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1. METODOLOGIA DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL 

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  

 

Construído coletivamente a partir de debates que envolveram conselheiros e profissionais, 

o Plano Municipal de Assistência Social (PMAS) 2022/2024 direciona as ações e os investimentos 

na política de Assistência Social no município de Anchieta nos próximos quatro anos. 

O presente plano foi apreciado e aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social 

(CMAS) no dia 21 de dezembro de 2021 em reunião ordinária, conforme Resolução n. 10/2021. O 

PMAS detalha as diretrizes, metas, aplicação de recursos, prioridades e o planejamento para o 

desenvolvimento das ações nele descritas. 

O planejamento para os próximos anos foi realizado levando em consideração as 

reivindicações dos usuários, as deliberações da X Conferência Municipal de Assistência Social, as 

metas do Pacto de Aprimoramento de Gestão do SUAS, o Plano Decenal da Assistência Social 

2016/2026, as sugestões colhidas junto a população durante o processo de elaboração do plano 

plurianual do Município de Anchieta e o plano de governo da atual gestão municipal. 

Este é um importante instrumento de gestão que segue toda a legislação vigente, como o 

Plano Nacional de Assistência Social e a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos (NOB-

RH) do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).  
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2. INTRODUÇÃO  

 

A Constituição Federal de 1988, a Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) e a 

Resolução/CNAS n°182/99 exigem a instituição do Plano Municipal de Assistência Social 

plurianual, ou seja, com vigência a partir do segundo ano de um mandato até o primeiro ano do 

mandato seguinte. A articulação dos Planos de Assistência Social com outros instrumentos de 

planejamento público é uma exigência do modelo de planejamento, orçamento e gestão previstos 

na Carta Magna. O art. 165 da CF/88 definiu a forma de integração entre o plano e o orçamento 

através da criação de três instrumentos legais: Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes 

Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária – LOA. 

O financiamento da Política de Assistência Social é detalhado no processo de 

planejamento, por meio do Orçamento plurianual e anual, que expressa a projeção das receitas e 

autoriza os limites de gastos nos projetos e atividades propostos pelo órgão gestor e aprovados pelos 

conselhos, com base na legislação, nos princípios e instrumentos orçamentários e na instituição de 

fundos de Assistência Social, na forma preconizada pela LOAS e pela Lei nº 4.320/64.  

Como já foi citado acima, os instrumentos de planejamento orçamentário, na 

administração pública, se desdobram no PPA, na LDO e na LOA, sendo que:   

• PPA – expressa o planejamento das ações governamentais de médio prazo e 

envolve quatro exercícios financeiros, tendo vigência do segundo ano de um mandato até o primeiro 

ano do mandato seguinte.   

• LDO – define as prioridades, metas e estabelece estimativas de receita e limites de 

despesa a cada ano, orientando a elaboração da Lei Orçamentária Anual.   

• LOA – explicita as prioridades e as possibilidades de gasto em rubricas de receita 

e despesa para o ano respectivo, identificando os benefícios tributários, financeiros e creditícios. É 

composta pelo Orçamento Fiscal, que compreende os fundos, órgãos e entidades da administração 

direta e indireta e as fundações públicas; pelo Orçamento de Investimentos das Estatais, nas 

empresas em que o poder público detenha maioria do capital social com direito a voto; e pelo 

Orçamento da Seguridade Social, que congrega as Políticas de Saúde, de Previdência Social e de 

Assistência Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a elas vinculados, seja da administração 

direta ou indireta, os fundos e fundações públicas.   

Para efetivamente expressarem o conteúdo da PNAS/2004 e do SUAS, tais instrumentos 

de planejamento público deverão contemplar a apresentação dos programas e das ações, em 

coerência com os Planos de Assistência Social, considerando os níveis de complexidade dos 

serviços, programas, projetos e benefícios, alocando-os como sendo de proteção social básica e 
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proteção social especial de média e/ou de alta complexidade.  

Além disso, o orçamento da Assistência Social deverá ser inserido na proposta de Lei 

Orçamentária Anual, na função 08 – Assistência Social, sendo os recursos destinados às despesas 

correntes e de capital relacionadas aos serviços, programas, projetos e benefícios governamentais e 

não-governamentais alocados nos Fundos de Assistência Social (constituídos como unidades 

orçamentárias) e aqueles voltados às atividade-meio, alocados no orçamento do órgão gestor dessa 

política na referida esfera de governo.  

O Plano Municipal de Assistência Social em questão foi elaborado pela equipe técnica do 

órgão gestor, juntamente com a equipe de referência do CRAS, o Conselho Municipal de 

Assistência Social e com a participação dos usuários da política de assistência social. 

O monitoramento deste plano se dará de forma gradativa e contínua, conforme a execução 

das ações aqui elencadas, portanto, o Plano Municipal de Assistência Social será avaliado em todo 

o período de seu quadriênio e será de responsabilidade da equipe de trabalhadores do SUAS 

acompanhar o cumprimento dos objetivos e metas, conforme diretrizes apresentadas, além de 

atualizá-lo anualmente. 

O Plano de Assistência Social é um instrumento de planejamento estratégico que 

organiza, regula e norteia a execução dessa política pública na perspectiva do Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS). A Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), em seu art.30, 

estabelece o Plano de Assistência Social como uma das exigências para o repasse de recursos. Já a 

Norma Operacional Básica (NOB-SUAS/2012), no capítulo III, Art. 18 a 22 dispõe sobre o Plano 

de Assistência Social, o qual usamos para basearmos nosso roteiro orientativo de construção. 
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3. DIAGNÓSTICO SOCIOTERRITORIAL 

 

3.1  Aspectos Históricos e Geográficos  

O município de Anchieta situa-se no extremo oeste de Santa Catarina. O ato de criação do 

município foi em 20 de março de 1963. Em 1952, quando a região era pouco povoada, uma 

comissão formada por alguns leigos e dois sacerdotes Pe. Pedro Rubin e Pe. Afonso Correa 

provenientes da Paróquia de Frederico Westphallen/RS chegaram no município. Anchieta então, 

recebeu o nome em referência a semelhança que o trabalho destes padres tinha com o Padre José 

de Anchieta na catequese dos índios. Nesta ocasião foi celebrada a primeira missa campal no lugar 

denominado atualmente Linha Prateleira, nome que deriva da ocasião e situação como foi celebrada 

essa missa. A primeira missa em terras do município. As terras foram adquiridas na união pela 

firma Pinho e Terras Ltda, sendo sócio procurador o Sr. Olímpio Dal Magro.  

As primeiras famílias de colonizadores desenvolviam as mais diversas atividades: 

agricultura, hotelaria, comércio e madeireira. Estas famílias provinham quase que exclusivamente 

do Rio Grande do Sul, o que leva a constatar atualmente um índice elevado de gaúchos com 

descendência italiana estabelecidos em Anchieta. A religião predominante é a católica, no entanto, 

existem outras várias igrejas instaladas em nosso município. Em 1955, teve início a construção da 

primeira igreja católica no nosso município. A primeira escola foi criada em agosto de 1954, sendo 

a primeira professora a Srta Erma Piccoli, que enfrentou vários problemas para manter e ampliar o 

ensino em nossa jovem sociedade. A escola media 8 metros de largura por 11 de comprimento, 

onde anteriormente fora uma estrebaria. 

 O comércio em Anchieta inicialmente tomou as formas características do pequeno 

comércio, evoluindo à medida que a procura de mercadorias aumentava. As compras eram feitas 

em São Miguel do Oeste e Joaçaba para serem revendidas em Anchieta.  Em 15 de fevereiro de 

1955 começou a funcionar a primeira indústria, o moinho instalado no local onde fora aberta uma 

serraria. Com o correr do tempo aumentou o número de pequenas indústrias no município, em fins 

de 1969 o município contava com 13 estabelecimentos industriais.  

O Município de Anchieta, como também os municípios da região, passou por intenso 

processo de êxodo rural, onde a população do município migrou em grande número para outras 

regiões do país, sobretudo famílias do meio rural, mas também urbano, dirigindo-se para o centro 

e norte do Mato Grosso e a juventude em grande número para São Paulo, buscando emprego em 

restaurantes e churrascarias. A razão da evasão populacional esteve relacionada com a crise 

verificada no setor da agricultura, a pouca oferta de empregos na área urbana, a falta de indústrias, 
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gerando grande desestabilização social, obrigando um significativo contingente populacional a 

buscar outros meios de subsistência.  

Anchieta, município de pequeno porte, situada no extremo oeste do estado de Santa 

Catarina, pertencendo a Associação de municípios do Extremo Oeste – AMEOSC, delimita-se com 

São José do Cedro (noroeste), Guaraciaba (leste), Barra Bonita (sudoeste), Romelândia (sul), Palma 

Sola (norte) e Campo Erê (nordeste). As rodovias que percorrem o Município são a SC 305 que 

liga o Município de Anchieta à Guaraciaba/SC e a SC 161 que liga o Município à Romelândia/SC 

e Palma Sola/SC. 

 Anchieta se destaca pela produção de sementes de milho crioulas que são produzidas pelos 

agricultores e que são a expressão do acúmulo cultural dos sistemas de cultivo, uso e seleção 

pensada pelos camponeses e suas comunidades em todo o mundo. A produção de sementes crioulas 

tem a importância de proporcionar bem estar social com boas condições de saúde; baixos custos de 

produção em relação ao modelo tecnológico colocado pela lógica capitalista de produção; fugir da 

exploração das multinacionais do agronegócio; afirmação da cultura camponesa; aumento da 

autoestima dos camponeses em produzir e consumir alimentos de alta qualidade.  

No últimos anos o ecoturismo e o turismo rural tem ganhado força no Município. Dentre 

os atrativos turísticos estão 117 cachoeiras catalogadas no município, com grande potencial para 

esportes de aventura. Recentemente foi criada rotas turísticas, como a Rota dos Cânions e a Rota 

Encantos e Sabores, são passeios guiados onde é possível conhecer as belezas naturais do 

município, degustar da culinária local, apreciar artesanatos, grutas e cachoeiras. Também é 

oferecido passeios de balão, parapente e patrike. 

Anchieta localiza-se a 43 Km de distância de São Miguel do Oeste, 170Km de distância de 

Chapecó, e 740Km da capital do estado – Florianópolis. 

 

3.2 Aspectos Demográficos 

 A área territorial do município de Anchieta é de 228,342 Km2, representando 0,228 % do 

Estado de Santa Catarina, enquanto que a densidade demográfica é de 27,94 hab/km².  A estimativa 

de população em 2021 é de 5.447 pessoas. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é de 0,699. 

(IBGE 2010).  

A população residente apresenta uma redução entre os Censos Demográficos de 2000 e 

2010, passando de 7.134 para 6.380 habitantes. Destes, 2586 residem no perímetro urbano, 

representando 869 domicílios e 3.794 pessoas residem na área rural, representando 1.109 

domicílios. A média de moradores em cada domicilio é de 3,22 pessoas. A população residente por 
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sexo é caracterizada por 3.231 masculinos e 3.149 femininos. Segundo o IBGE a estimativa 

populacional de Anchieta/SC, em 01 de julho de 2021 é de 5.477 pessoas. 

Não foi possível obter dados mais precisos da população porque o Censo programado para 

2020 foi suspenso devido a pandemia da Covid 19. 

