

 O debate acerca do processo de inclusão dos adolescentes e jovens em 

conflito com a lei e suas famílias nas diversas políticas públicas, bem como, nos 

novos paradigmas e realidades identificadas a partir do ano de 2016, culminou na 

diminuição gradativa e expressiva de referenciamentos de adolescentes para o 

cumprimento das medidas socioeducativas em meio aberto, impactando diretamente 

o cumprimento das metas de atendimento no município. 

 Identificaram-se diferentes fatores contribuem para iluminar a diminuição de 

metas acima referida: 

A chegada de Juiz Titular na Vara da Infância – Atos Infracionais trazendo 

mudanças significativas, a partir de um olhar muito mais pautado na proteção dos 

adolescentes envolvidos com a criminalidade; 

 Diminuição expressiva dos boletins de ocorrência; 

 Número elevado de extinção de medidas, por parte do Ministério Público de 

Campinas. 

Diante desta nova realidade, a redução de metas se tornou imperativa.  

A seguir, alguns dados caracterizam a população atendida. 
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Tabela 15 

Classificação por Sexo 

Região Masculino Feminino 

Sudoeste 38 6 

Leste 19 0 

Sul 57 6 

Noroeste 33 4 

Norte 22 2 

Total 169 18 

Observa-se a prevalência de adolescentes do sexo masculino nas regiões 

Sul e Sudoeste. As duas regiões respondem por 56% do total de Medidas 

Socioeducativas do município. 

Tabela 16 

Medidas 

Medidas Sudoeste Leste Sul Noroeste Norte Total 

PSC 10 5 15 8 3 41 

LA 33 10 47 29 21 140 

LA+ PSC 0 1 0 0 0 1 

Continuação da 

medida 
1 3 1 0 0 5 

Registrou-se neste período um aumento da aplicação de medida de 

Liberdade Assistida e uma diminuição na aplicação de Prestação de Serviços à 

Comunidade. 

Tal fato pode ser explicado pelo agravamento dos atos infracionais 

cometidos pelos adolescentes. 

 

Serviço Especializado em Abordagem Social de Crianças e Adolescentes 

O serviço especializado em abordagem social de crianças e adolescentes é 

executado pela Organização da Sociedade Civil MVM (Movimento Vida Melhor). 
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No ano de 2018 fortaleceu-se a interface entre a OSC e os CREAS, 

consolidando o referenciamento territorializado de toda a demanda identificada e dos 

fluxos de atendimento e intervenções conjuntas. 

Investiu-se na construção de novas e diferenciadas ferramentas 

metodológicas de abordagem social, em especial, com adolescentes reincidentes 

em situação de rua, com uso abusivo de substâncias psicoativas. Para tanto, foi 

necessário estreitar ainda mais a articulação com a área de saúde mental, ministério 

público, conselho tutelar, guarda municipal e conselho municipal da criança e do 

adolescente, a partir da Comissão de Jovem Aprendiz. 

A seguir alguns dados significativos que refletem a realidade no município: 

Tabela 17 

Região LESTE:  

LESTE 

Situação Identificada 

 

 

Total SEXO ETNIA 

Idade              

0 a 12 anos 

Idade              

0 a 17 anos 

  M F B P N 

Panfletagem 01 - 01 - - 01 - 01 

Venda de Produtos 

Alimentícios 05 05 - 01 03 01 02 03 

Reciclado 02 02 - 01 - 01 - 02 

Total 08 07 01 02 03 03 02 06 

   08 08 08 
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Tabela 18 

Região NORTE 

NORTE 

Situação Identificada 

 

Total 

SEXO ETNIA 

Idade              

0 a 12 

anos 

Idade              

0 a 17 anos 

 M F B P N   

Panfletagem 02 01 01 01 01  - 02 

Venda de Produtos 

Alimentícios 05 05 - 03 01 01 - 05 

Limpando Calçada 02 02 - 02 - - 01 01 

Total 09 08 01 06 02 01 01 08 

   09 09 09 

Região NORTE 

NORTE 

Situação Identificada 

 

Total 

SEXO ETNIA 

Idade              

0 a 12 

anos 

Idade              

0 a 17 anos 

 M F B P N   

Panfletagem 02 01 01 01 01  - 02 

Venda de Produtos 

Alimentícios 05 05 - 03 01 01 - 05 

Limpando Calçada 02 02 - 02 - - 01 01 

Total 09 08 01 06 02 01 01 08 

   09 09 09 
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Tabela 19 

Região NOROESTE: (reincidência) 

NOROESTE 

Situação Identificada 

 

Total 

SEXO ETNIA Idade              

0 a 12 anos 

Idade              0 

a 17 anos M F B P N 

Panfletagem 13 10 03 09 03 01 01 12 

Venda Produtos. 

Alimentícios 11 09 02 08 01 02 04 07 

Venda Produtos não 

Alimentícios 01 01 - 01 - - - 01 

Guardador de Carro 01 01 - 01 - - - 01 

Limpeza de Lápide 20 17 03 09 07 04 02 18 

Reciclado 03 03 - 03 - - 01 02 

Total 49 41 8 31 11 07 08 41 

   49 49 49 
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Região SUL 

SUL 

Situação Identificada 

 

Total SEXO ETNIA 

Idade              0 

a 12 anos 

Idade              0 

a 17 anos 

M F B P N   

Panfletagem 07 06 01 04 - 03 - 07 

Venda de Produtos 

Alimentícios 79 72 07 23 35 21 15 64 

Venda de Produtos não 

Alimentícios 08 06 02 03 01 04 02 06 

Guardador de Carro 03 03 - 02 - 01 01 02 

Reciclado 10 07 03 03 06 01 08 02 

Propaganda Eleitoral 02 01 01 01 - 01 02 - 

Total 109 95 14 36 42 31 28 81 

   109 109 109 

Tabela 20 

Região SUDOESTE: 29 abordados a 1ª vez e 4 casos de Reincidência                        

(Obs.. Um dos abordados teve mais duas reincidências). 

SUDOESTE 

Situação Identificada 

Total SEXO ETNIA Idade              

0 a 12 anos 

Idade              

0 a 17 anos M F B P N 

Panfletagem 02 02 - 01 01 - - 02 

Venda de Produtos 

Alimentícios 20 19 01 07 08 05 01 19 

Venda de Produtos não 

Alimentícios 05 03 02 05 - - 01 04 

Guardador de Carro 01 01 - - 01 - - 01 

Reciclado 05 04 01 04 - 01 03 02 

Total 33 29 04 17 10 6 05 28 

   33 33 33 



82 

 

Tabela 21 

RMC:   

RMC 

Situação Identificada 

 

Total 

SEXO ETNIA 

Idade              

0 a 12 

anos 

Idade              0 a 17 

anos 

M F B P N   

Panfletagem 05 04 01 01  04 - 05 

Venda Produtos 

Alimentícios 07 05 02 05 02 - 03 04 

Venda Produtos não 

Alimentícios 02 02 - 01  01 - 02 

Total 14 11 03 07 02 05 03 11 

   14 14 14 

 

      

 

Outros Municípios, Estados e País 

OUTROS 

Situação Identificada 

 

Total 

SEXO ETNIA Idade              

0 a 12 anos 

Idade              0 a 

17 anos M F B P N 

Panfletagem 02 01 01 - - 02 - 02 

Venda Produtos 

Alimentícios 01 01 - 01 - - - 01 

Venda Produtos não 

Alimentícios 02 02 - 02 - - 01 01 

Total 05 04 01 03 0 02 01 04 

   05 05 05 

Observa-se a prevalência de adolescentes do sexo masculino, em trabalho 

de vendas de panos de pratos e balas na região Sul. Tal fato pode ser explicado por 
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se tratar da região mais populosa e extensa de Campinas e por apresentar o maior 

número de famílias inseridas no Cadastro Único. 

 

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) 

O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) articula um conjunto de 

ações socioassistenciais cujo objetivo é a retirada de crianças e adolescentes do 

trabalho infantil. 

Os principais encaminhamentos referem-se à inclusão das famílias com crianças 

retiradas do trabalho infantil nos Programas de Transferência de Renda, sua 

inserção e de suas famílias em atividades socioeducativas, bem como 

acompanhamentos pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e 

Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS) para que 

acessem outros direitos, tais como educação, saúde, dentre outros. 

No ano de 2018, deu-se sequencia ao trabalho iniciado pelo Comitê Intersetorial do 

PETI, a fim de monitorar e viabilizar a implementação das ações contidas no Plano 

Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil. Definiu-se ações de mobilização e 

articulação do Sistema de Garantia de Direitos (SGD), o diagnóstico da demanda no 

município e a realização de campanhas publicitárias como eixos estratégicos para o 

enfrentamento do citado fenômeno. 

Neste contexto, os atores se mobilizaram para participações bimestrais nas 

reuniões, houve inclusão da Universidade na composição da elaboração de 

diagnóstico, mapeou-se o perfil do público atendido e amadureceu-se a construção 

de um plano de comunicação, envolvendo a rede pública, privada e o sistema de 

justiça. 

 

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: 
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• Desenvolver ações especializadas para a superação das situações violadoras 

de direitos que contribuem para a intensificação da dependência; 

• Prevenir o abrigamento e a segregação dos usuários, assegurando o direito à 

convivência familiar e comunitária; 

• 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; 

• Promover apoio às famílias na tarefa de cuidar, diminuindo a sua sobrecarga 

de trabalho e utilizando meios que visem à autonomia dos envolvidos e não 

somente cuidados de manutenção; 

• Acompanhar o deslocamento, viabilizar o desenvolvimento do usuário e o 

acesso a serviços básicos, tais como: bancos, mercados, farmácias, passeios, 

etc., conforme necessidades; 

• Prevenir situações de sobrecarga e desgaste de vínculos provenientes da 

relação de prestação de cuidados permanentes e prolongados. 

Em 2018, as metas de atendimento foram ampliadas para 100 usuários 

/famílias e investindo-se na qualificação e compreensão dos critérios de inclusão, 

bem como da oferta do serviço. 

Avançou-se na interface com os CREAS e concluiu-se o processo de 

territorialização no atendimento da demanda, qualificando o fluxo de inclusão a partir 

dos CREAS e a metodologia de trabalho com famílias. 

Foram constituídos espaços de reflexão sobre os critérios de inclusão e 

sobre a referência de cuidado para qualificar o fluxo e atendimento da demanda 

referenciada. 

A seguir alguns dados que elucidam e caracterizam o serviço no município: 

Tabela 22 - Serviço de Cuidador Domiciliar 

Serviço de Cuidador Domiciliar 

 Norte Sul Leste Noroeste Sudoeste Total 

Em atendimento 14 28 24 14 19 99 

Em atendimento – Mulher 11 18 11 10 08 58 

Em atendimento – Homem 03 10 13 04 11 41 

PCD – Em atendimento 02 05 04 03 04 17 

PCD – Em atendimento – Mulher 02 03 02 02 03 12 

PCD – Em atendimento – Homem 0 02 01 01 01 05 

TOTAL 32 66 55 34 46 232 
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Tabela 23 

Faixa Etária Sudoeste Leste Sul Noroeste Norte Total 

18 a 24 anos 01 0 03 0 0 04 

25 a 39 anos 02 03 0 0 02 06 

40 a 59 anos 03 01 03 01 01 09 

60 a 79 anos 06 12 08 06 05 37 

80 a 99 anos 06 09 14 08 06 43 

TOTAL 18 25 28 15 14 100 

As regiões sul e leste aparecem com o maior número de atendimentos. 

 

Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência e suas 

Famílias - Centro-Dia de Referência 

O Centro-Dia de Referência para Pessoas com Deficiência está sendo 

executado pela OSC SORRI Campinas desde novembro de 2013. 

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 assistivas de 

autonomia e convivência. 

No ano de 2018, investiu-se na qualificação dos critérios de inclusão e das ações 

ofertadas, tendo em vista a expressiva interface entre as deficiências e os transtornos de 

saúde mental dos casos referenciados. 

Evidencia-se que muitos dos usuários que permanecem no Centro Dia, enquanto 

espaço de convívio e construção de autonomia, recebem pouca atenção da área de saúde 

mental, na perspectiva de construção de projetos terapêuticos singulares conjuntos, 

constituindo-se, desta forma, em importante lacuna assistencial de serviços de referência 

para as pessoas com deficiência com comorbidades. 

Reafirma-se, mais uma vez, a necessidade de pontos de diálogo entre gestores e 

profissionais das áreas em questão, sensibilizando-as para a construção de qualificação do 

acesso e da atenção às Pessoas com Deficiências, como também de ações preventivas.  
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Nove usuários foram desligados durante o ano de 2018 como resultado do 

fortalecimento de vínculos e ampliação das relações sociais, bem como de autonomia, o que 

reflete os impactos da oferta do serviço no cotidiano e aquisições dos usuários. 

Tabela 24 - Perfil dos usuários atendidos durante o ano de 2018 

Classificação por sexo e região 

Região  Masculino Feminino Quantidade 

Sudoeste 05 07 12 

Leste 02 03 05 

Sul 04 05 09 

Noroeste 05 02 07 

Norte 08 02 10 

Total 24 19 43 

Observa-se prevalência do público masculino  

Tipos de Deficiência 

Deficiência/região Sudoeste Leste Sul Noroeste Norte Total 

Deficiência Intelectual 09 05 07 07 09 37 

Deficiência física 01 0 2 0 0 03 

Deficiência sensorial 0 0 0 0 0 0 

Múltipla deficiência 02 0 0 0 01 03 
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Classificação do tipo de violação de direitos de acordo com a região 

Violação Sudoeste Leste Sul Noroeste Norte Total 

Desassistência de serviços 

essenciais 
04 02 03 04 05 18 

Precariedade de cuidados 

familiares 
05 02 04 01 07 19 

Isolamento social da 

pessoa cuidada e dos 

cuidadores 

11 05 09 06 14 45 

Impedimento de acesso à 

inclusão produtiva do 

cuidador familiar  

01 01 02 0 01 05 

Ausência de cuidadores 

familiares 
0 0 02 0 0 02 

Estresse do cuidado 

familiar 
05 03 04 02 01 15 

A maior incidência se refere à insuficiência de cuidados familiares seguido do 

isolamento social. 

Classificação por faixa etária 

Faixa Etária Sudoeste Leste Sul Noroeste Norte Total 

18 a 24 anos 02 0 0 01 0 03 

25 a 39 anos 04 02 04 02 06 18 

40 a 49 anos 03 03 03 03 01 13 

50 a 59 anos 03 0 02 01 03 09 

 

 A faixa etária predominante é de jovens adultos, entre 25 a 39 anos. 

 

Desafios 

Neste cenário, de crise política e econômica, e diante dos objetivos propostos 

realizou-se uma gestão buscando preservar os avanços conquistados nos anos 

anteriores, sem retrocessos.  
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Permanecem desafios importantes e contínuos na perspectiva de fortalecer a 

Identidade dos CREAS/Serviços, propiciando espaços coletivos de reflexão entre os 

profissionais e fortalecendo o diálogo entre os níveis de proteção e demais políticas: 

-Viabilizar a apropriação da metodologia construída, por parte dos 100%, dos profissionais 

da PSEMC, 

- Avaliar o tempo de permanência no atendimento especializado 

- Aperfeiçoar os indicadores de desligamentos e critérios de inclusão das famílias,  

- Implementar 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. 

- Fortalecer ações intersecretarias e intersetoriais visando à complementaridade das ações 

em rede  

-Aprimorar as ferramentas de gestão, a partir do SIGM, sistema informatizado de 

governança municipal e construir indicadores, em parceria com a vigilância socioassistencial 

-Ofertar formação e supervisão de forma permanente através de contratação de 

profissionais externos 

- Ampliar a capacidade de atendimento as violações de direitos pelos CREAS, a partir de 

maior qualificação dos processos de trabalho 

-Recompor as equipes dos CREAS com assistente social, agente de ação social e auxiliar 

administrativo 

-Implantar o CREAS NORTE  

 

Coordenadoria Setorial de Média Complexidade- População Adulta em 

Situação de Rua  

A Coordenadoria Setorial de Proteção Social Especial de Média 

Complexidade População Adulta em Situação de Rua é composta pelos seguintes 

Serviços:  

• Serviço de Abordagem Social (SOS Rua) 

• Centro Pop Sares I 

• Centro Pop Sares II 

• Casa da Cidadania 

• Núcleo de Oficinas de Trabalho (NOT) 

Para melhor compreensão das dinâmicas presentes na rua, adotamos o 

conceito de Bezerra, Vieira e Rosa os quais apontam existirem três modos de 
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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 concepção 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 

• 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. 
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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 sociais por meio de parceria, 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.  

 

SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CENTRO 

POP  

Os 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:  

 

Tabela 25 - 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  

1 Psicólogos 

  6 Agentes de Ação Social  

2 Agentes de Ação Social  1 Agente Administrativo 

1 Agente Administrativo 2 Apoios Operacionais  

TOTAL- 09 TOTAL - 16 
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Os Centros 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 para as pessoas que se encontram em situação de rua. A 

Unidade I está aguardando mudança de espaço físico para ser reordenada. Desde 

2015 que se procede à busca de novo imóvel para locação, ainda não concretizada, 

devido a múltiplos elementos, que passam pela dificuldade em encontrar imóveis 

adequados no centro da cidade, especialmente aptos às exigências de 

acessibilidade, uma vez que se trata de imóveis antigos, além da dificuldade em 

identificar proprietários que atendam às exigências contratuais do município. Dessa 

forma a Unidade I não consegue ofertar atividades de grupo, oficinas ou ações 

coletivas por não dispor de espaço físico para realização dessas atividades, 

restringindo-se, então, a ação técnica no atendimento individual.  

Com relação à Unidade II, esta possui condições de acessibilidade às 

pessoas idosas e as pessoas com deficiência, porém, há necessidade de reposição 

do quadro de RH. 

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.  

Dentre as pessoas atendidas compreendem as que chegaram recentemente 

no Município, as que estão há vários dias, meses ou até mesmo anos, constituindo 

processos de atendimento/acompanhamento mais individualizados, em função do 

espaço físico. No processo de condução dos casos a equipe técnica mantém 
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articulação com a rede de serviços socioassistenciais e de outras políticas públicas, 

com objetivo de otimizar possibilidades de reorganização pessoal e social. A 

Unidade continua em processo de reordenamento, faltando à complementação do 

quadro de RH. Ambas as providências se encontram em andamento e devem ser 

efetivadas no correr do ano de 2019. Cabe aqui observar que a complementação da 

equipe está atrelada a locação de espaço físico que a 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 São João 

Bosco. 

• Encaminhamentos e ou referenciamentos para a Rede 

socioassistencial e demais políticas 

Outras Atividades  

• Visita a espaços culturais 

• Tarde de Jogos dirigidos com alunos do Curso de Química da 

Unicamp 

• Mês de Março – durante o mês ocorreram diversas atividades 

voltadas para Mulher: tranças afro, beleza da mulher – maquiagem e 

cuidados da pele, exibição de filme temático, roda de conversa: sobre a 
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saúde da mulher; PLPs – Promotoras Legais e Populares; Ceamo; métodos 

anticonceptivos, laqueadura e DST; dia do papa nicolau, oficina de dança do 

ventre. 

• Mês da Consciência Negra – atividades específicas: corte de 

cabelo masculino, tranças afro, manhã de músicas afro e suas influências, 

visita monitorada a Fazenda Roseira, Oficina de Turbante e Torço, rodas de 

conversa: racismo cultural e apresentação artística; CPIR (para população em 

situação de rua e específica para servidores); oficina de influência afro na 

culinária brasileira, documentário e filme temático, confraternização com 

história da feijoada e degustação de feijoada para os usuários e apresentação 

do Grupo Mukama   

• Confraternização bimensal com apresentação da dupla Gonçalves 

& Correia com o quadro “canta uma para mim”. 

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.  

No decorrer do ano estabeleceram-se parcerias com a Secretaria de Saúde, 

Trabalho e Renda, Sanasa/APAE e Obra 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 oportunizaram 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: 

 

• Organização da Sociedade Civil – Obra Social São João Bosco – 

divulgação e sensibilização para a participação em cursos. 
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• Sanasa e APAE com oficina de Jardim plano.  

• 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. 

Atividades da Coordenação: 

• Fortalecimento do processo de cogestão dos serviços que 

compõem a Rede de Média e Alta Complexidades POP Rua, por meio de 

reuniões contínuas e análise das metodologias e estratégias utilizadas na 

atenção a Pop Rua 
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•  Reunião semanal com a equipe dos serviços que compõe a Rede 

de Média e Alta Complexidades 

• 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. 

• Participação na construção do plano intersetorial para a população 

em situação de rua. 

Participação do Comitê Intersetorial de Acompanhamento da Política 

Municipal da População de rua  

• Participação no Grupo de Trabalho Maternidade. 

• Participação semanal da reunião do Departamento de Operações 

de Assistência Social 

 

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 referenciamento 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.  
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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.  

 

Casa da Cidadania  

O serviço oferecido pela 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 em situação de rua, 

porém, assim como o NOT constituiu-se em serviço complementar, ambos 

essenciais para a convivência e a inserção produtiva no mercado de trabalho.  

A Casa da Cidadania 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:  

 

Centro Pop I 

• Faixa etária 

• Escolaridade 

• Categorização 

• Caracterização 

• Quantidade de atendimento por usuário 
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• Referenciamento 

• Resultado 

• Usuários atendidos no mês 

 

 

Figura 3 

 

Na análise da faixa etária das pessoas atendidas, verifica-se a 

predominância da faixa entre os 18 aos 39 anos, como em anos anteriores, com 698 

pessoas. Seguido pela faixa de 40 a 59 anos com 533 pessoas, e, por fim, 78 

pessoas com mais de 60 anos. Esses dados apontam para um grande número de 

pessoas em idade economicamente produtiva, sendo que, a partir dos números 

apontados, é possível identificar a necessidade de avançar em estratégias no 

sentido de oferecer, na política de trabalho e renda, meios alternativos de inserção. 

Realizado por meio de novas formas de trabalho e produção, pois a crise de 

emprego tem impacto substancial na população em situação de rua. 
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Figura 4 

 Referente a escolaridade, de um total de 1311 pessoas. Dessas, 637 têm 

ensino fundamental incompleto, 208 pessoas possuem ensino fundamental 

completo. Com relação ao ensino médio, 138 pessoas não concluíram, e 216 

completaram o ensino médio e 41 pessoas não se alfabetizaram. Ao analisarmos os 

dados, observamos que a grande maioria das pessoas concentra-se no ensino 

fundamental incompleto e fundamental completo impactando, sobremaneira, nas 

condições de inserção no mercado de trabalho. 
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Figura 5 

No campo categorização verifica-se a predominância de 

migrantes/itinerantes com 817 pessoas. Logo após apresentam-se os moradores de 

Campinas em situação de rua com 247, seguido de 70 pessoas identificadas como 

tendo passado pela situação de rua anteriormente, ex-moradores de rua. Por fim, 61 

pessoas são de Moradores de Campinas em situação emergencial. 

No caso da caracterização das pessoas em situação de rua, observou-se 

que 577 pessoas são consumidoras de álcool, 517 são usuárias de substâncias 

psicoativas, especificamente o crack, seguido de 345 pessoas que referiram usar 

outras drogas não especificadas. Neste item, para caracterizar melhor a divisão, 

separou-se em uso de álcool, crack e outras drogas, de forma a distingui-las. Porém, 

ressalta-se que muitas pessoas relatam fazer uso tanto de álcool quanto crack e de 

outras drogas. Observa-se ainda que 72 pessoas apresentam suspeita de 

Transtorno Mental, dado importante ao considerarmos os limites na execução do 

serviço no sentido de buscar meios de viabilizar a saída da rua de forma autônoma, 

levando em conta os entraves encontrados no atendimento junto à saúde, mais 

especificamente a saúde mental. 

Com relação ao número de vezes que se buscou atendimento no serviço, 

temos um total de 1301 pessoas. Dessas, 635 buscaram o atendimento apenas 01 

vez, 411 de 02 a 05 vezes, 131 pessoas de 06 a 10 atendimentos e 37 pessoas com 

maior número de atendimentos, variando de 22 a 35. Podemos, com esses dados, 
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inferir que um pequeno número de pessoas dá continuidade nos processos de 

acompanhamento. Entendendo que o serviço tem como objetivo, a partir do 

atendimento continuo, possibilitar um processo de acompanhamento e, com isso, a 

construção de uma nova organização frente à situação de rua, faz-se necessário 

melhor compreender esses dados para identificar possíveis causas para o não 

prosseguimento dos atendimentos. Tendo em vista o propósito central do serviço 

que é a produção de qualidade de vida, acesso a direitos sociais e viabilizar a saída 

da rua. 

 

 

Figura 6 

 

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. Entre os referenciamentos destacam-se 2644 pessoas 

referenciadas para outras políticas e 145 para o Samim. A partir dos dados é 

possível inferir a importância de articulação com outras políticas para a atenção às 

pessoas que se encontram em situação de rua e não apenas construir ações que se 

delimitem aos serviços no âmbito das áreas de assistência social e saúde. 
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Figura 7 

Na análise dos resultados verifica-se a prevalência do fortalecimento os 

vínculos familiares evidenciando-se, desta forma, que o suporte familiar trata-se de 

um aspecto importante no processo de reorganização. Em relação à autoestima e 

construção de novos projetos de vida, observam-se alteração significativas nos 

dados, ocorrendo uma queda com relação aos vínculos familiares, mas, em 

contrapartida, uma ampliação do fortalecimento da autoestima. Resultado esse no 

campo dos aspectos subjetivos, mas que podem produzir importante resultado ao 

nos depararmos com sujeitos mais seguros de seu potencial. 

Ao analisarmos os dados acima, temos um total de 2750 pessoas atendidas 

no ano de 2018. Com uma média simples de 229 atendimentos mês.  

 

 Desafios e Metas para 2019. 

- Centro POP Sares II  

A partir das varáveis abaixo, se apresentam os dados:  

• Faixa etária 

• Sexo 

• Escolaridade 

• Categorização 

• Caracterização 

• Quantidade de atendimento por usuário 

• Referenciamento 
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• Resultado 

• Usuários atendidos no mês – recepção e serviços ofertados 

Na análise da faixa etária das pessoas atendidas, verifica-se a 

predominância de 25 a 39 anos, com 745 pessoas, seguida de 40 a 49 anos com 

302 pessoas e 157 pessoas com mais de 60 anos.  

Na análise deste gráfico constata-se que das 1.204 pessoas atendidas a 

maioria é de pessoas do sexo masculino em situação de rua, com 1079 pessoas 

atendidas, equivalente a 89,7%. 

Quanto a variável escolaridade verifica-se a predominância de 524 pessoas 

com ensino fundamental incompleto, seguidos de 238 pessoas com ensino médio e 

170 pessoas com ensino fundamental, enquanto que 14 pessoas possuem ensino 

superior completo.  

Importante ressaltar que todas as pessoas encontram-se em situação de 

rua, porém para facilitar a compreensão no atendimento, definiu-se uma 

categorização. No gráfico verifica-se a predominância de migrantes/itinerantes com 

536 pessoas, seguido de moradores de Campinas em situação de rua com 257 

pessoas, munícipes (nascidos em Campinas) 177 pessoas foram atendidas, 

enquanto 13 pessoas atendidas são ex-moradores de rua. 

Quanto à caracterização das pessoas atendidas, verifica-se que 588 

pessoas são usuárias de álcool, 461 pessoas fazem uso predominante de crack, 

seguido de 416 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 

somado obtêm-se um número maior que o número de pessoas atendidas no ano de 

2018, que é de 1.204. 

Com relação ao número de vezes que se buscou atendimento técnico no 

serviço, temos um total de 1204 pessoas. Dessas, 451 buscaram o atendimento 

apenas 01 vez, 470 de 02 a 05 vezes, 156 pessoas de 06 a 10 atendimentos, 57 de 

11 a 15 atendimentos, 28 buscaram de 16 a 21 atendimentos, 27 pessoas de 22 a 

35 atendimentos e 3 pessoas buscaram mais de 35 vezes. 

Este gráfico demonstra a complexidade do trabalho com pessoas em 

situação de rua.   Assim, 165 pessoas foram referenciadas a outras políticas, 159 

pessoas aceitaram referenciamentos para o albergue, 81 pessoas retornaram ao 
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convívio familiar.  Apenas 55 pessoas aceitaram referenciamentos ao CAPS-AD e 

49 pessoas foram inseridas nas Unidades de Acolhimento. 

Pode-se inferir a dificuldade das pessoas em situação de rua darem 

continuidade ao Plano de Desenvolvimento do Usuário (PDU) com vistas a repensar 

novas trajetórias de vida e a saída das ruas. 

Na análise dos resultados verifica-se que frente ao contexto de rua, 824 

pessoas fortaleceram sua autoestima, 530 apresentaram redução de danos nas 

situações de violação de direitos, 495 pessoas relataram redução nas violações 

socioassistenciais, 248 pessoas aceitaram repensar novos objetivos de vida, 141 

pessoas fortaleceram os vínculos familiares. Nessa variável aponta-se mais de um 

resultado para uma mesma pessoa  

Os dois gráficos a seguir referem ao número de pessoas atendidas no 

Centro POP Sares II e o número de serviços ofertados. A análise destes números 

demonstra a complexidade do trabalho desenvolvido, a procura das pessoas para 

realização de necessidades imediatas, como higienização pessoal, café da manhã, 

lanche da tarde e utilização da lavanderia, cine livre e convivência entre seus pares.  

 

• Usuários atendidos no mês – recepção e serviços ofertados 

O gráfico acima aponta para o número de pessoas atendidas no Centro POP 

Sares II mensal, o número de pessoas novas que procuram o Serviço, bem como o 

número de atendimentos gerados no mês. 

Na análise verifica-se que o número de pessoas atendidas mensalmente 

somadas gera um número de 6.278 pessoas, muito superior à estimativa que se tem 

de pessoas em situação de rua no município, isto porque existe uma grande 

circularidade das pessoas em situação de rua no período de um ano. Quanto ao 

número de pessoas novas, estas são contadas apenas na primeira vez que 

procuram o serviço, ou seja, 1.370 pessoas novas, sendo que muitas não 

permanecem no município, algumas são de outros serviços e vem para convivência 

e utilização dos serviços ofertados. Quanto ao número de atendimentos refere-se ao 

número de vezes que as pessoas vieram no mês e em outros meses, gerando 

24.007 atendimentos, evidenciando-se a relevância do serviço, bem como a 

necessidade de expansão. 
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Este gráfico demonstra que em 2018 foram ofertados 23.562 cafés da 

manhã e lanches da tarde; 23.236 banhos e 13.343 Vales refeição para o 

Restaurante Popular. 

A análise dos dados são relevantes para compreensão da complexidade e 

volume de atendimentos. Embora o Centro POP Sares II tenha uma capacidade de 

atendimento de 120 pessoas, ao longo do mês registra número muito superior. 

 

 Desafios e Metas para 2019. 

Desafios avaliados durante a execução das atividades, em 2018:  

• Atendimento às pessoas com sofrimento mental e a acolhida nas 

unidades de saúde, assim como a continuidade do atendimento 

• Pouca participação de usuários nos espaços de controle social 

• Infraestrutura do Centro POP Sares Unidade I, inviabilizando a 

ampliação do atendimento 

• Pouca compreensão da sociedade e dos comerciantes sobre o 

fenômeno população de rua e sobre o trabalho dos serviços especializados. 

• Dificuldades em trabalhar as constantes reclamações das pessoas 

em situação de rua sobre as abordagens da Guarda Municipal e Polícia 

Militar. 

• 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. 

• Descontinuidade no contrato de Oficinas e da parceria com a 

Secretaria Municipal de Cultura, inviabilizando o desenvolvimento de 

atividades relevantes para o Centro Pop Sares II.  

• Insuficiência de Material para Oficinas 

• Ausência de Supervisão externa para estudo e discussão dos 

Casos 

• Ausência de Formação Continuada 

• Morosidade no atendimento da infraestrutura  

• Insuficiência de computadores  
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• A intersetorialidade continua sendo um desafio no trabalho com as outras 

secretarias, inviabilizando construções conjuntas para as questões de população em 

situação de rua.  

METAS PARA 2019 

• Reordenamento do Centro POP Sares Unidade I com a locação 

de imóvel 

• Instalação do Bagageiro Municipal 

• Aquisição de câmera fotográfica, computadores novos que 

comporte o acesso ao SIGM  

• Aquisição de impressoras ventiladores e aparelhos de telefone 

• Reposição de servidores 

Centro POP Sares II 

• Contratar uma Supervisão Técnica de Casos 

• Formação Continuada para os trabalhadores do Centro 

POP Sares I e II, conforme Guia de Orientações, 2011 

• Utilização do SIGM e aquisição de Computadores 

•  Fortalecimento da intersetorialidade com as políticas de 

atendimento à População em Situação de Rua: Assistência Social, 

Saúde, Trabalho e Renda, Cultura, Habitação, Educação, Esportes e 

Lazer. 

• Realização da Segunda Avaliação do Centro POP Sares II, 

pelos usuários. 

• Instalação de câmeras para controle das filas de entrada e 

na recepção dos serviços 

• Manter o fornecimento de produtos de higiene pessoal, 

continuamente. 

• Contratar um oficineiro, para o desenvolvimento de 

atividades socioeducativas, Centro POP Sares II. 
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Coordenadoria de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Adulto e 

Idoso e Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e 

Emergências 

 

Esta Coordenadoria abrange os serviços que fazem parte da proteção 

especial alta complexidade adulto /idoso incluindo os serviços de acolhimento, casas 

de passagem para os seguimentos segmentos: 

• População adulta em situação de rua, 

• Pessoas com deficiências 

• Idosos 

No ano de 2018 demos continuidade nas atividades com a Coordenadoria 

de Média Complexidade POP Rua. Mantivemos as reuniões da rede 

socioassistencial, para discussão de casos e aprofundamento das questões do 

fenômeno. Observa-se que o perfil desta população vem se modificando exigindo 

cada vez mais metodologias inovadoras e alinhamento nos atendimentos prestados 

a essa população. 

Além dessas reuniões, visitas quinzenais e/ou mensais in loco foram 

realizadas aos serviços.  Visitas em conjunto com a CSAC também foram realizadas 

visando o acompanhamento da efetivação das estratégias metodológicas, na 

direção de se alcançar unidade nas ações desenvolvidas por esta rede de serviços. 

Prosseguiu-se com discussões de caso com a rede de saúde, saúde mental 

e proteção social especial de alta complexidade de crianças e adolescentes para 

referenciamentos de usuários às unidades de acolhimento institucional (Abrigos, 

Casas de Passagem e Residência Inclusiva) 

As reuniões semanais da rede socioassistencial de serviços que atendem a 

POP Rua foram mantidas em conjunto com os serviços da proteção especial de 

média complexidade, com construção de fluxos de informações e de 

referenciamentos as unidades de acolhimento institucional. 