 

 

 

 

              Fonte: Censos Demográficos de 2000 e 2010 / IBGE 

  

 

A taxa de urbanização apresentou alteração no mesmo período. A população urbana em 

2000 representava 34,24% e em 2010 a passou a representar 40,53% do total.  

A estrutura demográfica do Município pode ser verificada conforme os dados descritos na 

tabela abaixo, sendo os dados extraídos do DATASUS: 
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População residente por faixa etária em 2020 - Fonte Data SUS 

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?popsvs/cnv/popbr.def - consulta em 14/12/2021 

 

Quanto aos níveis de pobreza, em termos proporcionais, 4,5% da população está na extrema 

pobreza, com intensidade maior na área rural (6,5% da população na extrema pobreza na área rural 

contra 1,5% na área urbana). 

 

               Fonte: Censos Decmográficos de 2000 e 2010/ IBGE 
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3.3 Aspectos Econômicos e Sociais 

A principal atividade econômica desenvolvida é a agropecuária com a  produção de leite, 

milho, fumo, aves, suínos, gado de corte, produção de grãos e para o auto consumo. A população 

residente é basicamente rural e depende do cultivo das atividades acima para sua sobrevivência. 

Algumas famílias complementam sua renda vendendo o excedente da produção, a exemplo do  mel, 

laranja, hortifrutigranjeiros, doces e conservas entre outros. Além das atividades agrícolas, 

Anchieta possui várias industrias que geram desenvolvimento para o município. Entre elas podemos 

citar indústria moveleira, indústria de manufatura de madeira, indústria metal mecânico, indústria 

de fibra de vidro, comércios. A renda média por família é de 01 a 03 salários mínimos.  

Em 2019, o salário médio mensal era de 1.9 salários mínimos. A proporção de pessoas 

ocupadas em relação à população total era de 22.9%. Considerando domicílios com rendimentos 

mensais de até meio salário mínimo por pessoa, representava 32.2% da população nessas condições, 

o que o colocava na posição 72 de 295 dentre as cidades do estado. 

Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego, o mercado de trabalho formal em 

dezembro de 2019, totalizava 1.050 postos de trabalho. A Indústria de Transformação é o setor com 

maior volume de empregos formais, com 373 postos de trabalho, seguido pela administração 

pública 241, o comércio 192 e os serviços 166. 

Nas tabelas abaixo é possível obter as informações sobre empregos formais, faixa etária e 

ocupações com maiores estoques: 
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Nas tabelas abaixo é possível obter as informações sobre remuneração dos trabalhadores 

formais em dezembro de 2019: 

 

Entre 2005 e 2009, segundo o IBGE, o Produto Interno Bruto (PIB) do município cresceu 

60,1%, passando de R$ 54,2 milhões para R$ 86,8 milhões. O crescimento percentual foi superior 

ao verificado no Estado que foi de 52,1%. A participação do PIB do município na composição do 

PIB estadual aumentou de 0,06% para 0,07% no período de 2005 a 2009. 
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                  Fonte: IBGE 

 

A estrutura econômica municipal demonstrava participação expressiva do setor de 

Serviços, que responde por 41,8% do PIB municipal. Cabe destacar o setor secundário ou industrial, 

cuja participação no PIB era de 13,5% em 2009 contra 13,9% em 2005. Em sentido contrário ao 

verificado no Estado, em que a participação industrial cresceu de 13,9% em 2005 para 28,7% em 

2009. 

 

            Fonte: IBGE 

 

Em 2014, o um PIB per capita era de R$ 19.676.78. Na comparação com os demais 

municípios do estado, sua posição era de 229 de 295. Em 2015, tinha 87.8% do seu orçamento 

proveniente de fontes externas.  

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM – 2010) corresponde 0,699. 
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Existem muitos grupos sociais e entidades comunitárias organizadas como, por exemplo, 

os clubes esportivos, Tradicionalistas (CTG / Piquetes), os grupos de mães e de voluntárias, APPs, 

APAE, grupo de idosos, sindicatos, Mulheres Campesinas que desenvolvem trabalhos voluntários 

e de recreação. 

Uma das grandes preocupações a nível municipal é a questão ambiental. A poluição não é 

mais um agravante único de cidades grandes, o uso indiscriminado de pesticidas, defensivos 

agrícolas etc, é também comum nos municípios pequenos e de pouca população. De uma forma 

geral, os agricultores ainda não se conscientizaram da importância de uso racional de pesticidas e 

das suas consequências para o meio ambiente. Muito tem se avançado no que diz respeito à 

conscientização, mas ainda há muito por se fazer, uma vez que alguns recursos se esgotam com o 

decorrer do tempo; outros não se esgotam, mas diminuem a sua qualidade em função da falta de 

cuidados por parte dos habitantes em geral, uma vez que não são somente os agricultores os 

responsáveis por esta situação. 

Dados do Censo Demográfico de 2018 (estimativa) revelaram que o fornecimento de 

energia elétrica estava presente praticamente em todos os domicílios. A coleta de lixo atendia 

52.44% dos domicílios. Quanto à cobertura da rede de abastecimento de água o acesso estava em 

53,1% dos domicílios particulares permanentes e 15,8% das residências dispunham de esgotamento 

sanitário adequado. 

 

Fonte: Censos Demograficos de 2000 e 2010 / IBGE 

 

3.4 Aspectos Educacionais 

Conforme dados do último Censo Demográfico (2010), a taxa de escolarização de 06 a 14 

anos era de 99,8%. 
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Ainda, segundo amostra da educação do Censo 2010, 1239 pessoas com 10 anos ou mais 

estavam frequentando a escola, enquanto que 4.251 estavam fora da escola. 

Com relação à população residente, 1.918 pessoas estavam na escola, enquanto que 4.129 

não estavam, mas já frequentou e 333 pessoas nunca haviam frequentado a escola. 

O Município dispõe de um Centro de Atendimento Educacional Especializado, mantido 

pela APAE fundada em 26 de novembro de 1983 pela iniciativa de algumas professoras, 

preocupadas com a situação de uma pessoa com deficiência visual que vivia isolada e não 

frequentava a escola. Com o apoio da comunidade anchietense, a escola iniciou suas 

atividades em 13 de março de 1984, com um total de 13 alunos. O trabalho desenvolvido 

era mais voltado à assistência de pessoas com deficiência. Somente mais tarde é que se 

passou a ver a Educação Especial de forma Educacional.  

Atualmente a Escola Especial Padre Martinho Burger agora intitulada como Centro 

de Atendimento Educacional Especializado (CAESP) atende 52 alunos. A equipe 

pedagógica é formada por 10 professores, três funcionários (motorista e serviços gerais). 

A escola conta ainda com o atendimento da equipe do SUS (Fisioterapeuta, Psicóloga, 

Fonoaudióloga, Terapeuta Ocupacional, Assistente Social e Médica Psiquiatra), que além 

de atender os 45 alunos matriculados na APAE, atendem semanalmente mais 08 alunos que 

estão matriculados no Ensino Regular e frequentam o AEE-Atendimento Educacional 

Especializado e realizam a triagem Multiprofissional, que é o primeiro atendimento 

prestado pelo profissional aos usuários dos serviços de saúde e tem por finalidade a 

avaliação inicial. Também contamos com a ajuda de voluntários e voluntárias que 

colaboram prestando serviços em todas as atividades desenvolvidas pela Escola.  

A escola desenvolve atividades nas três áreas: Educação, Saúde e Assistência 

Social, com o objetivo de assegurar, promover e proteger o educando, seu desenvolvimento 

integral, proporcionando-lhe condições de igualdade dos diretos, visando sua inclusão 

participativa, plena e efetiva na sociedade. A concepção filosófica da APAE de Anchieta-

SC está voltada à defesa de direitos, ao envolvimento das famílias e das próprias pessoas 

com deficiência, bem como a prestação de serviços. A escola desenvolve também o projeto 

de Prevenção das Deficiências. O Projeto Prevenir desenvolvido por todas as Apaes de Santa 

Catarina prevê a transmissão de informações para a população com relação à prevenção das 

deficiências. As ações são realizadas em três etapas: antes, durante e após a gestação. “A 
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prevenção começa antes da gestação com o planejamento familiar, exames laboratoriais, quando 

resolve engravidar deve fazer ultrassom ou acompanhamento médico, caso haja casamento entre 

parentes realizar o exame com geneticista pra ver a probabilidade genética de ter um filho com 

deficiência. Quando a mulher já está grávida, ela deve ter uma alimentação 

saudável, fazer acompanhamento médico, tomar remédios somente com orientação, não fumar, 

beber ou ingerir algum tipo de droga e após o nascimento fazer todos os exames necessários e 

que a rede de saúde disponibiliza gratuitamente, que são o teste do pezinho, orelhinha, 

coraçãozinho, apgar e teste da linguinha. No ano de 2017 foi instituído por Lei no Município 

o “Agosto Laranja”, que tem por objetivo chamar a atenção da comunidade para a 

importância da conscientização e prevenção às deficiências, sejam elas físicas, visuais, 

mentais, auditivas ou múltiplas, de caráter transitório ou permanente, bem como suas 

causas. 

Atualmente, o município de Anchieta atende na rede educacional pública desde as séries 

iniciais até o ensino médio. Em 2021 a rede estava organizada conforme quadro abaixo: 

 

Situação estrutural de ensino 2021 

Escolas Matriculas Docentes Escolas 

Ensino pré-escolar 161 16 06 

Escola pública municipal 161 16 06 

Escola pública estadual - - - 

Escola privada - - - 

Ensino fundamental 820 70 08 

Escola pública municipal 312 29 05 

Escola pública estadual 508 41 03 

Escola privada - - - 

Ensino médio 189 24 01 

Escola pública municipal - - - 

Escola pública estadual 189 24 01 

Escola privada - - - 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação 
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O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) é um indicador de desempenho 

da educação brasileira divulgado a cada dois anos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (Inep), autarquia do Ministério da Educação (MEC). O Ideb relaciona 

duas dimensões: o desempenho dos estudantes em avaliações de larga escala e a taxa aprovação. O 

desempenho é calculado a partir da Prova Brasil/Saeb, quando os estudantes do 5º e do 9º ano do 

Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino médio são avaliados em Leitura e Matemática. Os 

dados de aprovação são verificados a partir do Censo Escolar da educação Básico, realizado 

anualmente. O Ideb é calculado para escolas e para sistemas de ensino que monitoram o seu 

desempenho em relação a metas individuais pactuadas com o governo federal. O índice varia de 0 

a 10: quanto maior for o desempenho dos alunos e o número de alunos promovidos, maior será o 

Ideb. 

Em 2015, os alunos dos anos iniciais da rede pública da cidade tiveram nota média de 6.8 

no IDEB. Para os alunos dos anos finais, essa nota foi de 5. Na comparação com cidades do mesmo 

estado, a nota dos alunos dos anos iniciais colocava esta cidade na posição 22 de 295. Considerando 

a nota dos alunos dos anos finais, a posição passava a 101 de 295. A taxa de escolarização (para 

pessoas de 6 a 14 anos) foi de 99.8 em 2010. Isso posicionava o município na posição 24 de 295 

dentre as cidades do estado e na posição 134 de 5570 dentre as cidades do Brasil. No ano de 2019, 

Anchieta apresentou a 4ª melhor nota do país no IDEB, obtendo nota  7,0, na rede municipal, nas turmas das séries 

finais. entre as redes municipais nas turmas das séries finais do ensino 
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3.5 Aspectos de saúde 

3.5.1 Natalidade 

Através de dados e informações dos últimos quatro anos, apresenta-se em seguida os 

números absolutos sobre a taxa de natalidade, ocorrência de óbitos e causas consequentes.  

 

Informações sobre Nascimentos  

CONDIÇÕES 2017 2018 2019 

Número de nascidos vivos 66 64 58 

Nº com baixo peso ao nascer 06 06 03 

Nº com prematuridade 09 06 01 

Nº de partos cesáreas 40 46 42 

Nº partos vaginais 26 18 16 

Nº de mães de <20 anos 14 09 10 

Fonte: Tabnet SINASC 

3.5.2 Mortalidade 

Informações sobre Óbitos por Sexo 

ANO Masculino Feminino TOTAL 

2017 18 09 27 

2018 29 26 55 

2019 29 12 41 

Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM 
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Informações sobre Óbitos por Sexo 

FAIXA ETÁRIA 2017 2018 2019 

Menor de 01 ano 01 01 01 

01 a 04 anos - - 01 

05 a 09 anos - - - 

10 a 14 anos - - - 

15 a 19 anos - - - 

20 a 29 anos - 01 - 

30 a 39 anos - 02 01 

40 a 49 anos 04 05 03 

50 a 59 anos 03 05 05 

60 a 69 anos 02 08 05 

70 a 79 anos 03 13 05 

80 anos e mais 14 20 20 

TOTAL 27 55 41 

Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM 
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4. MAPEAMENTO DA REDE DE SOCIO ASSISTENCIAL PRESTADORA DE 

SERVIÇOS 

A rede socioassistencial de Anchieta é composta por um conjunto integrado de serviços, 

executados diretamente pela Secretaria Municipal de Assistência Social ou em parceria, com 

entidades conveniadas que compõem de maneira integrada e articulada a rede de serviços da 

assistência social municipal, contando com 01  CRAS – Centro de Referência de Assistência Social 

na proteção social básica,  onde são executados os diversos programas e ações da assistência social. 

Além disso, a Secretaria pela equipe técnica de referência atende as demandas de proteção social 

especial de média e alta complexidade e responde pela concessão, gestão e/ou orientação às famílias 

quanto aos benefícios sócio-assistenciais em três modalidades:  

a) Continuados (transferência direta e regular de renda): BPC – Benefício de Prestação 

Continuada para pessoas idosas e pessoas com deficiência (federal) e o Programa Auxílio Brasil. 

b) Eventuais: documentação pessoal, auxílio natalidade e auxílio funeral.   

c) Emergenciais: Suprimentos alimentares, de higiene e de telhas e lonas. 

 A Política de Assistência Social municipal está estruturada a partir de níveis de proteção 

social conforme o que preconiza a PNAS- Política Nacional de Assistência Social. 

 

4.1 Proteção Social Básica 

 

A Proteção Social Básica tem como objetivo a prevenção de situações de risco por meio 

do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários. Destina-se à população que vive em situação de fragilidade decorrente da pobreza, 

ausência de renda, acesso precário ou nulo aos serviços públicos ou fragilização de vínculos afetivos 

(discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras). 

✓ Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF: O Serviço de 

Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF consiste no trabalho social com famílias, de 

caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura 

dos seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua 

qualidade de vida. Prevê o desenvolvimento de potencialidades e aquisições das famílias e o 

fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, por meio de ações de caráter preventivo, 
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protetivo e proativo. É serviço baseado no respeito à heterogeneidade dos arranjos familiares, aos 

valores, crenças e identidades das famílias. Fundamenta-se no fortalecimento da cultura do diálogo, 

no combate a todas as formas de violência, de preconceito, de discriminação e de estigmatização 

nas relações familiares. Realiza ações com famílias que possuem pessoas que precisam de cuidado, 

com foco na troca de informações sobre questões relativas à primeira infância, a adolescência, à 

juventude, o envelhecimento e deficiências a fim de promover espaços para troca de experiências, 

expressão de dificuldades e reconhecimento de possibilidades. Tem por princípios norteadores a 

universalidade e gratuidade de atendimento, cabendo exclusivamente à esfera estatal sua 

implementação. Serviço ofertado necessariamente no Centro de Referência de Assistência Social 

(CRAS). A articulação dos serviços socioassistenciais do território com o PAIF garante o 

desenvolvimento do trabalho social com as famílias dos usuários desses serviços, permitindo 

identificar suas necessidades e potencialidades dentro da perspectiva familiar, rompendo com o 

atendimento segmentado e descontextualizado das situações de vulnerabilidade social vivenciadas. 

O trabalho social com famílias, assim, apreende as origens, significados atribuídos e as 

possibilidades de enfrentamento das situações de vulnerabilidade vivenciadas por toda a família, 

contribuindo para sua proteção de forma integral, materializando a matricialidade sociofamiliar no 

âmbito do SUAS. São usuários deste serviço famílias em situação de vulnerabilidade social 

decorrente da pobreza, do precário ou nulo acesso aos serviços públicos, da fragilização de vínculos 

de pertencimento e sociabilidade e/ou qualquer outra situação de vulnerabilidade e risco social 

residentes nos territórios de abrangência dos CRAS, em especial: - Famílias beneficiárias de 

programas de transferência de renda e benefícios assistenciais; - Famílias que atendem os critérios 

de elegibilidade a tais programas ou benefícios, mas que ainda não foram contempladas; - Famílias 

em situação de vulnerabilidade em decorrência de dificuldades vivenciadas por algum de seus 

membros; - Pessoas com deficiência e/ou pessoas idosas que vivenciam situações de 

vulnerabilidade e risco social (Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, 2013). 

Os grupos ofertados pelo CRAS são baseados no respeito a heterogeneidade dos arranjos 

familiares, aos valores, crenças e identidades das famílias. Fundamenta-se no fortalecimento da 

cultura do diálogo, no combate a todas as formas de violência, preconceito, de discriminação e de 

estigmatização nas relações familiares (Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, 2009). 

Com o objetivo de desconstruir o conceito de um modelo ideal de família e de trabalho 

social como ação modeladora de comportamentos e de valores de modo a romper com a imagem 

da família somente como espaço de proteção e cuidado mútuos, contemplando-a também como 

lugar onde podem existir conflitos e violências, que podem ser reflexo das desigualdades sociais 
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vigentes na sociedade. É preciso compreender as famílias como um conjunto de seres históricos, 

que tiveram experiências diferenciadas, em contextos diversos, e que respondem, por isso, de forma 

distinta às atuais vivências, o que interfere e modifica as dinâmicas e relações familiares. Assim, é 

necessário atentar-se para não desencadear ou naturalizar um processo de culpabilização da família, 

pois a acentuada valorização da família e a idealização do núcleo familiar cooperaram para se 

pensar erroneamente que “(...) se tudo se remete à família, tudo é culpa da família”. O trabalho 

social com famílias deve garantir apoio e proteção às famílias, promovendo maiores graus de 

autonomia e empoderamento, negando uma ação moralizadora ou modeladora dos modos de vida 

e das crenças dos grupos familiares. Nesse sentido, é preciso desenvolver ações de caráter protetivo 

e preventivo com as famílias, que não reforcem os papéis tradicionais, que promovem 

desigualdades. Além de desnaturalizar a violação de direitos no âmbito doméstico, contribuindo 

para a construção de relações intrafamiliares mais equânimes, promovendo as famílias e, em 

consequência, suas comunidades, a protagonistas de sua história, sujeitos de direitos, e não somente 

meras receptoras de serviços e benefícios socioassistenciais. (Orientações técnicas do sobre o PAIF, 

2012) 

No município de Anchieta/SC, o PAIF tem como público prioritário de atendimento os 

inscritos no Cadúnico abrangendo todo o município. São realizadas atividades coletivas 

descentralizadas nas comunidades do interior e também no centro com acesso livre a demanda 

espontânea e também por busca ativa ao publico prioritário.  Com o surgimento da pandemia do 

SARS-Covid 19 houve a necessidade de reestruturar o trabalho e a impossibilidade temporária da 

realização das atividades coletivas tornando a intervenção de forma mais informativa e por meios 

eletrônicos.  Os grupos de WhatsApp tornaram-se uma importante ferramenta para levar informação 

aos usuários e também para o atendimento individual de demandas que requeriam apenas 

orientações e informações.  

A pandemia interferiu diretamente na execução dos trabalhos bem como no cumprimento 

das metas do plano vigente até final de 2021. Atualmente com o avanço do índice de cobertura 

vacinal estimasse que o período de vigência do deste plano não sofra interferências sanitárias.  

A Equipe de Referência do CRAS tem contato direto também com as famílias cujos filhos 

fazem parte de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos onde participam crianças e 

adolescentes de 6 a 15 anos, sendo realizados encontros e homenagens aos mesmos em datas 

especiais, onde é possível reunir a maioria dessas famílias e também possibilitar o conhecimento 

dos trabalhos que são realizados no SCFV.  
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Realizam-se visitas domiciliares para busca ativa e acompanhamento das famílias 

referentes a questões ligadas a conflitos familiares, falta de documentação básica, não cumprimento 

de condicionalidades do Programa Bolsa Família, demandas vindas de encaminhamentos de outras 

secretarias: educação, saúde, conselho tutelar e Ministério Público. 

Eventualmente são realizadas atividades de prevenção e informações sobre temas alusivos 

a família, violência sexual, bullyng, etc. 

✓ Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos: Serviço realizado em 

grupos, organizado a partir de percursos, de modo a garantir aquisições progressivas aos seus 

usuários, de acordo com o seu ciclo de vida, a fim de complementar o trabalho social com famílias 

e prevenir a ocorrência de situações de risco social. Forma de intervenção social planejada que cria 

situações desafiadoras, estimula e orienta os usuários na construção e reconstrução de suas histórias 

e vivências individuais e coletivas, na família e no território. Organiza-se de modo a ampliar trocas 

culturais e de vivências, desenvolver o sentimento de pertença e de identidade, fortalecer vínculos 

familiares e incentivar a socialização e a convivência comunitária. Possui caráter preventivo e 

proativo, pautado na defesa e afirmação dos direitos e no desenvolvimento de capacidades e 

potencialidades, com vistas ao alcance de alternativas emancipatórias para o enfrentamento da 

vulnerabilidade social. Deve prever o desenvolvimento de ações intergeracionais e a 

heterogeneidade na composição dos grupos por sexo, presença de pessoas com deficiência, etnia, 

raça, entre outros. Possui articulação com o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família 

(PAIF), de modo a promover o atendimento das famílias dos usuários destes serviços, garantindo a 

matricialidade sociofamiliar da política de assistência social. Tem como objetivos gerais: 

complementar o trabalho social com família, prevenindo a ocorrência de situações de risco social e 

fortalecendo a convivência familiar e comunitária; prevenir a institucionalização e a segregação de 

crianças, adolescentes, jovens e idosos, em especial, das pessoas com deficiência, assegurando o 

direito à convivência familiar e comunitária; promover acessos a benefícios e serviços 

socioassistenciais, fortalecendo a rede de proteção social de assistência social nos territórios; 

promover acessos a serviços setoriais, em especial das políticas de educação, saúde, cultura, esporte 

e lazer existentes no território, contribuindo para o usufruto dos usuários aos demais direitos; 

oportunizar o acesso às informações sobre direitos e sobre participação cidadã, estimulando o 

desenvolvimento do protagonismo dos usuários; possibilitar acessos a experiências e manifestações 

artísticas, culturais, esportivas e de lazer, com vistas ao desenvolvimento de novas sociabilidades; 

favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracionais, propiciando trocas de experiências e 

vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade e os vínculos familiares e 

comunitários.(Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, 2013) 
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Este Serviço atende em período integral, quatro vezes por semana com as crianças e 

adolescentes, e um dia para planejamento das atividades pelas monitoras sociais e uma vez por mês 

com a equipe técnica ou de acordo com a necessidade do serviço.  