Tal referenciamento ocorre sempre depois de esgotadas todas as 

possibilidades de manutenção dos vínculos familiares e comunitários, para que seja 

desenvolvido um trabalho de resgate destes vínculos e ou reorganização pessoal 

viabilizando autonomia, qualidade de vida e construção de novos projetos mesmo 

que não se possa contar com familiares nesse processo. 
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Outra ação importante para o município foi a continuidade do programa 

“Parceiros da Cidade - Mão Amiga”, a qual contou com a participação ativa desta 

Coordenadoria no acompanhamento, juntamente com a coordenação do programa, 

e os serviços de acolhimento. Os cursos oferecidos foram de jardinagem, 

paisagismo e hidráulica, este último realizado em parceria com a UNASP. Esta 

turma inicialmente foi composta por 31 pessoas, onde puderam receber a bolsa de 

aprendizagem, auxiliando na reorganização visando uma possível autonomia. Em 

uma parceria com a Construtora RMV foi possível a contratação de alguns bolsistas 

na área da construção civil. 

Participamos juntamente com a Proteção Básica do GT Interproteções, com 

o objetivo de fortalecer as ações no território. Houve uma divisão entre os 

profissionais para que esta Coordenadoria estivesse representada em todas as 

regiões. 

Com relação à Proteção Social Especial de Alta Complexidade – Idoso foi 

identificada crescente demanda decorrente de alguns fatores, tais como: 

• Aumento de expectativa de vida 

• Rompimento de relações familiares 

• Fragilidades nos vínculos resultando em situações de negligência, maus 

tratos, exploração financeira e abandono. 

Visando pleitear aumento da capacidade de atendimento à população idosa 

que demanda proteção integral, foi elaborado estudo para o apontamento da 

necessidade de ampliação da oferta de vagas em Instituições de Longa 

Permanência para Idosos. E dentre a atuação específica da Coordenadoria, é 

possível destacar diversas ações desenvolvidas no decorrer de 2018, tais como: 

• Participação em discussão de casos; 

• Composição em GT Interproteções; 

• Visitas domiciliares para aprofundamento de casos referenciados à Alta 

Complexidade; 

• Gestão de vagas em ILPIs conveniadas com a municipalidade; 

• Reuniões mensais colegiadas com as instituições que compõem a rede de 

serviços; 

• Reuniões individualizadas com as referidas instituições; 
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• Atendimento de demandas específicas referentes aos encaminhamentos 

efetuados para a rede parceira 

• Elaboração de estudo para viabilizar a contratação de profissionais para 

capacitação aos membros integrantes da rede em comento; 

• Acompanhamento contínuo do serviço prestado pelas ILPIs, através de visitas 

in loco e reflexões sobre o cotidiano institucional e metodologias aplicadas; 

• Avaliação do Plano de Trabalho de cada instituição e sua aplicabilidade; 

• Participação no Conselho Municipal do Idoso, atuando de forma direta na 

divulgação das ações desenvolvidas pela SMASDH e nos fluxos específicos 

para o atendimento à pessoa idosa; 

• Atendimento das demandas do Conselho Municipal do Idoso decorrentes de 

solicitações do Ministério Público quando há denúncias referentes às 

Instituições de Longa Permanência para Comissão de ILPI; 

• Atuação em comissão do Conselho Municipal do Idoso para avaliação de 

inscrições de instituições junto àquele conselho. 

 

O Serviço de Acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva visa 

atender jovens e adultos com deficiência(s) que apresentem situação de 

dependência e cujos vínculos familiares/comunitários foram 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 2018 foi realizada 

nova parceria com a OSC Sociedade Pestalozzi de Sumaré com a criação de 2 

casas com 10 vagas cada uma. Esta coordenadoria realiza gestão operacional por 

meio de reuniões para discussões de caso para possível acolhimento. 

Esta Coordenadoria ainda participou de reuniões semanais do DOAS, nos 

GTs (grupos de trabalho) Interproteções contribuindo para discussão e efetivação de 

um fluxo que transcorra entre todas as proteções. 

Os serviços vinculados a esta Coordenadoria são: 
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Tabela 26 

POP RUA TIPO DE SERVIÇO METAS 

SAMIM Albergue Municipal 130 

Casa Antonio Fernando dos Santos Acolhimento Institucional 20 

Casa Juninho 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 

Sociedade Pestalozzi de Sumaré Residência Inclusiva  20 

  

 IDOSO TIPO DE SERVIÇO METAS 

Casa do Idoso e da Idosa 

 

Acolhimento Institucional 

 

12 

Lar Beneficente Sã Doutrina Espiritual 

do Sétimo Dia 

Acolhimento Institucional 15 

Associação Franciscana Coração de 

Maria- AFASCOM 

Acolhimento Institucional 20 

Lar Evangélico Alice de Oliveira Acolhimento Institucional 15 

Assistência Vicentina Federico 

Ozanan de Campinas 

Acolhimento Institucional 15 

Lar da Amizade Ilce da Cunha Henry Acolhimento Institucional 20 

Lar dos Velhinhos de Campinas Acolhimento Institucional 20 

TOTAL  117 
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EMERGENCIAL TIPO DE SERVIÇO METAS 

Abrigo Zilda Arns 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 

 

DESAFIOS DA COORDENADORIA 

• Fortalecimento da Gestão Pública; 

• Alinhamento conceitual da rede de serviços; 

• Reordenamento dos Serviços de Acolhimento Institucional para 

Idosos 

• Realinhamento de metodologia da Residência Inclusiva 

• Avaliação da permanência da Casa do Idoso e da Idosa. 

 

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 os agentes executores da rede 

sobre a definição de temas prioritários a serem abordados no processo de 

capacitação; 

• Maior aproximação com a Proteção Social Básica e Proteção Social 

Especial de Média complexidade;  

•  Inauguração do abrigo emergencial Zilda Arns. 
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METAS PARA 2019 

• Dar continuidade na efetivação do fluxo de encaminhamento dos 

casos 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 descrevem-se os serviços vinculados a esta Coordenadoria: 

 

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE, ITINERANTE E 

MENDICANTE (SAMIM) 

No ano de 2018, 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 nas ofertas 

socioassistenciais e 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. 

 A equipe se encontra composta conforme abaixo: 

Tabela 27 - Quadro RH 

QUADRO RH 

CHEFIA TÉCNICA (ASSISTENTE SOCIAL) 01 

ASSISTENTE SOCIAL 03 

AGENTE DE AÇÃO SOCIAL 09 

AGENTE ADMINISTRATIVO 02 

AGENTE OPERACIONAL 08* 

CHEFIA ADMINISTRATIVA 01 

VIGILANTES (TERCEIRIZADO) 10 
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PORTEIRO (TERCEIRIZADO) 01 

AUXILIARES DE LIMPEZA (TERCEIRIZADOS) 05 

MOTORISTA (TERCEIRIZADO) 01 

 TOTAL 41 

* 07 realizam atendimentos aos usuários; apenas 01 realiza a função de 

Agente Operacional. 

Em 2018 foram contabilizados 36.360 pernoites aos usuários do SAMIM, 

com uma média mensal de 3.030 pernoites, tendo sido o primeiro trimestre o período 

de maiores índices de pernoite de usuários. 

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. 

Nossos registros apontam que durante o ano de 2018 foram atendidos 3.992 

indivíduos em situação de rua, sendo que 1.305 foram atendidos individualmente 

pelo Serviço Social, resultando em média 109 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 331 articulações entre a equipe técnica e os 

grupos familiares de nossos usuários. 

As estratégias metodológicas adotadas buscaram abordar as demandas 

típicas da população atendida pela unidade. Assim, em 2018 foram realizadas 1.307 

articulações via telefone, 313 reuniões coletivas de acolhida aos usuários, 

realizadas diariamente para orientações e esclarecimentos sobre as normas internas 

e os serviços disponíveis e 455 referenciamentos às outras políticas setoriais e 

serviços da Rede de Atenção à População em Situação de Rua. 

O SAMIM é um dos cooperadores do 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 
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pessoal e social na cidade de Campinas. E, no ano de 2018, a distribuição 

geográfica dos destinos dos recâmbios teve a seguinte disposição: 54% para a 

região Sudeste; 37,5% para a região Nordeste; 4,3% para a região Norte; 3,2% para 

a região Sul e 1% para a região Centro-Oeste. Como resultado, foram realizados 

260 Recâmbios. 

 

Resultados obtidos no ano de 2018 

ACESSO A BENEFÍCIOS SOCIAIS - RESGATE DA CIDADANIA 

1103 DOCUMENTAÇÃO CIVIL 

70 BOLSA FAMÍLIA 

 

ACESSO A PROGRAMAS DE INSERÇÃO, CUIDADO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

38 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC) 

06 INCLUÍDOS EM SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA 

IDOSOS 

 

AÇÕES SOCIAIS 

15 INSERÇÃO EM SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO / CASA DE PASSAGEM DA 

REDE DE POPULAÇÃO DE RUA 

331 RETORNO AO CONVÍVIO FAMILIAR E COMUNITÁRIO 

260 RETORNO À CIDADE DE ORIGEM – VIA REDE RECÂMBIO 

DESAFIOS 

• Desenvolvimento de ações intersetoriais; 

• Interlocução com a Saúde Mental para inclusão de portadores de 

sofrimento mental que necessitam de atendimento e de residência terapêutica; 

• Atendimento de casos de saúde não condizentes com o perfil do 

serviço; 

• Insuficiência de Recursos Humanos; 

 

RESULTADOS 

• Retorno dos indivíduos às cidades de origem; 

• Inclusão em outros serviços socioassistenciais; 
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       METAS PARA 2019 

• Formação continuada e supervisão; 

• Ampliar os Recursos Humanos; 

• Diminuição de 20 vagas na capacidade do SAMIM, tendo em vista a 

implantação de uma nova Casa de Passagem; 

• Construir novos espaços físicos em substituição aos que foram 

demolidos para a construção das obras da Secretaria de Transporte no local, 

tais como: 

• Refeitório dos usuários, ampliando de modo a atender a capacidade 

do Equipamento. 

• Dormitório de mulheres e mães com crianças, em ambientes de 

convívio separados dos masculinos. 

• Depósito para materiais de consumo do Equipamento. 

• Lavanderia dos usuários, ampliando para 10 tanques para lavagem 

das roupas. 

• Refeitório de Funcionários. 

 

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 está composto por nove idosos do sexo 

masculino e conta com a seguinte equipe de referência: 

• 1 Assistente Social (responsável técnico) 

• 4 Agentes de Ação Social 

• 6 Agentes de Ação Operacional 

• 1 motorista 

• 6 cozinheiros 

Atividades desenvolvidas com os usuários por meio de ações 

voluntárias: 

•  Neolinguística com oficinas para memória, coordenação motora, 

integração e divertimento; 
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•  Roda de conversa, conversa individual, jogos de memória, 

dominó e palavras cruzadas ; 

• Musicoterapia com intuito de divertir e despertar a memória para 

fatos passados ; 

• Atendimento semanal feito pela residência de Geriatria da 

Unicamp; 

• Acompanhamento dos usuários em consultas médicas; 

 Eventos realizados durante o ano: 

•  Festas tradicionais e eventos realizados pela Comunidade: 

junina e final de ano, café da tarde, ação voluntária do Gabinete do 

Prefeito na véspera do Dia das Mães. 

Perfil dos Usuários 

Tendo em vista o processo de envelhecimento e o natural agravamento nas 

questões de saúde clínica com morbidades, 04 óbitos foram registrados durante o 

ano de 2018. Atualmente o serviço conta com três idosos cadeirantes, os quais 

necessitam de ajuda para atividades de vida diária e cinco idosos com 

independência. 

No transcorrer do ano, 02 casos de idosos com presença de situações de 

violência, referenciados pelo Ministério Público foram acolhidos, alterando-se o perfil 

anterior de idosos em situação de rua.  

 

DESAFIOS 

• Ampliação da adesão nas atividades realizadas interna e 

externamente  

• Atendimento de demandas mais específicas de usuários 

que usam fraldas, necessitam de auxílio nos banhos e na alimentação.  

 

RESULTADOS ALCANÇADOS 

• Maior socialização entre os usuários e fortalecimento de 

vínculos afetivos; 

• Melhora da autoestima;  

• Aumento na melhoria de qualidade de vida; 
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RESIDÊNCIA INCLUSIVA RENASCER 

A Residência Inclusiva Renascer é um Serviço de Acolhimento com a 

finalidade de atender jovens e adultos com deficiência(s) sem retaguarda familiar e 

que não tenham condições de autossustentabilidade. 

No decorrer de 2018 foram atendidas 12 pessoas. Efetuou-se a 

transferência de uma usuária para Residência Terapêutica, adequando-se, desta 

forma, o perfil dos usuários do serviço.  

 Atualmente dez usuários compõem a Residência, atendendo, assim a meta 

estabelecida para o Serviço, sendo cinco usuários do sexo masculino e cinco do 

sexo feminino, com idades entre 25 e 58 anos. Destes, 03 são pessoas com 

deficiência múltipla, 06 com deficiência intelectual e 01 pessoa com deficiência 

visual. 

 No ano de 2018 o processo de curatela foi efetivado, sendo possível 

resgatar o acesso ao Benefício de Prestação Continuada dos usuários que estavam 

impedidos do seu recebimento.  

Visando a continuidade de ações de inclusão social e comunitária, foram 

feitas articulações com os seguintes serviços: Centro de Referência da Pessoa com 

Deficiência, Metrocamp (Clínica de Fisioterapia), Núcleo de Oficinas Terapêuticas, 

Centro de Convivência Espaço das Vilas, Escola Especializada Tiquira, Associação 

de Pais e Amigos dos Excepcionais, Instituto Educacional Evangélico para 

Deficientes Auditivos, Centro de Atenção Psicossocial AD Reviver e Esperança, 

Centro Cultural Louis Braille, São Leopoldo Mandic, garantindo-se a inclusão, 

promovendo autonomia cuidados em benefício da saúde e bem-estar dos usuários. 

No que se refere à equipe tivemos a redução no quadro de agentes de ação 

social decorrente de transferência para outro serviço, de pedido de exoneração e da 

cessão para o Tribunal Eleitoral, sem previsão de retorno. Também tivemos o 

afastamento da funcionária administrativo por questões de saúde. 

Atualmente o quadro de RH encontra-se assim composto: 

•  1 Chefe de Setor (Psicólogo); 

•  1 Assistente Social; 

•  1 Psicóloga; 

•  7 Agentes de ação social; 

•  3 Agentes operacionais; 
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•  4 Cozinheiros; 

•  1 Motorista; 

•  4 Vigilantes. 

   As atividades desenvolvidas visam preservar/estimular autocuidado, 

promover autonomia, possibilitar convivência comunitária através de atividades de 

cultura e lazer. São realizados atendimentos individuais, grupais, orientações à 

equipe, reuniões, visitas interinstitucionais, articulação com os serviços parceiros e 

participação em cursos, seminários e capacitações. 

 

DESAFIOS 

• Mudança para novo imóvel, adequado às exigências de 

acessibilidade; 

• Recomposição do quadro de RH; 

• Fortalecimento da articulação entre os serviços; 

• Capacidade de resposta às demandas com elevado grau de 

complexidade. 

 

RESULTADOS ALCANÇADOS 

•  Ampliação de repertório e comunicação.  

• Participação em espaços de vida social. 

• Maior socialização e ampliação de vínculos externos. 

 

METAS PARA 2019 

• Fortalecer e ampliar a rede socioassistencial, educacional, cultural e de 

saúde para atender de maneira ampla e diversa as demandas dos usuários, 

propiciando a oferta de recursos para maior autonomia e convivência. 

• Ampliar e capacitar a equipe para atender de maneira mais qualificada as 

demandas dos usuários. 

• Aprofundar a análise e a construção do Plano de Desenvolvimento do 

Usuário com usuários e equipe. 

• Identificar imóvel acessível que atenda as exigências tipificadas e oferte 

bem-estar aos usuários e funcionários; 
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• Supervisão institucional e de casos; 

• Ampliar equipamentos e mobiliários; 

• Identificar e parceirizar 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 na construção da política de 

acolhimento em Residência Inclusiva; 

• Realizar reuniões de equipe para avaliação, planejamento, capacitação 

continuada , discussão de casos visando à qualificação profissional da oferta. 

 

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 que promove apoio e proteção à população atingida por situações de 

emergência e calamidade pública, com a oferta de alojamentos provisórios, 

atenções e provisões materiais, conforme as necessidades detectadas. 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. 

 Havendo ocorrências a Defesa Civil aciona a equipe de plantonistas, que se 

desloca até o local, realiza atendimento emergencial oferta, se necessário, o Cartão 

Nutrir, cobertores e colchões.  Efetua o referenciamento aos serviços da Proteção 

Social Básica. 

Outra ação se refere à articulação de políticas públicas e redes sociais de 

apoio para provimento de parte das necessidades detectadas e inclusão na rede 

socioassistencial. Durante o ano de 2018, tivemos um número menor de 
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acionamentos da Defesa Civil. As famílias foram atendidas em suas necessidades e 

não houve a necessidade de acolhimento no abrigo emergencial. 

 

Pessoas atendidas: 

Tabela 28 - Pessoas atendidas 

 NORTE SUL LESTE SUDOESTE NOROESTE TOTAL 

CARTÃO NUTRIR 4 8 15 18 8 53 

COLCHÕES 3 3 45 35 26 112 

COBERTORES 1 4 13 32 8 58 

VESTUÁRIO 0 0 0 0 0 0 

TRAVESSEIRO 0 0 0 0 9 9 

PASSE 0 0 0 0 0 0 

 

 

PESSOAS ATENDIDAS POR REGIÃO 

 

NORTE SUL LESTE SUDOESTE NOROESTE 

5 27 85 60 30 

 

DESAFIOS 

 

• Capacitação para a equipe de plantonistas, cursos e palestras para o 

desempenho de suas atividades profissionais cotidianas. 

• Gerenciamento dos cartões nutrir, cobertores e colchões. 

 

 

RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

• Inauguração do Abrigo Emergencial, “Zilda Arns”. 

• Aquisição de EPL`s para todos os servidores participantes da 

Operação Verão. 
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• Participação em 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 às famílias devido à situação de chuvas 

intensas e incêndios; 

• Disponibilização de cartão-alimentação, colchões e cobertores; 

• Reuniões com a Defesa Civil para melhoria de trabalhos em 

conjuntos 

 

METAS PARA 2019 

 

• Capacitações da Equipe de plantonistas; 

• Maior participação das demais políticas para atendimento dos usuários 

nas suas reais necessidades; 

• Fortalecer a articulação com os territórios, visando o trabalho conjunto; 

• Consolidar o Comitê de Proteção Integral às 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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Coordenadoria Setorial de Alta Complexidade- Criança e Adolescente 

 

Desde o ano de 2005 esta Coordenadoria Setorial vem executando o Plano 

Municipal da Proteção Social Especial de Alta Complexidade. O referido Plano visou 

reorganizar as ações de alta complexidade para crianças e adolescentes a partir do 

reordenamento dos serviços de acolhimento já existentes e da implantação de novos 

serviços, tais como as Casas Lares e Repúblicas.  

No ano de 2018 a rede de serviços de acolhimento institucional para crianças, 

adolescentes e jovens, ficou assim constituída: 

 

Tipo de Serviço Quantidade Número de Metas 

Abrigos        07 210 

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 29 459 

 

A seguir apresenta-se o levantamento do perfil dos acolhidos no ano de 2018 na 

modalidade Abrigo Institucional, destacando-se dados qualitativos do Abrigo 

Municipal - Centro Municipal de Proteção à Criança e ao Adolescente. 

 ATENDIMENTO REALIZADO: 
 

Remanescentes de 2017: 18 

Ingressos em 2018:  09 

O CMPCA, conforme previsto nas normativas, tem se empenhado em realizar ações 

que visam à proteção integral dos acolhidos, bem como para a reintegração familiar. 

A interface com a política de saúde tem demandado esforços na perspectiva da 

preservação da qualidade de vida dos acolhidos. Registra-se a elevada demanda 
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com adolescentes atendidos pelos CAPSij, local onde se realiza o acompanhamento 

psiquiátrico por meio de consultas e oficinas terapêuticas.  

O acompanhamento técnico busca atender a criança e o adolescente acolhido em 

local privilegiado, garantindo-se sigilo sempre que possível. O acompanhamento às 

famílias também tem sido alvo de grande investimento desta equipe com 

atendimentos prestados no próprio serviço - por meio de grupo de mães; 

atendimentos individuais e familiares; reuniões com serviços da rede 

socioassistencial que acompanham os familiares. 

Quanto às atividades comunitárias / sociais / culturais, prioriza-se a participação dos 

eventos na própria comunidade estimulando a equipe de profissionais a acompanhar 

as crianças e adolescentes.  

 

1. DESAFIOS SUPERADOS: 

• Permanência da motivação da equipe; 

• Equilíbrio entre a demanda e a oferta de recursos internos; 

• Ampliação do reconhecimento das demandas pertinentes a uma intervenção 

de alta complexidade 

• Manutenção do espaço físico para atender os usuários; 

• Administrar os desafios diários do cotidiano acreditando que os mesmos 

fazem parte do trabalho da alta complexidade; 

• Contratação de Home Care pela Secretaria Municipal da Saúde com a 

corresponsabilização referente ao cuidado e demanda de uma criança com 

grandes demandas de saúde para o atendimento com qualidade; 

• Redução do número de atendidos em outubro de 2018 buscando manter a 

qualidade dos atendimentos; 

 

2. RESULTADOS ALCANÇADOS: 
 

• Aperfeiçoamento da equipe quanto às particularidades de cada caso; 

• Alinhamento de procedimentos quanto à rotina do atendimento; 

• Integração com voluntários e parceiros do CMPCA 
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• Finalização do ano de 2018 mantendo o bom clima do serviço administrando, 

junto com o corpo de voluntários e parceiros do CMPCA mesmo com todas as 

dificuldades vivenciadas durante o ano. 

3. AVANÇOS: 

• O aperfeiçoamento do atendimento individual e personalizado; 

• Aquisição de móveis tornando o espaço mais acolhedor; 

• Atendimento às normas da ABNT  

• A reforma dos armários dos quartos das crianças e adolescentes com a 

construção dos armários de alvenaria; 

• A chegada das mesas para a sala de jantar com um armário para os 

utensílios, criando um espaço mais acolhedor para todos; 

• Desenvolvimento de novas metodologias intersetoriais que apresentam 

respostas conjuntas mais efetivas 

• A aquisição de uma máquina de lavar roupa; 

• A instalação de rampas para a acessibilidade cumprindo a legislação da 

ABNT e para a aquisição do Alvará do Corpo de Bombeiros; 

4. DESAFIOS E PROPOSTAS PARA 2019: 

• Completar o quadro de Recursos Humanos (equipe técnica e agentes de 

ação social) 

• Adequação do espaço físico para melhor atender os acolhidos e também os 

funcionários 

• Revisitar e aprimorar o projeto político pedagógico do abrigo 

• Contratação de supervisão institucional para os agentes de ação social e a 

equipe técnica. 

A seguir, apresentam-se dados quantitativos da rede parceira do município: 

Total de Acolhidos em 2018: 204 

Região de Procedência da Família dos acolhidos 
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REGIÃO CIDADE 
DOS 
MENINOS 

LAR 
NOSSO 
SONHO 

CONVÍVIO 
I 

CONVÍVIO 
II 

CMPCA CORSINI LAR DA 
CRIANÇA 

TOTAL 

Leste - 01 - 10 05 03 13 32 

Norte 05 02 05 02 01 03 08 26 

Sul 18 13 08 08 01 05 18 71 

Noroeste 07 03 01 06 01 02 04 24 

Sudoeste 06 00 16 10 01 00 07 40 

Outros 
municípios 

09 01 - - - 01 - 11 

TOTAL 45 20 30 36 09 14 50 204 

 

Constata-se que as regiões Sul 34,8%, Sudoeste 19,6% e Leste 15,6%, são as 

regiões que apresentam os maiores números de acolhimentos, seguidas pelas 

regiões Norte 12,7% e Noroeste 11,7%. 

Procedência do Encaminhamento 

PROCEDÊNCIA CIDADE 
DOS 

MENINOS 

LAR 
NOSSO 
SONHO 

CONVÍVIO 
I 

CONVÍVIO 
II 

CMPCA CORSINI LAR DA 
CRIANÇA 

TOTAL 

Vara da Infância e 
Juventude 

10 06 11 12 - 08 17 64 

Conselhos 
Tutelares 

- - - - - - 02 02 

Transferência de 
Serviço 

- 01 05 06 - - 06 18 

Casa Verde - 01 - - 01 - - 02 

Casa Betel 35 12 14 12 06 12 24 115 

Outros - - - - 01 01 01 03 

TOTAL 45 20 30 30 09 21 50 204 

 

O levantamento demonstra que a maior parte dos encaminhamentos procedeu da 

Casa de Passagem Betel com 56,3%. Esta Casa de Passagem opera com prazo de 

10 dias para efetuar a transferência 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 serviços de 

acolhimento. 

Depois da Casa Betel, a Vara da Infância e da Juventude é o órgão que mais 

encaminha para os abrigos, com 31,3%. 

Em ambos os casos, o gestor público é o responsável pela indicação do serviço de 

acolhimento que dispõe de vaga. 
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Motivo do Acolhimento 

MOTIVO DO 
ACOLHIMENTO 

CIDADE 
DOS 

MENINOS 

LAR 
NOSSO 
SONHO 

CONVÍVIO 
I 

CONVÍVIO 
II 

CMPCA CORSINI LAR DA 
CRIANÇA 

TOTAL 

Violência física 08 - 03 01 02 05 03 22 

Violência 
psicológica 

02 - - - 03 02 09 16 

Negligência 24 15 25 26 07 12 28 137 

Violência sexual 01 02 01 02 01 02 01 10 

Abandono 01 - - - 01 - 04 06 

Exploração 
Sexual 

- - - - - - - - 

Trabalho Infantil - - - - - - - - 

Ameaça de 
morte 

- - - - - - - - 

Genitores/saúde 
mental 

01 - - - - 01 - 02 

Situação de rua 01 02 - - 03 01 - 07 

Adoção ilegal -  - - - - - - 

Retorno de 
adoção 

- 01 - - - - - 01 

Devolução de 
guarda 

02 - 01 07 - - 05 15 

Outros 06 - - - 02 - - 06 

 

O principal motivo de acolhimento refere-se às situações de negligência, seguida por 

violência física. Ressaltamos que em vários casos, o estudo psicossocial constata 

que as famílias não conseguem ter ascensão sobre os filhos, principalmente os 

adolescentes, que não se sujeitam às regras das famílias. Em um primeiro momento 

do atendimento, seja no Conselho Tutelar ou VIJ, estas situações são 

caracterizadas como negligência. 
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Motivo do Desligamento 

MOTIVO DO 
DESLIGAMENTO 

CIDADE 
DOS 

MENINOS 

LAR 
NOSSO 
SONHO 

CONVÍVIO 
I 

CONVÍVIO 
II 

CMPCA CORSINI LAR DA 
CRIANÇA 

TOTAL 

Reintegração na 
Família de origem 
nuclear 

02 05 04 02 01 02 13 29 

Reintegração na 
Família de origem 
extensa 

06 - - 08 - 03 04 21 

Adoção Nacional - 01 - 04 01 - 08 14 

Adoção 
internacional 

- - - - - - - - 

Transf. Para 
Família 
Acolhedora 

- 02 - 03 - - - 05 

Evasões 14 - - - - - - 14 

Transf. p/ outro 
serv. De 
acolhimento 

- 01 01 - 04 01 06 13 

Recâmbio 01 - - - - - - 01 

Maioridade 03 - - - 01 01 - 05 

Falecimento - - - - - - 01 01 

Fund. Casa - - - - - - - - 

Outros 07 00 06 00 00 00 00 13 

TOTAL 33 09 11 17 07 07 32 116 

 

Observa-se que os principais motivos de desligamento referem-se à reintegração 

familiar seja na família de origem nuclear ou na família extensa com 43,10% dos 

desligamentos; adoção nacional com 12,06%; evasões com 12,06% e outros com 

11,20%, correspondem às colocações na rede significativa. 

Desta forma, é possível afirmar que o objetivo dos serviços de acolhimento, que é a 

reintegração familiar, tem sido cumprido. Cabe ressaltar, que quando há 

transferência para outro serviço de acolhimento, as equipes técnicas continuam 

investindo no trabalho com a família, visando à reintegração. 

CASAS LARES 

Esta modalidade de acolhimento institucional conta com 10 acolhidos por casa. No 

entanto, crianças ou adolescentes com intensas demandas de cuidados, devido a 

algum problema de saúde física ou mental, ou deficiências correspondem a 02 

vagas, podendo, nessas situações prestar atendimentos abaixo da meta. 

Durante o ano de 2018 foram acolhidas 132 crianças e adolescentes. 
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Região de Procedência da Família 

REGIÃO CIDAE DOS 
MENINOS 

UNIASEC AEDHA ALDEIAS 
INFANTIS 

TOTAL 

Leste 03 - 01 12 16 

Norte 05 - 07 12 24 

Sul 18 04 08 17 47 

Noroeste 08 03 03 03 17 

Sudoeste 07 - 03 09 19 

Outros 04 01 - 04 09 

TOTAL 45 08 22 57 132 

 

As crianças e adolescentes acolhidas em Casas - Lares são oriundas, 

predominantemente da região Sul com 35.6%. Em seguida, identifica-se a região 

Norte com 18,1%, Sudoeste com 14,3% e Noroeste com 12,8%. 

Procedência do Encaminhamento 

ORIGEM  
INCLUSÃO 

CIDADE 
DOS 
MENINOS 

UNIASEC AEDHA ALDEIAS 
INFANTIS 

TOTAL 

VIJ 19 03 02 01 25 

C.T. - - - 02 02 

Transf. Serviço 06 06 20 45 77 

Casa Verde - - - 01 01 

Casa Betel 19 - - 07 26 

Outros 01 - - - 01 

Como é possível observar, maior parte dos referenciamentos de crianças e 

adolescentes para as Casas - Lares se deu por transferência de outros serviços de 

acolhimento com 58,3%. Tal fato se explica porque no município as Casas Lares 

foram organizadas para acolher crianças e adolescentes destituídas do poder 

familiar ou em ação de destituição, transferidos dos abrigos ou dos serviços de 

acolhimento familiar. 
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Motivo do Acolhimento 

MOTIVO DO 
ACOLHIMENTO 

CID. 
MENINOS 

UNIASEC AEDHA ALDEIAS 
INFANTIS 

TOTAL 

Violência física 08 - 02 01 11 

Violência 
psicológica 

06 - - - 06 

Violência 
negligência 

09 05 12 46 72 

Violência sexual 06 - - - 06 

Abandono 08 - - - 08 

Exploração 
sexual 

00 - - - - 

Trabalho infantil 02 - - - 02 

Ameaça de 
morte 

- - - - - 

Genitores/saúde 
mental 

- - - 01 01 

Situação de rua 01 01 - 06 08 

Adoção ilegal - - - - - 

Retorno de 
adoção 

02 01 04 01 08 

Devolução de 
guarda 

03 01 04 01 09 

Outros - 01 - 06 06 

 

O principal motivo para o acolhimento (52,5%) refere-se à violência de negligência 

seguida pela violência física 8,02%.  

Ressalta-se que em vários casos, o estudo psicossocial constata que as famílias 

não conseguem ter ascensão sobre os filhos, principalmente quando se trata de 

adolescentes, que apresentam maior dificuldade em respeitar às regras das famílias.  

Esse tipo de situação também é caracterizado como negligência, no momento da 

aplicação da medida de proteção, seja no Conselho Tutelar ou VIJ.  

Cabe ressaltar, que situações de abandono também são consideradas como 

negligência. Portanto juntos, negligência e abandono somam 80 crianças e 

adolescentes. Ou seja, 60,6% dos acolhimentos ocorreram por situações de 

negligência e abandono. 

Em relação às demais situações, pode-se observar que situação de rua corresponde 

a 5,8%; retorno de adoção a 5,8% e devolução de guarda 6,5%. 
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Motivo do Desligamento 

MOTIVO DO 
DESLIGAMENTO 

CIDADE 
DOS 
MENINOS 

UNIASEC AEDHA ALDEIAS 
INFANTIS 

TOTAL 

Família de origem 
nuclear 

01 02 - 01 04 

Família de origem 
extensa 

02 - - 01 03 

Adoção Nacional - 05 01 - 06 

Adoção 
internacional 

- - - - - 

Transferência 
para Família 
Acolhedora 

- - - - - 

Evasões 01 - 02 - 03 

Transferência p/ 
outro serviço de 
acolhimento 

01 01 04 - 06 

Recâmbio - - - - - 

Maioridade 08 - 01 07 16 

Falecimento - - - - - 

TOTAL 13 08 08 09 38 

 

TOTAL DE DESLIGAMENTO = 38 –  

O alcance da maioridade foi o principal motivo de desligamento com 40% Ressalta-

se que as Casas Lares acolhem em sua maioria, crianças e adolescentes 

destituídos do poder familiar. 

A reintegração familiar na família de origem ou extensa, corresponde a 22,5% dos 

desligamentos. Esse dado é significativo, pois, conforme previsto na Lei nº 12.010 

de 2009, mesmo após a destituição do poder familiar, o estudo psicossocial com a 

família foi retomado, possibilitando o retorno ao convívio familiar. 

 

A seguir apresenta-se a modalidade Acolhimento Familiar, destacando-se o 

serviço de acolhimento municipal SAPECA- Serviço de Acolhimento e Proteção 

Especial à Criança e ao Adolescente 
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❖ Número de Acolhimentos durante o ano de 2018 

MÊS MASCULINO FEMININO TOTAL 

Janeiro 05 07 12 

Fevereiro 06 07 13 

Março 05 07 12 

Abril 05 07 12 

Maio 05 07 12 

Junho 06 06 12 

Julho 07 06 13 

Agosto 06 06 12 

Setembro 08 06 14 

Outubro 08 06 14 

Novembro 08 06 14 

Dezembro 08 07 15 

Obs.: 07 acolhimentos foram remanescentes de 2017 

❖ Motivos de Desligamento 

Reintegração Família 
de Origem 

Reintegração 
Família Extensa 

Adoção Transferência 
para outros 
serviços 

01 02 05 0 

A garantia da convivência familiar e comunitária foi ofertada por meio da 

preservação e manutenção de vínculos entre acolhidos e suas famílias de 

origem/extensa através de visitas monitoradas. 

Percebe-se que as famílias de origem, que chegam ao serviço, encontram-se em 

extrema vulnerabilidade. Em muitos casos, ainda têm o comprometimento com uso 

abusivo de SPA por algum dos genitores, o que demanda um investimento a longo 

prazo nas famílias e muitas delas não conseguem dar continuidade aos 

encaminhamentos propostos, o que dificulta a possibilidade de reorno da criança 

aos seus cuidados. 