Tem como público alvo, crianças e adolescentes em situação de isolamento, trabalho 

infantil, vivência de violência ou negligência, fora da escola ou com defasagem escolar superior a 

dois anos, em situação de acolhimento, em cumprimento de Medidas Socioeducativas em Meio 

Aberto, egressos de medidas socioeducativas, situação de abuso ou exploração sexual, com medidas 

de proteção do ECA, crianças e adolescentes em situação de rua e vulnerabilidade que diz respeito 

a pessoas com deficiência. Atualmente este Serviço atende uma média de 40 crianças e 

adolescentes, sendo um público bem dinâmico e variável devido a grande migração das famílias. 

✓ Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência 

e Idosas: este é um serviço voltado ao atendimento de pessoas com deficiência e/ou pessoas idosas 

que vivenciam situação de vulnerabilidade social pela fragilização de vínculos familiares e sociais 

e/ou pela ausência de acesso a possibilidades de inserção, habilitação social e comunitária. O 

serviço tem por finalidade a prevenção de agravos que possam provocar o rompimento de vínculos 

familiares e sociais dos usuários. Visa a garantia de direitos, o desenvolvimento de mecanismos 

para a inclusão social, a equiparação de oportunidades e a participação e o desenvolvimento da 

autonomia das pessoas com deficiência e pessoas idosas, a partir de suas necessidades e 

potencialidades individuais e sociais, prevenindo situações de risco, a exclusão e o isolamento. 

Desenvolve ações extensivas aos familiares, de apoio, informação, orientação e encaminhamento, 

com foco na qualidade de vida, exercício da cidadania e inclusão na vida social, sempre ressaltando 

o caráter preventivo do serviço. (Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, 2013) 

Este serviço não é implementado no município e o atendimento a estas demandas é feito na 

maioria das vezes em parceria com a APAE do município, através de visitas domiciliares, contato 

com familiares, quando identificado alguma situação de risco comunica-se o órgão ou a pessoa 

responsável pela situação, são realizadas orientações para os familiares da pessoa com deficiência 

em relação a benefícios, orientações inerentes a cada família e cada problemática. As visitas são 

realizadas pela Equipe de Referência (Psicóloga e Assistente Social). 

 

4.2 Proteção Social Especial 

A Proteção Social Especial, oferta serviços, programas e projetos especializados, 

destinados a famílias e indivíduos que estão em risco pessoal e social, ou seja, com seus direitos 

violados, ameaçados ou sem acesso a eles. Muitas situações de vulnerabilidade e risco pessoal e 
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social podem afetar as relações familiares e na comunidade, gerando conflitos, desentendimentos, 

e rupturas, carecendo, portanto, um atendimento especializado mais articulado entre os órgãos de 

defesa de direitos (Ministério Público, Defensoria Pública, Juizados, Conselhos etc.) e outras 

políticas públicas setoriais (tais como Saúde, Educação, Habitação, entre outros). Portanto, o 

atendimento da Proteção Social Especial tem como objetivo principal cooperar para prevenir a 

violação de direitos e potencializar recursos para reparar situações de risco pessoal e social, como 

violência física, psicológica, negligencia abandono, violência sexual, situação de rua; trabalho 

infantil; desabrigo; cumprimento de medidas socioeducativas, afastamento do convívio familiar, 

fragilização e rompimento dos vínculos familiares, comunitários e/ou sociais. Considerando seu 

nível de complexidade a Proteção Social Especial esta subdividida em dois níveis: média e alta 

complexidade.  

4.2.1 Média Complexidade 

Ofertado no CREAS ou na sua ausência, na Secretaria Municipal de Assistência Social 

que oferecem atendimento a família ou grupos em que seus direitos foram violados, mas seus 

vínculos familiares ou comunitários não foram rompidos. O município de Anchieta oferece 

atendimento assistencial destinado às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco 

pessoal e social, por ocorrência de abandono, maus tratos físicos e, ou, psíquicos, abuso sexual, uso 

de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas sócio-educativas, situação de trabalho infantil, 

entre outras, visando o fortalecimento dos vínculos familiar e comunitário, bem como o 

restabelecimento do direito violado. 

 São Serviços da Proteção Social de Média Complexidade: 

✓ Serviço de Orientação e Apoio Especializado a Indivíduos e Famílias: busca 

atender situações de violência contra crianças, adolescentes, mulheres, idosos, pessoas com 

deficiência. O atendimento psicossocial opera-se na proteção imediata à vítima e ao seu núcleo 

familiar, prevenindo a continuidade da violação de direitos. Para tanto, oferece acompanhamento 

técnico especializado, e articulação com a rede de serviços socioassistenciais e das demais políticas 

públicas, bem como com o Sistema de Garantia de Direitos (Ministério Público, Conselho Tutelar, 

Vara da Infância e da Juventude, Defensoria Pública e outros).  

✓ Serviços Específicos de Proteção Social Especial: Pessoas Idosas e Pessoas com 

deficiência: são serviços continuados que oferecem apoio e acompanhamento profissional as 

pessoas idosas, pessoas com deficiência e suas famílias, que tiveram suas limitações prejudicadas 
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por violação de direitos, visando ao fortalecimento de vínculos familiares, inclusão social e oferta 

de condições para o alcance de autonomia e independência, melhorando sua qualidade de vida.  

✓ Serviço de Orientação e Acompanhamento a Adolescentes em Cumprimento 

de Medida Socioeducativa de Prestação de Serviços à Comunidade: tem como objetivo 

encaminhar e acompanhar adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de Prestação 

de Serviços à Comunidade, por determinação judicial, previstas no Estatuto da Criança e do 

Adolescente – Lei 8069/90. Tal acompanhamento, previsto na Política Nacional de Assistência 

Social (PNAS), deve estar pautado na concepção do adolescente como sujeito de direitos, em 

condição peculiar de desenvolvimento.  

 

4..2.2 Alta Complexidade 

Tem caráter compensatório, oferece proteção integral para indivíduos, famílias e grupos 

onde seus direitos foram violados e os vínculos afetivos e comunitários rompidos, seu objetivo é 

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

encontram sem referência e/ou, em situação de ameaça, necessitando ser retirado de seu núcleo 

familiar e/ou, comunitário. Esta proteção será garantida através dos seguintes serviços: 

✓ Atendimento Integral Institucional; 

✓ Casa lar; 

✓ Casa de Passagem; 

✓ Atendimento à População em Situação de Rua; 

✓ República; 

✓ Albergue; 

✓ Medidas Socioeducativas restritivas e privativas de liberdade; 

✓ Trabalho Protegido; 

✓ Atendimento a Pessoas com Deficiência; 

✓ Atendimento à Dependência química em situação de abrigo. 

  A Secretaria Municipal de Assistência Social de Anchieta presta atendimento 

fundamentado na heterogeneidade, potencialidades, respeitando valores, crenças e identidades das 

famílias. O serviço prestado aos usuários da política de Assistência Social é articulado com os 

serviços socioassistenciais e demais políticas públicas e órgãos de garantia de direitos, oferecendo 

atendimento imediato, além das providencias necessárias para a inclusão do indivíduo e/ou famílias 

em serviços, programas ou projeto, garantindo seus direitos e fortalecendo suas potencialidades.  

São Serviços da Proteção Social de Alta Complexidade:  
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✓ Serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescente: o 

acolhimento Institucional é um serviço provisorio e excepcional, tem por objetivo prover atenções 

socioassistenciais a famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social, 

por ocorrência de abandono, maus tratos físicos e/ou psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias 

psicoativas, situação de rua, entre outras. O municpio participa do Consórcio “ CRESIM” 

Consórcio da Região do Rio Sargento e Integração Municipal que atende em tempo integral 

crianças e adolescentes, de ambos os sexos, da faixa etária de 0 a 18 anos encaminhados pela Vara 

da Infância e Juventude, em Casa Lar. 

✓ Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos: No município de Anchieta 

não há instituição acolhedora para idosos, o serviço ofertado se da por encaminhamento a 

instituições acolhedoras constituidas na região. 

✓ Serviço de Proteção em Situação de Calamidades Públicas e de Emergências: 

esse serviço atende à população atingida por situações de emergência e calamidade pública, 

promovendo apoio e proteção com a oferta de alojamentos provisórios, atenções e provisões 

materiais, em parceria com a defesa civil, conforme as necessidades identificadas. Portanto, no que 

se refere à situação de intempéries ou de calamidade pública, o Fundo Municipal de Assistência 

Social - FMAS do município de Anchieta deverá financiar os benefícios assistenciais através da 

sua execução pela Secretaria Municipal de Assistência Social, CRAS e rede socioassistencial, 

entretanto o município não dispõe de plano especifico de atendimento a estas situações. Nada 

impede que exista uma articulação entre as demais Secretarias e Órgãos Municipais, de modo a 

produzir rapidez no processo de cobertura integral das demandas das famílias e indivíduos afetados. 

 

4.3 Benefícios Assistenciais  

Os Benefícios Assistenciais integram a Política de Assistência Social e se configuram 

como direito do cidadão e dever do Estado. São prestados de forma articulada às seguranças 

afiançadas pela Política, por meio da inclusão dos beneficiários e de suas famílias nos serviços 

socioassistenciais e de outras políticas setoriais, ampliando a proteção social e promovendo a 

superação das situações de vulnerabilidade e risco social. Os Benefícios Assistenciais se dividem 

em duas modalidades direcionadas a públicos específicos: o Benefício de Prestação Continuada da 

Assistência Social (BPC) e os Benefícios Eventuais. 

O acesso aos Benefícios Assistenciais é um direito do cidadão. Deve ser concedido 

primando-se pelo respeito à dignidade dos indivíduos que deles necessitem. Todo o recurso 

financeiro do BPC provém do orçamento da Seguridade Social, sendo administrado pelo Ministério 

do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e repassado ao Instituto Nacional do Seguro 

http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/beneficiosassistenciais/resolveuid/159ea897354a21f67e4ae4ae151f8a09
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Social (INSS), por meio do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS. A prestação e o 

financiamento dos benefícios eventuais são de competência dos municípios e do Distrito Federal, 

com responsabilidade de cofinanciamento pelos estados. 

 

4.4 Benefícios Eventuais  

Os Benefícios Eventuais são provisões suplementares e de caráter provisório que faz parte 

do conjunto de proteções da Política de Assistência Social, previsto pela Lei Orgânica de 

Assistência Social – LOAS em seu art. 22. São compreendidos por aqueles que visam o pagamento 

de auxílio natalidade ou morte a famílias cujo poder aquisitivo for insuficiente para prover os 

mínimos sociais naquele dado momento. Também podem ser estabelecidos outros benefícios 

eventuais para atender necessidades advindas de situações de vulnerabilidade temporária, com 

prioridade para crianças, idoso e pessoas com deficiência, gestantes, nutriz e em casos de 

calamidade pública. Os Benefícios Eventuais foram regulamentados pela resolução do 212/2006 de 

CNAS, que propõe critérios, prazo e orientações definindo as atribuições em cada esfera de poder: 

Ao Município compete: 

I – a coordenação geral, a operacionalização, o acompanhamento, a avaliação da prestação 

dos benefícios eventuais, bem como o seu financiamento; 

II – a realização de estudos da realidade e monitoramento da demanda para constante 

ampliação da concessão dos benefícios eventuais; 

III – expedir instruções e instituir formulários e modelos de documentos necessários à 

operacionalização dos benefícios eventuais. 

 Compete ao município definir o acesso e oferta dos benefícios eventuais através de 

instituições, órgãos, equipamento públicos e parcerias a serem firmadas na sua execução 

observando as diretrizes do CNAS sendo o órgão competente que estabelece as normas e 

regulamenta os benefícios eventuais.  Sendo assim o Benefício Eventual de acordo com Lei 

n°12.435, de 2011 é um serviço de provisão de proteção social básica de caráter suplementar e 

temporário integrante do SUAS, fundamentado nos direitos sociais e humanos e nos princípios de 

cidadania e são prestadas aos indivíduos ou famílias cujo poder aquisitivo os torna incapaz de  arcar  

com  o  enfrentamento a contingências sociais, cuja ocorrência provoca a fragilização da 

manutenção do indivíduo, da unidade familiar e sobrevivência de seus membros em virtude de 

nascimento e/ou morte de um de seus entes.  

O município de Anchieta regulamenta os benefícios eventuais através da Lei nº 

2.349/2017 sendo que os que estão instituídos são: auxílio funeral, auxílio natalidade, auxílio 

http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/beneficiosassistenciais/resolveuid/159ea897354a21f67e4ae4ae151f8a09
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vulnerabilidade temporária (passagem, alimentos e documentos) e auxílio em situações de 

emergência e calamidade pública. 

 

4.5 Programa de Benefício de Prestação Continuada – BPC  

 O BPC garante a transferência mensal de 01 (um) salário mínimo vigente ao idoso, com 

idade de 65 anos ou mais, e à pessoa com deficiência, de qualquer idade, com impedimentos de 

longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas 

barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições 

com as demais pessoas. Em ambos os casos, devem comprovar não possuir meios de prover a 

própria manutenção, nem tê-la provida por sua família.  

O BPC também é amparado pela na Lei nº 10.741/03 que institui o Estatuto do Idoso. É 

um benefício individual, não vitalício e intransferível, que integra a Proteção Social Básica no 

âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). É um direito de cidadania assegurado pela 

proteção social não contributiva da Seguridade Social. O BPC constitui uma das mais importantes 

ferramentas de distribuição de renda, no município de Anchieta, considerando que atualmente 

temos 41 beneficiários com deficiência e 05 beneficiários idosos totalizando um repasse mensal de 

R$ 42.211,85 (Fonte: DATAPREV/SETEMBRO 2017). 

 

4.6 BPC na Escola 

O Programa BPC na Escola, criado pela Portaria Normativa Interministerial nº 18, de 

24 de abril de 2007, tem como objetivo desenvolver ações intersetoriais, visando garantir o acesso 

e a permanência na escola de crianças e adolescentes com deficiência, de 0 a 18 anos, beneficiários 

do BPC, com a participação da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Tem como 

principal diretriz a identificação das barreiras que impedem ou dificultam o acesso e a permanência 

de crianças e adolescentes com deficiência na escola e o desenvolvimento de ações intersetoriais, 

envolvendo as políticas de educação, de assistência social, de saúde e de direitos humanos, com 

vistas à superação dessas barreiras. 

O BPC na Escola tem quatro eixos principais: 1) identificar, entre os beneficiários do BPC 

até 18 anos, aqueles que estão na escola e aqueles que estão fora da escola; 2) identificar as 

principais barreiras para o acesso e a permanência na escola das pessoas com deficiência 

beneficiárias do BPC; 3) desenvolver estudos e estratégias conjuntas para superação dessas 

barreiras; e 4) manter acompanhamento sistemático das ações e programas dos entes federados que 

aderirem ao programa. 

http://aplicacoes.mds.gov.br/bpcnaescola/publico/resource/index/Portaria_Normativa_Interministerial_N_18_24_04_07.pdf
http://aplicacoes.mds.gov.br/bpcnaescola/publico/resource/index/Portaria_Normativa_Interministerial_N_18_24_04_07.pdf
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Para operacionalização do programa, é firmado um termo de adesão pelos estados, pelos 

municípios e pelo Distrito Federal, sabendo-se que o município de Anchieta aderiu a este Programa 

somente neste ano e ainda não começou os trabalhos de aplicação de questionários, entretanto, o 

Grupo Gestor e a Equipe Técnica responsável pela aplicação do Questionário já foram indicadas. 

Posteriormente, constitui-se um grupo gestor intersetorial do programa nos âmbitos federal, 

estadual, distrital e municipal. Os estados, com apoio da União, devem organizar capacitações 

(presencial ou à distância) de técnicos e gestores das políticas que integram o programa, no âmbito 

dos municípios. A etapa seguinte compreende a aplicação, pelos municípios e pelo Distrito Federal, 

de questionário para identificar as barreiras que impedem o acesso e a permanência na escola das 

crianças e adolescentes beneficiários do BPC. 

Coletados os dados junto aos beneficiários durante as visitas domiciliares de aplicação do 

questionário, eles devem ser inseridos no Sistema BPC na Escola. Inicia-se então nova etapa do 

programa: o acompanhamento dos beneficiários e de suas famílias pelos técnicos dos Centros de 

Referência de Assistência Social (CRAS), e das ações intersetoriais desenvolvidas pelos grupos 

gestores do programa, para superação dos obstáculos de acesso e permanência na escola do público 

do BPC na Escola. 

A participação no programa viabiliza o cumprimento da legislação vigente, que assegura 

direitos às pessoas com deficiência desde promulgação da Constituição Federal de 1988, abrindo 

assim mais uma possibilidade de estados, Distrito Federal e municípios demonstrarem seu 

compromisso com esse segmento. Nesse sentido, o sucesso do programa BPC na Escola é seu 

desenvolvimento em consonância com as demais ações do Programa de Inclusão das Pessoas com 

Deficiência e com as diretrizes do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), articulando as 

ações não só das políticas de assistência social, como setoriais, com vistas a garantir o acesso e a 

permanência na escola de crianças e adolescentes beneficiários do BPC. 

O programa tem possibilitado que estados, Distrito Federal e municípios somem esforços 

ao Governo Federal para ampliar a discussão sobre as barreiras sociais existentes e não 

reconhecidas em relação às pessoas com deficiência e construir alternativas para avançar na 

concepção e na implantação de um ambiente social mais inclusivo, que favoreça não só os 

beneficiários do BPC, mas todos os cidadãos. 

 

4.7 Gestão de Programas de Transferência de Renda 

O processo de implantação dos Programas de Transferência de Renda no Brasil iniciou-

se em 1995. Em 2004, a criação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

(MDS) determinou o aumento significativo dos investimentos em políticas de proteção, assistência 
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e desenvolvimento social, que se traduz em programas de transferência de renda, segurança 

alimentar e nutricional, assistência social e inclusão produtiva.  

Os programas de transferência de renda orientam-se pela perspectiva de contribuir para a 

inclusão social das famílias pobres e extremamente pobres. Considera-se aqui, como política 

estruturante, que inclusive demanda a expansão e a democratização de serviços sociais, já que cabe 

ao município de Anchieta, cadastrar e acompanhar as famílias elegíveis aos critérios dos benefícios 

assistenciais.  

POPULAÇÃO EM EXTREMA POBREZA POR FAIXA ETÁRIA SEGUNDO CENSO 

DEMOGRÁFICO DO IBGE 2010 

 

 

 Fonte: MDS, Secretaria Nacional de Renda e Cidadania  

 

4.8 Programa Auxílio Brasil  

 

A medida provisória n. 1.061 de 9 de agosto de 2021 institui o programa auxílio Brasil e 

em substituição do Bolsa Família. 

O Programa Auxílio Brasil, no âmbito do Ministério da Cidadania, executado por 

meio da integração e da articulação de políticas, de programas e de ações voltadas: 

I - ao fortalecimento das ações do Sistema Único de Assistência Social - 

SUAS; 

II - à transferência direta e indireta de renda; 

III - ao desenvolvimento da primeira infância; 

IV - ao incentivo ao esforço individual; e 

V - à inclusão produtiva rural e urbana, com vistas à emancipação cidadã. 

0 a 4
anos

5 a 9
anos

10 a 14
anos

15 a 17
anos

18 a 24
anos

25 a 34
anos

35 a 49
anos

50 a 59
anos

60 ou
mais
anos

Série1 11,590 12,854 13,751 6,329 10,280 14,658 20,493 8,907 7,553

 1,000

 10,000

 100,000



 
 

 MUNICÍPIO DE ANCHIETA/SC 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS 

_______________________________________________________________________________ 
 

 

§ 1º São objetivos do Programa Auxílio Brasil: 

I - promover a cidadania com garantia de renda e apoiar, por meio dos 

benefícios ofertados pelo SUAS, a articulação de políticas voltadas aos beneficiários, com 

vistas à superação das vulnerabilidades sociais das famílias; 

II - reduzir a pobreza e a extrema pobreza das famílias beneficiárias; 

III - promover, prioritariamente, o desenvolvimento das crianças e dos 

adolescentes, por meio de apoio financeiro a gestantes, nutrizes, crianças e adolescentes 

em situação de pobreza ou extrema pobreza; 

IV - promover o desenvolvimento das crianças na primeira infância, com foco 

na saúde e nos estímulos às habilidades físicas, cognitivas, linguísticas e socioafetivas, de 

acordo com o disposto na Lei nº 13.257, de 8 de março de 2016; 

V - ampliar a oferta do atendimento das crianças em creches; 

VI - estimular crianças, adolescentes e jovens a terem desempenho científico 

e tecnológico de excelência; e 

VII - estimular a emancipação das famílias em situação de pobreza e extrema 

pobreza, principalmente por meio: 

a) da inserção dos adolescentes, jovens e adultos no mercado de trabalho; 

b) da integração das políticas socioassistenciais com as políticas de promoção 

à inclusão produtiva; e 

c) do incentivo ao empreendedorismo, ao microcrédito e à inserção ao mercado 

de trabalho formal. 