Além disso, essas famílias têm se apresentado com vínculos pessoais fragilizados 

ou rompidos, dificultando também, a busca pela família extensa. 
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Em alguns casos, mesmo quando a família extensa é localizada, há impeditivos tais 

como: falta de desejo por parte do grupo familiar em assumir a criança, por estarem 

sobrecarregados cuidando de outras crianças desses mesmos genitores ou por não 

conseguirem cuidar e proteger a criança em questão. 

Sendo assim, após esgotadas as possibilidades para reintegração familiar, a adoção 

se torna a medida mais adequada a ser aplicada. 

❖ Atividades Realizadas 

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 dos álbuns 

com as 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 às 2.ª feiras, das 19:30 às 21:00 hs, 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 

Junina com a presença de aproximadamente 150 pessoas e Festa de Natal 

com a presença de 220 pessoas aproximadamente. 

• Realização de, pelo menos, 01 reunião informativa mensal, para famílias 

interessadas na proposta; 

• Realização de 02 Capacitações de novas famílias para acolhimento; 

• Manutenção de acompanhamentos individuais e ao grupo familiar, na sede 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, às 

2.ª feiras, das 19:30 às 21:00hs, com as famílias acolhedoras participantes; 



132 

 

• Participação dos “Embaixadores da Prevenção” em uma das reuniões 

quinzenais com o grupo de famílias acolhedoras, participação efetivada 

através de recurso do CMDCA; 

• 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 SMASDH 

• Realização do projeto “SAPECA Recebe”, de encontros mensais, com 

profissionais que buscam informações 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 

contratado; 

• Supervisão de estagiários de serviço social e de psicologia; 

• Participação da equipe em Eventos relacionados ao trabalho 

• Realização de ações pontuais de divulgação durante o primeiro semestre de 

2018; 

• Realização de um evento de confraternização entre as famílias acolhedoras 

dos dois serviços de acolhimento do município, através de uma parceria da 

SMASH com a FEAC; 

Desafios avaliados durante a execução das atividades 

• Necessidade de reorganização do trabalho técnico, após saída de um 
profissional de serviço social e o não preenchimento da vaga; 

• Dificuldades na elaboração de material teórico devido às especificidades do 
trabalho e a diminuição de recursos humanos;(há o desejo da equipe técnica, 
em escrever mais sobre as experiências vividas no serviço, a fim de contribuir 
com a formação dos profissionais que atuam com acolhimento familiar, mas 
não consegue devido à falta de tempo) 

• Ausência de formações gerais e específicas, relacionadas ao trabalho; 
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• Ausência de um plano continuado de divulgação sobre o acolhimento familiar; 

• Dificuldades e morosidade para manutenção do veículo do serviço; 

• Dificuldades na formação continuada grupal de famílias acolhedoras, para 
melhor apropriação de competências, papéis e das especificidades do 
trabalho; são necessárias constantes ações para qualificar as famílias 
acolhedoras. 

• Insuficiência de serviços e programas, nas diversas políticas públicas, para 
atender as reais demandas e necessidades do público alvo do acolhimento 
familiar 

• Defasagem do quadro de RH e consequente impossibilidade de atender a 
meta total do serviço (20). 

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 02 formações para famílias candidatas ao acolhimento 

Avanços 

• Capacitação de novas famílias acolhedoras criando mais números de vagas 
para acolhimento; 
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• Continuação dos trabalhos com o grupo de serviços da região, proporcionado 
trocas e qualificação dos serviços participantes; 

Desafios / Propostas para 2019 

• Reposição do quadro de RH 

• Retomar a meta de atendimento de 20 acolhimentos/mês, 

• Pagamento de horas extras para os profissionais, diminuindo gradativamente 
o banco de horas atual; 

• 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 oficinas e de supervisão de 
casos/institucional; 

• Divulgar o Acolhimento Familiar com ações assertivas/continuadas 
executadas por profissionais da área, mediante reposição de profissional na 
equipe; 

• Revisar formulários dos processos de trabalho do Sistema de Gestão do 
SAPECA; 

• Manter o Plano de Ação para os estagiários do serviço; 

• Qualificar o grupo de voluntários/oficineiros para os encontros quinzenais com 
crianças/adolescentes. 

A seguir se apresentamos o perfil de crianças e adolescentes em acolhimento 

familiar nos dois serviços existentes no município (governamental e da rede 

parceira). 
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Remanescentes de 2017 = 34 

Acolhidos em 2018 = 26 

Total de Acolhidos: 60 

Região de Procedência da Família 

REGIÃO SAPECA CONVIVER TOTAL 

Leste 02 06 08 

Norte 03 11 14 

Sul 08 09 17 

Noroeste - 02 02 

Sudoeste 08 02 10 

Outros* 01 08 09 

 
*Crianças cujas genitoras se encontravam em situação de rua, 
Procedentes de outros municípios 15%. 
Observa-se a predominância das regiões Sul 28,3% e Norte 23,3%, seguidas pelas 

regiões Sudoeste 16,6% e Leste, com 13,3%. 

 

Procedência do Encaminhamento 

ORIGEM  
INCLUSÃO 

SAPECA CONVIVER TOTAL 

VIJ 07 18 25 

C.T. - - - 

Transferência de 
Serviço 

04 07 11 

Casa Verde - - - 

Casa Betel 11 13 24 

Outros - - - 

 

Cabe ressaltar que o acolhimento familiar somente ocorre com autorização judicial 

da VIJ, o mesmo ocorrendo em situações de transferência de outro serviço de 

acolhimento ou de encaminhamentos dos Conselhos Tutelares.  

Motivo do Acolhimento 

MOTIVO DO ACOLHIMENTO SAPECA CONVIVER TOTAL 

Violência física - - - 

Violência psicológica - - - 

Violência negligência 20 24 44 

Violência sexual  03 03 

Abandono 02 03 05 

Exploração sexual - - - 

Trabalho infantil - - - 

Ameaça de morte - - - 
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Genitores/saúde mental - - - 

Situação de rua - 08 08 

Adoção ilegal - - - 

Retorno de adoção - - - 

Devolução de guarda - - - 

Outros - - - 

TOTAL 22 38 60 

 

Total de Acolhimentos: 60 

Observa-se a predominância da violência de negligência com 73,3% em ambos os 

serviços de acolhimento familiar. 

Motivo do Desligamento 

 SAPECA CONVIVER TOTAL 

Família de origem nuclear 01  01 

Família de origem extensa 02 08 10 

Adoção Nacional 05 05 10 

Adoção internacional    

Transferência Para Família Acolhedora  01 01 

Evasões    

Transferência p/ outro serviço de 
acolhimento 

 09 09 

Recâmbio    

Transferência p/ abrigo especializado    

Maioridade    

Falecimento    

TOTAL 08 23 31 

 

Total de desligamentos = 31  

A reintegração familiar na família extensa foi o principal motivo de desligamento com 

34,4%, seja na família de origem ou extensa ou ainda colocação em família 

substituta/adoção. O terceiro motivo foi à transferência para outro serviço de 

acolhimento com 31,03%, situação que ocorre quando o período de acolhimento 

excederá os 2 anos previstos em Lei. Nesses casos, a criança ou adolescente é 

transferido para a modalidade abrigo ou casa lar, onde permanecerá aguardando 

decisão judicial.  

CASAS DE PASSAGEM 

Durante o ano de 2018, 316 crianças e adolescentes foram acolhidas nas Casas de 

Passagem Betel e Casa Verde. 
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REGIÃO DE PROCEDÊNCIA 

REGIÃO BETEL VERDE TOTAL 

LESTE 32 01 33 

NORTE 27 01 28 

SUL 57 07 64 

NOROESTE 62 04 66 

SUDOESTE 81 03 84 

OUTROS 38 03 41 

TOTAL 297 19 316 

Total: 316 

A Região Sudoeste predominou com 26,5%, seguida das regiões Noroeste com 20,9 

%, Sul com 20,2%, Leste com 10,4%, Norte com 8,8% e Outros com 12,6%. 

Por acolher crianças e adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses e ter um número de 

metas maior (22), a Casa de Passagem Betel concentrou a maioria dos 

encaminhamentos. 

A Casa Verde que acolhe crianças e adolescentes de 7 a 17 anos e 11 meses com 

perfil de circularidade de rua, absorveu 15 metas. 

Em ambos os serviços, predominam as regiões Noroeste, Sul e Sudoeste.  

Procedência do Encaminhamento 

ORIGEM  INCLUSÃO BETEL VERDE TOTAL 
VIJ/MP 31 02   33 
Conselhos Tutelares 224 06 230 
Transferência de Serviço 04  08   12 
Casa Verde 01 -   01 
Outros 37 03   40 
TOTAL 297 19 316 
 
Casas de Passagem acolhem encaminhamentos feitos pelos Conselhos Tutelares 

representando em 2018, 70% dos encaminhamentos. Demandas espontâneas, que 

no quadro aparecem como Outros, correspondem a 11%. Mas também têm atendido 

encaminhamentos realizados pela Vara da Infância e da Juventude através de 

buscas e apreensões, que representaram 9,7% . 

Motivo do Acolhimento 

 BETEL VERDE 
 

TOTAL 

Violência física 77 00 77 
 Violência psicológica 63 00 63 
Violência negligência 81 00 81 
Violência sexual 11 00 11 
Abandono 32 00 32 
Exploração sexual - - - 
Trabalho infantil - - - 
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Ameaça de morte - - - 
Genitores/saúde mental - - - 
Situação de rua 33 10 43 
Adoção ilegal  - - - 
Retorno de adoção - - - 
Devolução de guarda - - - 
Conflito familiar - - - 
Evasão outro serviço - - - 
Outros - 08 09 

 

Novamente a violência de negligência predominou como motivo do acolhimento com 

25,3%, seguida pela violência física com 24,3% e pela violência psicológica com 

19,9%. 

Em seguida destacam-se a situação de rua com 13,6% e o abandono com 10,1% 

Cabe ressaltar o conflito familiar como um importante motivo, sendo o desrespeito às 

regras das famílias uma de suas causas. 

Motivo do Desligamento 

 BETEL VERDE TOTAL 
Família de origem nuclear 47 - 47 
Família de origem extensa - - - 
Adoção Nacional - - - 
Adoção internacional - - - 
Transferência Para Família Acolhedora 27 - 27 
Evasões 74 - 74 
Transferência p/ outro serviço de acolhimento 130 - 130 
Recâmbio 19 - 19 
Transferência p/ abrigo especializado - - - 
Maioridade - 03 03 
Falecimento - - - 
Fundação Casa - - - 
OUTROS - 08 08 
TOTAL 297 11 308 
 
Total de desligamentos: 308 

Casa Betel: 297 

Casa Verde: 11 

Como se pode observar, o principal motivo de desligamento se deu por transferência 

para outros serviços de acolhimento com 41,2%, seguido de evasões com 23,4%. 

Para melhor compreensão desse movimento é preciso esclarecer que os 

adolescentes com perfil de circularidade de rua e/ou uso de substâncias psicoativas, 

evadem-se do abrigo onde estão acolhidos, vão para a Casa de Passagem, onde 

são acolhidos e, posteriormente são reencaminhados ao abrigo de origem ou 
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evadem-se. A repetição desse movimento explica o alto número de desligamentos 

por transferência de serviços. 

Já na Casa Verde, que atende especificamente crianças e adolescentes com perfil 

de circularidade de rua, mesmo quando os adolescentes estão cumprindo medida 

socioeducativa de internação, ou estão em situação de rua, há continuidade do 

acompanhamento, razão pela qual o número de desligamentos é baixo. 

A reintegração na família de origem nuclear, que na Casa Betel significou 15,8% dos 

motivos de desligamento e na Casa Verde 0%, justifica-se pela complexidade dos 

casos, que dificultam o retorno rápido às famílias, demandando acolhimentos de 

média e longa permanência. 

A transferência de crianças da Casa Betel para o acolhimento familiar representou 

9,09% dos motivos de desligamentos. 

REPÚBLICAS 

Durante o ano de 2018 se registrou 15 acolhimentos nesta modalidade, sendo que 

10 eram remanescentes do ano de 2017 e cinco se referem a casos novos. 

Região de Procedência 

REGIÃO MASCULINO FEMININO 
Leste 03 02 
Norte 02 0 
Sul 03 03 
Noroeste 0 01 
Sudoeste 0 01 
Outros 0 0 
TOTAL 08 07 
 
Em relação à região de procedência, considera-se a origem da família. Embora seja 

Importante destacar que uma característica das Repúblicas é o acolhimento de 

jovens preferencialmente encaminhados pelos serviços de acolhimento. Esses 

jovens, apesar de terem completado a maioridade, não têm apresentam ainda a 

possibilidade de serem reintegrados às suas famílias. 

Procedência do encaminhamento 

ORIGEM  
INCLUSÃO 

MASCULINO FEMININO TOTAL 

Cidade dos 
Meninos 

03 06 09 

AEDHA 01 - 01 
Lar da Criança 
Feliz 

01 - 01 

Aldeias Infantis 03 01 04 
TOTAL 08 07 15 
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A predominância da procedência dos encaminhamentos, é dos dois serviços de 

acolhimento que atendem a maioria dos adolescentes que estão sob medida de 

proteção de acolhimento e que consequentemente completam a maioridade, sendo 

também este o motivo do acolhimento. 

Motivo do Acolhimento 

MOTIVO DO ACOLHIMENTO MASCULINO FEMININO TOTAL 
Ter completado a maioridade 
durante acolhimento, sem a 
possibilidade de reintegração 
familiar 

08 07 15 

 

Motivo do Desligamento 

 MASCULINA FEMININ
A 

TOTAL 

Vida autônoma 03 01 04 
Família de origem nuclear 00 00 00 
Família de origem extensa 00 00 00 
Não cumpriu as regras do serviço 00 00 00 
 
TOTAL DE DESLIGAMENTOS = 04 
Os jovens que saíram para vida autônoma (26%) o fizeram por inclusão no mercado 

de trabalho e/ou com renda própria. De modo geral, os jovens alugam imóvel ou vão 

morar em pensionatos. Observa-se ainda, que fazem movimento de aproximação 

com a família de origem, podendo ou não, voltar a residir com a mesma. 

PROGRAMA DE APADRINHAMENTO AFETIVO “ACORDAR” 
O Programa de Apadrinhamento Afetivo é um Programa complementar aos serviços 

de acolhimento. A gestão da alta complexidade realiza trabalho de articulação com 

as equipes dos abrigos e das casas lares para identificar crianças e adolescentes a 

serem incluídas no apadrinhamento, avaliação dos resultados e interlocução com a 

Vara da Infância e da Juventude sempre que necessário. Abaixo, seguem os dados 

referentes a 2018. 

APADRINHAMENTOS EM 2018 

No. de crianças e adolescentes apadrinhados 46 

No. de crianças e adolescentes desligados 20 

No. de novos apadrinhamentos 08 

No. Apadrinhamentos remanescentes de outros anos 18 
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O Programa vem se demonstrando exitoso, uma vez que possibilitou: 

•  Ampliação da rede significativa das crianças e adolescentes; 

• Fortalecimento da convivência familiar e comunitária; 

• Fortalecimento do desenvolvimento integral e construção da autonomia das 
crianças e adolescentes;  

• Manutenção de vínculo afetivo e estável entre padrinhos e apadrinhados. 

 

MOTIVOS DOS ENCERRAMENTOS 

Demanda profissional dos padrinhos (mudança de 
município) 

02 

Adoção pelos padrinhos 03 

Desejo da criança e do adolescente 05 

Incompatibilidade de Expectativa 01 

Maioridade 02 

Não vinculação da criança e do adolescente 02 

Desistência pelos padrinhos 02 

Adoção nacional 02 

Dificuldade de relacionamento com o Serviço de 
Acolhimento 

01 

 

CASA ABRIGO DA MULHER SARA M 

A Casa Abrigo da Mulher SARA M é um serviço de acolhimento para mulheres vítimas 

de violência de gênero. 

O fluxo estabelecido para o acolhimento requer encaminhamento da Delegacia da 

Mulher (DDM), mesmo quando a solicitação de acolhimento parte dos serviços da rede 

ou da Defensoria Pública. Nos casos oriundos de outros municípios, também se faz 

necessário o Boletim de Ocorrência na DDM do município em questão. 

No Ano de 2018 56 mulheres e 74 crianças/adolescentes foram acolhidos. 

Foram realizados 1.470 atendimentos com a Assistente Social às mulheres acolhidas. 
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A Equipe Técnica realizou 286 atendimentos à família extensa e 24 entrevistas 

domiciliares, além de 33 discussões de casos com a Rede e 62 contatos pós- 

desligamento. 

Região de Procedência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A predominância de encaminhamentos foi da região Sul com 32,14%, seguida pela 

região Norte com 21,42%, Sudoeste com 16,07%, região Leste, com 5,35% e outros 

municípios com 10,71%. 

 

Procedência do Encaminhamento 

 

 TOTAL 

DDM unidade 1 16 

DDM unidade 2 34 

CREAS SUL/DDM 02 

CAPS AD/DDM 01 

Defensoria 

Pública/DDM 

01 

Outros 02 

TOTAL 56 

 

Total de Acolhimentos: 56 

Atividades realizadas/participações durante o ano de 2018 

 

Região TOTAL 

Leste 03 

Norte 12 

Sul 18 

Noroeste 08 

Sudoeste 09 

Outro Município 06 

TOTAL 56 
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• Reuniões do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, Rede da Mulher, 

CEAMO, além das reuniões de gestão e do GT Interproteções 

• Participação na elaboração do Plano Municipal da Assistência Social; 

• Integração nas atividades do dia 8 de Março e nos 16 dias de Ativismo; 

• Participação em ações preventivas, encontros de Gestão Integrativa; 

• Foram feitas 15 assembleias com as usuárias do Serviço; 

• Foram feitas 8 reuniões com os funcionários; 

• Realizamos vários encaminhamentos sendo: 119 famílias para atendimento 
no centro de Saúde de referência;  

• 35 encaminhamentos para outros atendimentos de saúde no Município; 

• 31 acompanhamentos de usuárias para o CAPS AD/ Mental 

• Todas as crianças e adolescentes em idade escolar foram matriculados na 
rede de ensino; 

• Realização de 6 passeios com as moradoras e seus filhos; 

• 56 encaminhamentos para a Defensoria/Fórum, bem como para outros 
Serviços como Poupa tempo, DDM; Bolsa Família; Serviços de beleza; 
Bancos; cartórios, CPAT, IML, COAS, dentre outros. 

• Supervisionamos 2 estagiárias de Serviço Social. 

 

Desafios avaliados durante a execução das atividades 

• Não recomposição do quadro de RH 

• Atendimento acima da capacidade instalada em determinados períodos do 
ano; 

• Ausência de supervisão institucional 

Resultados alcançados com as atividades realizadas 

• Execução dos Planos de Ações individuais. 

• Ampliação dos atendimentos internos e intersetoriais 

• Locação de novo imóvel 
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Metas para o ano de 2019: 

• Contratação de Supervisão Institucional  

• Ampliar a equipe de funcionários com mais (uma) Agente de Ação 
Social Psicóloga e Cozinheiras 

Finalizando, apresentamos a seguir, uma análise geral das ações da Gestão da Alta 
Complexidade criança, adolescente, jovem e mulher vítima de violência de gênero. 

Atividades Realizadas pela Gestão da Alta complexidade em 2018, envolvendo 

a rede de serviços de acolhimento. 

• Participação dos Apoiadores técnicos em diversas reuniões da rede de 

proteção para discussão de casos, sempre com vistas a desenvolver 

estratégias que evitassem o acolhimento institucional e fortalecessem a 

família; 

• Reuniões preparatórias para a realização de audiências concentradas; 

• Coordenação e articulação das reuniões do GT Maternidade de Campinas, 

para continuidade do trabalho de atualização e aprimoramento dos fluxos e 

procedimentos, à luz do ECA com suas alterações e Notas Técnicas do 

Ministério da Saúde e Ministério do Desenvolvimento Social, para evitar o 

acolhimento de recém-nascidos, ou sendo necessário o acolhimento destes, 

assegurando ser a última alternativa a ser adotada; e o acolhimento de 

gestantes e puérperas em situação de rua, uso de substâncias psicoativas, 

com seus bebês; 

• Reuniões de gestão quinzenais, com os coordenadores e com as equipes 

técnicas dos serviços de acolhimento para crianças, adolescentes e jovens; 

• Participação em reuniões realizadas pela Secretaria Municipal de Educação, 

com os pedagogos dos serviços de acolhimento; 

• Participação em reuniões do GT Interproteções, realizadas pela 

SMASDH/DOAS; 

• Articulação com a rede de saúde (CAPS Infantis, Hospital Ouro Verde, 

Centros de Saúde, Hospital de Clínicas de Campinas) e com a própria gestão 

da Saúde na área da criança e do adolescente e na área de saúde mental, 

para discutir fluxos, procedimentos, referenciamentos e 

contrarreferenciamentos; 
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• Participação em reuniões do Comitê Pop Rua para discutir a presença de 

adolescentes em situação de rua no centro da cidade; 

• Reuniões com a Vara da Infância e da Juventude, Ministério Público; 

• Parceria entre CSPSEAC e CSAC: a interlocução entre os profissionais nas 
visitas técnicas e de monitoramente nos serviços de acolhimento institucional 
e familiar; 
 

• Gestão técnica operacional do Programa de Apadrinhamento Afetivo; 
 

• Participação em ações do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, através da Comissão da Alta Complexidade e também 
compondo a suplência na diretoria executiva;  

• Realização em parceria com o CMDCA, do Seminário da Alta Complexidade, 

cujo tema foi: “Desafios do Trabalho com Adolescentes no Acolhimento 

Institucional” ; 

• Realização de formação/aula jurídica para as equipes técnicas dos serviços 

de acolhimento, em parceria com o CREAS; 

• Realização de encontro de confraternização entre as famílias acolhedoras 

dos dois serviços de acolhimento familiar existentes no município, em parceria 

com a Fundação FEAC; 

• Articulações com os serviços de acolhimento: Lar da Criança Feliz e Cidade 

dos Meninos/abrigo, para acordar novas ações de reordenamentos desses 

que são abrigos de grande porte; 

• Parceria com o Hospital de Clínicas de Campinas, para realização de um 

encontro de formação para os profissionais dos serviços de acolhimento 

sobre adolescência e saúde mental; 

• Gestão técnica operacional de todos os serviços de acolhimento para 

crianças, adolescentes e jovens; 

• Articulações com rede da alta complexidade para adultos; 

• 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. 
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Desafios avaliados durante a execução das atividades 

• Acompanhamento e avaliação do fluxo entre os serviços de acolhimento e o 

Programa de Apadrinhamento Afetivo, que demandou 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 com recursos existentes;  

• Propiciar formação continuada para todos os profissionais dos serviços de 

acolhimento; 

• 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; 

• O acolhimento de crianças e adolescentes com problemas graves de saúde 

clínica e/ou de saúde mental, protegendo aqueles da violência e ambiente 

hostis a que muitos vezes são submetidos pelos adolescentes usuários, em 

momentos de crise, seja pelo uso ou pela falta do uso de substancia 

psicoativa; 

• Constantes evasões dos adolescentes, sobretudo nos finais de semana, que 

provocam outras problemáticas, tais como: 

• Riscos a que os acolhidos se expõem nas ruas (inclusive ameaça de 
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morte); a prática de ato infracional; 

•  Uso de substâncias psicoativas; 

•  Exposição ao abuso e à exploração sexual, 

•  Influência aos demais acolhidos; 

•  Aumento da exposição a riscos após o acolhimento (se comparado 

aos motivos iniciais);  

• Constante destruição do espaço físico do serviço de acolhimento e as 

dificuldades para fazer a manutenção 

Diante dessa realidade, os serviços de acolhimento constatam que em muitos casos, 

a medida de proteção previamente aplicada, não garante a superação das 

condições que ocasionaram o acolhimento, dada a incompletude institucional e a 

evidente necessidade do estreitamento das ações com outras políticas públicas, tais 

como a saúde e a segurança pública. 

• O atendimento às crianças e adolescentes, com problemas graves de saúde 

clínica, mental e/ou transtornos comportamentais e uso de substâncias 

psicoativas, sem ter a devida estrutura física e de Recursos Humanos, além 

do fato de que não raramente, o acolhimento é demandado pela rede de 

proteção, como alternativa a inexistência ou a insuficiência de políticas 

públicas para essas questões; 

• Jovens que completam a maioridade nos serviços de acolhimento para 

crianças e adolescentes e que demandam acolhimento institucional na 

modalidade abrigo, por não ser possível fazer a reintegração familiar, não ter 

perfil para Repúblicas ou Residência Inclusiva, mas ainda necessitam da 

tutela do Estado, por não terem desenvolvida a autonomia;  

• Implantação de Abrigo para jovens. 

Resultados alcançados com as atividades realizadas 

• Maior participação em reuniões intersetoriais e da rede de proteção; 

• Maior conscientização dos serviços que compõem a rede de proteção, de que 

o acolhimento institucional ou familiar deve ser a última medida a ser 

aplicada; 
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• Diminuição do número de acolhimentos de recém-nascidos separados de 

suas genitoras, encaminhados pelas maternidades, sendo que em 2018, 

tivemos apenas 04 acolhimentos direto das maternidades. Todos foram 

encaminhados para o acolhimento familiar; 

• 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 de ações a serem desenvolvidas em parceria com o Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, através de participações 

na Comissão da Alta Complexidade; 

• Ações que propiciaram maior autonomia para os jovens acolhidos nas 

Repúblicas, tais como: inserção no mercado de trabalho, no ensino formal e 

informal. 

• Realização do Seminário: Desafio do Trabalho com Adolescentes em 

Serviços de Acolhimento, com dois dias de duração, em parceria com o 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que contou 

com a participação de 300 profissionais; 

• Aprimoramento do diálogo com a rede de alta complexidade- adultos e idosos 

(abrigos e Residência Inclusiva); 

• Realização de busca ativa, por parte da Casa de Passagem especializada, 

aos adolescentes em situação de rua, o que permitiu maior vinculação por 

parte destes ao serviço. 

• Em relação ao trabalho desenvolvido nas Repúblicas: Jovens com 

independência e autonomia, ampliação e capacidade protetiva das famílias e 

a superação de suas dificuldades; 

• Fortalecimento das mulheres vítimas de violência de gênero e o rompimento 

com o ciclo de violência; 

• Mudança Casa Abrigo Sara M, para um imóvel maior e mais adequado para o 

acolhimento das mulheres e seus filhos. 
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Desafios/Propostas para 2019 

• Continuidade das ações de reordenamento dos dois abrigos de grande porte 

ainda existentes;  

• Implantar 01 abrigo para os adolescentes com 10 metas; 

• Implantar 02 Casas Lares, para atender crianças e adolescentes em geral; 

• Realizar Seminário ou Colóquio sobre acolhimento familiar; 

• 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; 

• Finalizar e validar com o Sistema de Garantia de Direitos, os fluxos 

atualizados pelo GT Maternidades; 

• Dar continuidade à discussão sobre a necessidade de implantação de um 

abrigo para jovens de 18 a 21 anos. 

• Implantar um Grupo de Trabalho com o objetivo de discutir e elaborar 

protocolo com fluxos e ações, para prevenir e evitar o acolhimento 

institucional de adolescentes. 
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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. 

Em continuidade as ações da área de Vigilância Socioassistencial durante o 

ano de 2018 foram produzidas e disponibilizadas informações referentes aos 

serviços, programas de transferência de renda, perfil das famílias do Cadastro Único 

e dados para o Censo SUAS. Também organizamos o documento de referência 

para a elaboração do diagnóstico para o Plano Municipal de Assistência Social – 

PMAS, levantando e organizando dados disponíveis por território/região. 

Realizamos, semanalmente, 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 foram realizadas ações, em articulação com a Proteção Social 

Básica, CRAS e DAS, para realização das oficinas de discussão do PMAS nas 

regiões.  

Ainda durante o ano, buscamos identificar e cadastrar os beneficiários do 

Benefício de Prestação Continuada – BPC, avançando no processo de inclusão 

obrigatória no Cadastro Único, de acordo com a regulamentação do Ministério do 

Desenvolvimento Social – MDS. 

Em conjunto com os demais Departamentos e com a Procuradoria 

Descentralizada, realizamos os procedimentos para elaboração de Editais e 

orientações necessárias para o processo de prorrogação das parcerias com as 

organizações da sociedade civil - OSC, para execução dos serviços 

socioassistenciais. 

Também realizamos ações em conjunto com o Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, para apoio técnico quanto à 

celebração das parcerias por meio de Termo de Fomento, em atendimento à 

resolução publicada pelo Conselho. 

Elaboramos uma matriz de monitoramento e avaliação, para apresentação e 

discussão junto aos serviços, por meio da Coordenadoria Setorial de Avaliação e 
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Controle – CSAC, mas as ações de validação e divulgação dos dados foram 

prejudicadas com o desligamento do coordenador, o que acabou por atrasar este 

processo. 

 

Quanto aos desafios identificados para o próximo ano, destacamos: 

▪ Implementação dos processos de trabalho da vigilância socioassistencial 

junto aos demais Departamentos da Secretaria, especialmente o DOAS, 

para ações de apoio junto às equipes dos territórios, principalmente no que 

diz respeito à elaboração dos diagnósticos referentes aos serviços; 

▪ Elaboração de estudos com temáticas específicas, que auxiliem no 

planejamento das ações da Secretaria, em articulação com os demais 

Departamentos e com as Universidades; 

▪ Realização anual do Seminário da Vigilância Socioassistencial em 

Campinas, dando continuidade à parceria com a PUC Campinas e com os 

serviços da rede; 

▪ Estruturação da área de Repasses, para avanço na condução dos 

procedimentos internos referentes aos termos de parceria firmados com as 

organizações da sociedade civil. 

▪ Constituição, na estrutura formal da SMASDH, do Departamento, 

organizando as ações vinculadas à Vigilância Socioassistencial, de acordo 

com a proposta de reestruturação organizacional da Secretaria; 

▪ Elaboração de proposta para a definição de indicadores de resultados para 

acompanhamento dos serviços socioassistenciais; 

▪ Implementação do processo de coleta de dados do Censo SUAS, garantindo 

a devolutiva prévia dos indicadores referentes ao ano anterior e a discussão 

do questionário a ser preenchido anualmente; 

▪  Discussão e condução, em conjunto com o DOAS, do processo de 

reordenamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, 

estabelecendo os padrões para o funcionamento do serviço; 

▪ Investimento e melhoria dos sistemas informatizados utilizados para coleta 

de dados junto aos serviços, implementando relatórios gerenciais que 

permitam melhor acompanhamento e planejamento das ações. 
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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 2018, apresentou uma média de 

77.000 famílias no Cadastro Único Federal, mantendo, se comparado aos anos 

anteriores, um acréscimo mensal, médio de 3.000 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 7 

mil famílias. Essa exclusão lógica contribui para qualidade das informações do 

cadastro.  
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Figura 8 - Evolução Cadastro Único 

 

 

Figura 9 - Movimentação Cadastro Único 
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Figura 10 - Movimentação CadÚnico - Região 

 
 

 

Figura 11 - Transferência entre cidades 
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Figura 12 - Repasse IGD 
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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 41 

entrevistadores sociais para atendimento presencial, 2 atendentes motoristas, 3 

atendentes para atendimento por meio eletrônico, 4 apoios e 2 supervisoras, 

descentralizados em 20 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 de duas unidades de atendimento móvel.  

De acordo com legislação Federal todos os entrevistadores do cadastro 

único federal devem ser certificados pelo Ministério do Desenvolvimento Social, para 

tornar esse processo mais rápido, prático e econômico para o município 3 servidoras 

municipais foram capacitadas pelo Ministério para serem instrutoras do curso no 

município, então em 2018 foi realizada a primeira turma certificada no município. 
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Também participamos de um Encontro dos Gestores do Cadastro Único nas 

Metrópoles, uma iniciativa dos municípios, com apoio do MDS/SENARC, que tem 
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como proposta discutir e propor melhorias para o enfrentamento das situações 

relacionadas à operacionalização do Cadastro Único nas metrópoles.  

 Em 2018 ampliamos nosso meio de contato com as famílias através da 

implantação de sistema de mensagens SMS, com o intuito de confirmar agenda e 

passar informações sobre documentos necessários e descumprimento de 

condicionalidades. 

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. 

 

 

Figura 13 - BPC 

 

 

Figura 14 - BPC - Requerimento de Exigência 
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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. 

 

 

Figura 15 - Bolsa Família 

 

 

Figura 16 - Novas Concessões PBF 
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Famílias com renda per capita entre R$ 89,01 e R$ 178,00, 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$ 89,00, nesse caso, além dos 

benefícios variáveis acessam ao benefício básico e quando não alcançam a per 

capita de R$ 89,00 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 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. 

 
 

 

Figura 17 - Descumprimentos de condicionalidades 
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Figura 18 - RECURSOS DOS DESCUMPRIMENTOS 

 

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. 

 
 

 

Figura 19 - RENDA CIDADÃ 
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Figura 20 - AÇÃO JOVEM 

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. 

 
 

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 94300. 

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. 
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Avaliação dos Treinamentos 

 

Informações contidas no Cadastro Único/ Dados Sociais 

*Gráficos realizados com base nas informações respondidas pelos participantes 

Sistema 

 
Informações contidas no Cadastro Único/ Dados Sociais 
 

 

Figura 21 - Informações contidas no Cadastro Único/ Dados Sociais 

 
 

Apresentação do sistema (telas, campos, organização das informações) 
 

 

Figura 22 - Apresentação do sistema (telas, campos, organização das informações) 
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Informações disponibilizadas sobre os programas sociais que atendem 
determinada pessoa/ família 

 

 

Figura 23 - Informações disponibilizadas sobre os programas sociais que atendem 

determinada pessoa/ família 

 
Relatórios disponíveis até o momento 

 

 

Figura 24 - Relatórios disponíveis até o momento 

 
 

 

 
 
 
 
 

138

4

Suficientes Insuficientes

0
6

107

27

Ruim Regular Bom Ótimo



165 

 

 
 

Módulo de atendimento e prontuário eletrônico 
 

 

Figura 25 - Módulo de atendimento e prontuário eletrônico 

 
 

Informações apresentadas no treinamento 
 

 

Figura 26 - Informações apresentadas no treinamento 
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Acesso ao computador no local de trabalho 
 

 

Figura 27 - Acesso ao computador no local de trabalho 

 
 

Frequência de acesso ao computador no local de trabalho 
 

 

Figura 28 - Frequência de acesso ao computador no local de trabalho 
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Acesso à internet no local de trabalho 

 

 

Figura 29 - Acesso à internet no local de trabalho 

 
 

Frequência de utilização do sistema – SIGM 
 

 

Figura 30 - Frequência de utilização do sistema – SIGM 
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Total de pessoas por tipo de serviço - 2018 
 

 

Figura 31 - Total de pessoas por tipo de serviço - 2018 

 
 

Total de pessoas 2009 – 2018 
 

 

Figura 32 - Total de pessoas 2009 – 2018 
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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 2018 

>> Prestação de Contas 

A Coordenadoria desempenhou suas atividades durante o ano de 2018 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. 
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As reuniões semanais com a equipe, foram mantidas, com esclarecimentos 

de dúvidas, discussões de casos e acompanhamento de prestação de contas. 