 

5.  INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL VINCULADAS À SECRETARIA DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

São vinculados a Secretaria de Assistência Social os seguintes conselhos: 

a) Conselho Municipal de Assistência Social 

b) Conselho Municipal do Idoso 

c) Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

                                               

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13257.htm
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6. Diretrizes deliberadas para o Município 

 

As diretrizes que orientam a política pública de assistência social no Município de 

Anchieta estão em consonância com as diretrizes da política nacional de assistência social 

(PNAS 2004), que está alicerçada na Constituição Federal de 1988 e na Lei Orgânica de 

Assistência Social de 1993, e que tem como diretrizes estruturantes da gestão da Assistência 

Social: 

a) Descentralização político-administrativa e comando único das ações em cada esfera 

de governo;  

b) Participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação 

das políticas e no controle das ações em todos os níveis;  

c) Primazia da responsabilidade do Estado na condução da Política em cada esfera de 

governo;  

d) Centralidade na família para concepção e implementação de benefícios, serviços, 

programas e projetos.  

e) Financiamento partilhado entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os  

Municípios; 

f) Territorialização; 

g) Fortalecimento da relação democrática entre Estado e sociedade civil; 

 

A política de assistência social municipal, também em consonância com a política 

nacional, tem como como princípios organizativos do SUAS: 

  

I - universalidade: todos têm direito à proteção socioassistencial, prestada a  

quem dela necessitar, com respeito à dignidade e à autonomia do cidadão, sem 

discriminação de qualquer espécie ou comprovação vexatória da sua condição; 

II - gratuidade: a assistência social deve ser prestada sem exigência de contribuição  

ou contrapartida, observado o que dispõe o art. 35, da Lei nº 10.741, de 1º  

de outubro de 2003 - Estatuto do Idoso; 

III - integralidade da proteção social: oferta das provisões em sua completude,  

por meio de conjunto articulado de serviços, programas, projetos e benefícios  

socioassistenciais; 

IV - intersetorialidade: integração e articulação da rede socioassistencial com as  

demais políticas e órgãos setoriais; 

V - equidade: respeito às diversidades regionais, culturais, socioeconômicas, 

políticas e territoriais, priorizando aqueles que estiverem em situação de  

vulnerabilidade e risco pessoal e social. 
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Conforme prevê o II Plano Decenal da Assistência Social, o compromisso ético da 

política de Assistência Social é a garantia dos direitos sociais previstos na Constituição 

Federal de 1988 e do acesso à proteção social não contributiva. Neste sentido, faz-se 

necessário a manutenção e o fortalecimento da rede socioassistencial e da gestão pública 

democrática – operada por meio do pacto federativo, com responsabilidades compartilhadas 

entre entes federados, inclusive no cofinanciamento – e aberta ao controle social. A 

materialização dos direitos sociais e a provisão da proteção social não contributiva requer, 

ainda, a intersetorialidade, de modo a assegurar a necessária articulação com as  

demais políticas públicas, o Sistema de Justiça e o Sistema de Garantia de Direitos.                       

 

7. Objetivos  

7.1. Objetivo geral 

Aperfeiçoar a política de assistência social no Município de Anchieta/SC visando 

fortalecer os objetivos previstos na Lei Orgânica de Assistência Social: proteção social, 

vigilância socioassistencial e defesa e garantia de direitos. 

7.2. Objetivos específicos 

✓ Implantar a vigilância socioassistencial no município, visando qualificar o 

diagnóstico socio territorial, as ofertas socioassistenciais e a intersetorialidade com 

as demais políticas sociais; 

✓ Fortalecer e qualificar a gestão e a operacionalização do Cadastro Único de 

Programas Sociais; 

✓ Garantir e ampliar os cofinanciamentos das equipes de referência nas três esferas de 

Governo, reivindicando que nos municípios onde não haja equipamento CREAS 

instalado, o repasse financeiro ocorra integralmente já que as equipes vinculadas à 

Gestão executam o trabalho e reinvindicar o aumento do repasse de recursos no 

Município possibilitando a criação de novos programas, serviços e benefícios 

assistenciais; 
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✓ Atualizar sempre que necessário a legislação dos benefícios eventuais realizando 

estudos técnicos e debates para viabilizá-lo por meio de pecúnia assegurando aos 

beneficiados mais autonomia no que lhe é necessário; 

✓ Mapear a demanda no município para adequar a oferta dos programas existentes e/ou 

implantação de novos programas conforme a necessidade; 

✓ Acompanhar os beneficiários do BPC e suas famílias e realizar busca ativa em 

conjunto com as demais políticas sociais para assegurar o acesso aos que dele tem 

direito; 

✓ Viabilizar programas, projetos e ações que contribuam para a proteção social à 

família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; o amparo às crianças e 

aos adolescentes carentes; a promoção da integração ao mercado de trabalho; a 

habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua integração 

à vida comunitária;  

✓ Fortalecer o trabalho intersetorial visando identificar demandas, promover o 

acompanhamento e orientação às famílias; 

✓ Ampliar o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e o Serviço de 

Proteção Integral às Famílias; 

✓ Participação da população, dos usuários e dos trabalhadores do SUAS na formulação 

das políticas e no controle social das ações; 

✓ Primar pela articulação à integração entre serviços e benefícios de modo que os 

usuários beneficiários estejam inseridos e acompanhados por algum equipamento da 

política de Assistência Social; 

✓ Trabalhar na reivindicação e captação de recursos para a construção da sede própria 

da Secretaria Municipal de Assistência Social com o objetivo de para melhorar a 

qualidade da oferta dos serviços, dispondo de acolhedor e adequado para o 

atendimento das demandas; 

✓ Estruturar o plano de capacitação permanente dos trabalhadores do SUAS e dos 

Conselheiros de Assistência Social com o intuito de qualificar o trabalho e a atuação; 
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✓ Promover as melhorias necessárias nas estruturas físicas dos equipamentos socio 

assistenciais; 

✓ Adequar a legislação e qualificar os trabalhadores para a atuação da assistência social 

nas situações de emergência e de calamidade pública; 

✓ Aquisição de sistema informatizado para a Assistência Social e implantação de 

protocolo integrado de gestão de políticas de atendimentos a segmentos sociais em 

situação de risco pessoal e social a fim de produzir o conhecimento e localização das 

vulnerabilidades e riscos, das violações de direitos no território, melhorando as ações 

de vigilância socioassistencial; 

✓ Estar disponível para toda cidadã ou todo cidadão que necessitar de atendimento, 

garantindo as seguranças socioassistenciais e contribuindo com a garantia de 

direitos sociais, com especial atenção para aquelas populações que historicamente 

foram alocadas em espaços sociais de abjeção, seja por questões relacionadas a 

renda, a orientação sexual, a identidade de gênero, a cor/raça ou à etnicidade, entre 

outros marcadores que delegam uma enorme parcela da população brasileira a 

vivência de situações de violência, preconceito e estigmas. 

 

8. Prioridades, Metas e Estratégias correspondentes para a implementação do 

SUAS.  

 

As prioridades, metas e estratégias descritas nos quadros a seguir, são oriundas da análise 

do diagnóstico socio territorial, das diretrizes do SUAS e das descritas deste Plano, também 

das  deliberações da X Conferência de Assistência Social, das sugestões e prioridades 

elencadas no processo de elaboração do plano plurianual municipal, dos compromissos do 

plano de governo da atual gestão do Governo Municipal e das orientações da política de 

assistência social e do II Plano Decenal da assistência social. 



 

GESTÃO DO SUAS 

Diretriz 

Aprimorar a gestão do Sistema Único de Assistência Social no Município de Anchieta/SC por meio da 

qualificação, aperfeiçoamento, recursos humanos e financeiros necessários para o funcionamento 

regular dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, promovendo articulação entre 

os serviços e equipamentos, conselhos e demais políticas públicas locais. 

Prioridade  Meta  Ações Estratégicas  

Período Recursos 
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Implantação de sistema 

informatizado para gestão do 

SUAS e de protocolo integrado de 

gestão de políticas públicas.  

(X Conferência Municipal de  

Assistência Social, Prioridade III, 

Eixo IV ) 

Capacitar 100% dos servidores que 

atuam no SUAS visando o uso regular, 

adequado e diário do sistema contratado 

 

Reuniões periódicas entre a 

contratada e servidores do SUAS  

X X X X X  X 

Implantação de protocolo integrado de 

serviços e de atendimentos a segmentos 

sociais em situação de risco pessoal e 

social a fim de produzir o conhecimento 

e localização das vulnerabilidades e 

riscos, das violações de direitos no 

território, melhorando as ações de 

vigilância socioassistencial. 

 

Inserção de informações no 

Sistema informatizado pelos 

servidores do SUAS e reuniões 

periódicas entre as equipes 

X X X X X  X 
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Implantar a vigilância 

socioassistencial no Município 

(X Conferência Municipal de  

Assistência Social, Prioridade I, Eixo 

I ) 

Manter atualizado e sistematizado os 

dados e informações do território atendido 

para que sirvam de subsídio de 

planejamento e de estratégicas, programas 

e serviços. 

 

Identificar e manter registro atualizado 

sobre violações relacionadas à infância, 

maternidade, idosos, pessoas com 

deficiência, articulando-se em Rede com 

Promotoria, Delegacias, Secretarias, 

Conselho Tutelar, etc. 

 

Estar atentos às situações de violação que 

não são notificadas, mas que exigem 

atenção especial das equipes de proteção 

social do SUAS. 

 

Identificar potencialidades do território e 

das famílias atendidas. 

 

Efetuar consultas constantemente aos 

sistemas e sites que reúnem dados que 

qualificam o papel da vigilância 

socioassistencial e atualizar 

constantemente dados do diagnóstico 

territorial. 

 

As equipes de proteção social devem 

atualizar dados permanentemente 

junto a vigilância socioassistencial. 

 

Monitorar e avaliar os indicadores 

sociais do Município, visando o 

aprimoramento das ações e 

visualização dos resultados. (PMAS 

2018 a 2021)  

X X X X X  X 
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Mapear a demanda de serviços, 

programas, projetos e benefícios 

socioassistenciais no município  

(X Conferência Municipal de  

Assistência Social, Prioridade II, 

Eixo I ) 

Adequar a oferta dos programas existentes 

e/ou implantação de novos programas 

conforme a necessidade. 

 

Adequar a oferta de serviços e benefícios 

assistenciais conforme a necessidade 

identificada na população do território. 

 

Atualização periódica do diagnóstico 

sócio territorial obtendo dados do 

CAD.Único, dos sistemas de saúde e 

educação, conselho tutelar e outros. 

X X X X   X 



 

 

 

 

GESTÃO DO SUAS 

Prioridade  Meta  Ações Estratégicas  

Período Recursos 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

2
0
2
5
 

F
ed

era
l  

E
sta

d
u

a
l  

M
u

n
icip

a
l  

Reivindicar o aumento do repasse de 

recursos próprios do orçamento anual 

ao Fundo Municipal de Assistência 

Social. 

(X Conferência Municipal de 

Assistência Social, Prioridade I, Eixo 

II)  

Subsidiar a criação de novos programas 

voltados a geração de trabalho e renda, 

família acolhedora para crianças/ 

adolescentes e idosos, ampliar a oferta de 

benefícios eventuais e desenvolver 

políticas voltadas ao atendimento de 

jovens e adolescentes propiciando espaços 

culturais e de interação social. 

 

Atingir o percentual de 6% do orçamento 

total do município de recursos próprios 

para assistência social até 2025, sendo que 

em 2022 o percentual é de 4,18%, para 

2023 a reivindicação é de 4,78%, em 2024  

é de 5,38% e para 2025 é de 6%. 