Foi realizada manutenção no Sistema de Prestação de Contas – PDC durante 

o ano. 

 No dia 10/08/2018, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – Unidade 

Regional 10 – Araras - realizou fiscalização, por meio de visitas in loco, na entidade 

Assistência Social da Paróquia do Sagrado Coração de Jesus, com feedback 

positivo. 

Em setembro/2018, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – Unidade 

Regional 03 – Campinas – solicitou via e-mail documentos complementares 

referentes ao Convênio nº121/2016 com a Sociedade Educativa de Trabalho e 

Assistência. 

Em 10/01/2019 realizamos Capacitação da Prestação de Contas Anual com 

137 participantes de 88 entidades, visando esclarecimentos acerca da prestação de 

contas do ano de 2018. 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, 
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referente a verbas de Emendas Parlamentares e Editais de Chamada Pública, 

conforme descrito abaixo:  

  

1 –  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/19. Durante o processo de execução já 

foram adquiridos vários itens de despesas , porém, ainda existem itens em fase final 

de licitação. 

  

2 –  Convênio 837679/2016: Capacitação profissional de 200 jovens negros e jovens 

negros com deficiência com ênfase na economia solidária e empreendedorismo 

juvenil (Recurso repassado R$ 157.770,55)  

Todos os processos licitatórios foram concluídos e em breve a capacitação será 

iniciada, devido a isso, foi solicitado prorrogação de prazo e estamos aguardando a 

emissão do Termo Aditivo para assinatura.  

  

3 – Convênio 852800/2017: Equipar CEPIR (Recurso Repassado: R$ 112.898,72) 

Convênio está em fase de execução, e os itens de despesas estão em fase de 

elaboração de edital de licitação. 

  

4 - 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 804900/2014: Capacitação de Profissionais Violência contra a Mulher 

(Recurso repassado: R$ 202.100,00)  

Solicitação de prorrogação de prazo de vigência indeferida pela área jurídica do 

Ministério. A devolução do valor total foi efetuada, a prestação de contas enviada 

pelo SICONV e aprovada em 15/02/2019. 

2. Convênio 827031/2016 – Construção CRAS (Valor R$ 442.526,53) –  Convênio 

foi encerrado devido inviabilização do contrato referente aos valores da 

contrapartida. 
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            Foram inseridos no SICONV as seguintes propostas, que ainda encontram-

se em análise pela área técnica dos ministérios: 

  

1. Proposta 44491/2018 (Ministério Mulher, Família e Direitos Humanos) - O projeto 

visa equipar a Casa abrigo para mulheres SARA M e o CEAMO (Centro de 

Referência e Apoio à Mulher), a fim de qualificar o atendimento com a ampliação das 

ações do serviço, tanto no atendimento na sua sede quanto nas ações 

descentralizadas de prevenção que possam favorecer a redução e o combate de 

violências, contra a mulher, em Campinas. 

 

2. Proposta 065267/2018 (Ministério da Cidadania) – Aquisição de Micro-ônibus  

(Proposta Voluntária) 

   

         Com relação às Transferências Fundo a Fundo foram repassados ao município 

os valores referentes aos Pisos, e referente à Gestão, conforme abaixo:  

  

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 (Abordagem Social, Liberdade 

Assistida e Centro Dia);  
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•  Proteção Social Especial Alta (Casa de Passagem Serviço Domiciliar e 

Abrigo) 

  

     Existe também o acompanhamento de convênios celebrados com o Estado 

através da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social – SEDS, 

conforme detalhados abaixo: 

  

1. Convênio nº 2412/2013  - Potencialização do SUAS no município de Campinas 

(Valor R$ 110.000,00) – 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 2967/2017  - Potencialização do SUAS no município de Campinas 

(Valor R$ 199.283,50) – Plano de Trabalho foi encaminhado a SEDS para análise.  

  

         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 prorrogadas as parcerias com previsão do término da vigência em 

31/03/2018 por mais 12 meses, sendo a partir de 01/04/2018 até 31/03/2019, 

conforme detalhado abaixo: 

 

Prorrogações Termos de Colaboração 

Dispensas PCD – 15 Termos 

Dispensa PSE – 15 Termos 
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Edital 24/2016 – 47 Termos 

Edital 25/2016 – 08 Termos 

Edital 26/2016 – 12 Termos 

Edital 01/2017 – 05 Termos 

Edital 02/2017 – 01 Termos 

Edital 03/2017 – 01 Termos 

Edital 04/2017 – 03 Termos 

 

Totais: 

107 Termos de Prorrogação de Colaboração 

85 OSC’s 

Valor Total: R$ 74.961.590,24 

 

 Além disso, foram publicados 2 Editais de Chamamento Público, 1 Resolução 

do CMDCA e realizada 1 Dispensa de Chamamento, conforme detalhado abaixo: 

 

Edital de Chamamento nº 01/2018 – Proteção Social Básica 

05 Termos de Colaboração 

05 OSC’s 

Valor Total: R$ 633.592,80 

 

Edital de Chamamento nº 02/2018 – Proteção Especial de Alta Complexidade 

02 Termos de Colaboração 

02 OSC’s 

Valor Total: R$ 2.231.847,12 

 

Resolução CMDCA nº 17/2018  

55 Termos de Fomento 

55 OSC’s 

Valor Total: R$ 3.804.567,09 

 

 

Dispensa de Chamamento - CMDCA - Apadrinhamento Afetivo 
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01 Termo de Colaboração 

01 OSC 

Valor Total: R$ 322.992,00 

 

>> Pontos frágeis avaliados durante a execução das atividades  

  Com a Lei nº 13.019/2014 que regulamenta o regime das parcerias 

para os repasses às organizações da sociedade civil, enfrentamos dificuldades com 

as entidades com relação a mudanças tanto no chamamento público, quanto nas 

demais etapas deste processo e consequentemente 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, trouxe insegurança em 

determinados aspectos e procedimentos, sendo que, entre eles podemos citar as 

despesas com verbas rescisórias e licença maternidade. 

Foi publicado em 06/09/2018 o decreto nº 20.007 que instituiu Grupo de 

Trabalho Intersetorial para aprimorar os parâmetros e procedimentos para a 

aplicação, em âmbito municipal, da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, 

que "Estabelece o Regime Jurídico das Parcerias entre a Administração Pública e as 

Organizações da Sociedade Civil”, com prazo de 90 (noventa) dias, a partir de sua 

primeira reunião, para encaminhar à Secretaria de Assuntos Jurídicos os termos 

necessários para a elaboração do decreto regulamentador. 

 No setor de repasses, enfrentamos problemas relacionados à gestão de 

pessoas, sendo necessária a discussão da Coordenadoria com o Departamento de 

Vigilância Socioassistencial para a avaliação dos fatos, os possíveis 

encaminhamentos e a necessidade de reestruturação da área. 

 

>> Resultados alcançados com as atividades realizadas 

 Os documentos referentes à prestação de contas do exercício de 2017 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 2019 

 

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 (manuais e decreto);  

✓ 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 e composição da equipe, visando 

melhorias na qualificação dos processos e adequações a lei nº 13.019/2014. 
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Coordenadoria Setorial de Avaliação e Controle – CSAC - 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, utilizando-

se das informações dos sistemas utilizados pela rede socioassistencial, como o 

SIGM – Sistema Integrado de Governança Municipal, CIPS – Coleta de Informações 

sobre Programas Sociais e, PDC – Prestação de Contas, além de visitas in loco e 

reuniões para análise e avaliação das ações realizadas no âmbito das parcerias. 

 

1. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

Em 2018, 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 
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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; 

• 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. 
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2. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES - 2018 

 

 A CSAC realizou o monitoramento sistemático das parcerias por meio de 

Termo de Colaboração e Fomento, executados pelas 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. 

 

3.1 ESTRUTURA DA CSAC 

 

Equipe composta por 12 profissionais, sendo: 

• 1 coordenação  

• 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 
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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: 

Tabela 29 - Atividades da CSAC com as OSC parceiras – Proteção Social Básica 

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA TOTAL 

Pactuação de Adequações 0 

Reuniões 75 

Visitas in loco 205 

Análise solicitações de alteração de despesa do Plano 189 

Verificação de denúncias 7 

 

Tabela 30 - Atividades da CSAC com as OSC parceiras – Proteção Social Especial 

de Média Complexidade 

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE TOTAL 

Pactuação de Adequações 0 

Reuniões 5 

Visitas in loco 78 

Análise solicitações de alteração de despesa do Plano 103 

Verificação de denúncias 1 

 

Tabela 31 - Atividades da CSAC com as OSC parceiras – Proteção Social Especial 

de Alta Complexidade 

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE TOTAL 

Pactuação de Adequações 1 

Reuniões 35 

Visitas in loco 81 

Análise solicitações de alteração de despesa do Plano 54 

Verificação de denúncias 2 
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Tabela 32 - Totais por Atividades da CSAC com as OSC parceiras 

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL – ATIVIDADES CSAC TOTAL 

Pactuação de Adequações 1 

Reuniões 115 

Visitas in loco 364 

Análise solicitações de alteração de despesa do Plano 346 

Verificação de denúncias 10 

 

 

 

Figura 33 - Totais das Atividades da CSAC com as OSC parceiras 

 

Tabela 33 - Outras atividades da CSAC 

OUTRAS ATIVIDADES CSAC TOTAL 

Participação em Capacitações 33 

Monitoramento Coletivo 2 

Reunião de equipe - CSAC 30 

Reunião de equipe e Gestão DOAS 55 

Visita in loco Fomento CMDCA e outras demandas 10 
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3.3 Outras atividades exercidas por esta Coordenadoria foram: 

• Reuniões de Estudos 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 e diretrizes do Marco 

Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC); 

• Acompanhamento das adequações no SIGM, principalmente nos campos de 

registros das atividades do trabalho social à realidade de cada serviço 

socioassistencial com foco nas informações dos usuários/famílias atendidas; 

• Aprimoramento e revisão do Banco de Dados da CSAC centralizando, 

organizando e armazenando os diferentes dados advindos dos diversos 

sistemas e instrumentais; 

• Elaboração de Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação; 

• Discussão e levantamento de material para o Guia de Procedimentos da 

CSAC; 

• Reuniões para elaboração de proposta para realização da avaliação de 

satisfação dos usuários para com os serviços socioassistenciais; 

• Elaboração de Manifestações e Pareceres Técnicos diversos de OSCs, 

solicitados a esta Secretaria, seja pelos Conselhos Municipais ou por outras 

solicitações; 

• 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 denúncias referentes às OSCs que executam serviços por meio 

de parceria com a SMASDH, através do Disque Denúncia, 156 e Órgãos de 

Controle/Defesa; 
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• 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 acompanhamento 

dos Editais de Chamamento, organização e participação das Comissões de 

Seleção; 

• Apoio às ações da Vigilância Socioassistencial; 

• 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. 

 

3. DESAFIOS DURANTE A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

✓ Discussão das estratégias metodológicas do monitoramento e avaliação para 

implantação dos indicadores de execução dos serviços socioassistenciais; 

✓ Necessidade de aprimorar e qualificar a análise técnica presente nos 

documentos advindos do Monitoramento e Avaliação; 

✓ Dificuldades na implementação de melhorias 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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✓ Necessidade de aprimorar processos que permitam a devolutiva das 

informações de monitoramento e avaliação, tanto para as OSC’s como para a 

gestão dos serviços; 

✓ Sistematização das informações de forma a subsidiar o planejamento e 

avaliação dos serviços socioassistenciais; 

✓ Ausência de coordenador durante o segundo semestre, em função do período 

de transição para contratação de outro profissional. 

 

4. RESULTADOS ALCANÇADOS 

➢ Revisão e padronização das ferramentas técnicas tais como os sistemas de 

informação, instrumentais e modelo de relatórios de monitoramento e 

avaliação; 

➢ Monitoramento de todos os serviços executados por meio de Termos de 

Colaboração; 

❖ Proposta de reorganização 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 e demais setores da Vigilância 

Socioassistencial.  

 

5. DESAFIOS E METAS PARA 2019 

• Implementação do Sistema de Monitoramento e Avaliação com a produção e 

disseminação de painéis de indicadores por rede de serviços socioassistenciais; 

• Elaboração da proposta, aplicação, sistematização e disseminação da Pesquisa de 

satisfação dos usuários, por amostragem, para com os serviços socioassistenciais; 

• Aprimoramento das ferramentas técnicas (sistemas, instrumentais e relatórios), 

investindo em melhorias nos sistemas informatizados; 

• 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, 

realizando devolutivas e disseminando o uso das informações para a gestão dos 

serviços; 

• Recomposição da equipe, considerando a saída de um técnico por aposentadoria e a 

necessidade de identificação de um Coordenador.  
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DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, ORÇAMENTÁRIA E 

FINANCEIRA (DGAOF) 

Compete ao DGAOF a gestão administrativa, orçamentária, financeira e de pessoas 

da Secretaria, como também do suporte administrativo aos 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 na Secretaria. 

 

 

Pedro Ângelo Costa 

Diretor do Departamento de Gestão e Desenvolvimento Social 

 

“O DGAOF é o departamento da Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com 

Deficiência e Direitos Humanos 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- De Apoio aos Equipamentos Sociais 

3- Financeira e Contábil 

4- De Gestão de Pessoas 

5- Orçamentária 

 

Setores: 

1- De Apoio à Casa dos Conselhos 

2- De Apoio aos Conselhos Tutelares 
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Principais atividades do DGAOF: 

Promover a interlocução deste com os demais Departamentos e o Gabinete da 

SMASDH; 

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 SMASDH. 

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 SMASDH. 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 SMASDH 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 possui dois Setores: 

1 – Setor de Apoio à Gestão de Contratos; e 

2 – Setor de Suprimentos 

Principais atividades da CSAD: 

• Assessorar as áreas da SMASDH para elaboração do planejamento de 

compras e contratações; 

• Assessorar as áreas da SMASDH para elaboração dos pedidos de compras e 

contratações de serviços; 

• Subsidiar e implantar projetos especiais da SMASDH (aquisições e 

contratações novas e extraordinárias); 

• Acompanhar a execução dos contratos da SMASDH; 

• 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: 

• Controle da vigência dos contratos; 

• Instrução das prorrogações contratuais; 

• Fiscalização da prestação de serviço (se estão sendo executadas 

em conformidade com o contrato). 

rincipais atividades do Setor de Suprimentos 

• Instruir processos de dispensa de licitação; 

• Instruir processos licitatórios; 
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• 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; 

• 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 os 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 SMASDH 

 – 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. 

Realiza viagens a pedido do Poder Judiciário para às famílias com medidas 

cautelares para realização de DNA. 

Implanta os postos da campanha do agasalho do município e realiza a coleta de 

roupas, em consonância com a Coordenadoria de Gestão de Pessoas. 
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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. 

SETOR DE MANUTENÇÃO 

Realiza e organiza os serviços de manutenção predial dos imóveis onde 

funcionam os serviços da SMASDH, 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 pessoas com restrição de 33% em 2015 para 

50,50% em 2018 

– entrega de materiais e roupas da Campanha do Agasalho em algumas 

unidades e ONG´S 

– elaboração de adequações para a obtenção dos AVCB (Auto de Vistoria do 

Corpo de Bombeiros) das Unidades da Pasta 

 

DESAFIOS: 

Dar continuidade nas adequações de acessibilidade nas unidades; 

Ampliação e reposição de vagas servidores aposentados, na equipe de 

manutenção; 

Ampliação do quadro de motoristas; 

Apoio administrativo no setor de transportes. 
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Coordenadoria Setorial Financeira e Contábil (CSFC) 

 

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. 

 

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 de investimentos 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 interlocução entre os Destinadores, as ferramentas de recebimento 

da arrecadação; as OSC’s e os conselhos CMDCA/CMI; 

g) Gestão da prestação de contas do adiantamento da SMASDH. 

 

As atividades da CSFC são divididas em dois Setores:  

● Setor de Pagamentos. 

● Setor Contábil.  
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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; 

5 – Bolsas Auxílio – Guardiã, Juventude Conectada e Mão Amiga 

6 – Adiantamento de numerário da secretaria. 

c) Gerencia os contratos das tarifas públicas de energia, água e Telefone 

(CPFL, SANASA e VIVO). 

 

Principais atividades do Setor Contábil 

a) Lançamentos 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.  

 

DESAFIOS DA CSFC: 

- Atualização tecnológica dos equipamentos postos a disposição dos servidores 

da coordenadoria uma vez que as demandas estão cada vez mais complexas; 

 - Melhoria nas páginas web dos fundos FMDCA - 

http://fmdca.campinas.sp.gov.br/ e FMPIC - http://fmpic.campinas.sp.gov.br/ bem 

como na área web de gestão dos Destinadores cadastrados e valores 

arrecadados, com a inclusão de novas ferramentas de controle a ser 
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administrada pela coordenadoria. Projeto já em tramitação para realização de 

orçamento pela empresa IMA Informática. 

 - Reposição de um administrativo, o qual foi solicitado para cobrir as diversas 

demandas deixadas pela saída de duas servidoras. 

 

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 SMASDH, 

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; 
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• Articular e subsidiar o planejamento e execução das escalas de trabalho, 

prioritariamente nos serviços 24 horas; 

• 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 , Cozinheiras e Recepcionistas); 

 

 

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 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 

SMASDH. 

 

Principais resultados: 

• Aprimoramento das ações com o Departamento de Promoção da Saúde do 

Servidor, principalmente com a Coordenadoria de Saúde Ocupacional tornando 
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os resultados mais dinâmicos e assertivos tanto para o servidor quanto para a 

secretaria; 

• Campanha do agasalho; 

• Implantação do curso “Noções em Direitos Humanos e Cultura de Paz” em 

parceria com o EGDS; 

• Coordenação da “I Edição Pais e Filhos no Paço-Semana do Brincar” visita 

dos filhos de servidores ao local de trabalho; 

• Realização de cinco encontros da Gestão Integrativa, sendo quatro integração 

entre servidores da Secretaria de Assistencia Social e Segurança Alimentar e a 

Secretaria da Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, a partir do Decreto 

19780 de 08/02/18 que tratou da junção das secretarias e um encontro sobre 

“Como Comunicar Melhor e Conquistar Objetivos”; 

• Parceria com o consultor Caio Sakamoto para análise e planejamento dos 

temas indicados pelos gestores. 

 

Desafios da CSGP: 

• Potencializar a parceria com o Departamento de Saúde do Servidor tornando 

a atualização da Licença para Tratamento de Saúde (LTS) e restrições médicas 

dos servidores 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 SMASDH ligadas à SMRH em 

conformidade com as normativas e prazos vigentes; 

• Potencializar a parceria com a Escola de Governos Municipal e desenvolver 

no parcerias com OSCs, instituições e fundações de ensino aprendizagem e 

pesquisa pertinentes à política de assistência social e a área de direitos 

humanos; 

• 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; 
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Quadro Geral de Recursos Humanos da SMASDH - referente a dezembro de 

2018. 

 

A SMASDH, concluiu o ano de 2018, com o quadro de Recursos Humanos 

totalizando 738 trabalhadores da seguintes forma: 

.  491 servidores 

.    41 comissionados 

.    57 estagiários 

.    25 conselheiros tutelares 

.    01 celetista (cedida pela CEASA) 

. 123 terceirizados (serviços de limpeza, porteiros, vigilantes, cozinheiros e 

recepcionistas) 

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. 
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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. 

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 2018 (R$) 

MUNICIPAL 
PRÓPRIO dos 

FUNDOS 
ESTADUAL FEDERAL TOTAL 

164.435.011,00 15.541.301,00 3.375.000,00 13.569.200,00 196.920.512,00 

 

 

Desafios 

Aprimorar a organização do planejamento das peças orçamentárias em conjunto 

com as demais áreas da SMASDH. 
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Criar o Setor de Apoio à Gestão Orçamentária para maior eficiência na organização, 

distribuição e realização dos trabalhos desta Coordenadoria. 
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Setor de Apoio à Casa dos Conselhos 

 

Compete ao Setor disponibilizar infraestrutura geral para o funcionamento dos 

Conselhos referentes às Políticas Públicas ligadas a esta Secretaria. 

 

Principais atividades: 

- Viabilizar as condições de funcionamento de cada Conselho e da Casa dos 

Conselhos no que diz respeito a Recursos Humanos, materiais de escritório, móveis, 

equipamentos de informática, telefonia, higiene e limpeza; 

- Disponibilizar pessoal para a realização das demandas administrativas e demais 

atividades dos Conselhos no sentido de apoiar os trabalhos dos conselheiros, 

facilitando e fortalecendo a atuação de cada um. 

- Organizar o espaço físico em sua totalidade; 

 

Desafios do Setor: 

- Aprovação da Tabela de Temporalidade (já construída e encaminhada a 

Secretaria) para organização dos arquivos; 

- Digitalização dos Livros Atas das Reuniões Ordinárias e Extraordinárias dos 

Conselhos para arquivo e transparência na página da Secretaria. 

- Reforma geral do prédio onde está alocada a Casa dos Conselhos;  

- Adequar o quadro de RH, dentro das necessidades do setor. 
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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 SMASDH 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. 

-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 dos prontuários do arquivo; 

- Descentralização dos Conselhos Tutelares em suas respectivas regiões. 
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DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL – DSAN 

 

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, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos – 

SMASDH, 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 Projeto do Leite “VIVALEITE”, do 

Governo do Estado; o Programa NUTRIRCAMPINAS, a gestão dos serviços de 

alimentação e nutrição dos abrigos permanentes e emergencial; e a cogestão, com a 

Central de Abastecimento Sociedade Anônima – 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 Câmara Intersecretarial de Segurança Alimentar e 

Nutricional – CAISAN, que foi instituída através da publicação do Decreto 19.357 de 

20 de dezembro de 2016. 

Na missão de garantir o direito humano à alimentação adequada, o 

departamento trabalhou arduamente, no ano de 2018, 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 estendesse 

às famílias com o maior risco de Insegurança Alimentar e Nutricional. 

Ressaltamos que o Programa NUTRIRCAMPINAS promove a dignidade a 

seus beneficiários e autonomia para compra dos alimentos que desejam, quando 

melhor lhes convier, bem como a oportunidade de adquirir alimentos saudáveis e de 

boa qualidade, os quais, muitas vezes, não estão presentes na cesta básica 

tradicional, anteriormente ofertada pelo DSAN - SMASDH. 
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Trabalhamos para manter as atividades do Projeto do Leite “VIVALEITE”, 

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 beneficiárias do 

Programa. O departamento mantém o foco na preocupação do produto, do Projeto 

VIVALEITE, chegar às famílias que apresentam maior risco de Insegurança 

Alimentar e Nutricional. 

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 Serviço de Atendimento 

ao Migrante Itinerante – SAMIM e do Centro POP, através do monitoramento das 

refeições transportadas, bem como dos serviços terceirizados. 

Em 2018, foram estabelecidos diversos contatos, com a Casa da Cidadania, 

visando à proximidade e o melhor entendimento do serviço ofertado no local. Para 

isso, realizaram-se visitas aquele espaço com o objetivo da observação do trabalho 

executado pelos voluntários e, desse modo, obter dados para a construção de um 

diagnóstico, do trabalho realizado na Casa da Cidadania, para posteriormente 

implantar atividades de orientação, aos voluntários, na perspectiva da melhora do 

aproveitamento dos alimentos, por meio das boas práticas no manuseio dos 

mesmos, além de orientando-os sobre as melhores escolhas de cardápio para o dia-

a-dia. 

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 CEASA Campinas com a 

Prefeitura Municipal de Campinas, via SMASDH. Neste caso, ocorre uma parceria 

com o Banco Municipal de Alimentos-BAC e o DSAN para, em um esforço conjunto, 

melhorar os resultados na busca de mais parceiros para a doação de alimentos, 

bem como atualizar o Plano de Trabalho, referente ao funcionamento do BAC, 

promovendo a melhora na prestação de serviços às entidades e consequentemente 

aos seus beneficiários. 
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Destacamos que, durante o ano de 2018, foram efetuadas reuniões com 

diversos parceiros, visando à articulação da implantação do Plano Piloto referente à 

construção de hortas comunitárias na cidade de Campinas, compreendido como o 

tema “CIDADE APETITOSA”, o qual consiste em aproximar as famílias, que 

padecem de dificuldades e insegurança alimentar, de propostas que visem o 

desenvolvimento do aprendizado de como lidar com a terra, como forma de 

aumentar a renda destas famílias, favorecendo, assim, o abastecimento de 

alimentos para as mesmas. 

Com o início dos trabalhos da CAISAN, foi criado um Grupo Técnico para a 

Elaboração do Diagnóstico de SAN no município de Campinas, sendo o mesmo 

composto de representantes das secretarias e órgãos afetos a temática da 

Segurança Alimentar e Nutricional. A construção deste diagnóstico é fundamental 

para a estruturação da Política Municipal de SAN, bem como para a elaboração do 

Plano Municipal de SAN.  

 

Recursos Humanos: 

Em relação aos servidores, foi possibilitada a condição para aprimoramento 

de conhecimentos através dos cursos oferecidos pela Escola de Governo e 

Desenvolvimento do Servidor – EGDS, e outros ofertados pelo setor privado, 

durante o ano de 2018, 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 foi necessário 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/SMASDH 
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Ações Realizadas 

• Avaliação do Planejamento Estratégico Participativo realizado em 2017; 

• Realização de reuniões periódicas da CAISAN Municipal, juntamente com o 

Gabinete da SMASDH; 

• Reinício das atividades do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e 

Nutricional – COMSAN, após reestruturação do mesmo; 

• Foram realizadas reuniões periódicas entre a equipe técnica do DSAN; 

• Realização de um Projeto Piloto, referente à avaliação qualitativa e 

instrumentalização do Projeto VIVA–LEITE e NUTRIRCAMPINAS nos 

princípios da intersetorialidade no território dos bairros Satélite Íris e Parque 

Universal; 

• Participação nas reuniões da Comissão Regional de Segurança Alimentar e 

Nutricional Sustentável da Região de Campinas – CRSANS Campinas; 

• Participação no Grupo de Trabalho de Compras da SMASDH; 

• Coordenação da RedeSAN Campinas-SP; 

• Participação no Comitê de Aleitamento; 

• Participação no Comitê da Primeira Infância e do 1º Plano Municipal da 

Primeira Infância; 

• Participação, da nutricionista do setor, como coordenadora de curso, na 

Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor – EGDS; ministrando 

cursos para a Formação de Multiplicadores de SAN; 

• Participação, dos servidores do Departamento, como instrutores de curso, na 

Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor – EGDS;  

• Participação em eventos e cursos: 

• Apresentação da 3ª Turma do Programa “Parceiros da Cidade: Mão Amiga”, 

realizado no Auditório do CEPROCAMP em fevereiro/2018; 

• Módulo Sensibilização – Feira do Produtor Rural, realizada na Coordenadoria 

de Assistência Técnica Integral – CATI em março/2018; 

• II Seminário: “Construindo a Política Municipal Intersetorial para População 

em Situação de Rua”, realizado na Estação Cultura em abril/2018; 

• Gestão Integrativa: Módulo I – Transversalidade/Integralidade" – Aula 01, 

realizado no auditório do CEPROCAMP em abril/2018; 

• Gestão Integrativa: Módulo I – Transversalidade/Integralidade" – Aula 02, 

realizado no CEPROCAMP em abril/2018; 

• Encontro da Regional Norte para discussão do Plano Municipal de 

Assistência Social de 2018, realizado no Instituto Cultural Nipo Brasileiro de 

Campinas – ICNBC em agosto/2018; 

• Seminário – Dia Mundial da Alimentação, realizado em locais diversificados 

(UNICAMP, CEASA, PUC Campinas, UNIP, UniMetrocamp Wyden, Estação 

Cultura e CIS Guanabara) em outubro/2018; 

• Oficina: “Culinária Saudável & Substituições Inteligentes”, realizada no setor 

da Alimentação Escolar – CEASA Campinas em outubro/2018; 
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• Fórum: Perdas e desperdícios de alimentos: contribuição da tecnologia pós-

colheita e um olhar para o futuro, realizado no Auditório do Centro de 

Convenções da UNICAMP em outubro/2018; 

• Gravação do Especial de Natal da EPTV, em atividade de arrecadação de 

alimentos para o Banco de Alimentos, realizado na Concha Acústica do 

Parque Portugal (Parque Taquaral) em novembro/2018; 

• Curso “6 Anos da Lei de Acesso à Informação – Lei 12.527/2011”, realizado 

no Plenário da Câmara Municipal de Campinas em maio/2018; 

• Seminário: “Fruto – Diálogos do Alimento”, realizado em São Paulo na Unibes 

Cultural em janeiro/2018; 

• Formação em “Grupos de Famílias Grávidas e Gravidez na 

Adolescência”, realizado na Diretoria Regional de Saúde 7 – Campinas 

(DRS 7) em abril/2018; 

• Seminário “Horticultura Metropolitana”, realizado na Faculdade de Engenharia 

Agrícola – FEAGRI/Unicamp em dezembro/2018. 

 

Resultados Alcançados 

• Adequação da Lei do COMSAN municipal, conforme preconiza a LOSAN; 

• Reestruturação do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional 

– COMSAN, posse de seus membros e a realização da primeira reunião do 

conselho; 

• Homenagem dos servidores no evento da Escola de Governo e 

Desenvolvimento do Servidor – EGDS, por serem instrutores de curso; 

• Prêmio “Josué de Castro de Combate à Fome e a Desnutrição” do Governo 

do Estado de São Paulo, em 15º lugar com o projeto “Formação de 

Multiplicadores em Educação Alimentar e Nutricional no Município de 

Campinas”. 

 

Desafios Encontrados 

• Diminuição da doação do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA; 

• Construção do Banco de Alimentos; 

• Dificuldade na interlocução com os responsáveis pelo Programa Viva Leite no 

Estado de São Paulo; 

• Estreitamento com a Secretaria Municipal de Saúde – SMS para 

aprimoramento no atendimento às pessoas em Insegurança Alimentar e 

Nutricional, identificadas pela SMS; 

• Dificuldade de discussão e implantação do Programa de leite para crianças 

menores de 06 (seis) meses, que não podem ser amamentadas pelas mães 

biológicas; 

• Trabalhar em equipes multidisciplinares com clareza das suas funções e 

autonomia profissional. 
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Metas – 2019 

• Participar da organização da 2ª Conferência Municipal de Segurança 

Alimentar e Nutricional que será planejada pelo Conselho Municipal de 

Segurança Alimentar – COMSAN Campinas. 

• Articular o Seminário de Segurança Alimentar e Nutricional com a Rede de 

SAN para o fortalecimento do SISAN Municipal; 

• Reformular legislação do Banco Municipal de Alimentos de Campinas; 

• Construção do Banco Municipal de Alimentos; 

• Ampliar a publicidade, bem como a divulgação das ações de Segurança 

Alimentar e Nutricional executadas; 

• Implantação das Hortas Urbanas – Cidade Apetitosa; 

• Rever e incluir no Decreto 19.357 de 20/12/2016, que instituiu a CAISAN, 

outros órgãos e secretarias, relacionados a SAN; 

• Reavaliação do Decreto nº 18.973 de 11/01/2016 que regulamenta a Lei nº 

15.017 de 26/05/2015, que instituiu o Programa Municipal de Segurança 

Alimentar e Nutricional “NUTRIRCAMPINAS” no município de Campinas; 

• Fortalecimento do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – 

COMSAN; 

• 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. 

 

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: 

• 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;  
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• Elaborar as atividades de educação e orientação alimentar para os usuários 

dos serviços; 

• Coordenar a rede de segurança alimentar e nutricional, através de seus 

parceiros; 

• Articular e realizar educação alimentar e nutricional junto a público atendido 

pelos programas NutrirCampinas, Viva-Leite, rede socioassistencial e demais 

públicos do município. 

• Durante o ano de 2018 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 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: 

 

Tabela 34 - 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 
 

Tabela 35 - 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 a 

Tabela 36 e Tabela 37: 
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Tabela 36 - 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) 
 

Tabela 37 - 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) 
 
Desafios Encontrados: 

As avaliações nutricionais nos abrigos CMPCA, casa da Idosa e renascer foram 

realizadas semestralmente, e no abrigo Sara-M conforme a entrada de usuários; 

Por divergências de horários, por vezes alguns usuários não foram encontrados para 

avaliação, porém esse número foi reduzido. Também ocorreu de alguns usuários 

irem embora e outros falecerem no decorrer do ano; 

Percebeu-se que o excesso de peso continua sendo um problema preocupante nos 

usuários atendidos, mas houve redução nos índices. 

Resultados Alcançados: 

 

Figura 34 - Distribuição da avaliação dos usuários da residência Inclusiva Renascer 

segundo o estado nutricional 1º e 2º semestre Campinas 2018. 
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Figura 35 - Distribuição da avaliação dos usuários do Abrigo CMPCA segundo o 

estado nutricional 1º e 2º semestre Campinas 2018. 

 

 

Figura 36 - Distribuição da avaliação dos usuários do Abrigo Casa da Idosa e do 

Idoso segundo o estado nutricional 1º e 2º semestre Campinas 2018. 

 

Figura 37 - Distribuição da avaliação dos usuários do Abrigo SaraM segundo o 

estado nutricional Campinas 2018. 

11

6

2 3

9

6

1 2

TOTAL ADEQUADO SOBREPESO OBESIDADE

CMPCA

jan/18 jul/18

10

2 4 4

9

0 4
5

TOTAL BAIXO PESO ADEQUADO SOBREPESO

Casa da Idosa e do Idoso

jan/18 jul/18

39

5

19

7 8

22

0 11 7 4

17

5 8 0 4

N BAIXO PESO ADEQUADO SOBREPESO OBESIDADE

SaraM

Total Adultos Crianças



211 

 

Planos de ação: 

• Houve mudanças nos cardápios de todos os usuários com 

doenças crônicas, melhorando a qualidade de vida desses e de todos os 

demais; 

• O leite enviado foi trocado pelo desnatado; 

• Foi reduzido o fornecimento de alimentos ultraprocessados, 

como salsicha refrigerante, e doces; 

• A variedade de frutas se manteve grande; 

• Por problemas com processos de compra, no final do ano houve 

desabastecimento principalmente na variedade de hortifrutis; 

• Averiguação no cumprimento dos cardápios de forma 

sistemática; 

• Na casa do Idoso foi criado quadro com co-morbidades e 

orientações nutricionais para a equipe que cuida e cozinha para os mesmos; 

• Compra de suplementos específicos para os usuários. 

 

Metas – 2019 

• Realizar projetos de educação alimentar e nutricional junto aos 

usuários com temas como hortas, ervas, introdução alimentar. 

• Solucionar entraves nos processos de compras dos alimentos. 

• 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. 

• Realizar ações de educação alimentar e nutricional. 

 

CARDÁPIOS 

Assim como em 2017, cada abrigo recebeu cardápio elaborado de acordo 

com as necessidades nutricionais das faixas etárias, e a orientação e envio dos 

gêneros alimentícios respeito à variedade de gêneros, a sazonalidade e os 

processos de compras de alimentos, a fim de fornecer nutrientes de acordo com as 
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etapas da vida para o desenvolvimento e crescimento, objetivando o estado 

nutricional de eutrofia e combatendo os agravos nutricionais. 

 

Desafios Encontrados: 

• Seguimento do cardápio geral elaborado. Problemas nos 

processos de compra, com desabastecimento de alguns produtos que 

tínhamos no planejamento dos cardápios. 

 

Metas – 2019 

• 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 23 processos relacionados à alimentação e educação 

alimentar e nutricional. Além dos gêneros alimentícios normalmente solicitados (em 

andamento desde 2015), foram protocolados pedidos de equipamentos e utensílios 

de cozinha, fórmulas infantis, folders para educação alimentar, pallets para guarda 

de alimentos no Almoxarifado Central, relatório de condições das telas milimétricas e 

uniformes para oficinas culinárias. 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 Encontrados: 

• 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 
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sistema Audesp demanda tempo, dedicação e responsabilidade, e 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 – 2019 

• Receber servidor efetivo da área de administração para o auxílio 

nos processos. 

 

EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL (EAN) 

Foram realizadas 97 ações de EAN sendo 11 ações nos abrigos, 05 ações 

realizadas em CRAS, 21 ações com os beneficiários do programa NutrirCampinas, 

08 ações com os beneficiários do programa Viva-Leite, 02 com crianças atendidas 

pelo Núcleo Formosa, 28 oficinas culinárias para cozinheiros das entidades 

socioassistenciais, 10 ações com a juventude, junto ao programa Juventude 

Conectada e às entidades, 10 encontros no curso junto com o EGDS “Curso de 

Capacitação para Multiplicadores em Educação Alimentar e Nutricional”, além do Dia 

Mundial da Alimentação realizado no dia 16 de outubro e a Semana do dia 17 a 19 

com oficinas realizadas pela rede SAN, que é coordenada pela nutricionista deste 

Departamento. 

Nos encontros mensais para entrega de cartão NutrirCampinas a 

nutricionista ministrou palestras sobre alimentação saudável com orientações sobre 

alimentos in natura e ultraprocessados e a melhor forma de comprar os alimentos e 

usar o cartão com sabedoria para a saúde. 

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 Encontrados: 

• Elaborar materiais para abordagem dos temas, com pouco 

recurso; 

• Falta de recurso para aquisição de alimentos e outros itens para 

realização de oficinas culinárias e para realização do Dia Mundial da 

Alimentação;  



214 

 

• 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 – 2019 

• 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 novamente 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; 

• Continuar com projeto de oficinas culinárias com o tema 

“Aproveitamento Integral de Alimentos” com cozinheiro, para entidades 

socioassistenciais parcerizadas; 

• 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; 

• Criar novos projetos para atender a rede socioassistencial. 

 

MATERIAL EDUCATIVO 

• Em parceria com o Banco de Alimentos, foi elaborada a Cartilha 

“Como Doar Alimentos”, sendo entregue junto ao certificado de doador; 

• Livro de receitas para entrega nas entidades que receberam o 

projeto de oficina culinária; 

• Para a Ilha da Alimentação, ação realizada nas entregas do 

Cartão NutrirCampinas, todos os materiais foram elaborados junto aos 

estagiários como exemplos de compras saudáveis com o valor do cartão, 
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banners educativos sobre açúcar, rótulos, vidrinhos com quantidades de 

açúcar e óleo dos alimentos ultraprocessados, placas com exemplos de 

pratos saudáveis, entre outros; 

• Foram criados jogos interativos com o tema alimentação como 

jogo da memória e bingo; 

• No mês de agosto a Ilha da Alimentação teve como tema central 

o aleitamento materno e foi elaborado folder com o tema para entrega às 

famílias; 

•  Foi elaborada uma placa com a quantidade de açúcar contida 

em porção de bebidas açucaradas como refrigerantes e sucos. 

 

“CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MULTIPLICADORES EM EDUCAÇÃO 

ALIMENTAR E NUTRICIONAL” 

Em 2018 foi ofertado pela primeira vez o curso, sendo organizado todo o 

cronograma e palestrantes, junto com a EGDS. O mesmo teve 10 encontros com 

temas como segurança alimentar, higiene, alimentação saudável, alimentação 

infantil, hortas, métodos para educação, aproveitamento integral de alimentos, entre 

outros. Foi realizado no período da manhã no Patrulheiros. 

 

ABRIGO EMERGENCIAL 

No ano de 2018 foi realizada uma ação educativa com as crianças do 

CMPCA para criar a horta do DSAN, lá foi feita a limpeza do canteiro, plantio de 

mudas e sementes no canteiro e em semeadeiras e rega junto com o público. 

Durante todo o ano a horta foi cuidada e novas mudas foram plantadas, inclusive de 

árvores frutíferas como banana e mamão. 

Além disso a cozinha do local é utilizada para guarda de alimentos 

congelados, pois possui 2 freezers de 500 l do DSAN. Esses alimentos são para 

oficinas culinárias ou quando não há espaço suficiente nos abrigos. 

Também é utilizada para teste de receitas e pré-preparo para algumas 

oficinas culinárias. 

 

UNIFORMES e EPI’S 

A compra iniciada em 2017 de uniformes foi finalizada em meados de 
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novembro de 2018, recebendo parte do pedido, todos os cozinheiros atuantes na 

cozinha dos abrigos, servidores públicos, receberam calças brancas, aventais de 

PVC e de tecido, luvas de PVC e térmicas, sapatos fechados e antiderrapantes. 

Além disso, durante todo o ano foi entregue toucas descartáveis conforme demanda. 

 

Desafios Encontrados: 

• No ano de 2018 as cozinheiras do serviço público se 

encontravam nos abrigos SaraM e Casa da Idosa e do Idoso. Foi cobrado que 

as mesmas utilizassem os uniformes e EPIs, porém ainda houve resistência 

das mesmas, quase sempre falta alguma parte do uniforme (sapatos, calças), 

verificado em visitas e colocado no check-list de visita aos abrigos e livro de 

visita. Geralmente há presença de adornos nos braços e orelhas de algumas 

funcionárias; 

• A entrada de pessoas não cozinheiras e sem uniformes ocorre 

ainda, e foi um problema nos abrigos, sendo bastante discutido com os 

coordenadores dos abrigos e com a empresa terceirizada de cozinheiros; 

• Ao final de 2018, com o recebimento de novos uniformes, a 

maioria fez uso. 

 

Metas – 2019 

• Realizar capacitação aos manipuladores de alimentos sobre a 

obrigatoriedade e importância na utilização dos uniformes e EPIS; 

• Enviar novas camisetas para os cozinheiros que são servidores 

da prefeitura. 

 

REFORMAS E MANUTENÇÃO 

No segundo semestre de 2015 os outros abrigos renascer, Sara-M e Idoso 

receberam telas milimétricas nas janelas e portas com telas. Porém as mesmas não 

foram instaladas corretamente e ficaram faltando diversos itens da solicitação de 

reforma. 

No mês de abril a Nutricionista Gabriela e o engenheiro Edson realizaram 

visita nos locais e foi passado ponto a ponto que deve ser melhorado. Quando a 

mesma retornou da licença no ano de 2017 nas visitas houve observação de que 
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muitas delas ainda necessitavam de manutenção e troca, sendo enviado um 

relatório detalhado da situação das telas milimétricas dos abrigos ao setor 

responsável. Em 2018 a situação não se alterou. 

 

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 CVS 5 da Anvisa quatro 

vezes nos outros anos e em 2018 foi realizada atualização em relação ao MBP, 

inclusive junto com a empresa terceirizada e seus coordenadores. 

Nas visitas aos abrigos foram realizados 28 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.  

Houve envio de check-list para a empresa responsável pelos cozinheiros 

terceirizadas para demonstrar os problemas encontrados e solicitando soluções. A 

mesma retornou dizendo estar em constante atualização com os funcionários. 

 

Desafios Encontrados: 

• Novamente foi verificado que alguns locais fazem parte do que 

foi orientado. Todos os abrigos continuam a receber planilhas de controle de 

temperatura, higiene de local e equipamentos, sacos para amostras, porém 

principalmente nos abrigos com cozinheiros da prefeitura esse seguimento 

não é feito corretamente (relatório em livro de visita), não são todas as 

cozinheiras que recolhem amostra nos abrigos, temperaturas, que organizam 

e higienizam o ambiente e outros pontos do Manual de Boas Práticas; 

• A vinda de funcionários da empresa terceirizada melhorou esse 

aspecto, porém ainda houve entraves que foram sendo solucionados quando 

ocorridos.  

 

Metas – 2019 

• Realizar reciclagem do treinamento aos manipuladores de 

alimentos sobre: Boas práticas de higiene, Higiene das mãos, Coleta de 



218 

 

amostras, Recepção de gêneros, Recomendações de temperatura, Pesagem 

dos alimentos, Organização almoxarifado, 

• Etiquetagem, Congelamento e descongelamento, Preparo dos 

alimentos, Transporte de alimento; 

• Visitar semanalmente os abrigos para orientações, educações, 

check-list, contagem de estoques; 

 

ALMOXARIFADO CENTRAL 

Foi elaborada uma agenda junto ao funcionário com visitas quinzenais no 

almoxarifado para organizar, limpeza e controle de validades dos produtos 

acondicionados. 

 

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. Realizou avaliação das marmitas da 

empresa que estava até junho de 2018. 

Entre o contrato antigo e o novo, houve período sem empresa contratada, 

tendo a nutricionista a incumbência de organizar 7 novos fornecedores (através de 

compras por Amil, doação de alimentos, outros contratos e registros de preços 

vigentes) para que não faltasse nenhuma refeição nos locais atendidos. 

Em julho de 2018 houve início de nova empresa fornecedora, sendo que a 

nutricionista realizou visita à nova cozinha, fazendo relatório para solicitar melhorias 

e outros aspectos pertinentes à legislação. Com o novo contrato, houve 03 visitas no 

segundo semestre para avaliar as condições da cozinha da empresa. 

Houve coleta de amostras aleatórias das marmitas oferecidas no SAMIM 

(Serviço de Atendimento ao Migrante, itinerante e Mendicante) e troca junto à 

empresa nova sobre a qualidade e quantidade da mesma. Toda a avaliação foi 

reportada e constava em relatório para a empresa. 

O Samim enviou mensalmente o controle de entrega dos congelados e 

papinhas e da qualidade sensorial das refeições. 
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Em dezembro de 2018 realizamos uma pesquisa de satisfação com 31 

usuários sobre as marmitas consumidas, com os resultados a seguir: 

 

 

Figura 38 - Pesquisa de Satisfação SAMIM 

SAMIM E CENTRO POP 

Esse departamento solicitou que fossem feitas dedetização e desratização 

nos serviços, semestralmente. 

Também foi solicitado que os locais marcassem limpeza de caixa d’água. 

Itens para lanches extraordinários, como aqueles para os usuários que vão 

viajar, também foram liberados pelo DSAN, além de equipamentos e utensílios 

necessários, quando solicitados. 

Houve a reforma das dependências do Samim, com mudança do refeitório e 

de sala para distribuição, tendo a nutricionista realizado visitas, vistorias e relatórios 

de como o mesmo deveria ser para cumprir as regras da Vigilância Sanitária. 

No ano de 2018 houve projeto de educação alimentar e nutricional nos dois 

locais com encontros com os usuários. No Samim 34 usuários foram avaliados e os 

resultados da avaliação nutricional estão no gráfico a seguir: 
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Figura 39 - SAMIM 

Em novembro de 2018 foi proposto ao centro Pop o início de um projeto de 

oficina de EAN com os atendidos. Inicialmente foi acertado que seria às sextas-

feiras de manhã. Foram realizados 04 encontros, que tiveram roda de conversa 

sobre “aproveitamento integral de alimentos, “a história da feijoada”, “paladar e 

olfato” e “regionalidade culinária”, com média de 12 participantes.  

 
Metas – 2019 

• Supervisionar o cumprimento da solicitação de obra no Samim; 

• Realizar avaliação sensorial e quantitativa das marmitas; 

• Visitar rotineiramente a cozinha da empresa terceirizada; 

• Avaliar as preferências alimentares do Samim e Centro Pop; 

• Realizar avaliação nutricional dos atendidos; 

• Realizar pesquisa de satisfação das refeições servidas; 

• Continuar projeto de EAN no Centro Pop; 

• Realizar ações de EAN com populações específicas no Samim, exemplo 

gestantes e mães de crianças menores de 3 anos. 

 

1. 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 

1
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alimentar e seguro e de alto valor nutritivo às crianças de 06 meses a 05 anos e 11 

meses de idade, pertencentes às 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 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 à avaliação periódica do convênio nos municípios. 

 

Obrigações do Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional – DSAN: 



222 

 

• 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 Centro 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; 

• Reunião na Secretaria do Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, 

sobre a nova metodologia de trabalho; 

• Foi realizada a abertura de 03 (três) novos Pontos de Distribuição: CEI Nave 

Mãe Antonio Vieira de Oliveira (Paq. Residencial Shalon), CEI Nave Mãe 
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Prof.ª Aparecida de Moraes Ferrari (Jd. Bassoli) DSAN-Habra Caritatis 

(Parque Universal); 

• Reunião Intersetorial no CRAS Vila Réggio; 

• Reunião com a Comissão Gestora do leite, sobre a situação dos novos 

critérios e assinatura do quadrimestre, referente a janeiro, fevereiro, março e 

abril; 

• Reunião com o Conselho Municipal de Criança e Adolescente para 

apresentação do Projeto e as dificuldades de ampliação dos pontos de 

distribuição; 

• Apresentação do Projeto Viva Leite na FEAC para entidades da rede sócio 

assistencial. 

Resultados Alcançados: 

• 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 LITRAGEM MENSAL 

Janeiro 42540 

Fevereiro 45105 

Março 49395 

Abril 46815 

Maio 31117 

Junho 46993 

Julho 42195 

Agosto 49785 

Setembro 47610 

Outubro 48870 

Novembro 48090 

Dezembro 43511 

• Valores da Litragem do Leite do Projeto Viva-Leite Investido pelo Governo do 

Estado no município de Campinas: 
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MÊS VALORES 

Janeiro R$ 85.505,40 

Fevereiro R$ 90.661,05 

Março R$ 99.283,95 

Abril R$ 94.098,15 

Maio R$ 62.545,17 

Junho R$ 94.455,93 

Julho R$ 84.811,95 

Agosto R$ 94.037,85 

Setembro R$ 95.696,10 

Outubro R$ 98.228,70 

Novembro R$ 96.660,90 

Dezembro R$ 87.457,11 

TOTAL R$ 1.083.442,26 

 

• Quantidade de Crianças Beneficiadas pelo Projeto Viva-Leite por mês: 

MÊS QUANTIDADE DE CRIANÇAS ATENDIDAS 

Janeiro 2836 

Fevereiro 3007 

Março 3293 

Abril 3121 

Maio 2074 

Junho 3132 

Julho 2813 

Agosto 3319 

Setembro 3174 

Outubro 3258 

Novembro 3206 

Dezembro 2900 

 



225 

 

Desafios Encontrados: 

• Falta de regulamentação dos novos critérios apresentados pela SEDS no ano 

de 2017; 

• A diminuição da inclusão de 02 crianças para 01 por família beneficiária do 

Projeto Viva Leite; 

• Equipe reduzida, o que dificultou o acompanhamento dos pontos de 

distribuição. 

 

Metas – 2019 

• Ampliar equipe; 

• 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; 

• Realizar visitas de monitoramento dos pontos de distribuição. 

 

2. 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 cesta básica. 

“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, 
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Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos 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 cadastrados 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 4 (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 5 (cinco) a 15 (quinze) anos; 

3º lugar: famílias que estejam em situação de pobreza e tenham em sua composição 

crianças com idade entre 0 (zero) e 4 (quatro) anos, deficientes e/ou idosos; 

4º lugar: famílias que estejam em situação de pobreza e tenham em sua composição 

crianças de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos. 

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: 
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• 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 indivíduo. Devido à quantidade elevada de 

demanda reprimida, todas as famílias ficam no programa por 12 (doze) meses. 

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 0 a 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 família e/ou indivíduo em situação de 

desastre ou vulnerabilidade temporária, após avaliação e solicitação do atendimento 

socioassistencial. 

As regras e a distribuição deste do benefício emergencial são realizados pelo 

Departamento de Operações de Assistência Social. E o que cabe ao departamento 
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de Segurança Alimentar é aquisição, distribuição e o controle da prestação de 

contas. 

 

Ações Realizadas: 

• 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. Ampliado o espaço para atendimento diário; 

• Foram geradas convocações através do Sistema de Governança Municipal – 

SIGM, de 12.878 famílias classificadas que estavam elegíveis para o 

Programa; 

• Foram incluídas 1507 famílias, 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 5.337 famílias no Programa NutrirCampinas. Os resultados 

estão no gráfico Movimentação mensal do Nutrir; 

• As entregas dos cartões foram realizadas nos meses de março a dezembro, 

com orientações sobre a forma de utilização do cartão e com ações de 

Educação Alimentar e Nutricional, no formato de ilha, com parceria com a 

faculdade de Nutrição Centro Universitário UniMetrocamp Wyden. Também 

houve parceria com Ceprocamp e Fumec para divulgação dos cursos de 

Qualificação Profissional, Técnico e EJA em todas as entregas; 

• No mês de maio a entrega que aconteceu na semana do brincar, foi realizada 

com brinquedos e brincadeiras relacionadas à alimentação para as crianças e 

adultos presentes; 

• Foram distribuídos para os Serviços de Assistência Social do Departamento 

de Operações da Assistência Social e para os serviços do Departamento de 

Cidadania 3975 cartões; 
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• 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; 

• Foram realizados 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; 

• Foi feito contato telefônico com 162 famílias, cujas correspondências voltaram 

do correio, avisando sobre o direito ao programa. 

 

Resultados Alcançados: 

• Gráfico – Movimentação Mensal do Nutrir 

 

 

Figura 40 - MOVIMENTAÇÃO MENSAL DE CONVOCAÇÕES, ENTRADAS E 

SAÍDAS 

• Gráficos - Benefícios Ativos Mensalmente 
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Figura 41 - QUANTIDADE MENSAL DE BENEFÍCIO 

 

Tabela 38 - Controle Financeiro do Programa Nutrir Campinas – 2018 

MÊS 
NUTRIR PROGRAMA NUTRIR EMERGENCIAL PROGRAMA + EMERGENCIAL 

Nº Cartões Valores Nº Cartões Valores Nº Cartões Valores 

Janeiro 4784 R$ 414.237,45 359 R$ 31.078,63 5143 R$ 445.316,08 

Fevereiro 4773 R$ 420.739,95 290 R$ 25.563,50 5063 R$ 446.303,45 

Março 4871 R$ 427.615,65 297 R$ 26.180,55 5168 R$ 453.796,20 

Abril 5171 R$ 455.911,80 310 R$ 27.326,50 5481 R$ 483.238,30 

Maio 4439 R$ 391.386,00 354 R$ 31.205,10 4793 R$ 422.591,10 

Junho 4715 R$ 415.715,40 285 R$ 25.122,75 5000 R$ 440.838,15 

Julho 4824 R$ 425.323,75 370 R$ 32.615,50 5194 R$ 457.939,25 

Agosto 4898 R$ 431.846,85 359 R$ 31.645,85 5257 R$ 463.492,70 

Setembro 4752 R$ 418.976,95 321 R$ 28.296,15 5073 R$ 447.273,10 

Outubro 4281 R$ 377.458,30 322 R$ 28.384,30 4603 R$ 405.842,60 

Novembro 4428 R$ 390.416,25 322 R$ 28.384,30 4750 R$ 418.800,55 

Dezembro 5216 R$ 463.228,25 386 R$ 34.025,90 5602 R$ 497.254,15 

TOTAL * R$ 5.032.856,60 3975 R$ 349.829,03 ** R$ 5.382.685,63 

* – A soma desta coluna não foi realizada, pois estes valores representam o número 

de recargas que o cartão recebe, após a entrega do mesmo ao beneficiário, e não 

4784 4773 4871 5171
4439 4715 4824 4898 4752

4281 4428
5216

QUANTIDADE MENSAL DE BENEFÍCIO

QUANTIDADE MENSAL DE BENEFÍCIO



231 

 

somente o número de cartões unitários, visto que o cartão é entregue uma única 

vez, permanecendo com a pessoa por 12 meses.     

** – A soma desta coluna não foi realizada, pois parte destes valores está 

relacionada ao Programa Nutrir e representa o número de recargas que o cartão 

recebe, após a entrega do mesmo ao beneficiário, e não somente o número de 

cartões unitários, visto que o cartão é entregue uma única vez, permanecendo com 

a pessoa por 12 meses.    

 

 

Fotos dos momentos de triagem, entrega e ações educativas 
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Figura 42 - triagem, entrega e ações educativas (1) 

      

 

Figura 43 - triagem, entrega e ações educativas (2) 
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Desafios Encontrados: 

• Falta de equipe mínima para o atendimento das famílias; 

• Devido à grande procura pelo programa, gerou um número grande de 

ligações, sendo necessário um rodízio entre os funcionários para o 

atendimento da demanda; 

• Demanda reprimida muito acima do orçamento do programa; 

• Falta de espaço oficial para triagem e condições mínimas de trabalho para os 

servidores; 

• Número muito grande de elegíveis que não recebem correspondência e não 

ficam sabendo sobre o seu direito. 

Metas – 2019 

• Ampliação do número de atendidos no programa Nutrir Campinas; 

• 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 Nutrir, Viva 

Leite e Bolsa Família; 

• Readequar a regulamentação do Nutrir (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; 

• Chegar à correspondência nas famílias que as cartas voltam; 

• Reativar as reuniões do comitê gestor após a formação do Conselho de 

Segurança Alimentar e Nutricional. 

 

3. APOIO AOS PROJETOS INTERSETORIAS E FOMENTO A PRODUÇÃO PARA 

AUTO CONSUMO 

 

Campinas Cidade Apetitosa 

No decorrer do ano de 2018 foi um ano de intensos estudos, pesquisas e buscas por 

parceiros, recursos e viabilidade técnica para o projeto de hortas comunitárias para 

ao município de Campinas.  
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Desafios Encontrados: 

• Recursos financeiros para estudos, implantação e execução do projeto;  

• Disponibilidade de profissionais vinculados à área agronômica para 

responsabilidade técnica da implantação. 

 

Metas – 2019: 

• Implantar uma horta piloto no Jardim Florence; 

• Implantar 03 hortas institucionais no entorno; 

• Ampliar projeto de Hortas para a região do Campo Belo; 

• Viabilizar legislação que estimule, incentive, subsidie e estruture a agricultura 

urbana familiar e agroecológica no município; 

• Buscar recursos municipais estáveis para o programa. 

 

Plano da Primeira Infância Campineira – PIC 

O departamento compôs o comitê técnico de elaboração do Plano para a 

Primeira Infância Campineira PIC. Inicialmente o departamento propôs que o plano 

municipal fosse composto por um eixo especifico para Amamentação e Alimentação 

Saudável, o que gerou impactos positivos para a discussão da temática de forma 

intersetorial e também para a contextualização e entendimento da área de 

segurança alimentar por diferentes atores públicos e em especial para o caminho de 

sedimentação da Política de Segurança Alimentar e Nutricional.  

Contribui também para a estruturação e organização dos encontros 

regionais realizado com os técnicos das intersetoriais, para discussão democrática 

das propostas, condução dos grupos de trabalho nos encontros e encaminhamento 

das propostas. Apoio à produção/apresentação artística cultural realizada nos 

encontros. Responsável também pela elaboração do texto do eixo Amamentação e 

Alimentação Saudável 

Desafios Encontrados: 

• Maior disponibilidade de tempo para melhor articulação com os grupos das 

áreas a fins com o intuito de qualificar o debate sobre alimentação saudável e 

amamentação no desenvolvimento do plano. 
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Metas – 2019: 

• Apoiar o monitoramento das propostas do eixo Amamentação e Alimentação 

Saudável; 

• Garantir a efetivação das propostas no que for de competência do 

departamento; 

• Realizar palestras, oficinas e seminários com a temática. 

 

Diagnóstico Participativo (CEDAP – Bairro Satélite Íris / CRAS Satélite Íris)  

Ação realizada no espaço do CRAS Satélite Iris em parceria como CEDAP, 

instituição que atende serviço de média complexidade no território. O objetivo era de 

realizar Educação Alimentar e Nutricional em populações beneficiárias de programas 

de segurança alimentar no município de Campinas. Predominantemente os 

beneficiários do NutrirCampinas e Viva-Leite, focando nos vínculos familiares, nas 

relações entre mulheres e crianças e os cuidados com a primeira infância. Unindo a 

um processo de mapeamento e diagnostico participativo de políticas publicas de 

Segurança Alimentar e Nutricional. 

O empoderamento das mulheres no reconhecimento das suas capacidades 

decisivas seja no âmbito alimentar, ou na vida social e política, na sua relação com o 

cônjuge e em outras relações sociais. 

Juntamente a ação de Educação Alimentar e Nutricional, seguimos com a 

elaboração de dois instrumentos de mapeamento e avaliação qualitativa de políticas 

públicas. O primeiro foi a definição de quais elementos de vulnerabilidade, segundo 

as mulheres, compõe a região em que vivem: 

 

Indicadores de Vulnerabilidade Social CRAS Satélite Íris Ocorrências 

Oportunidade de Emprego 03 

Faltam Aparelhos Públicos: Escola, Saúde, Espaços para a Juventude/Lazer/Muitas crianças na rua 03 

Tráfico 02 

Moradia/Área de Risco 01 

Capacitação para o Trabalho 01 
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Muitos filhos 01 

Saneamento Básico – Esgoto a céu aberto 01 

Contaminação do Solo 01 

Famílias Disfuncionais/Dificuldade para Educar as crianças 01 

Más Condições de Higiene 01 

 

Em seguida foi desenhado um mapa do bairro apontando estabelecimentos 

referências para os moradores. Essa atividade trouxe uma discussão a respeito das 

dificuldades enfrentadas no aspecto da moradia, a regularização fundiária, ocupação 

de áreas impróprias, acidentes por essa ocupação. 

 

 

 

Desafios Encontrados: 

• Garantir que os usuários compreendam as distinções entre 

poder executivo e legislativo e quais os fluxos e competências de busca por 

melhorias eles podem acessar em um ou outro nível. 

 

Metas – 2019: 

• Realizar mais e diferentes ações de Segurança Alimentar e 

Nutricional na região. 
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Abra Caritáts – Parque Universal 

A Abra Caritats é uma instituição em formação na região do Aparecidinha e 

que desde o início de seu planejamento tem um olhar para questões alimentares e 

nutricionais. Para tanto tem demonstrado iniciativas em implantar projetos de 

natureza de Segurança Alimentar e Nutricional. Neste sentido o departamento tem 

somado esforços para a criação de um ponto de distribuição de leite do Programa 

Viva-Leite, e também de implantação de uma horta comunitária. Esta ação pretende 

unir diagnostico de território, Educação Alimentar e Nutricional como metodologia 

para implantação de projetos sociais e nutricionais participativos em territórios de 

vulnerabilidade social. 

 

Desafios Encontrados: 

• Garantir que as ações iniciadas sejam continuadas pela 

instituição. 

 

Metas – 2019:  

• Criar diferentes espaços de aproximação com a instituição para 

qualificar os profissionais envolvidos. 

 

Apoio Técnico ao COMSAN e CAISAM 

• Apresentação do conceito de Segurança alimentar e Nutricional 

e do histórico de criação da política de SAN; 

• Apresentação do diagnóstico de Segurança Alimentar e 

Nutricional já estruturado pelo departamento; 

• Estudos para elaboração de diagnóstico para apoio aos 

colegiados; 

 

Desafios Encontrados: 

• Garantir participação e envolvimento dos representantes nas 

ações, competências e possibilidade de Segurança Alimentar Nutricional aos 

representantes. 

 

Metas – 2019: 
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• Realizar capacitações aos representantes; 

• Realizar um seminário sobre o tema. 

 

Educação Alimentar e Nutricional – Ilha Alimentar 

A ilha alimentar foi uma ação que ocorreu durante os eventos de entrega do 

cartão aos beneficiários do Programa Nutrir no ano de 2018, em conjunto com a 

equipe de nutrição. Esta ação tinha como intuito desenvolver dinâmicas educativas 

no campo da alimentação, através de uma metodologia de contato sensorial com os 

alimentos, em conjunto com os conhecimentos dos aspectos nutricionais. 

 

Desafios Encontrados: 

• Falta de recurso financeiro para a manutenção de materiais, 

como a compra de alimentos para o projeto. 

 

Metas – 2019: 

• Empoderar a população a fazer uma compra com melhor 

qualidade nutricional; 

• Garantia do acesso da população a informações; 

• Atingir o máximo de usuários. 

 

Cozinha de Brincar 

A cozinha de brincar foi uma ação que aconteceu de forma única, aplicado 

durante a entrega do cartão aos beneficiários do Programa Nutrir no ano de 2018. 

Esta ação tinha como intuito desenvolver o ato de cozinhar através de um modelo 

lúdico, onde as crianças poderiam reproduzir através da brincadeira, o ato de 

cozinhar. 

 

Desafios Encontrados:  

• Falta de material adequado; 

• Falta de recurso financeiro para a confecção dos materiais que 

seriam utilizados. 

 



239 

 

Metas – 2019: 

• Promover o ato de brincar; 

• Aproximar à criança a aprendizagem, abrindo espaço para que 

ela aprenda sobre a preparação dos alimentos; 

• Promover uma alimentação adequada desde a infância. 

 

Curso de Multiplicadores em Segurança Alimentar e Nutricional 

No ano de 2018 o departamento montou um curso para multiplicadores em 

SAN. A área de Sociologia ficou responsável por três aulas, desenvolvendo o 

conceito de segurança alimentar e nutricional e histórico mundial e nacional. Uma 

aula sobre práticas pedagógicas, metodologias, fundamentos teóricos para a 

elaboração de projetos em Educação Alimentar e Nutricional. 

 

Desafios Encontrados: 

• Garantir que a rede socioassistencial perceba a importância do 

tema para sua atuação com a população. 

 

Metas – 2019: 

• Buscar formas de garantir a adesão da rede socioassistencial. 

 

Interlocução com Assistência Social – Intersetorial Noroeste Micro 2 

No ano de 2018 o departamento acompanhou as reuniões da Intersetorial 

Noroeste Micro 2 sob a demanda de alta vulnerabilidade social e fome da 

população. Foi levado uma discussão sobre o conceito e ações de Segurança 

Alimentar e Nutricional, em seguida um mapeamento dos pontos de distribuição de 

Viva-Leite, número de beneficiários do NutrirCampinas, feiras livres e outros serviços 

relacionados à garantia de Segurança Alimentar e Nutricional. Após essa ação 

realizamos estudos coletivos sobre possibilidades de ampliação dos pontos de 

distribuição do Viva leite, envio de uma lista de beneficiários do NutrirCampinas que 

não foi encontrado pelo departamento via carta quando foram chamados. Como 

desdobramento o coletivo apresentou um relatório de ações que entendem 

importante para o território. Parte dela depende do departamento e outra parte de 

diferentes secretarias. O relatório foi encaminhado para a Câmara Intersecretarial de 
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Segurança Alimentar Nutricional para observação e indicação de planejamento para 

mudança no quadro. 

 

Desafios Encontrados: 

• Sensibilizar diferentes atores a questão da Segurança Alimentar 

e Nutricional sobre a competência compartilhada dos atores municipais ao 

enfrentamento a vulnerabilidade social e com o impacto na fome. 

 

Metas – 2019: 

• Dedicar progressivamente atenção para os locais com maior 

vulnerabilidade com vistas ao combate a fome. 

 

Oficinas com a Juventude 

1. Gênero na Cozinha 

A Oficina Gênero na Cozinha foi uma ação voltada para a juventude, que 

ocorreu em algumas instituições no território de Campinas ano de 2018. De inicio, a 

oficina foi apresentada aos alunos bolsistas do programa “Juventude Conectada” em 

conjunto com outras oficinas promovidas pela equipe da nutrição. Assim, em 

seguida algumas instituições solicitaram, sendo elas: Fundação Irmã Ruth De Maria 

Camargo Sampaio, Instituição Homem do Amanhã e Instituição São João Vianney. 

 

Desafios Encontrados: 

• Falta de estrutura das instituições para aplicar a oficina.  

 

Metas – 2019: 

• Desconstruir as visões em relação ao trabalho doméstico; 

• Promover uma aproximação da juventude em relação à cozinha 

e o ato de cozinhar; 

• Promover a Educação Alimentar e Nutricional. 

 

2. Mastiga-se Propaganda 

A Oficina Mastiga-se propaganda foi uma ação voltada para a juventude, 

que ocorreu em algumas instituições no território de Campinas ano de 2018. De 
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inicio, a oficina foi apresentada aos alunos bolsistas do programa “Juventude 

Conectada”, em conjunto com outras oficinas promovidas pela equipe da nutrição. 

Assim, em seguida algumas instituições solicitaram a aplicação da mesma, sendo 

elas: Instituição Homem do Amanhã e Instituição São João Vianney. 

 

Desafios Encontrados:  

• Falta de estrutura das instituições para aplicar a oficina.  

 

Metas – 2019: 

• Alertar sobre as propagandas sobre os produtos 

ultraprocessados; 

• Promover uma reflexão sobre as propagandas que consumimos; 

• Promover a Educação Alimentar e Nutricional. 

 

4. 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, mas 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 são realizadas 

através de um Termo de Cooperação entre a PMC/SMASDH 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. 
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Figura 44 - Distribuição do quantitativo em Toneladas (T) de alimentos arrecadados 

pelo Banco de Alimentos - 2018 

 

Figura 45 - Distribuição Percentual em Toneladas (R$) - 2018 
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Tabela 39 - Distribuição da Média, Máximo e Mínimo de Alimentos Arrecadados pelo 

Banco de Alimentos de Campinas, 2018. 

 Média Min. Máx. 