 

Apresentar  ao Prefeito Municipal e 

Poder Legislativo, dados do 

financiamento do SUAS no 

Município e sua relação com a 

demanda de atendimento e de 

implantação de novos programas ao  

X X X X   x 
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Fomentar a participação do Conselho 

Municipal de Assistência Social e dos 

usuários na construção do orçamento 

do Fundo Municipal de Assistência 

Social. 

(X Conferência Municipal de 

Assistência Social, Prioridade II, 

Eixo II) 

Envolver 100% dos conselheiros de 

assistência social na construção do 

orçamento da assistência social 

Apresentar aos conselheiros o 

orçamento detalhado da assistência 

social para que tenham entendimento 

da questão e assim opinem na sua 

elaboração.  

X X X X   x 

Envolver o Fórum de Usuários ou outra 

instância de reunião de usuários para 

apresentar e discutir o orçamento 

municipal 

Apresentar aos usuários o orçamento 

detalhado da assistência social para 

que tenham entendimento da questão 

e assim opinem na sua elaboração. 

x x x x   x 



 

 

 

GESTÃO DO SUAS 

Prioridade  Meta  Ações Estratégicas  

Período Recursos 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

2
0
2
5
 

F
ed

era
l  

E
sta

d
u

a
l  

M
u

n
icip

a
l  

 

 

 

Construção da sede própria da 

Secretaria Municipal de Assistência 

Social para melhorar a qualidade da 

oferta dos serviços. 

(X Conferência Municipal de 

Assistência Social, Prioridade II, 

Eixo II) 

Oferecer estrutura mais adequada e 

acolhedora para atendimento das pessoas 

com a conclusão da obra no ano de 2025 

 

 

Reivindicar o repasse de emendas 

parlamentares estaduais e federais 

para o Fundo Municipal de 

Assistência Social para a construção 

da sede da Secretaria Municipal de 

Assistência Social.  

X X X X X X x 

 

Elaborar projeto de arquitetura e 

engenharia da nova sede da Secretaria 

de Assistência Social 

 

x       

Encaminhar solicitação de recursos 

para a Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Social e para o 

Governo de Santa Catarina 

 

 

x       
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Criação de um mecanismo para 

cadastro de currículos e oferta de 

empregos em parceria com as 

empresas locais. 

(X Conferência Municipal de 

Assistência Social, Prioridade I, Eixo 

IV)  

Informar a população usuária da 

assistência social das oportunidades de 

trabalho existentes no território. 

Inserir os currículos dos usuários da 

assistência social na plataforma mais 

emprego do SENAI. 

 

Contribuir com  elaboração de 

currículos para os usuários da 

assistência social. 

 

Informar por meio de ligações 

telefônicas, visitas domiciliares e 

outros meios das oportunidades 

existentes. 

 

Realizar um levantamento dos 

interesses de trabalho pelos usuários 

da assistência social. 

x x x x   x 
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Primar pela articulação à integração 

entre serviços e benefícios de modo 

que os usuários beneficiários estejam 

inseridos e acompanhados por algum 

equipamento da política de 

Assistência Social. 

(X Conferência Municipal de 

Assistência Social, Prioridade I, Eixo 

IV) 

Acompanhar 100% das famílias atendidas 

com os benefícios eventuais. 

Elaborar plano de acompanhamento 

familiar estabelecendo metas com as 

famílias visando superar a condições 

que levaram à situação de 

vulnerabilidade temporária.  

x x x x x x x 

Elaborar instrumento comum, de uso 

das duas equipes de proteção, para  

encaminhamento da família que 

recebe benefício eventual para 

inserção em serviço assistencial ou 

outras políticas públicas e Conselho 

Tutelar. 

 

x      x 
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Criar programa em parceria com a 

política de educação e saúde para 

garantir o desenvolvimento integral 

das crianças e adolescentes que 

demandam de atendimento 

diferenciado e complementar as 

políticas citadas, a fim de 

potencializar suas competências e 

habilidades. 

(X Conferência Municipal de 

Assistência Social, Prioridade IV, 

Eixo IV) 

Atender em parceria com saúde e educação 

crianças em idade de 6 a 12 anos que 

possuem dificuldade de aprendizado. 

Mapeamento das crianças que 

necessitam participar do programa. 

  

x    x x x 

Elaboração/Escrita do funcionamento 

do programa, metas, estratégias, 

público alvo, cronograma, recursos 

necessários, etc 

 

 

x    x x x 

Implantação do programa. 

x    x x x 
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Benefícios Eventuais da Assistência Social 

Manter e aprimorar o atendimento dos usuários 

por meio dos benefícios eventuais instituídos na 

legislação do SUAS: auxílio funeral, auxílio 

natalidade, vulnerabilidade temporária e situação 

de emergência/calamidade pública. 

 

 

 

 

 

Atualizar sempre que necessário a legislação dos 

benefícios eventuais realizando estudos técnicos e 

debates para viabilizá-lo por meio de pecúnia 

assegurando aos beneficiados mais autonomia no 

que lhe é necessário.  

x x x x   x 

Maior envolvimento entre as equipes dos agentes 

de saúde com a assistência social para concessão 

de benefícios eventuais. 

(X Conferência Municipal de Assistência Social, 

Prioridade VIII, Eixo I) 

 

x x x x   x 

Viabilizar a concessão de benefícios eventuais em 

forma de pecúnia. 

(X Conferência Municipal de Assistência Social, 

Prioridade III, Eixo I) 

 

x x x x  x x 

Elaborar resoluções que regulamentam o benefício 

de vulnerabilidade temporária. 

 

x      x 

Atualizar formulário de entrega de cestas básicas 

contendo itens e quantidades que são entregues. 

 

x      x 

Elaborar e atualizar resolução pelo Conselho de 

Assistência Social que estabelece os itens que 

compõe a cesta básica. 

x x x x   x 
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Gestão e operacionalização do Cadastro 

Único de Programas Sociais; e Programa 

Auxílio Brasil  
Manter 100% dos cadastros atualizados no 

Cad.Único. 

 

Fortalecer a articulação intersetorial entre as áreas 

de saúde, educação e assistência social tendo em 

vista o acompanhamento das condicionalidades do 

Auxílio Brasil. 

 
Manter o índice de atualização dos cadastros junto ao 

CAD Único, garantindo que a Média do IGD PBF seja 

mantida ou ampliada.   

Divulgar os objetivos, critérios, prazos do 

CadÚnico.  

x x x x x x x 

Capacitação permanente para os profissionais 

que atuam no CadÚnico 

 

x x x x  x x 

Manter servidor efetivo responsável pela 

entrevista e atualização de dados do 

CADúnico com carga horária de 40 horas 

semanais. 

 

x x x x  x x 

 

Realizar encontros no mínimo semestrais 

com os beneficiários do Auxílio Brasil. 

 

x x x x x x x 

Realizar o chamamento das famílias cadastradas 

no CADÚnico, para a atualização cadastral, 

realizar a busca ativa, visitas domiciliares com 

equipe de referência e instância de controle do 

PBF. 
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Plano Municipal de Assistência 

Social 2022 a 2025. 

 

 

  

Monitorar, avaliar e executar o Plano 

Municipal de Assistência Social no 

período de 2022 a 2025 em conjunto com 

as equipes municipais de proteção social 

do SUAS 

 

Elaborar a agenda anual de atividades 

baseada nas ações estratégicas 

previstas para cada ano de execução 

do Plano Municipal de Assistência 

Social. (PMAS 2018 a 2021)  

x x x x   x 

Plano Municipal de Assistência 

Social 2026-2029 Elaborar o Plano Municipal de Assistência 

Social 2026-2029 

 

 

 

 

Constituir comissão para elaborar o 

Plano Municipal de Assistência 

Social (2026-2029) 

 

 

   x   x 
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Educação Permanente para os trabalhadores do 

SUAS e conselheiros de assistência social. 

(Conselho - X Conferência Municipal de 

Assistência Social, Prioridade III, Eixo III) 

  

Estruturar o plano de capacitação permanente dos 

trabalhadores do SUAS e dos Conselheiros de 

Assistência Social com o intuito de qualificar o trabalho 

e a atuação. 

 

Efetuar levantamento junto aos trabalhadores e 

conselheiros, de conteúdos de estudo e 

aprofundamento que estejam ligados às diretrizes 

deste plano.  

x      x 

Elaborar calendário plurianual de capacitação 

municipal incluindo atividades promovidas na 

região e no Estado e outras políticas intersetoriais, 

com revisão anual e monitorar sua execução. 

 

x x x x   x 

Incentivar trabalhadores e conselheiros a 

aprimorar o conhecimento sobre o SUAS e 

estratégias de atendimento. 

 

x x x x   x 

Participar de capacitações promovidas pelo 

colegiado regional, pela Secretaria de 

Desenvolvimento Social, pela FECAM e outras 

entidades e órgãos parceiros 

x x x x  x X 

 

 

 



 

 

 

 

GESTÃO DO SUAS 
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Plano de carreira específico dos servidores 

do SUAS considerando o que preconiza a 

Norma Operacional Básica de Recursos 

Humanos do Sistema Único de Assistência 

Social – NOB/RH/SUAS e as garantias já 

previstas no plano de carreira dos servidores 

públicos municipais. 

Assegurar a profissionalização da política  

de assistência social, qualificando a oferta dos 

serviços aos usuários. 

Manter completa as equipes de referência na 

proteção social básica e especial com 

ingresso por Concurso Público.  

X X X X X X x 

Adequar as atribuições dos profissionais que 

compõe as equipes de referência e dos 

profissionais de nível médio. 

 

X      x 

Promover o enquadramento dos servidores de 

nível médio na proteção social básica, 

alterando a nomenclatura do cargo de monitor 

social para orientador social. 

 

X      x 

Avaliar a contratação de coordenador para o 

CRAS, ampliar carga horária de psicólogo na 

Gestão para 40h e orientador 40h ou técnico 

no SCFV 

 

 

 

x       



 

 

GESTÃO DO SUAS 
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Estruturas físicas adequadas dos 

equipamentos sócio assistenciais, e 

condições de trabalho aos servidores. 

Oferecer boas condições físicas e estruturais 

para o atendimento da população bem como 

para o desenvolvimento do trabalho dos 

servidores da Secretaria de Assistência Social. 

Garantir EPIs quando necessários aos 

trabalhadores do SUAS.  

x x x x x x x 

Garantir equipamentos salas contendo os 

equipamentos e instrumentos para o bom 

atendimento dos usuários e boas 

condições de trabalho aos servidores. 

(Computadores, ar condicionado, 

cadeiras, etc..) 

 

x x x x x x x 

Identificação adequada dos 

equipamentos sócio assistenciais, com 

colocação de placas onde for necessário. 

 

x x x x x x x 

Garantir acessibilidade nos equipamentos 

sócio assistenciais. 

 

x x x x x x x 

Colocação de cerca nos arredores do 

CRAS. 

  

 

x x x x x x x 



 

 

GESTÃO DO SUAS 
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Atuação em situações de emergência e 

de calamidade pública. Adequar a legislação e qualificar os 

trabalhadores para a atuação da assistência 

social nas situações de emergência e de 

calamidade pública; 

 

Conhecer o plano de contingência da 

Defesa Civil Municipal e sugerir edições 

a partir do trabalho da assistência social.  

x x x x   x 

Participar da coordenadora municipal de 

Defesa Civil. 