BAC 15.753,00 4.648,07 35.967,38 

PAA 23.443,58 10.080,00 40.450,00 

TOTAL 39.196,58 14.728,07 76.417,38 

 

 

Ações Realizadas: 

• Criado um Projeto de Lei propondo a realização do Dia da Doação de 

Alimentos, sendo o mesmo como o dia 19 de Maio, visto que esta data é a do 

aniversário do Banco Municipal de Alimentos de Campinas; 

• Organização do evento para entrega dos certificados de Doador Solidário; 

• Reforma, manutenção preventiva e corretiva da estrutura física das 

instalações do Banco Municipal de Alimentos de Campinas; 

• Participação e organização do evento do Dia Mundial da Alimentação 2018, 

juntamente com a Rede de Segurança Alimentar e Nutricional; 

• Confeccionados e entregues 10.000 folders para estimular a doação de 

alimentos durante as campanhas de arrecadação de alimentos em 

supermercados, visto que na abordagem do cliente, para solicitar a doação de 

alimentos, é entregue este folder explicativo que contem informações do 

Banco de Alimentos e quais alimentos podem ser doados; 

• Levantamento e testes de 40 receitas sobre aproveitamento integral para o 

desenvolvimento de um livro de receitas; 

• Desenvolvimento do manual com as fichas técnicas das receitas aprovadas 

para o livro de receitas; 

• Encaminhada a documentação ao Ministério do Desenvolvimento Social para 

obter a adesão à Rede Brasileira de Banco de Alimentos; 

• Curso de atualização, para os operadores de carga, referente ao manuseio de 

empilhadeiras, bem como curso de direção defensiva, para os funcionários 
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autorizados a dirigir, respeitadas as categorias da Carteira Nacional de 

Habilitação dos mesmos; 

• Lançamento da cartilha “Como Doar Alimentos ao Banco Municipal de 

Alimentos”, que foi confeccionada em parceria com o DSAN; 

• Ações de Educação Alimentar e Nutricional, abaixo descritas: 

 

✓ Promover o aumento do consumo diário de frutas através da cozinha 

experimental, na entidade Adacamp;  

✓ Trabalho educativo com os pais sobre a rotina alimentar das crianças e 

mudanças na qualidade da alimentação dos autistas assistidos pelas 

entidades, na entidade Adacamp; 

✓ Capacitação sobre a Higienização das Mãos para todas as crianças 

atendidas na entidade CPTI; 

✓ Oficina para redução do desperdício de alimentos e pesagem de sobras 

limpas e sujas, tanto das crianças atendidas pela entidade CPTI como 

também dos funcionários; 

✓ Avaliação antropométrica de praticantes de zumba da entidade CPTI; 

✓ Capacitação sobre Boas Práticas de Manipulação de Alimentos para as 

cozinheiras da entidade Adacamp; 

✓ Avaliação e aplicação do Teste de Aceitabilidade de duas receitas 

selecionadas que favorecem o combate ao desperdício, através da 

utilização integral do alimento, nas entidades ADACAMP/CPTI; 

✓ Pesagem das sobras limpas e sujas e resto ingesta da alimentação das 

entidades; 

✓ Conscientização dos funcionários da entidade CPTI sobre o autocontrole 

no consumo de alimentos industrializados rico em açucares. 

• Ministradas 02 oficinas culinárias, em parceria com a faculdade 

METROCAMP, sobre o tema banana e tomate, para um público de 75 

pessoas; 

• Supervisão de 13 estagiários do curso de nutrição da Faculdade 

METROCAMP, bem como de 39 estagiários do curso de nutrição da 

Faculdade UNIP, para realização do estágio curricular. 
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Resultados Alcançados: 

• Aprovada e sancionada a Lei nº 15.611 de 21/05/2018, que “institui no 

calendário oficial do município de Campinas o Dia Municipal da Doação de 

Alimentos e dá outras  providências”, comemorado anualmente no dia 19 de 

Maio; 

• Entrega de 72 certificados de Doador Solidário a todos os parceiros que 

realizaram doações no ano de 2017; 

• Pintura do barracão, escritório administrativo e parte externa do BAC, troca do 

portão do barracão, manutenção dos nebulizadores (ECOBRISAS), afixação 

das placas de segurança (saída de emergência), instalação de câmeras de 

monitoramento, mudança de local do botijão de gás da cozinha, manutenção 

da empilhadeira, reforma dos toldos, afixação das placas de proibido fumar, 

sinalização e pintura de faixas de segurança no piso do barracão, troca de 

azulejos quebrados da cozinha, substituição do portão do barracão e troca 

dos adesivos da placa principal do Banco de Alimentos; 

• Realizada a adesão, do Banco Municipal de Alimentos, à Rede Brasileira de 

Banco de Alimentos; 

• Aumento do número de parcerias, mediante a obtenção de 11 novos 

parceiros; 

• Realizado, juntamente com a Rede de Segurança Alimentar e Nutricional, o 

evento do Dia Mundial da Alimentação, que aconteceu na Unicamp, em 

16/10/2018. 

 

Desafios Encontrados: 

• Dificuldade na sensibilização, dos funcionários do BAC, quanto ao uso de 

EPI’s; 

• Dificuldade de trabalho com o quadro reduzido de funcionários durante o 

período de férias dos mesmos; 

• Manter o número de estagiários, que ajudam a desenvolver trabalhos na área 

de nutrição, visto que, devido à mudança contratual e cobranças do Ministério 

do Trabalho, este número reduziu significativamente; 
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• Manter o número de oficinas culinárias realizadas para as cozinheiras das 

entidades atendidas pelo Banco de Alimentos, considerando a redução do 

número de estagiários; 

• Manter o número de ações educativas nas entidades que são atendidas pelo 

Banco de Alimentos, considerando a redução do número de estagiários; 

• Realizar manutenção preventiva dos veículos do Banco de Alimentos. 

Metas – 2019: 

• Ampliação do cadastro das entidades sócio assistências; 

• Ampliação do número de parceiros/doações; 

• Desenvolver, editar e conseguir parceiros para a publicação do Livro de 

Receitas de Aproveitamento Integral dos Alimentos do Banco Municipal de 

Alimentos, que será confeccionado em parceria com o DSAN; 

• Continuar a padronização das fichas técnicas para novas receitas do livro de 

Aproveitamento Integral dos Alimentos, assim como o levantamento de custos 

das mesmas; 

• Organização do evento de entrega do Certificado Doador Solidário – 2019; 

• Realizar Oficinas Culinárias para as cozinheiras das entidades; 

• Realizar no mês de Maio um evento de comemoração dos 16 anos do Banco 

Municipal de Alimentos; 

• Realizar a conscientização dos colaboradores da importância do uso dos 

EPI’s 

• Realizar atividades de Educação Alimentar e Nutricional nas entidades 

através do Convênio de Estágio com a Faculdade UNIP e faculdade 

Metrocamp; 

• Realizar palestras sobre alimentação saudável e outros temas para os 

coordenadores, diretores, e demais funcionários das entidades atendidas pelo 

BAC; 

• Renovação do Alvará de Funcionamento do Banco de Alimentos, na 

Secretaria de Urbanismo. 
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Departamento de Apoio a Projetos Intersetoriais e de 

Acessibilidade - DAPIA 

  

Coordenadoria de acessibilidade arquitetônica.  

     CPA- Comissão permanente de acessibilidade.  

Análise de projetos arquitetônicos para validação dos quesitos de acessibilidade e 

desenho universal. Emissão de laudos e alvará para auto escolas e eventos. 

Vistorias nos próprios públicos e reclamações originadas pelo 156. 

Acompanhamento e orientação do IMAP – Indice Municipal de Acessibilidade dos 

Próprios. 

A CPA - Comissão Permanente de Acessibilidade esta sendo reformulada, oque 

deve acontecer no segundo semestre de 2019. 

 

 

Coordenadoria Setorial de Projetos. 

• Demandas de compras de bens e serviços, modalidades de licitação. 

• Instrução de processos de compras. 

• Auxilio para elaboração de proposta e execução orçamentária. 

• Realização de natureza contábil e financeira (IMA). 

• Acompanhamento de projetos e outras ações de forma articulada com demais 

serviços. 

• Acompanhamento de algumas Políticas Públicas na área de Direitos 

Humanos e também nas políticas e diretrizes voltadas para as Pessoas com 

Deficiência.  

• Apoio ao Setor de Expediente, serviços, processos, despachos, tramitação, 

recebimento e distribuição. 

 



248 

 

 

 

  



249 

 

DIRETORIA DE DIREITOS HUMANOS 

 

I- APRESENTAÇÃO  

A Diretoria de Direitos Humanos tem por competência articular, planejar, coordenar, 

supervisionar e avaliar políticas, programas, projetos e ações no âmbito das 

coordenadorias de direitos humanos, visando o seu fortalecimento institucional por 

meio de apoio e referência à população, na perspectiva da defesa dos direitos 

humanos em consonância com o plano de governo, assim como promover ações 

que estimulem a convivência e o diálogo entre diferentes, o respeito aos direitos 

individuais e coletivos, a proteção e o reconhecimento da diversidade étnica, etária, 

gênero, orientação sexual e identidade de gênero. 

Também é competência da DDH fortalecer a integração e a complementaridade de 

ações no âmbito do município para fomento, articulação e pactuações em prol da 

cidadania, cultura de paz e dos direitos humanos. 

 O zelo pela consecução dos convênios e ações de cooperação nacional e 

internacional que venham a ser firmados, e que tenham a cidadania como temática, 

e a coordenação da gestão de Programas vinculados ao Departamento de forma 

articulada com as demais políticas públicas da Pasta e demais Secretarias, 

completam as atribuições da DDH, que é composta pelas seguintes Coordenadorias, 

Setores e Serviços: 

• Coordenadoria Setorial de Políticas para a Pessoa Idosa; 

• Serviço de Referência ao Imigrante, Refugiado e Apátrida; 

• Coordenadoria Setorial de Políticas para a Juventude; 

o Setor de Gestão de Programas 

o Setor do Centro de Referência da Juventude 

• Centro de Referência para Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Mulheres 

Transexuais, Homens Trans e Transgêneros; 

• Coordenadoria Setorial de Políticas para a Promoção da Igualdade Racial 

o Setor do Centro de Referência na Prevenção e Combate ao Racismo e 

à Discriminação Religiosa; 

• Coordenadoria Setorial de Políticas para a Prevenção ao Uso de Drogas; 

• Coordenadoria Setorial de Políticas para a Mulher 

o Setor do Centro de Referência e Apoio à Mulher 
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Coordenadoria Setorial de Políticas Públicas para a Pessoa Idosa (CPPI) 

APRESENTAÇÃO  

A Coordenadoria Setorial de Políticas Públicas para a Pessoa Idosa (CPPI) é 

responsável por formular, coordenar e promover, de forma articulada com as demais 

secretarias, órgãos e instituições, políticas e diretrizes voltadas para a pessoa idosa, 

visando à operacionalização e qualificação da respectiva rede de atendimento no 

Município (Art. 10 do Decreto Municipal nº 17.780 de 08 de fevereiro de 2018). Para 

tanto, desenvolve ações intersetoriais para a garantia de direitos previstos no 

Estatuto do Idoso, garantindo as interlocuções necessárias ao aprimoramento de 

políticas públicas para as pessoas idosas em Campinas. 

A CPPI está funcionalmente subordinada ao Departamento de Diretos Humanos 

(DDH) da Secretaria Municipal de Assistência Social Pessoa com Deficiência e 

Diretos Humanos (SMASDH) do Município de Campinas.  

2 Ações Realizadas 

 

2.1 Programa São Paulo Amigo do Idoso: 

Nome da ação: Acompanhar o processo para publicação do decreto da comissão 

intersetorial. 

Efetividade: execução parcial. 

Status: em processo. 

 

Nome da ação: Acompanhar o processo do Centro Dia. 

Efetividade: execução total. 

Status: concluída. 

Detalhes: a CPPI acompanhou as tratativas para instalação do primeiro Centro Dia 

no Município de Campinas. Não houve assinatura de convênio com o Estado de São 

Paulo, mas o Conselho Municipal do Idoso deliberou favorável a construção integral 

da obra com recursos do Fundo Municipal da Pessoa Idosa de Campinas (FMPIC). 

Reservando até 2 milhões de reais para a referida estrutura de atendimento. Com 

isso, iniciou-se um processo de seleção de uma nova área para instalação do 2º 

Centro Dia, este sendo fruto de eventual convênio com o Estado de São Paulo. 
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Apontamentos 2019: acompanhar os processos para construção da 1ª unidade, 

para o convênio da 2º unidade; e pesquisar sobre a estrutura necessária para 

atendimento no CDI. 

Nome da ação: Acompanhar o processo da Vila Dignidade. 

Efetividade: execução total. 

Status: em processo. 

Detalhes: a CPPI fez diversas interlocuções para organizar as informações o 

Programa Vila Dignidade e a possibilidade de sua implantação no Município de 

Campinas. . Parte da equipe da CPPI realizou visita na Vila Dignidade instalada no 

Município de Sorocaba no dia 01 de agosto de 2018. Após a análise de alguns 

terrenos em Campinas e seus respectivos territórios, a CPPI sugeriu a instalação de 

uma Vila Dignidade nas proximidades do Parque das Águas. Assim, foi realizada 

consulta sobre a disponibilidade da área pública sugerida pela CPPI.  

Apontamentos 2019: acompanhar o processo e, caso aprovado, elaborar projeto 

social para instrução do pleito de convênio com o Estado de São Paulo. 

Nome da ação: Realizar reuniões intersetoriais para obtenção dos selos 

Intermediário e Pleno. 

Efetividade: execução insuficiente. 

Status: em processo. 

Detalhes: As secretarias municipais foram questionadas sobre a existência de 

atividades, projetos ou programas sob sua gestão e com relação às ações eletivas e 

obrigatórias definidas pelo Programa São Paulo Amigo do Idoso e estamos 

aguardando todas as respostas. 

Apontamentos 2019: verificar com a DRADS a recepção da indicação de 

substituição do Interlocutor; concluir relatório com as ações que já foram realizadas 

pelas secretarias municipais; realizar contato com as secretarias municipais que 

ainda não responderam. 

 

2.2. Ações na Comissão Intersetorial: 

Nome da ação: Fomentar ações para cumprimento dos objetivos do Programa São 
Paulo Amigo do Idoso; Revisar a Lei que dispõe sobre a Política Municipal do Idoso; 
Criar um plano municipal para o envelhecimento ativo. 

Efetividade: não executada. 

Status: pendente de iniciativa. 



252 

 

Detalhes: não houve reuniões da Comissão Intersetorial. Isso devido aos seguintes 

fatores: mudança de governo, indisponibilidade de membros da antiga comissão e 

dificuldade de indicação de novos nomes. Para solucionar este problema, demanda-

se a criação institucional da Comissão Intersetorial, que deve ocorrer por Decreto. 

Apontamentos 2019: verificar com a DRADS a recepção da indicação de 

substituição do Interlocutor; acompanhar o processo para criação da comissão 

intersetorial e solicitar indicação de representantes das secretarias municipais. 

 

2.3. Ações no Conselho Municipal do Idoso: 

Nome da ação: Manter a participação na Comissão do Fundo Municipal da Pessoa 

Idosa de Campinas – FMPIC. 

Efetividade: execução total. 

Status: finalizada. 

Detalhes: a CPPI manteve participação na Comissão do Fundo Municipal da 

Pessoa Idosa e iniciou participação nas comissões de Eventos, ILPI e Políticas 

Públicas e Violência. Para tanto, a CPPI disponibilizou parte de sua equipe para 

participar de diversas reuniões e eventos. Foi realizado estudo sobre o Fundo 

Municipal da Pessoa Idosa de Campinas (FMPIC) e oferecido ao Conselho 

Municipal do Idoso como instrumento para prestação de contas. 

Apontamentos 2019: manter o acompanhamento das atividades da Comissão do 

FMPIC, considerando a disponibilidade de tempo na Coordenadoria, isto é, 

priorizando as atividades da CPPI.  

 

Nome da ação: Manter a participação nas reuniões ordinárias e contribuições nos 

eventos. Efetividade: execução total. 

Status: finalizada. 

Detalhes: a CPPI manteve participação nas reuniões ordinárias do CMI e contribuiu 

para realizar de eventos. 

Apontamentos 2019: manter o acompanhamento das atividades da Comissão de 

eventos, considerando a disponibilidade de tempo na Coordenadoria, isto é, 

priorizando as atividades da CPPI. Verificar a participação na Conferência Municipal 

do Idoso. 

 

Nome da ação: Criar um curso de políticas públicas direcionado aos conselheiros. 

Efetividade: execução total. 

Status: em processo. 
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Detalhes: a CPPI formalizou parceria com a PUC Campinas para oferecer um 

conjunto de oficinas sociogerontologicas aos conselheiros do município e aos 

servidores que atuam na rede de atenção aos idosos. 

Apontamentos 2019: continuidade na parceria para formação de mais pessoas 

envolvidas com a Política Municipal do Idoso. 

 

 

2.4. Ações junto às Instituições de Ensino – IE: 

Nome da ação: manter apoio ao Programa UniversIdade da Unicamp. 

Efetividade: execução total. 

Status: concluída.  

Detalhes: mantivemos apoio aos eventos realizados pelo Programa Universidade da 

UNICAMP e oferecemos palestra, sobre direitos, ao grupo de idosos do Grupo 

Gestor de Benefícios Sociais - GGBS. 

Apontamentos 2019: verificar a possibilidade de manutenção do apoio às 

atividades do Programa Universidade e do Programa GGBS. 

 

Nome da ação: Acompanhar os trabalhos na rede pública de ensino (EJA). 

Efetividade: execução insuficiente. 

Status: em processo.  

Detalhes: a comunicação com a Secretaria Municipal de Educação (FUMEC) ficou 

restrita ao necessário para obtenção do Selo Intermediário do Programa São Paulo 

Amigo do Idoso.  

Apontamentos 2019: reavaliar a possibilidade de acompanhamento dos trabalhos 

no EJA e demais programas da FUMEC. 

 

Nome da ação: Verificar as possibilidades de parcerias com demais IE em 

Campinas 

Efetividade: execução parcial. 

Status: em processo. 

Detalhes: foi realizada parceria com a PUC Campinas para execução das oficinas 

sociogerontologicas para os atores da Política Municipal do Idoso.  

Apontamentos 2019: necessária formalização por meio de Acordo de Cooperação 

Técnica. 
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2.5. Ações junto à Câmara Municipal de Campinas: 

Nome da ação: Manter apoio às ações da Comissão dos Idosos Aposentados e 

Pensionistas 

Efetividade: execução total. 

Status: concluída. 

Detalhes: mantivemos o apoio às ações da Comissão dos Idosos Aposentados e 

Pensionistas, inclusive com apresentação de Palestra sobre Direitos dos Idosos e o 

papel da Coordenadoria de Políticas para a Pessoa Idosa, realizada no dia 

03/09/2018. 

Apontamentos 2019: manter o apoio às ações e abrir diálogo para participação dos 

técnicos da Câmara nas oficinas sociogerontologicas oferecidas pela PUC 

Campinas e CPPI. 

 

Nome da ação: Continuidade nas discussões sobre a Delegacia do Idoso em 

Campinas 

Efetividade: execução insuficiente. 

Status: pendente de iniciativa. 

Detalhes: após o encerramento da Comissão de Especial de Estudos sobre a 

criação da Delegacia do Idoso em Campinas, instaurada pela Câmara Municipal, 

não houve continuidade nas tratativas. Contudo, a CPPI fez um ensaio para 

levantamento de indicadores sobre crimes contra a pessoa idosa no Município, o 

estudo preliminar não avançou. 

Apontamentos 2019: retomada dos trabalhos para elaboração de documentos com 

dados sobre violência e população idosa em Campinas. Contato com a Comissão 

Especial para obtenção dos resultados do estudo. 

 

2.6. Ações junto às organizações da sociedade civil e outros órgãos públicos: 

Nome da ação: Manter contato com as secretarias municipais, objetivando 
aprimoramento dos serviços públicos voltados ao segmento idoso. 

Efetividade: execução parcial. 

Status: em processo. 

Detalhes: mantivemos contato com as secretarias municipais, no âmbito do 
Programa São Paulo Amigo do Idoso. 

Apontamentos 2019: continuidade dos trabalhos de agendamento de reuniões. 
Retomar o processo para criação da Comissão Intersetorial. 
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Nome da ação: Estabelecer fluxos de encaminhamentos aos órgãos de defesa de 

direitos dos idosos; Aprimorar o conhecimento sobre a rede de serviços públicos e 

privados no Município de Campinas. 

Efetividade: execução parcial. 

Status: em processo. 

Detalhes: não foi estabelecido o fluxo de encaminhamentos, porém a CPPI avançou 

na elaboração de um informativo sobre o território e seus respectivos serviços. 

Apontamentos 2019: finalizar os informativos territoriais. 

 

3 DESAFIOS DURANTE A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES 

=> Criar um fluxo permanente de informações sobre a oferta de programas, projetos 

e ações públicas municipais voltadas à pessoa idosa (demanda relativa o Programa 

São Paulo Amigo do Idoso e ao aprimoramento da gestão da Política Municipal do 

Idoso). 

=> Consolidar a prática intersetorial e divulgar as atribuições da Coordenadoria 

Setorial de Políticas Públicas para a Pessoa Idosa, conforme disposto no Art. 10 do 

Decreto Municipal nº 17.780 de 08 de fevereiro de 2018. 

=> Adequar a disponibilidade de recursos (materiais de uso e consumo e transporte) 

para realização das oficinas em local externo. 

=> Crescimento da demanda por verificação de denúncia e consulta sobre direitos, 

isto é, usuários procurando espontaneamente a CPPI para fazer denúncias de 

violência ou buscar informações sobre serviços e benefícios e outros direitos. 

4 RESULTADOS ALCANÇADOS 

Processo do Centro Dia. 

Detalhes: a CPPI acompanhou as tratativas para instalação do primeiro Centro Dia 

no Município de Campinas. Não houve assinatura de convênio com o Estado de São 

Paulo, mas o Conselho Municipal do Idoso deliberou favorável a construção integral 

da obra com recursos do Fundo Municipal da Pessoa Idosa de Campinas (FMPIC). 

Reservando até 2 milhões de reais para a referida estrutura de atendimento. Com 

isso, iniciou-se um processo de seleção de uma nova área para instalação do 2º 

Centro Dia, este sendo fruto de eventual convênio com o Estado de São Paulo. 
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Participação na Comissão do Fundo Municipal da Pessoa Idosa de Campinas – 

FMPIC. 

Detalhes: a CPPI manteve participação na Comissão do Fundo Municipal da 

Pessoa Idosa e iniciou participação nas comissões de Eventos, ILPI e Políticas 

Públicas e Violência. Para tanto, a CPPI disponibilizou parte de sua equipe para 

participar de diversas reuniões e eventos. Foi realizado estudo sobre o Fundo 

Municipal da Pessoa Idosa de Campinas (FMPIC) e oferecido ao Conselho 

Municipal do Idoso como instrumento para prestação de contas. 

 

Curso de políticas públicas direcionado aos conselheiros. 

Detalhes: a CPPI formalizou parceria com a PUC Campinas para oferecer um 

conjunto de oficinas sociogerontologicas aos conselheiros do município e aos 

servidores que atuam na rede de atenção aos idosos. 

 

Relação com a Unicamp. 

Detalhes: mantivemos apoio aos eventos realizados pelo Programa Universidade da 

UNICAMP e oferecemos palestra, sobre direitos, ao grupo de idosos do Grupo 

Gestor de Benefícios Sociais - GGBS. 

Parcerias com demais IE em Campinas 

Detalhes: foi realizada parceria com a PUC Campinas para realização das oficinas 

sociogerontologicas para os atores da Política Municipal do Idoso. Necessária 

formalização por meio de Acordo de Cooperação Técnica.  

 

Apoio às ações da Comissão dos Idosos Aposentados e Pensionistas 

Detalhes: mantivemos o apoio às ações da Comissão dos Idosos Aposentados e 

Pensionistas, inclusive com apresentação de Palestra sobre Direitos dos Idosos e o 

papel da Coordenadoria de Políticas para a Pessoa Idosa, realizada no dia 

03/09/2018. Além disso, demos continuidade nas discussões sobre a Delegacia do 

Idoso em Campinas. Após o encerramento da Comissão de Especial de Estudos 

sobre a criação da Delegacia do Idoso em Campinas, instaurada pela Câmara 

Municipal, não houve continuidade nas tratativas. Contudo, a CPPI fez um ensaio 

para levantamento de indicadores sobre crimes contra a pessoa idosa no Município, 

o estudo preliminar não avançou. 

 

Aprimorar o conhecimento sobre a rede de serviços públicos e privados 

Detalhes: a CPPI avançou na elaboração de um informativo sobre o território e seus 

respectivos serviços. 
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5 DESAFIOS E METAS PARA 2019 

 

5.1 Reforçar as diretrizes de trabalho 

A Coordenadoria Setorial de Políticas Públicas para a Pessoa Idosa (CPPI) 

desenvolverá suas atividades com o objetivo de promover a divulgação, defesa e 

promoção de direitos humanos das pessoas com 60 anos ou mais. Para tanto 

realizará atividades atendendo aos seguintes eixos: 

I – interlocução com gestores de serviços voltados aos idosos; 

II – produção de materiais de apoio e simplificação da legislação vigente; 

III – realização de apoio aos demais órgãos e instituições de defesa e 

promoção de direitos da pessoa idosa; 

IV – organização de eventos para divulgação de direitos, bem como dos 

recursos disponíveis para atendimento da pessoa idosa no Município; 

V – oferecimento de oficinas nos territórios, visando estabelecer vínculo com 

os equipamentos/técnicos da rede e os respectivos usuários do serviço; 

VI – garantir a formação de agentes multiplicadores para ações de promoção 

e defesa de direitos humanos. 

 

5.2 Ações intersetoriais 

5.2.1. Programa São Paulo Amigo do Idoso: 

Ação 1: Acompanhar o processo para publicação do decreto da comissão 

intersetorial. 

 

Ação 2: Acompanhar o processo do Centro Dia. 

Detalhes: acompanhar os processos para construção da 1ª unidade, para o 

convênio da 2º unidade; e pesquisar sobre a estrutura necessária para atendimento 

no CDI. 

Ação 3: Acompanhar o processo da Vila Dignidade. 

Detalhes: acompanhar o processo, e caso aprovado, elaborar projeto social para 

instrução do pleito de convênio com o Estado de São Paulo. 
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Ação 4: Realizar reuniões intersetoriais para obtenção dos selos Intermediário e 

Pleno. 

Detalhes: verificar com a DRADS a recepção da indicação de substituição do 

Interlocutor; concluir relatório com as ações que já foram realizadas pelas 

secretarias municipais; realizar contato com as secretarias municipais que ainda não 

responderam. 

 

5.2.2. Ações na Comissão Intersetorial 

Ação 5: Fomentar ações para cumprimento dos objetivos do Programa São Paulo 
Amigo do Idoso; Revisar a Lei que dispõe sobre a Política Municipal do Idoso; Criar 
um plano municipal para o envelhecimento ativo. 

Detalhes: verificar com a DRADS a recepção da indicação de substituição do 

Interlocutor; acompanhar o processo para criação da comissão intersetorial e solicita 

indicação de representantes das secretarias municipais. 

 

5.2.3. Ações no Conselho Municipal do Idoso 

Ação 6: Manter a participação nas reuniões ordinárias e contribuições nos eventos.  

Detalhes: manter o acompanhamento das atividades da Comissão de eventos, 

considerando a disponibilidade de tempo na Coordenadoria, isto é, priorizando as 

atividades da CPPI. Verificar a participação na Conferência Municipal do Idoso. 

Ação 7: Criar um curso de projetos direcionado às entidades registradas no CMI. 

Detalhes: avaliar a viabilidade de execução de este curso ser inserido na Escola de 

Governo e Desenvolvimento do Servidor (EGDS). 

 

5.2.4. Ações junto às Instituições de Ensino – IE 

Ação 8: manter apoio aos Programas da Unicamp. 

Detalhes: verificar a possibilidade de manutenção do apoio às atividades do 

Programa Universidade e do Programa GGBS. 

Ação 9: Consolidar o projeto de visita de crianças nas ILPIs. 

Detalhes: retomada deste processo e realização de tratativas com a Sec. de 

Educação. 

Ação 10: parceria com a PUC Campinas para realização das oficinas 

sociogerontologicas para os atores da Política Municipal do Idoso.  

Detalhes: necessária formalização por meio de Acordo de Cooperação Técnica. 
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5.2.5. Ações junto à Câmara Municipal de Campinas 

Ação 11: Manter apoio às ações da Comissão dos Idosos Aposentados e 

Pensionistas. 

Detalhes: manter o apoio às ações e abrir diálogo para participação dos técnicos da 

Câmara nas oficinas sociogerontologicas oferecidas pela PUC Campinas e CPPI. 

Ação 12: Continuidade nas discussões sobre a Delegacia do Idoso em Campinas. 

Detalhes: retomada dos trabalhos para elaboração de documentos com dados sobre 

violência e população idosa em Campinas. Contato com a Comissão Especial para 

obtenção dos resultados do estudo. 

 

5.2.6. Ações junto às organizações da sociedade civil e outros órgãos públicos 

Ação 13: Manter contato com as secretarias municipais, objetivando aprimoramento 

dos serviços públicos voltados ao segmento idoso. 

Detalhes: continuidade dos trabalhos e de agendamento de reuniões. Retomar o 

processo para criação da Comissão Intersetorial. 

Ação 14: Elaboração de informativos sobre o território e seus respectivos serviços, 

visando estabelecer fluxos de encaminhamentos aos órgãos de defesa de direitos 

dos idosos. 

Detalhes: finalizar os informativos territoriais e promover a divulgação no Município 

de Campinas. 

Ação 15: Reuniões com o centro de saúde. 

Detalhes: realizar reuniões com os agentes de centros de saúde, tendo em vista o 
aprimoramento das análises de cada caso, reconhecendo o envelhecimento no 
contexto atual da sociedade e as problemáticas que ele apresenta na perspectiva do 
serviço social.  

 

Ação 16: Interlocução com a Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor 

Detalhes: elaborar e oferecer uma capacitação para abordar aspectos do 
envelhecimento e oferta qualificada de atendimento das suas respectivas demandas. 

 

5.3. Ações Integrativas Regionalizadas 

Ação 1: Oficinas para difusão do conhecimento sobre recursos territoriais. 
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Detalhes: elaborar e oferecer oficinas que façam a discussão e apresentação dos 

recursos disponíveis aos idosos em cada território. 

Ação 2: Oficinas para difusão do conhecimento sobre direitos previstos no estatuto 

do idoso. 

Detalhes: elaborar e oferecer oficinas que façam a discussão e apresentação dos 

direitos dispostos no Estatuto do Idoso. 

 

5.4. Eventos 

Evento 1: Seminário em atenção a 15 de Junho (Dia Mundial de Conscientização da 

Violência contra a Pessoa Idosa).  

Detalhes: elaborar e oferecer Seminário sobre mecanismos institucionais de 
combate à violência praticada contra a pessoa idosa. Tratar da temática do 
envelhecimento, em especial, na questão da prevenção e proteção da população 
idosa, bem como da importância da denúncia. Formar agentes multiplicadores 
territoriais, isto é, capacitar lideranças regionais e demais agentes envolvidos com a 
política pública à pessoa idosa. 

 

Evento 2: Semana do Idoso: Coordenadoria Itinerante. 

Detalhes: instalar stand de divulgação da CPPI nos territórios, planejar alguma 
atividade com a população idosa local e um período de permanência do stand para 
oferecer informações sobre direitos dos idosos e recursos públicos disponíveis no 
território. 

 

Serviço de Referência ao Imigrante, Refugiado e Apátrida 

I- APRESENTAÇÃO  

O Serviço de Referência ao Imigrante, Refugiado e Apátrida constitui-se numa 

unidade pública estatal, de prestação de serviços especializados aos imigrantes, 

refugiados e apátridas por meio de acolhimento, acompanhamento, articulações e 

processos formativos no âmbito da defesa dos direitos sociais e humanos.   

Nesta perspectiva, o SR Imigrantes deve articular com a rede de serviços 

socioassistenciais, assim como com as demais políticas públicas e movimentos 

sociais. Para tanto, é importante estabelecer mecanismos de articulação 

permanente, como reuniões, encontros ou outras instâncias para discussão, 
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acompanhamento e avaliação e monitoramento das ações, inclusive as 

intersetoriais. 

 

II - MISSÃO 

O Serviço atua no atendimento direto ao cidadão, de forma diferenciada, 
identificando suas necessidades, fornecendo informações a respeito de serviços 
públicos, encaminhando, orientando e executando ações nos seguintes Eixos: 

 

1- Eixo Interculturalidade 

- Promoção da facilitação do diálogo entre povos de diversas culturas, o 
desenvolvimento de valores, habilidades e conhecimentos que encorajem este 
diálogo, sensibilizando a opinião pública, as instituições e as empresas sobre a 
importância da acolhida e da superação de preconceitos em relação à pessoas de 
outras culturas, etnias e religiões: 

a) Treinamento intercultural para imigrantes com o objetivo o objetivo de explicar ao 
recém chegado a maneira de pensar e agir do brasileiro. Ao compreender as 
expectativas de seus futuros empregadores e colegas brasileiros, os imigrantes 
passam a fazer ajustes de comportamento que aceleram a sua aceitação no 
mercado brasileiro; 

b) Desenvolvimento da Sensibilidade Intercultural para servidores públicos e de 
entidades com o objetivo é expandir a capacidade das equipes para que 
experimentem percepções e comportamentos apropriados ao atendimento de 
culturas tão diversas e comuniquem-se de forma mais efetiva, com ferramentas que 
lhes permitam otimizar seus atendimentos com os estrangeiros, independentemente 
do país de origem ou de barreiras linguísticas; 

c) Eventos interculturais, a partir das realidades locais, com e objetivo de aproximar 
públicos diversos, formar redes de apoio e participação e superar preconceitos. 

 

2- Eixo Processos Formativos 

a) Aulas de Idiomas 

- Encaminhamento para o Programa Consolidando a Escolaridade (FUMEC); 
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- Efetivação de parcerias com entidades e voluntários para a oferta de cursos de 
idioma português padrão e emergencial (SOS Português - Orientações Básicas e 
Português Emergencial para Imigrantes), com o objetivo de prover habilitação 
mínima no idioma português e orientações de sobrevivência que deem autonomia 
aos imigrantes e possam suprir necessidade de rapidamente adquirirem um 
vocabulário mínimo para se expressarem em hospitais, farmácias, supermercados, 
aprenderem a se deslocar na cidade, prevenirem assaltos e evitar trabalho escravo; 

b) Cursos profissionalizantes – A partir das demandas dos próprios imigrantes e de 
avaliação sobre o mercado de trabalho, orienta-se o público para as vagas 
disponíveis na rede pública e estabelece-se diálogo com com organizações de 
ensino privadas para a oferta de vagas gratuitas; 

c) Formação para servidores públicos e trabalhadores da rede socioassistencial 
sobre o quadro da Imigração, fluxo migratório para Campinas e especificidades no 
atendimento à população imigrante; 

d) Promover ações junto à comunidade escolar, como apresentações, oficinas e 
palestras, para professores e alunos, no sentido de sensibilizar sobre os desafios 
enfrentados por imigrantes e refugiados para sua plena inserção na sociedade, bem 
como sobre a importância de combater a intolerância, o racismo e a xenofobia; 

e) Formação do voluntariado para ações com a população imigrante. 

 

3- Eixo Regularização de Documentação 

a) Orientação aos cidadãos e intermediação com órgãos dos Governos Federal e 
Estadual para a regularização da situação no país, certificação de escolaridade, 
reencontro familiar, carteira de trabalho, entro outros. 

 

4- Eixo Trabalho e Geração de Renda 

a) A mediação da oferta de trabalho é uma tarefa da Secretaria Municipal de 
Trabalho e Renda e nossa principal ação é a interligação dos demais Eixos a esse. 
Contudo, a partir da procura direta de empregadores em busca de trabalhadores 
imigrantes, temos intermediado o encontro entre as partes; 

b) Desenvolvimento, junto às demais Secretarias, áreas, instituições parceiras e 
voluntariado, de ações de geração de renda; 

c) Recepção de denúncias de exploração de mão de obra, com o consequente envio 
das mesmas aos órgãos responsáveis. 
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5- Eixo Atenção Básica 

- Apoiar as áreas da Saúde, Assistência Social, Educação e Trabalho e Renda para 
superar as dificuldades no atendimento, sobretudo motivados pela dificuldade com o 
idioma, diferenças culturais e ausência de documentos, através da produção de 
materiais informativos destinados aos imigrantes, viabilização de intérpretes, 
processos formativos (acima) e outros. 

 

III - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES - 2018 

1. Ações Realizadas 

Atividade Quantidade Atendimentos Quantidade Pessoas 

Atendimentos Individuais 5203 5203 

Palestras e oficinas externas 

para a rede municipal 

15 750 

Palestras e oficinas para 

empresas 

05 300 

Palestras e oficinas para 

Universidades 

10 1000 

 

IV - DESAFIOS DURANTE A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES 

Falta de Recursos Humanos 

Espaço físico inadequado para melhor qualificação do serviço e ampliação do 

atendimento. 

 

V - RESULTADOS ALCANÇADOS 

No ano de 2018 ampliamos parceria, sobretudo no âmbito da Cátedra Sérgio Vieira 

de Melo, com a UNICAMP, e com o Governo Federal, a partir do CONARE, e com 

agências da ONU, sobretudo o ACNUR. 
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VI -DESAFIOS E METAS PARA 2019 

Ampliação da equipe técnica 

Ampliação e adequação do espaço físico. 

 

VII – INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O FLUXO MIGRATÓRIO EM 2018 

Quadro atual: 

Campinas possui um universo bastante diversificado e abrangente de 
imigrantes/refugiados residentes, originários de inúmeras partes do mundo, 
representando todos os continentes. Segundo dados do Observatório da Migrações, 
entre 2000 e 2016, foram registrados como residentes na cidade, cerca de 17 mil 
indivíduos. Desse universo, a maior parte já encontra-se integrada ou não necessita 
de políticas públicas específicas. Dividimos esse contingente em quatro grupos: 

Grupo 1- Estrangeiros com atividade e tempo de permanência pré-definido: 
Sobretudo estudantes, professores universitários, trabalhadores de multinacionais e 
religiosos. 

Grupo 2- Imigrantes “autônomos”: Em geral, indivíduos sozinhos ou pequenos 
grupos familiares, constituído por profissionais variados (em geral liberais, 
intelectuais, artistas, artesãos), que geram pouca, ou nenhuma, demanda específica 
de políticas públicas. Não constam do público principal acompanhado pelo Serviço 
de Referência ao Imigrante, Refugiado e Apátrida. 

Grupo 3- Imigrantes e refugiados (fluxo de grupos imigratórios da segunda metade 
do século XX): Constituem grupos de boa visibilidade, em situação de total inclusão 
social, não demandantes de políticas públicas específicas, e ainda com 
manifestações de preservação de aspectos de sua cultura de origem. Temos nesse 
grupo, sobretudo: Chilenos, Angolanos (do 1º fluxo), Paraguaios, Portugueses, 
Chineses (que continuam chegando), e, em menor escala, várias origens do Oriente 
Médio, de tradição islâmica. 

Grupo 4- Imigrantes, refugiados e apátridas (fluxo ampliado de 2010 até final de 
2018): Esse é o grupo que demanda políticas públicas específicas (acesso ao 
idioma, regularização de documentação, intermediação no acesso à saúde, 
educação, assistência, trabalho, abrigamento/moradia, etc). Para quem atua na 
área, a distinção entre imigrante, refugiado e apátrida é importante, mas não do 
ponto de vista do acesso às políticas públicas básicas. 
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a- Contingente: cerca de 2.500 indivíduos demandantes de políticas públicas 
específicas (ainda não integrados plenamente) 

b- Nacionalidades (as principais): 

- Latino-americanos: Haitianos; Peruanos; Cubanos; Venezuelanos. 

- Africanos: Congoleses, Ganeses, Angolanos (novo fluxo), Guineenses. 

- Asiáticos: Sírios; Paquistaneses. 

c- Etnias: A imigração presente em Campinas é, majoritariamente, negra. 

d- Territórios em Campinas: As maiores concentrações de grupos 
imigrantes/refugiados encontram-se em Barão Geraldo, Região do Campo Grande, 
Região do Ouro Verde e Região Central. 

e- Gênero e Faixa Etária: A imigração em Campinas ainda é, majoritariamente, 
jovem e masculina, mas esse quadro caminha para alteração, sobretudo com um 
maior equilíbrio de gêneros, e ampliação do número de crianças. 

f- Escolaridade e profissões: Até o início do segundo semestre de 2015 a imigração 
era, majoritariamente, de indivíduos com nível superior e com pouca experiência em 
trabalhos braçais. Esse quadro começou a se alterar com a entrada de contingente 
maior de indivíduos com formação equivalente ao nosso ensino médio e 
fundamental, e com currículo de experiência em atividades ligadas à construção 
civil, confecção, hotelaria, bares e restaurantes, atacado e varejo. 

g- Perspectiva para o período próximo: A estimativa para o ano de 2019, mesmo 
com a continuidade da entrada de imigrantes haitianos, a cidade passe a ser um dos 
principais destinos de imigrantes venezuelanos. Em relação ao Oriente Médio/Ásia, 
a continuidade das perseguições religiosas no Paquistão deverão continuar forçando 
a saída de cristãos, que já tem Campinas como alternativa de refúgio. Por outro 
lado, em relação aos sírios, pode ocorrer o fluxo contrário: retorno de famílias 
refugiadas, na medida que sejam maiores as possibilidades apontando para o fim do 
conflito bélico no país de origem.  

 

Coordenadoria Setorial de Políticas para a Juventude 

1) Programa Juventude Conectada (PJC) 

De iniciativa da Prefeitura Municipal de Campinas através da Secretaria Municipal de 

Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, o Juventude 

Conectada é um programa socioeducativo, gerido pela Coordenadoria da Juventude 

e estabelecido pela Lei nº 14.853, de 16 de Julho de 2014, e tem como objetivo 

promover a inclusão digital através da inclusão social. 
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120 (cento e vinte) jovens de 15 a 29 anos recebem bolsa pedagógica mensal e 

cumprem carga horária de 20 horas semanais para desenvolverem atividades de 

inclusão digital em telecentros difundidos pelos territórios de Campinas. Nesse 

sentido, telecentros são definidos como espaços abertos de uso coletivo com 

acesso à Internet onde se realizam atividades por meio do uso das Tecnologias da 

Informação e da Comunicação (TICs), com o objetivo de promover a inclusão 

digital e social das comunidades atendidas 

Os jovens atuam como facilitadores na organização/orientação e apoio à população 

no acesso livre e gratuito, na realização de oficinas básicas de informática e outras 

atividades relacionadas à cultura digital. Para desempenhar estas atividades, os 

bolsistas recebem um itinerário de atividades de formação social e em cultura digital, 

norteado pela educação participativa não formal, com qual busca-se construir o 

conhecimento coletivo, de autodeterminação dos sujeitos no processo de 

aprendizagem, tendo em vista a sua autonomia, construção do projeto de vida e 

identidade, participação social e comunitária. Os bolsistas participam de formações 

continuadas quinzenais com a equipe pedagógica do Programa.  

1.1 Acesso nos Telecentros do Programa: 

Histórico de Acessos nos Telecentros do Programa 

Juventude Conectada 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

27.987 25.166 16.486 * 65.326 62.297** 90.615 

 

Total de acessos por Região – Juventude Conectada 

Região 
Nº de 

Telecentros 

Acessos por 

região 

L 7 33.176 

N 3 10.942 

NO 4 9.411 

S 9 7.337 

SO 7 29.793 

Total 30 90.659 
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1.2 Formações Realizadas com os bolsistas em 2018: 

a) Eixo Gestão: 

• Construção e Tomada de Decisões;  

• Demanda do Mercado de Trabalho; 

• Formação inicial dos novos bolsistas: apresentação do Programa; papel do bolsista 

e como atender a população; localização e distribuição dos telecentros;  

 

b) Eixo Cidadania e Direitos Humanos: 

• A Cultura de Paz;  

• Atribuições do Conselho Tutelar de Campinas;  

• Capacitação de Jovens Multiplicadores de Prevenção Combinada;  

• Conhecendo a Câmara Municipal; 

• Maratona do Abraço; 

• Educação Ambiental – SANASA; 

• Fake News; 

• Educação Política – sugestões de ação a partir da nossa atuação; 

• Promoção da Igualdade Racial; 

• LGBT – Sexualidade e Diversidade; 

• “O que não é amor”; 

• Prevenção ao Uso de Drogas; 

• Primeiros Socorros: para cardiorrespiratória; 

• Segurança Alimentar; 

• Visita à Mata Santa Genebra; 

 

c) Eixo Tecnologia de Informação e Comunicação: 

• Curso de LibreOffice; 
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• Formação inicial dos novos bolsistas: Conhecimentos em tecnologia da 

informação; formulários do Drive; apresentação da apostila de inclusão digital; 

simulação de oficina de inclusão digital;  

 

Imprensa Oficial: 

 

Figura 46 - Formação sobre "Fake News" 

http://www.campinas.sp.gov.br/noticias-integra.php?id=35302  

 

1.3 Atividade Externa: 

• Maratona do Abraço 

Data: 09/08/2018 

Local: Região Central 

Participantes: 50 (cinquenta) 

http://www.campinas.sp.gov.br/noticias-integra.php?id=35302
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Breve Relato: Em alusão ao Dia Municipal da Cultura de Paz, comemorado no dia 

09 de agosto, o Programa Juventude Conectada em parceria com a entidade “Amor 

em Movimento” realizou a Maratona do Abraço. Durante a ação os bolsistas do 

Programa distribuíram abraços na região central de Campinas.  

 

Imprensa Oficial:  

 
Maratona do Abraço movimenta centro da cidade nesta quinta-feira:  

http://www.campinas.sp.gov.br/noticias-integra.php?id=34691  

 
Juventude Conectada e Amor em Movimento distribuem abraços no Centro: 

 

Figura 47 - Maratona do Abraço 

 

http://www.campinas.sp.gov.br/noticias-integra.php?id=34700  

 

2) Geração de Oportunidades 

 

http://www.campinas.sp.gov.br/noticias-integra.php?id=34691
http://www.campinas.sp.gov.br/noticias-integra.php?id=34700
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2.1 Cursos Profissionalizantes – Centro de Referência da Juventude 

 

Em parceria com as organizações não governamentais Associação Centro de 
Estudos, Projetos e Ações Comunitárias (Imene) e a Ubuntu Educar a 
Coordenadoria da Juventude, através do Centro de Referência da Juventude (CRJ), 
ofereceu 60 (sessenta) vagas para os cursos:  

 

• Iniciação ao Mundo do Trabalho | Público Alvo: adolescentes e jovens de 14 e 15 
anos; 

• Auxiliar Administrativo | Público Alvo: jovens a partir de 16 anos 

 

Ambos os cursos tiveram todas as vagas preenchidas e tiveram carga horária total 
de 30 (trinta) horas, divididas entre dez sábados, sempre das 9h às 12h.  

 

Imprensa Oficial: 

Centro da Juventude abre no sábado inscrição para curso profissionalizante 

http://www.campinas.sp.gov.br/noticias-integra.php?id=34736  

 

Jovens recebem certificado de formação em cursos profissionalizantes  

 

Figura 48 - Entrega de certificados Cursos Profissionalizantes 

http://www.campinas.sp.gov.br/noticias-integra.php?id=35389  

http://www.campinas.sp.gov.br/noticias-integra.php?id=34736
http://www.campinas.sp.gov.br/noticias-integra.php?id=35389
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2.1) I Feira de Oportunidades 

Data: 01/12/2019 

Local: Estação Cultura 

Participantes: 2.500 (dois mil e quinhentos) jovens  

 

Breve Relato: O evento teve estandes de empresas e instituições parceiras que 

oferecerão oportunidades de estudo e trabalho. Voltada para o público jovem, a feira 

integra a programação da Terceira Semana da Juventude propôs políticas públicas 

para a população jovem do município de Campinas. Dezessete parceiros estiveram 

presentes no evento, entre escolas técnicas, faculdades, institutos e empresas. Ao 

longo do dia, serão ministradas palestras no estilo “TED Talks”, de aproximadamente 

15 minutos, no palco principal da Feira. Os temas abordados incluem Internet das 

Coisas, profissões do futuro, cotas raciais e orientações para o mercado de trabalho. 

Simultaneamente, houve oficinas para apresentar experiências práticas para 

desenvolvimento de habilidades pelas instituições participantes. Entre os exemplos 

estão a oficina de saladas tropicais do IGA (Instituto Gastronômico das Américas), 

massagem e aferição de pressão por estudantes da Faculdade Anhanguera de 

Campinas. O Programa Juventude Conectada ofereceu serviço de elaboração e 

envio de currículos. Do âmbito educacional, participaram os parceiros: Fundação 

Municipal para Educação Comunitária (FUMEC), Fatec Campinas, ETEC, Instituto 

Federal de São Paulo, Senac, Unisal e Uni Metrocamp. Com relação a trabalho e 

emprego, participarão a Guardinha, o CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola), 

Ensino Social Profissionalizante (Espro), Jovens do Futuro, People RH, Motiva 

Contact Center, Polícia Militar de São Paulo e Escola Preparatória de Cadetes do 

Exército (EsPCEx). 

Imprensa Oficial:  

 
Feira de Oportunidades traz vagas de empregos para jovens 

http://www.campinas.sp.gov.br/noticias-integra.php?id=35365  

 

 
Mais de 450 vagas serão oferecidas em Feira de Oportunidades 

http://www.campinas.sp.gov.br/noticias-integra.php?id=35428  

 

http://www.campinas.sp.gov.br/noticias-integra.php?id=35365
http://www.campinas.sp.gov.br/noticias-integra.php?id=35428
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Feira de Oportunidades reúne cerca de 2,5 mil pessoas na Estação Cultura 

http://www.campinas.sp.gov.br/noticias-integra.php?id=35458  

 

 

Figura 49 - Jovens participando da I Feira de Oportunidades 

 

3) Conselho Municipal da Juventude (CMJ) 

3.1 Conselho da Juventude tem novos membros para o próximo biênio 

Data: 24/01/2018 

Local: Salão Azul – Paço Municipal  

 

Breve Relato: 

No final do ano de 2017 foram eleitos 24 representantes da Sociedade Civil para 

compor o Conselho Municipal da Juventude (CMJ), sendo 12 titulares e 12 

suplentes. O processo eleitoral contou com 438 eleitores. Sendo assim, em janeiro 

de 2018 o Prefeito de Campinas deu posse aos 24 novos representantes da 

Sociedade Civil e aos representantes do poder público em ato no Paço Municipal, no 

Salão Azul.  

http://www.campinas.sp.gov.br/noticias-integra.php?id=35458
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Imprensa Oficial: 

http://www.campinas.sp.gov.br/noticias-integra.php?id=33439 

 

3.2 Conselho Municipal da Juventude realiza reunião na Estação Cultura 

Data: 26/02/2018 

Local: Estação Cultura 

 

Breve Relato: O Conselho Municipal da Juventude (CMJ), gestão 2018-2020, 

realizou sua primeira Reunião Ordinária, tendo como pauta: Semana da Juventude 

2018 e preparação da composição da Diretoria Executiva do Conselho.  

 

Imprensa Oficial: 

http://www.campinas.sp.gov.br/noticias-integra.php?id=33605  

 

3.3 Conselho da Juventude elege Diretoria Executiva 2018-2020 

Data: 05/03/2018 

Local: Estação Cultura 

 

Breve Relato: Em sua segunda reunião do mandato, os novos membros do 

Conselho Municipal da Juventude de Campinas elegeram a composição da Diretoria 

Executiva para o exercício 2018-2020. A reunião, realizada na Estação Cultura na 

segunda-feira, dia 5 março, teve como item principal da pauta a eleição. Foram 

eleitos: como presidente do Conselho, Guilherme Damasceno; vice-presidente, 

Gabriela Lacerda; secretário-executivo, Felipe Gonçalves; e vice-secretário-

executivo, Cecília Moraes. Entre os principais desafios da nova gestão, que tomou 

posse no final de janeiro, está a organização da Semana da Juventude, prevista 

para agosto, e a elaboração do primeiro Plano Municipal da Juventude. 

http://www.campinas.sp.gov.br/noticias-integra.php?id=33439
http://www.campinas.sp.gov.br/noticias-integra.php?id=33605
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Imprensa Oficial:  

 

Figura 50 - Posse CMJ 2018-2020 

http://www.campinas.sp.gov.br/noticias-integra.php?id=33647  

 

4) Oficina Plano Juventude Viva 

Data: 07 e 08/02/2018 

Local: São Paulo 

 

Breve Relato: A Coordenadoria da Juventude participou de uma oficina de avaliação 

e reestruturação do Plano Juventude Viva (PJV), em São Paulo. Organizado pela 

Coordenação Geral de Políticas Transversais da Secretaria Nacional de Juventude, 

o evento teve como objetivo estabelecer um diálogo entre gestores municipais e 

estaduais, movimentos sociais/sociedade civil e governo federal, com o propósito de 

avaliar a implementação do PJV nos territórios. Até a presente momento de 

elaboração deste relatório o PJC não fora implementado em nenhum município.  

http://www.campinas.sp.gov.br/noticias-integra.php?id=33647


275 

 

 

Imprensa Oficial:  

 

Figura 51 - Participantes da Oficina PJV 

http://www.campinas.sp.gov.br/noticias-integra.php?id=33554  

 

5) Parceria com organizações da Sociedade Civil 

5.1 Oficina de Cidadania para jovens da ONG Espro 

 

Data: 20/03/2018 

Local: CIC Vida Nova 

Participantes: 25 (vinte e cinco) jovens 

 

Breve Relato: A oficina começou com uma breve apresentação de cada participante 

e, “em seguida, falamos sobre o papel de cada esfera de governo, suas 

competências e deveres, mostrando como os direitos sociais geram políticas 

http://www.campinas.sp.gov.br/noticias-integra.php?id=33554
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públicas e legislações como o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e o 

Estatuto da Juventude”. 

 

Imprensa Oficial: 

http://www.campinas.sp.gov.br/noticias-integra.php?id=33742  

 

 

5.2 Cine-Debate: combate ao abuso e exploração sexual 

 

Data: 18/05/2018 

Local: Salão Vermelho 

Participantes: 120 jovens (cento e vinte)  

 

Breve Relato: Em alusão ao 18 de Maio, O Dia Nacional de Combate ao Abuso e à 

Exploração Sexual Contra Crianças e Adolescentes, a Coordenadoria da Juventude 

e o ESPRO realizaram um cine-debate no Salão Vermelho da Prefeitura de 

Campinas. Mais de 60 jovens participaram de cada uma das edições realizadas no 

período da manhã e da tarde. Eles assistiram ao filme Um olhar do Paraíso e 

debateram o assunto com Jaqueline Vieira Lima, psicóloga social do Espro – Ensino 

Social Profissionalizante, e por Felipe Gonçalves, coordenador de Políticas para a 

Juventude da Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e 

Direitos Humanos (SMASDH). 

 

Imprensa Oficial: 

http://www.campinas.sp.gov.br/noticias-integra.php?id=34143  

http://www.campinas.sp.gov.br/noticias-integra.php?id=33742
http://www.campinas.sp.gov.br/noticias-integra.php?id=34143
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Figura 52 - Jovens debatendo o tema 

 

5.3 Oficina sobre Carreira, Qualificação e Trajetória Profissional 

Data: 25/10/2018 

Local: CIC Vida Nova  

Participantes: 21 (vinte e um) jovens 

 

Breve Relato: Vinte e um alunos, de 14 a 17 anos, estudantes de cursos da ONG 

Ensino Profissionalizante (Espro) participaram na última quarta-feira, dia 25, de 

palestra sobre carreira e trajetória profissional com o coordenador de Políticas 

Públicas para a Juventude, Felipe Gonçalves. A atividade foi realizada no Centro de 

Integração da Cidadania (CIC) do Espro, no bairro Vida Nova.  

Imprensa Oficial:  

http://www.campinas.sp.gov.br/noticias-integra.php?id=35204 

http://www.campinas.sp.gov.br/noticias-integra.php?id=35204
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Figura 53 - Jovens do ESPRO CIC Vida Nova 

 

 

6) “Brincando na Praça” - Semana Municipal do Brincar 

Data: 20/05/2019 

Local: Praça de Esportes “Emil Rached” 

Participantes: 200 (duzentas) crianças, adolescentes e jovens 

 

Breve Relato: Realizada entre os dias 19/05 e 11/06, a Semana do Brincar, 

idealizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e 

Direitos Humanos promoveu diversas ações gratuitas que abrangeram jogos de 

tabuleiros e jogos ao ar livre; brincadeiras tradicionais; exposições; feira de troca de 

brinquedos; oficinas de construção de brinquedos. Foram cerca de 70 atividades, 

realizadas pela Prefeitura e organizações que atuam na proteção à infância e 

construção da paz. “O Brincando na Praça”, promovido pela Coordenadoria da 

Juventude com a apoio da Secretaria de Esportes ofereceu Brincadeiras antigas 
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como bolinha de gude, corrida de saco, cabo de guerra, bets e pipa. Foram 

distribuídos 200 (duzentos) kits com pipas, rabiolas e carretéis de linha.  

 

 

Imprensa Oficial: 

http://www.campinas.sp.gov.br/noticias-integra.php?id=34156  

 

7) Estratégias de Prevenção ao Suicídio 

7.1 Setembro Amarelo 2018 

Data: Setembro de 2018  

Local: Diversos locais de Campinas 

Participantes: 2.000 (dois mil) 

 

Breve Relato: O Setembro Amarelo 2018 foi a primeira experiência de realização de 

uma programação institucional da Prefeitura Municipal de Campinas para prevenção 

e combate ao suicídio. Idealizado pela Coordenadoria da Juventude, com apoio de 

http://www.campinas.sp.gov.br/noticias-integra.php?id=34156
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diversos setores do poder público municipal e de instituições da Sociedade Civil, o 

Setembro Amarelo 2018 contou com a seguinte programação:  

 

02/9 – Abertura da Campanha: Flash Mob – Coordenadoria da Juventude 

Horário: 8h 

Local: Praça Arautos da Paz 

 

04/9 – “Sofrimento Psíquico, Depressão e Suicídio - Precisamos falar sobre tudo 
isso” 

Palestrante: Dr. Neury Botega 

Horário: 14h 

Local: Plenário da Câmara Municipal de Campinas 

Endereço: Avenida Engenheiro Roberto Mange, 66, Ponte Preta 

Inscrições: http://pesquisa.campinas.sp.leg.br/index.php/474992/lang-pt-BR 

 

10/09 - Iluminação em amarelo da Sanasa, da Sede Social e do Clube de Campo da 
Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas (SMCC) 

 

11/09 – Encontro com Jornalistas: Impacto jornalístico, ética e atitude 

Palestrante: Carolina Rodrigues (Consultora em Comunicação SMCC) 

Horário: 19h 

Local: Sede da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas (SMCC) 

Endereço: Rua Delfino Cintra, 63 – Centro 

 

12/09 - Mesa Redonda e Debate: Suicídio e Impacto na Saúde e Educação 

Coordenador: Fábio Fonseca (Psiquiatra, Psicoterapeuta do Beck Institute e 
Lineham Institute) 

Horário: 19h30 

Local: Sede da SMCC 

Endereço: Rua Delfino Cintra, 63 - Centro 

 

13/09 - Mesa Redonda e Debate: Suicídio no Ambiente Acadêmico 

Coordenador: Prof. Dr. Eduardo H. Teixeira (Psiquiatra e Professor da Faculdade de 
Ciências Médicas da PUC - Campinas) 

Horário: 19h30 

Local: Anfiteatro Monsenhor Salim – Campus II da PUC 

Endereço: Avenida John Boyd Dunlop - Jardim Ipaussurama 
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16/09 – Caminhada Temática: Conscientização e Prevenção do Suicídio 

Horário: 10h 

Local: Parque Portugal (Lagoa do Taquaral) - Entrada Principal 

Inscrições gratuitas na Sede da SMCC 

 

17/09 – Oficina de Artesanato Temática: “Precisamos Falar sobre o Suicídio” 

Mediação: Jaqueline Vieira Lima (Psicóloga Social – ESPRO) 

Horário: 8h15 às 11h15 

Local: Centro de Integração da Cidadania (CIC) Vida Nova 

Endereço: Rua Odete Therezinha Santucci Octaviano, 92 - Vida Nova 

Público: Inscrições no local - Informações: (19) 3226-6161 

 

28/09 – “Setembro Amarelo: Um Grito Pela Vida” 

Palestrantes: Jaqueline Vieira Lima (Espro) e Nelson Alves Pego (CVV) 

Horários: 9h às 12h ou 14h às 17h 

Local: Auditório da Guarda Municipal de Campinas 

Endereço: Avenida Doutor Moraes Salles, s/n - Cento 

Público-alvo: adolescentes e jovens 

Inscrições: coordenadoriadajuventude@campinas.sp.gov.br 

 

Realização: 

• Prefeitura Municipal de Campinas (SMASDH, SMEL, SMS) 

• Coordenadoria da Juventude 

• #CampinasPelaPaz 

• Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas – SMCC 

 

Apoio: 

• Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA Campinas) 

• Centro de Valorização da Vida (CVV) 

• Barracão da Dança - Academia 

• Câmara Municipal de Campinas 

• Ensino Social Profissionalizante (ESPRO) Filial Campinas 
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Imprensa Oficial: 

 
De conscientização sobre o suicídio, Setembro Amarelo tem início domingo 

http://www.campinas.sp.gov.br/noticias-integra.php?id=34810  

 
Mais de 2 mil pessoas participaram das ações do Setembro Amarelo 

http://www.campinas.sp.gov.br/noticias-integra.php?id=35042  

 

 

Figura 54 - "Flash Mob" de Abertura do Setembro Amarelo 2018 

 

7.2 Palestra: “Jogos Virtuais e Suicídio” 

Data: 30/10/2018 

Local: Salão Vermelho 

Participantes: 80 (oitenta) 

 

Breve Relato: Os escritores e psicanalistas franceses Jean-Marc Bouville e Marlene 
Iucksch ministram a palestra "Os Jogos Virtuais e o Suicídio na Infância e na 
Adolescência". O objetivo dos autores foi falar sobre os perigos do uso da internet e 
sua relação com o aumento de suicídios entre os jovens. Eles contaram um pouco 

http://www.campinas.sp.gov.br/noticias-integra.php?id=34810
http://www.campinas.sp.gov.br/noticias-integra.php?id=35042
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sobre uma obra que fizeram sobre o tema e abordarão a experiência francesa no 
auxílio a jovens suicidas ou em risco de tentativa, além de analisar o papel das 
políticas públicas de prevenção e tratamento.  

 

Imprensa Oficial: 

 
Palestra discute relação entre jogos virtuais e suicídio de jovens 

http://www.campinas.sp.gov.br/noticias-integra.php?id=35214  

 
Jogos virtuais e o suicídio de jovens são tema de palestra em Campinas 

http://www.campinas.sp.gov.br/noticias-integra.php?id=35256  

 

Figura 55 - Jogos Virtuais e o Suicídio de Jovens 

 

 

 

 

http://www.campinas.sp.gov.br/noticias-integra.php?id=35214
http://www.campinas.sp.gov.br/noticias-integra.php?id=35256
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Centro de Referência LGBT 

1. APRESENTAÇÃO  

O Centro de Referência LGBT – CR LGBT constitui-se numa unidade pública 

estatal, de prestação de serviços especializados e continuados a indivíduos LGBTs 

e suas famílias1 com seus direitos violados, promovendo a integração de esforços, 

recursos e meios para potencializar a ação para os seus usuários, envolvendo um 

conjunto de técnicas e processos de trabalho que devem ofertar apoio e 

acompanhamento individualizado especializado.  

Nesta perspectiva, o CR LGBT deve articular com a rede de serviços 

socioassistenciais, assim como com as demais políticas públicas e movimentos 

sociais. Para tanto, é importante estabelecer mecanismos de articulação 

permanente, como reuniões, encontros ou outras instâncias para discussão, 

acompanhamento e avaliação e monitoramento das ações, inclusive as 

intersetoriais.  

Missão: 

Desenvolver ações diretas e indiretas com a população LGBT e famílias, 

contribuindo com seu protagonismo enquanto sujeito de direitos, na perspectiva da 

ruptura com o predomínio da heterossexualidade sobre as demais orientações 

sexuais e identidades de gênero, combatendo a heteronormatividade. 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES - 2018 

2. Ações Realizadas 

Atividade Quantidade 

Atendimentos 

Quantidade Pessoas 

Atendimentos Individuais 1.323 490 

Atendimentos em Grupo 440 40 

Palestras e oficinas 

externas para a rede 

municipal 

45 1.350 
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Palestras e oficinas para 

empresas 

16 800 

Palestras e oficinas para 

Universidades 

12 600 

Palestras e Oficinas para 

outras redes 

28 300 

Eventos realizados em parceria 

Atividade Data Ação Status 

Visibilidade 

Trans 

26/01 Atividade em comemoração 

ao dia da Visibilidade Trans 

Realizado 

Visibilidade 

Trans 

29/01 Atividade em comemoração 

ao dia da Visibilidade Trans 

Realizado 

Dia de 

Combate à 

LGBTFOBIA 

17/05 Entrega do Selo Compromisso 

com a Diversidade 

Realizado 

Gincana 02/06 Gincana da Diversidade Realizado 

Arraial da 

Diversidade 

08 e 

09/06 

Festa Junina na Praça Realizado 

Novos Talentos 15/06 Show e apresentações 

artísticas 

Realizado 

Fonges 20/06 Encontro Regional Sudeste Realizado 

Fonges 21/06 Encontro Diretoria Fonges Realizado 

Fonges 22/06 Seminário Nacional LGBT Realizado 

Parada SP 23/06 Parada do Orgulho LGBT de 

S.Paulo 

Realizado 

Big Juice 28/06 Apresentações Culturais Realizado 

Parada  30/06 Parada do Orgulho LGBT de 

Campinas 

Realizado 

Aniverário do 26/07 CR LGBT na Praça Realizado 
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CR 

Aniversário do 

CR 

31/07 Comemoração aos 16 anos de 

CR 

Realizado 

Dia da 

Visibilidade 

Lésbica 

29/08 Atividades em comemoração 

ao dia da Visibilidade Lésbica 

Realizado 

Dia 

Internacional 

de Combate à 

Aids 

01/12 Evento na rua 13 de maio Realizado 

 

Atividades CR LGBT – PERMANENTES 

Data Atividade Local 

Todas as 

segundas- 

feiras 

Capoeira 

das 19:00 às 21:00 hs 

CR 

Todas as 

segundas- 

feiras 

Oficina de Libras 

das 17:00 às 18:30 hs 

CR 

Todas as 

segundas- 

feiras 

Plantão de Reiki 

Das 13:00 às 16:00 hs 

CR 

Todas as 

quartas- 

feiras 

Plantão de Reiki 

Das 09:00 às 11:00 hs 

CR 

Todas as 

quartas- 

feiras 

Aulas de Dança 

Das 18:30 às 19:30 hs 

CR 

Todas as 

quintas- 

feiras 

Oficina de arte terapia CR 
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3. DESAFIOS DURANTE A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES 

Falta de Recursos Humanos 

Espaço físico já bastante saturado 

 

4. RESULTADOS ALCANÇADOS 

No ano de 2018 iniciamos os atendimentos em grupo, o que além de beneficiar o 

usuário, nos ajudou a diminuir a fila de espera. 

 

5. DESAFIOS E METAS PARA 2019 

Aumento da equipe técnica 

Adequação do espaço físico. 

1 - O conceito de família refere-se não apenas ao grupo formado pelos pais ou qualquer um deles e seus 
dependentes, mas, aos diferentes arranjos familiares resultantes de agregados sociais por relações 
consangüíneas ou afetivas, ou de subsistência e que assumem a função de cuidar dos membros. 

 

 

Coordenadoria Setorial de Promoção da Igualdade Racial 

APRESENTAÇÃO 

A CPIR é um espaço institucional articulador e formulador de políticas públicas de 
combate ao racismo, discriminação e toda forma de intolerância, promovendo a 
interlocução entre as entidades locais, munícipes, autoridades dos segmentos civil, 
militar e religioso e a administração pública, visando contribuir com eficácia para a 
correção das desigualdades sociais e raciais, promovendo ações de inclusão social, 
valorização e empoderamento dos negros e outros grupos historicamente 
discriminados por motivo de raça, cor, etnia, procedência nacional ou religião.  

O Centro de Referência em Direitos Humanos na Prevenção e Combate ao Racismo 
e Discriminação Religiosa é um espaço em que profissionais de diversas áreas 
acolhem, acompanham e encaminham denúncias da prática de discriminação racial 
e religiosa O Centro de Referência também realiza ações voltadas para a promoção 
da igualdade e combate ao preconceito racial e religioso, junto a escolas, 
universidades, empresas e demais órgãos. 
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ATIVIDADES REALIZADAS  

1. Dia Municipal de Combate à Intolerância Religiosa 
Ato alusivo ao dia de Combate à Intolerância Religiosa 

2. Oficina de Avaliação e Implementação do Plano Juventude Viva na Escola 

Municipal de Administração Pública (EMASP) 

3. Oficina: Consultoria e Coaching Para Mulheres – Desenvolvimento e Estratégias 

das Competências femininas - Palestrante Gislane Antônio 

4. Dia Municipal de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial - ação de 

divulgação dos serviços e de conscientização da população sobre o racismo Neste 

dia foram distribuídos mais de mil panfletos educativos 

5. Workshop para Elaboração de Projetos – PROAC 2018 

6. 1º Workshop Crespinhos no Poder, inciativa de empoderamento de crianças e 

adolescentes negros de Campinas 

7. Plenárias para Elaboração do Plano Municipal de Promoção da Igualdade Racial 
de Campinas. Local Centro de Artes e Esportes Unificados – CEU Vila Esperança 

 

8. Reunião Grupo de Trabalho Intersetorial para Implantação do Plano Municipal de 

Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Local: CPIR - Avaliação das Plenárias 

Descentralizadas. 

9. Plenária Final de Elaboração do Plano Municipal de Promoção da Igualdade 

Racial. Local: Salão Vermelho PMC. 

 

ATIVIDADES REALIZADAS EM PARCERIA 

1. XVII Feira Cultural Afro Mix Equipe CPIR e Centro de Referência em Direitos 

Humanos na Prevenção e Combate ao Racismo e Discriminação Religiosa 

participaram do evento na Estação Cultura com tenda de materiais de Combate ao 

Racismo e Discriminação Religiosa. 

2. Apresentação da Campanha da ONU “Vidas Negras” realização Comissão de 

Direitos Humanos da Câmara Municipal 

3. 33ª edição da Lavagem da Escadaria da Catedral  

5. Inicio da Consulta pública do Plano da Igualdade Racial, no Portal da Prefeitura 

Municipal de Campinas 
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6. Encontro arquidiocesano da Pastoral Afro – Brasileira da Arquidiocese de 

Campinas-SP encerrado com a Missa Inculturada celebrando 30 anos de atividades 

Pastoral 

7.Oficina – Psicologia sem máscaras: Negritude em questão  

8.Segundo ensaio fotográfico da ação social Crespinhos no Poder, o primeiro a ser 

realizado após a parceria firmada entre a CPIR e o Projeto Crespinhos no Poder, 

uma iniciativa de empoderamento de crianças e adolescentes negros em Campinas. 

 Vernissage Mostra Fotográfica Crespinhos no Poder  

 

PARTICIPAÇÃO EM OUTROS EVENTOS 

1. IV Conferência Estadual de Igualdade Racial realizada no Palácio dos 

Bandeirantes. O evento discutiu o tema “Reconhecimento, Desenvolvimento, 

Discriminação e Justiça”. A finalidade da Conferência foi abordar os desafios das 

políticas de igualdade racial, bem como analisar avanços e perspectivas, além de 

debater como implantar políticas de enfrentamento ao racismo. 

2. IV CONAPIR Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial, com o 

tema Década Internacional dos Afrodescendentes. 

3. Reunião ampliada de fechamento do documento do Plano de Salvaguarda da 
Comunidade Jongo Dito Ribeiro.  

4. Jornada da Diversidade - Inclusão Racial: Avanços e Retrocessos’, com 

participação do Secretário Estadual da Justiça e Defesa da Cidadania, Márcio 

Fernando Elias Rosa, realização 15º Tribunal Regional do Trabalho 

5. 6º Fórum Inclusão de Pessoas com Deficiência - Além da Lei de Cotas e 1° Fórum 

Diversidades realizadas pela ABRH SP. 

6.Abertura da Mostra BON ITAN, A Arte e a História das Áfricas no Brasil - Curadoria 

de Andrea Mendes. Local SESI Campinas  

 

PROGRAMAÇÃO MÊS DA CONSCIÊNCIA NEGRA – NOVEMBRO 2018 

a) XXII Romaria Das Comunidades Negras para Aparecida Norte Realização: 
Pastoral Afro Brasileira  

b) Exposição “Herança Étnica” 

c) Reunião da Marcha Zumbi dos Palmares - Casa de Cultura TAINÃ 

d) 1º Fórum de Afroempreendedorismo 

Realização: Instituto de Economia da UNICAMP 

 

https://www.facebook.com/abrhspnew/?__tn__=K-R&eid=ARAmfRlpixQqSNZb7EEbzxCElexChFzi4lQYVazcW9MnlFPXl-fVk_5Lhlt4_hIpEfbBUfcmCuMy-FwV&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBbAMCQTT0p5KGtdh7pwed-kxVz8dVtt5OtW-CCXKLNoX-CbGU2uwt3Y7mLSgDbwMNHcdLH-SjdXfVW-cBF2EdsYQC7C3lLRce3af1yE0IKAVSBcPqkzNykIcIdQADw2LcMEf3pGAXtLzIpdML--feNPrCAtzR_XE3ElpWWfUyQBSvxt_hZrgG3KujtaBEfeN55kN3ecbbkF3xtluQA5a-hVjjcvLxmQS-mkEHWZPiN00hR9KpFMHwrSRV4VkWKUP_0fO6bIr6NEKteeIixgkR0RdmtYDKveh4Tiz8uqdaf-4ytY02SwCIFCp4VEzii6T_91nvSibECRjsIiEl4ZUzcfmm-wtntLd3jjShkLRFq61ctoy991MiSeRlnAU4BNltTDn3bsf301JIjB961Z2Xq971AIc0M8gtPpby6atEHTQ
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e) Roda de Conversa “Eu tenho direitos” com participação de Pessoas em situação 
de Rua  

Realização: Centro POP - Centro de Referência Especializado para População em 
Situação de Rua e CPIR – Coordenadoria Setorial de Promoção da Igualdade Racial 

f) Evento “Intolerância e preconceito ainda está em tempo de mudar esta história” 
Realização: FEBRATUC - Federação Brasileira de Umbanda e Candomblé e Saúde 
nos Terreiros 

g) Apoio: Dia 11 de novembro 2018 18ª Feira Afromix 

Realização: Grupo Afro Mix 

h) Apoio 3º Ensaio Fotográfico Coletivo Crespinhos no Poder 

i) Participação: Dia 15 de novembro 2018 Tenda Cultural com atrações artísticas 

Realização: ACADA - Associação de Capoeira Arte Dança Afro  

j) Marcha Zumbi dos Palmares 

Realização: Comitê 20 de Novembro 

k) Realização: Dia 22 de novembro de 2018 Roda de Conversa “Herança Étnica: A 
construção do racismo no Brasil” com Profissionais do Centro POP  

Realização: Centro POP - Centro de Referência Especializado para População em 
Situação de Rua  

l) Realização: Dai 24 de novembro de 2018 Sábado Afro “Lançamento da Campanha 
23 Dá o Tom – Sinal Vermelho para o Racismo” e Desfile do Crespinhos no Poder. 

m) Parceria: Dia 27 de novembro de 2018 Palestra Lisa Sharon Harper, escritora e 
ativista norte-americana dos Direitos Humanos 

Realização: Grupo de Trabalho Teologia e Negritude da FTL Fraternidade  

 

OS PRINCIPAIS DESAFIOS NA EXECUÇÃO ATIVIDADES 

1- transportes considerando os deslocamentos durante os expedientes, 

deslocamentos noturno e nos finais de semana e feriados; 

2-divulgação dos serviços e das atividades, como atingir maior percentual de 

pessoas nos territórios;  

3- envolvimentos dos outros serviços para realizações de ações intersetoriais  

 

RESULTADOS ALCANÇADOS 

1- Aumento da procura por atendimento no Centro de Referência em Direitos 

Humanos na Prevenção e Combate ao Racismo e Discriminação Religiosa; 

2- Elaboração do Plano Municipal de Promoção da Igualdade Racial; 
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3- Em parceria com Projetos Crespinhos no Poder, protagonismos de crianças e 

adolescentes negros.  

 

DESAFIOS E METAS PARA 2019 

1 –Projeto Ubuntu, registro documentário de pessoas da Comunidade Negra de 
Campinas. 

2 – Visibilidade à Campanha 23 Dá o Tom Sinal Vermelho para Racismo.  

a. Visita quinzenal da Coordenadoria a uma Entidade da Comunidade Negra 

a. Bimestral levar a Coordenadoria nas Regiões de Campinas (dia de atividade 
envolvendo comunidade negra do local) 

3 - Desmistificando o TCC mensal (Roda de conversa com acadêmicos e que 
elaboram seus TCC com a temática étnico-racial) 

4 - Projeto Afro Empreendedor parceria CPIR , Secretaria de Trabalho e Renda, 

SEBRAE, REAFRO 

5 – Ampliar as agendas de reuniões integradas com o Centro de Referência em 
Direitos Humanos na Prevenção e Combate ao Racismo e Discriminação Religiosa e 
com Serviço de Referência ao Imigrante, Refugiado e Apátrida. 

 

 

Coordenadoria de Prevenção ao Uso de Drogas  

APRESENTAÇÃO 

A Coordenadoria de Prevenção ao Uso de Drogas tem por objetivo desenvolver 

atividades de prevenção primária, secundária e terciária em relação ao uso 

problemático de substâncias psicoativas, além da busca na promoção e prevenção 

com humanização, dignidade, respeito, compromisso às pessoas usuárias, 

dependentes e codependentes de drogas, visando a defesa da vida e diminuição 

dos fatores de risco, aumentando os fatores de proteção aos dependentes químicos, 

procurando definir o ambiente de onde vão partir as ações de prevenção ao 

consumo de drogas e as estratégias a serem adotadas, levando informações e 

orientações com o objetivo de evitar, impedir, retardar, reduzir ou minimizar o uso, o 

abuso ou a dependência e os prejuízos relacionados ao padrão de consumo de 

substâncias psicoativas. 
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As ações de prevenção desta Coordenadoria podem ocorrer em diferentes 
ambientes, tais como: Comunidades, Escolas, Igrejas, Empresas, etc. 

A CPUD tem como missão proporcionar ao munícipe a oportunidade de receber 

informações e orientações sobre os malefícios das drogas lícitas e ilícitas. 

É também responsável por intermediar o “Programa Recomeço”, um programa do 

Governo do Estado que tem parceria com a Prefeitura Municipal de Campinas 

através da Coordenadoria de Prevenção ao Uso de Drogas e que oferece 

possibilidade de tratamento em entidades cadastradas. Esse Programa foi trazido 

pelo prefeito Jonas Donizette em 2013 para o Município. 

A CPUD está funcionalmente subordinada ao Departamento de Diretos Humanos 

(DDH) da Secretaria Municipal de Assistência Social Pessoa com Deficiência e 

Direitos Humanos (SMASDH) do Município de Campinas.  

 

2. AÇÕES REALIZADAS PELA CPUD 

Nome da ação: Atendimento ao Usuário 620 Pessoas atendidas 

Efetividade: execução total 

 

Nome da ação: Acolhimento pelo Programa Recomeço: 298 

Efetividade: execução total 

Obs.: Estando o dependente químico em condições de saúde física para internação 

e tendo a vaga no Programa Recomeço, o mesmo é acolhido na Comunidade 

Terapêutica pelo período de 6 (seis) meses. 

 

Nome da ação: Participação em eventos e palestras ministradas 
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Efetividade: execução total 

Obs.: A CPUD participou de 34 eventos e palestras em diversos locais, como: 

Comunidades, Escolas, Igrejas, Empresas e Família, com temas relacionados à 

prevenção às drogas lícitas e ilícitas. 

 

Nome da ação: Diligência em Comunidade Terapêutica, acompanhando MP 

Efetividade: execução total 

Obs.: A CPUD acompanhou, junto ao Ministério Público as diligências às 

Comunidades Terapêuticas para averiguações referentes às denúncias, para que se 

necessário, fizesse o deslocamento de algum interno para a Comunidade 

Terapêutica ligada o Programa Recomeço de acordo com a necessidade 

apresentada.  

 

3. DESAFIOS DURANTE A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES 

=> Criar um fluxo permanente de informações e divulgação sobre as ações de 

prevenção oferecida à população; 

=> Desenvolver, em parceria com as secretarias municipais competentes, 

programas voltados à prevenção ao uso de drogas, estabelecendo parcerias e 

desenvolvendo estudos, pesquisas e projetos; 

=> Manter o interesse do Dependente Químico no tratamento enquanto aguarda o 

acolhimento na Comunidade Terapêutica. 

=> Despertar na comunidade a necessidade de buscar informação e orientação 

sobre a prevenção às drogas lícitas e ilícitas. 
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4. RESULTADOS ALCANÇADOS 

• Cumprimos a meta de atendimento da população usuária. 

• Cumprimos a meta de execução do programa Recomeço 

• A CPUD ainda, agrega conhecimentos e informações para compartilhar e 

orientar a população sobre a prevenção ao uso de drogas lícitas e ilícitas. 

 

5. DESAFIOS E METAS PARA 2019 

=> Iniciar envolvimento da sociedade, objetivando ações de prevenção ao consumo 

de drogas (lícitas e ilícitas), priorizando crianças e adolescentes; 

=> Promover ações de engajamento com os pais, como processos informativos e de 

prevenção; 

=> Realizar articulação de ações ampliando o vínculo entre as escolas e os pais na 

prevenção às drogas; 

=> Promover articulação de ações ampliando vínculo entre as escolas e o esporte 

na prevenção às drogas;  

=> Promover ações informativas nas escolas, empresas, Fundações CASA SP na 

prevenção. 

 

Coordenadoria da Mulher  

CEAMO – CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO À MULHER 

Fundado em 25 de setembro de 2002, o CEAMO trouxe às mulheres de Campinas 

que se encontram em situação de violência doméstica, um espaço de acolhimento, 

escuta, trocas de experiência, de conhecimento e informação sobre os direitos da 

mulher no exercício de sua cidadania. É oferecido atendimento psicológico, social e 

orientação jurídica, de acordo com a norma técnica do governo federal, visando 

oferecer apoio à mulher para que ela consiga romper com o ciclo de violência no 

âmbito familiar. Desta forma, é um serviço voltado para a garantia dos direitos 
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humanos, contribuindo para a construção da igualdade nas relações de gênero, na 

perspectiva da cultura de paz. 

 

Ações Realizadas 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES – 2018 

Atividade Quantidade Atendimentos 
 

Discussão de Casos em rede 10 
 

Palestras e oficinas externas  35 locais capacitados 
 

Reuniões de Rede 53 reuniões realizadas com as 

redes de mulheres 

 

Visitas Institucionais 05 visitas realizadas 
 

Outros Projetos 39 outras ações realizadas  
 

 

Ações/Eventos CEAMO 2018  

Data Ação Local 

16/jan Visita Institucional Direito de SER CEAMO 

18/jan Discussão caso Rede – CAP’S Davi Capistrano CAPS Jd. Vista Alegre 

23/jan Capacitação para profissionais de Socorro/SP CEAMO 

24/jan Rede da Mulher Academia Campinense de Letras 

30/jan Projeto Cipó – Reunião com Sinval Mata Santa Genebra 

30/jan Discussão de caso CAPS Reviver/ Abrigo CEAMO 

02/fev Discussão de caso CREAS Sudoeste CREAS Sudoeste 

02/fev Reunião 2ª DDM / Abrigo / CEAMO 2ª DDM 

06/fev Comitê SISNOV CREAS leste 

07/fev CMDM Casa dos Conselhos 

07/fev Mulheres do Brasil Vitória Hotel 

08/fev Discussão de Caso Guardinha / CEAMO Guardinha 

08/fev Reunião de Rede 2ª DDM 

14/fev Reunião de equipe CEAMO 
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20/fev Discussão de caso SETA / CEAMO SETA 

23/fev Rede da Mulher Academia Campinense de Letras 

24/fev Capacitação para profissionais SOS ação mulher e família 

23/fev Fórum Campinas pela Paz Estação Cultura 

27/fev Comitê SISNOV CREAS leste 

28/fev Comitê PIC Academia Campinense de Letras 

01/mar Câmara Temática Região Metropolitana - Mulheres AGEMCAMP 

05/mar Palestra – Efetivação Lei Maria da Penha em Campinas OAB 

06/fev Palestra Empreendedorismo CEPROCAMP 

06/fev Exposição Fotos SOS ação mulher e família SENAC 

07/mar Evento Dia Internacional da Mulher IMA 

07/mar Gravação programa repórter cidadão CEAMO 

08/mar Evento Dia Internacional da Mulher Praça Emil Rached 

08/mar Evento Dia Internacional da Mulher 2ª DDM 

08/mar Evento Dia Internacional da Mulher – Roda de Conversa IMA 

08/mar Evento Dia Internacional da Mulher – Mostra de Caricatura MAC 

09/mar Evento Dia Internacional da Mulher – CMDM CEPROCAMP 

12/mar Reunião autores de violência CMDCA 

13/mar Recepção grupo Mulheres pela Justiça CEAMO 

13/mar Capacitação para profissionais Centro POP Centro POP21/3 

14/mar Comitê PIC Academia Campinense de Letras 

14/mar CMDM Casa dos Conselhos 

14/mar Entrevista Laboratório Jornalismo PUC PUC 1 

21/mar Lançamento SISNOV CREAS  

21/mar Rede da Mulher Academia Campinense de Letras 

22/mar GT autor de violência – CMDCA Casa dos Conselhos 

26/mar Reunião de equipe CEAMO 

26/mar Recepção no CEAMO Thaciane CEAMO 

26/mar Discussão de caso Sagrado Coração CEAMO 

28/mar Comitê PIC Academia Campinense de Letras 

04/abr Lançamento SISNOV – Sul CEPROCAMP 

04/abr Capacitação para profissionais CRAS Florence 
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05/abr Seminário Construindo a Política para População em Situação de Rua 

Estação Cultura 

05/abr Capacitação para profissionais DAS SUL 

07/abr Promovendo a Pessoa – Palestra Lar São Vicente 

10/abr Entrevistra RAC/Correio CEAMO 

10/abr Gestão Integrativa Auditório GM 

11/abr Lançamento SISNOV – Noroeste NAED NOROESTE 

12/abr Comissão da Mulher Câmara Municipal 

17/abr Gestão Integrativa CEPROCAMP 

18/abr Lançamento SISNOV – Norte NIPO 

18/abr Reunião de equipe CEAMO 

18/abr Rede da Mulher Academia Campinense de Letras 

19/abr Visita Institucional – Arthur Nogueira CEAMO 

23/abr Capacitação para profissionais CRAS Bandeiras 

23/abr Comissão Legislação – CMDM Casa dos Conselhos 

24/abr Gestão Integrativa Auditório GM 

24/abr Capacitação para profissionais Conselho Tutelar 

25/abr Comitê PIC Academia Campinense de Letras 

25/abr Audiência CRAIM – Justiça Federal Justiça Federal 

26/abr Discussão caso Rede – Abrigo Santa Clara / CEAMO Abrigo Santa Clara 

03/mai Reunião Projeto Kiteiras CEAMO 

04/mai Desgaste Mental de Assistentes Sociais nas relações de trabalho Fórum 

Criminal Barra Funda – SP 

05/mai Violência de gênero, direitos sexuais e reprodutivos Sind. Metalurgicos 

07/mai Reunião SEHAB – Eliete SEHAB 

08/mai Visita aos serviços da Rede  

09/mai CMDM Casa dos Conselhos 

09/mai Comitê PIC Academia Campinense de Letras 

10/mai Reunião Dr. Fabio Bosller Vara Especializada 

10/mai Reunião Minha Campinas Minha Campinas 

11/mai Palestra – Professores e alunos Metrocamp 

14/mai Comissão Legislação – CMDM Casa dos Conselhos 

14/mai Fundação Casa – Palestra Fundação Casa – Jd Amazonas 
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15/mai Palestra – Professores e alunos FAC 1 

17/mai Palestra divisão sexual do trabalho SEHAB 

22/mai Comitê PIC SAPECA 

22/mai Comitê SISNOV CREAS leste 

26/mai Semana do Brincar Largo do Rosário 

28/mai Dia do brincar Salão vermelho 

28/mai Comissão de legislação – CMDM Casa dos Conselhos 

28/mai Até quando maria, até quando? Apresentação peça Auditório IMA 

29/mai Palestra funcionários EMDEC 

30/mai Comitê PIC CEAMO 

01/jun Vamos conversar – Capacitação Rede CEAMO 

01/jun Rede da Mulher Academia Campinense de Letras 

07/jun Audiência CRAIM – Justiça Federal Justiça Federal 

13/jun CMDM Casa dos Conselhos 

13/jun Comitê PIC Academia Campinense de Letras 

15/jun Vara Especializada – Reunião Dr. Fábio Bosller Cidade Judiciária 

19/jun Comitê SISNOV CREAS leste 

19/jun Teatro Lei Maria da Penha Centro  

20/jun Palestra – Rede de atendimento a mulher de Campinas OAB 

21/jun Encontro PIC Leste Pe. Haroldo 

21/jun Palestra Cultura de Paz Salão Vermelho 

25/jun Rede da Mulher Academia Campinense de Letras 

25/jun Reunião de equipe CEAMO 

27/jun Encontro PIC Sul UNIP 

28/jun Palestra EMDEC EMDEC 

03/jul Gestão Integrativa Salão Vermelho 

04/jul Encontro PIC Norte Liceu 

04/jul Palestra Residencial Santa Luzia COHAB Residencial Santa Luzia 

06/jul Dr. Fábio Bosller CEAMO 

13/jul Discussão caso CREAS SUDOESTE / CEAMO CREAS SUDOESTE 

16/jul Palestra Fundação Casa Fundação Casa San Martim 

23/jul Rede da Mulher Academia Campinense de Letras 

23/jul GT autor de violência – CMDCA Casa dos Conselhos 
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30/jul CRAIM – Reunião Fernando Brandão SMS 

03/ago Visita aos serviços da Rede / 2ª DDM e CREAS Noroeste 2ª DDM / CREAS 

Noroeste 

07/ago Audiência CRAIM – Justiça Federal Justiça Federal 

08/ago CMDM Casa dos Conselhos 

08/ago Aula sobre a rede de serviços e violência doméstica para residentes FCM 

UNICAMP 

13/ago Seminário Saúde Mental UNICAMP 

14/ago Discussão caso CREAS / CAPS / CRAS / CEAMO CEAMO 

14/ago Reunião Penitenciária Feminina Penitenciária Feminina 

15/ago Rede da Mulher Academia Campinense de Letras 

16/ago Discussão caso SETA / FUMEC / CREAS / CEAMO CEAMO 

20/ago Vamos conversar – Capacitação Rede CEAMO 

21/ago Comitê SISNOV CREAS leste 

23/ago Treinamento PM 47º Batalhão 

24/ago Capacitação para profissionais CAPS Estação 

31/ago Capacitação sobre Grupo para homens agressores Fórum Criminal Barra 

Funda – SP 

03/set Justiça Restaurativa Cidade Judiciária 

04/set Recepção alunos PUC CEAMO 

11/set Recepção equipe Pirassununga CEAMO 

12/set CMDM Casa dos Conselhos 

13/set Capacitação para residentes FCM FCM UNICAMP 

13/set Homem sim, consciente também FAC3 

17/set Palestra para profissionais Hospital Santa Tereza 

19/set Rede da Mulher Academia Campinense de Letras 

25/set Evento comemorativo – aniversário CEAMO CEAMO 

26/set Capacitação para profissionais CS Jd Fernanda 

02/out Vamos conversar – Capacitação Rede CEAMO 

09/out Participação Jornada político-pedagógica Paulo Freire UNICAMP 

10/out CMDM Casa dos Conselhos 

16/out Comissão de Violência – CMDM Casa dos Conselhos 

16/out Comitê SISNOV CREAS leste 
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17/out Rede da Mulher Academia Campinense de Letras 

17/out Exibição Filme e Debate – CMDM MIS 

24/out Evento Outubro Rosa – CMDM 13 de Maio 

24/out Aula sobre a rede de serviços e violência doméstica EGDS – SINDMED 

30/out Curso Direitos Humanos – MULHER CEPROCAMP 

01/nov Capacitação para profissionais - Pq Itajaí I CRAS Cupiosa Redenção 

06/nov Palestra – Relacionamentos Abusivos Telemab 

08/nov Palestra – Relacionamentos Abusivos CRAS Vila Régio 

13/nov Comitê SISNOV CREAS leste 

14/nov CMDM Casa dos Conselhos 

21/nov Rede da Mulher Academia Campinense de Letras 

21/nov Justiça Restaurativa Salão Vermelho 

21/nov Concurso de ideias – projetos de intervenção urbana e criativa Salão 

vermelho 

22/nov Palestra – Relacionamentos Abusivos Recanto Tia Cecília – Sumaré 

22/nov Recepção no CEAMO – Domizia – Pesquisadora da França CEAMO 

23/nov Aniversário 2ª DDM 2ª DDM 

26/nov Abertura 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres 13 de 

Maio 

27/nov Vamos conversar – Capacitação Rede CEAMO 

01/dez Palestra – Relacionamentos Abusivos ESPRO – Vida Nova 

03/dez Comissão Legislação – CMDM Casa dos Conselhos 

05/dez Comissão de Violência – CMDM Casa dos Conselhos 

07/dez Promotoria Violência Doméstica – Dra. Rebeca Cidade Judiciária 

09/dez Evento 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres Arautos 

da Paz 

10/dez Lançamento SISNOV Salão Vermelho 

12/dez CMDM Casa dos Conselhos 

14/dez Festa DDM – grupo de mulheres 2ª DDM 

19/dez Rede da Mulher Academia Campinense de Letras 

20/dez Festa grupo de mulheres CEAMO 
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Acontece ainda, todas as quintas-feiras, como atividade permanente, um grupo 

chamado Círculo de Cultura, com participação em média de 30 mulheres e 10 

crianças. 

Além destas, realizamos ainda alguns eventos, entre eles podemos citar: 

a) As atividades em alusão ao dia 08/de março, onde várias ações foram realizadas 

por toda a cidade. 

b) As atividades em comemoração ao aniversário do CEAMO, realizadas em nossa 

própria sede. 

c) A exibição de filmes, com temáticas relacionadas á mulher. 

d) As atividades dos 16 dias de ativismo, onde diversas ações foram realizadas por 

todo o município. 

c) As Festas de final de ano. 

Vale ressaltar que todos os nossos eventos, internos ou externos tem participação 

ativa das nossas usuárias. 

 

DESAFIOS DURANTE A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES 

Para ocupar diferentes espaços para capacitação de profissionais, promover o 

enfrentamento e combate à violência contra as mulheres, levar conhecimento e 

informação à população, oferecer atendimento qualificado e trabalhar em frentes de 

prevenção é necessário maior investimento em materiais didáticos, impressos e 

recurso para organização de eventos, bem como ampliação da equipe do serviço. 

 

RESULTADOS ALCANÇADOS 

• 2834 atendimentos individuais em 2018 

• Aproximadamente 1080 participações de mulheres em grupos de fortalecimento 

• Articulações com a Rede 

• Capacitação de profissionais da rede socioassistencial, educação e saúde 

 

DESAFIOS E METAS PARA 2019 

• Criação de novas frentes de atuação e projetos de atenção à mulher 

• Capacitação de profissionais de segurança pública 

• Ampliação de trabalhos preventivos em escolas 

• Projetos de encaminhamento ao mercado de trabalho e autonomia econômica 
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DEPARTAMENTO DE GESTÃO DAS POLÍTICAS PARA 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (DGPPCD) 

O Departamento de Gestão das Políticas para as Pessoas com Deficiência – 

DGPPCD, tem por objetivo organizar e acompanhar as matérias de competência da 

pasta, promover a interação com as instituições da sociedade civil organizada e 

demais esferas do setor público, apoiar e participar do desenvolvimento, 

estruturação e ações voltadas à temática, fomentando o desenvolvimento de novos 

projetos e parcerias e, desenvolver e aplicar métodos de avaliação destinados a 

monitorar a execução das políticas públicas para as pessoas com deficiência. 

Ainda compõem o Departamento, a Coordenadoria de Políticas Públicas para as 

pessoas com deficiência, o Centro de Referência da Pessoa com Deficiência – 

CRPD e a Central de Interpretação de Libras – CIL, que proporcionam o 

atendimento a população de forma presencial ou remota, agendada ou espontânea, 

dando informações sobre direitos e demais demandas sobre as deficiências, além 

dos encaminhamentos necessários dentro da rede para os atendimentos das 

necessidades levantadas. 

 

Coordenadoria de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência 

A Coordenadoria tem por objetivo estabelecer a interlocução e interlocutores nas 

demais esferas do setor público, promover a estruturação, desenvolvimento e 

acompanhamento das parcerias e ações relativas às políticas públicas perante os 

órgãos e entidades da administração municipal e outras esferas de governo, articular 

as atividades relativas às políticas públicas definidas para a inclusão e a 

acessibilidade da pessoa com deficiência, promovendo a gestão global e integrada 

de tais ações. 

Além das interlocuções com as demais Secretarias e órgãos externos, a 

coordenadoria dá suporte aos casos e atendimentos realizados pelo CRPD. 

CRPD – Centro de Referência da Pessoa com Deficiência 

Realiza através de dupla psicossocial os atendimentos, orientações sobre seus 

direitos e encaminhamentos para a rede, das pessoas com deficiência, além de 
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realizar visitas domiciliares, estudos de casos, articulações intersetoriais, 

interlocução com o sistema de garantia de direitos e suporte para a rede no tocante 

ao fornecimento de informações sobre as deficiências e suas especificidades. 

O CRPD apresenta um crescimento no atendimento das demandas a partir de 2013 

conforme apresentado no gráfico abaixo. Tal crescimento foi possível a partir da 

melhor organização do fluxo dos serviços executados bem como na clareza e 

definição da atuação da área técnica na atuação em rede e nos serviços. 

 

Figura 56 - Evolução de atendimentos do CRPD 

O aumento substancial observado no ano de 2018 deu-se pelos encaminhamentos 

originados nos espaços descentralizados de atendimentos que a Prefeitura oferece, 

tais como as Subprefeituras e os postos de atendimento do Agiliza Campinas. 

Dentre os atendimentos realizados, identificamos uma maior procura de pessoas 

com deficiência física que representaram quase ¼ de todas as demandas e a 

deficiência que menos demanda procura por serviços é a visual, conforme pode ser 

observado na tabela abaixo. 
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Tabela 40 - Atendimentos por tipo de deficiência 

Atendimentos por Tipo de Deficiência % 

Física 24,59 

Intelectual 22,43 

Múltipla 20,02 

Auditiva 11,07 

Saúde Mental 7,72 

Outros Casos 7,09 

Visual 7,08 

 

Em relação às demandas que são trazidas pela população atendida, as mesmas são 

classificadas de acordo com os principais grupos de políticas públicas, ficando assim 

distribuídas, conforme está apresentado na tabela abaixo: 

 

Tabela 41 - Distribuição das demandas por grupos 

Principais Demandas % 

Saúde 34,47 

Assistência Social 19,00 

Informações Gerais 14,72 

Outros Casos 12,21 

Judiciário 7,97 

Educação 7,58 

Emdec/Transportes 4,05 

 

Além dos atendimentos, orientações e encaminhamentos realizados, o CRPD 

oferece como políticas públicas afirmativas o Cartão Bem Acessível e o Emprega 

Bem.  

O Cartão Bem Acessível é um documento público municipal que dá ao seu titular a 

identificação de que o mesmo é uma pessoa com deficiência. O objetivo do Cartão é 

atestar as deficiências não visíveis ou perceptíveis, como é o caso do autismo, 

deficiência auditiva/surdez e alguns tipos de deficiências físicas. Embora seu 
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objetivo seja esse, o Cartão é fornecido gratuitamente para todas as pessoas com 

deficiência que desejarem, desde que apresentem a documentação necessária. 

Além de atestar a condição de deficiência, que pode ser permanente ou temporária, 

ele tende a facilitar o acesso aos serviços públicos, dispensando em alguns casos a 

apresentação do laudo médico para comprovar a deficiência. 

Desde a sua implantação em janeiro de 2016, foram emitidos 1.793 Cartões até 

dezembro de 2018. O Cartão tem validade de 2 anos para as deficiências 

permanentes e até 6 meses para as deficiências temporárias.  

O Emprega Bem é um programa de empregabilidade para pessoas com deficiência 

que foi implantado em 2017. O programa consiste de uma plataforma eletrônica on 

line onde as empresas cadastradas podem disponibilizar suas vagas para PcD e os 

profissionais com deficiência podem cadastrar seus currículos e se candidatarem 

para as vagas disponíveis. Após isso, as empresas selecionam os candidatos pela 

plataforma, que por sua vez recebem orientação do CRPD para darem continuidade 

no processo seletivo.  

Além de promover a aproximação entre as pessoas com deficiência e as empresas, 

há a possibilidade da realização de palestras de sensibilização nas empresas com o 

objetivo de preparar as equipes para o recebimento dos profissionais com 

deficiência, assim como dar orientações sobre acessibilidade e tecnologias 

assistivas necessárias para a contratação desse funcionário. 

Desde sua implantação, até o final de 2018 a plataforma apresenta os seguintes 

números: 

• 72 empresas cadastradas 

• 247 vagas ofertadas 

• 3.172 inscrições nas vagas ofertadas 

• 8 contratações efetuadas 

O número de inscrições nas vagas ofertadas é bem elevado devido ao fato de que 

cada pessoa cadastrada se candidata a mais de uma vaga ao mesmo tempo, 

disputando assim por várias oportunidades de trabalho. Concluímos que as discretas 

contratações em relação às vagas ofertadas se dá por 2 motivos: baixa qualificação 

dos candidatos e principalmente falta de interesse em dar continuidade no processo 

seletivo por parte das empresas.  
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CIL – Central de Interpretação de Libras 

A CIL foi inaugurada em setembro de 2015 através de um convênio com o Governo 

Federal dentro do Plano Viver Sem Limites. Pela implantação da Central o município 

recebeu 3 computadores equipados com webcam e microfones, armários, 3 mesas 

com cadeiras e um veículo para que os profissionais de interpretação de Libras 

acompanhem os usuários surdos nos atendimentos externos que compreendem os 

serviços públicos. 

Dentre os objetivos da CIL podemos destacar o atendimento de qualidade às 

pessoas com deficiência auditiva por meio de serviços de tradução e interpretação, 

facilitar/viabilizar seu acesso a serviços públicos e informações diversas e ampliar a 

comunicação entre surdos e ouvintes. 

Como contrapartida para o funcionamento da CIL, o município oferece os recursos 

humanos, manutenção dos equipamentos e do veículo, local adequado para 

atendimento com a infraestrutura necessária para a realização dos atendimentos 

que podem ser presenciais, remotos ou externos. 

Desde sua implantação, a CIL dispõe de apenas uma servidora para o atendimento 

a todas as demandas do público surdo, porém há a expectativa de que novas 

intérpretes sejam convocadas do concurso público que está vigente até julho de 

2019. 

A CIL desenvolveu uma curva de atendimentos desde sua implantação de forma 

adequada aos seus objetivos e aderente aos recursos disponíveis, conforme 

apresentado abaixo: 

 

Figura 57 - Atendimentos da CIL 
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Os atendimentos apresentados são classificados por canais dentro das 

modalidades: presencial, externo (in loco) e remoto, sendo os números 

apresentados pela tabela abaixo: 

 

Tabela 42 - Distribuição dos atendimentos da CIL por canais 

Canais 2016 2017 2018 

e-mail 52 6,96% 7 0,66% - 
 

Externo 125 16,73% 261 24,74% 170 16,75% 

Presencial 243 32,53% 252 23,89% 193 19,02% 

Skype 97 12,99% 28 2,65% - 
 

Telefone 14 1,87% 8 0,76% 9 0,88% 

WhatsApp/SMS 216 28,92% 499 47,30% 643 63,35% 

Total 747 
 

1055 
 

1015 
 

Analisando os números pelos quais os atendimentos da CIL são acionados, 

evidencia-se o crescimento dos atendimentos via WhatsApp, geralmente feitos por 

vídeo chamadas ou por mensagens escritas e a completa inutilização do e-mail e do 

Skype para o acionamento dos serviços. 

 