 

x x x x   x 

Oportunizar a participação em 

capacitações sobre a atuação da política 

de assistência social em situações de 

emergência e de calamidade pública. 

 

x x x x x x x 



 
 

 

 

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 

Diretriz 

 Aprimorar a proteção social básica visando prevenir situações de vulnerabilidade e risco social por meio do desenvolvimento de potencialidades 

e aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, tendo como referência a Tipificação Nacional de Serviços 

Socioassistenciais. 

Prioridade  Meta   Ações Estratégicas  

Período Recursos 
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Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos 

Ampliar gradativamente o atendimento no Serviço 

de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para 

crianças e adolescentes de 6 a 14 anos até atingir 

60% da meta pactuada (108 crianças). 

Planejar projetos (Inicio, Meio e Fim) para 

serem executados no SCFV a partir das 

demandas identificadas no território, incluindo 

a oferta de oficinas de convivência e 

fortalecimento de vínculos de acordo com o 

perfil e interesse do público. 

X X X X X X X 

Implantar o Serviço de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos para crianças de 0 a 6 anos em conjunto 

com a Pastoral da Criança. 

 

 

Realizar o levantamento via Cadúnico das 

crianças que podem ser inseridas no SCFV e 

ofertar atendimento ao menos uma vez na 

semana. 

X X X X X X X 

Implantar o Serviço de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos para adolescentes de 14 a 17 anos. 

 

 

Promover oficinas de orientação profissional, 

acompanhamento de projeto de vida, 

afetividade e sexualidade. 

Realizar pesquisa via google forms dos 

interesses desse público para na sequência 

planejar o trabalho. 

X X X X X X X 

Fortalecer as atividades do SCFV no município 

buscando articular parcerias com outras entidades. 

Promover a diversificação dos serviços, com 

atividades atrativas a cada faixa etária, a ampla 

divulgação das atividades ofertadas junto às 

escolas do município e busca ativa, através de 

visitas domiciliares.  

X X X X X X X 



 
 

 

 

 

 

 

 

Reativar o SCFV Idosos ampliando o atendimento. 

Realizar o mapeamento de idosos que se 

encontram na em situação de público 

prioritário, considerando demais 

vulnerabilidades que não estão elencadas no 

SISC, de acordo com avaliação técnica. 

X X X X X X X 

Criar espaços de interação e reflexão intergeracional 

para troca de saberes e vivências. 

Realizar encontros entre os públicos atendidos 

no SCFV. 

X X X X X X X 

Fomentar a importância da alimentação e hábitos 

saudáveis.  

Implantar a horta comunitária no SCFV e 

estimular a separação correta dos resíduos 

sólidos (lixo orgânico e reciclado). 

Elaboração e utilização de cardápio nutricional. 

X X X X X X X 

Ampliar a participação de familiares e responsáveis 

nas atividades desenvolvidas no SCFV. 

Criar estratégias que envolvam de maneira 

efetiva pais e responsáveis nas atividades 

propostas, exemplos: dia da família no SCFV, 

reuniões, entre outros. 

X X X X X X X 

Implementar o planejamento participativo. 
Fazer um levantamento com os usuários 

envolvidos sobre temas e atividades. 

X X X X X X X 

 Planejamento das ações 

Realizar planejamento conjunto com monitores 

sociais, equipe CRAS das atividades a serem 

desenvolvidas anualmente. 

Reuniões de equipe, estudos dirigidos, 

utilização de instrumentais, monitoramento e 

avaliação. 

X X X X X X X 

  
 

 

       



 
 

 

 

  

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 
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Atendimento as pessoas com deficiência e 

idosos. 

Prevenir riscos sociais  

e violações de direitos das pessoas com deficiência e 

idosos, com perda de autonomia no intuito de prestar 

apoio e qualificação aos cuidadores. 

 

 

Capacitar a equipe e planejar a organização do 

Serviço   

X X X X X X X 

Realizar diagnóstico e mapeamento das pessoas 

idosas e com deficiência que podem ser 

atendidas no Serviço 

 

X X X X X X X 

Elaboração de Plano Individuais de 

Atendimento 

 

X X X X X X X 

Através da visita domiciliar localizar e 

mobilizar as famílias para participar do serviço, 

bem como para o acompanhamento domiciliar, 

sobre situações de conflitos familiares, violação 

de direitos e as dificuldades de se deslocar até o 

serviço. 

X X X X X X X 

Implantação do projeto idoso multiplicador 

 

X X X X X X X 

  
Capacitação aos cuidadores como estratégia de 

melhorar o atendimento.  

X X X X X X X 

  
 

 

       



 
 

 

 

 

 

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 

Prioridade  Meta   Ações Estratégicas  
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Serviço de Proteção Integral às Famílias - 

PAIF 

Acompanhar 80%, considerando os que não desejam 

participar e os que recebem e não residem aqui das 

famílias beneficiárias do Auxílio Brasil e do 

Benefício de Prestação Continuada – BPC,  por meio 

do PAIF. 

 

 

Encontros grupais no CRAS, no SCFV e 

encontros descentralizados nas comunidades.  

X X X X X X X 

 

Realizar visitas domiciliares às famílias 

beneficiárias pelo Auxílio Brasil. 

 

X X X X X X X 

 

Encontros das famílias do Auxílio Brasil uma 

por semestre, descentralizados (Nos bairros, 

comunidades e centro). 

 

X X X X X X X 

 

Encontros com famílias dos beneficiários do 

BPC em parceria com a APAE. 

 

X X X X X X X 

Inserir no CadÚnico os beneficiários do BPC Atingir 100% de Cadastramento no CadÚnico das 

famílias com presença de beneficiários do BPC e 

manter a atualização dos cadastros existentes. 

Realizar busca ativa, chamamento público via 

meios de comunicação de famílias com a 

presença de beneficiários do BPC. 

Parceria com as demais políticas públicas de 

atendimento.  

 X X X X   

  
 

 

       



 
 

 

 

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 
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Preparação para a inserção no mercado de 

trabalho. 

  
Preparar os usuários da política de assistência social 

para o acesso ao mercado  de trabalho. 

 

Trabalhar apresentação, currículo, o 

comportamento nas mídias sociais, regras e 

hierarquia.  

X X X X X X X 

 

Promover a sensibilização e compreensão da 

equidade e proteção social como direito do 

cidadão. 

 

Garantir o acesso aos direitos. 

Desenvolver atividades coletivas.  

Divulgar nos meios de comunicação os 

direitos socioassistenciais, benefícios e forma 

de acesso. 

X X X X X X X 

Garantir o acesso ao encaminhamento e 

solicitação ao público elegível do BPC. 

 

Promover a maior abrangência nos atendimentos 

garantindo o acesso de direitos.  

Fazer busca ativa junto às demais políticas 

públicas de possíveis beneficiários do BPC. 

Realizar vistas domiciliares as famílias 

identificadas que estejam no perfil de 

beneficiárias do BPC. 

Ampliar a divulgação de critérios e formas de 

acesso ao BPC por meio das mídias sociais e 

lideranças da comunidade (agentes 

comunitários, pastoral da criança...). 

X X X X X X X 

Garantir que os Serviços da Proteção Social 

Básica disponham de materiais pedagógicos e 

equipamentos para o desenvolvimento das 

atividades propostas. 

 

Manutenção e aquisição de matérias necessários 

para a realização das atividades com qualidade. 

Adquirir materiais pedagógicos e 

equipamentos necessários para o 

desenvolvimento das atividades nos Serviços 

da Proteção Social Básica. 

 

X X X X X X X 



 
 

 

 

Operacionalizar a cessão definitiva do veículo 

utilizado pela equipe CRAS através da 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento 

Social.  

Adquirir um novo veículo para a PSB a fim de 

melhorar as condições e atendimentos prestados 

pelos profissionais. 

Manter contato com a Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Social solicitando a doação 

do veículo Corsa cedido ao município. 

Leiloar o veículo existente.  

Prever orçamento complementar para 

aquisição de novo veículo. 

X X X X X X X 

Melhorar condições de atendimento para 

operacionalização do Cadastro Único.  
Assegurar um ambiente confortável e adequado que 

garanta a privacidade e sigilo as famílias atendidas. 

Ampliar o Centro de Referência da Assistência 

Social possibilitando melhores condições de 

atendimento. 

X X X X X X X 

Possibilitar que o Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos ocorra no mesmo 

espaço que o CRAS. 

  

Gerar economia ao município, considerando o valor 

significativo de aluguel, que poderá ser investido em 

outras prioridades 

 

 

Criação de um espaço adequado, planejado 

para desenvolver atividades com maior 

qualidade visando o bem estar dos usuários 

que frequentam o SCFV, possibilitando um 

maior acompanhamento da equipe de 

referência do CRAS. 

X X X X X X X 

Geração de renda e qualificação profissional 

aos usuários da política pública de Assistência 

Social.  

Agregar novos conhecimentos e capacitações para 

geração de renda visando potencializar as chances de 

inserção no mercado de trabalho as famílias 

atendidas. 

Formar parcerias. 

Promover atividades visando potencializar as 

chances de inserção no mercado de trabalho. 

Ofertar cursos gratuitos. 

 

X X X X X X X 

Divulgação dos serviços da Proteção Social 

Básica. 
Ampliar o acesso da população a informações 

referentes aos serviços prestados pela Proteção 

Social Básica no município. 

Utilizar das mídias sociais dos grupos 

organizados para divulgar os serviços 

ofertados. 

X X X X X X X 

Realizar ações comunitárias/campanhas 

visando a prevenção de situações de riscos e 

vulnerabilidades.  
Levar conhecimento a população sobre temas de 

relevância social e violação de direitos. 

Realizar ações comunitárias através de 

palestras, rodas de conversas, campanhas 

informativas levando em consideração o 

calendário de datas comemorativas. 

X X X X X X X 

   
       



 

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE  

Diretriz 

Aprimorar a proteção social básica de média complexidade, com o intuito de restabelecer vínculos 

familiares ou de territórios, tendo como referência a Tipificação Nacional de Serviços 

Socioassistenciais. 

Prioridade  Meta   Ações Estratégicas  
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Acompanhamento, pela equipe de proteção 

social especial, das famílias com violações 

relacionadas ao uso de drogas lícitas e 

ilícitas. 

Oferecer suporte psicossocial às famílias com 

fragilidade de vínculos em virtude do uso de 

drogas lícitas e ilícitas.  

Incentivar a criação de grupos de entre ajuda, 

à exemplo do AA, em conjunto com a 

Secretaria de Saúde.  

x x x x   x 

Realizar visitas domiciliares periódicas para 

acompanhamento familiar. 

 

x x x x   x 

Promover encontros entre as famílias do 

território para orientações e partilhas. 

 

x x x x   x 

Preenchimento do formulário de Registro 

Mensal de Atendimento (RMA) modelo 

CREAS, da média complexidade 

Manter registro das demandas atendidas pelos 

profissionais da equipe com a finalidade de 

subsidiar dados da vigilância socioassistencial e o 

planejamento de programas e estratégias. 

Manter pasta arquivo física para guarda dos 

formulários de RMA. 

x x x x   x 

  
 

 

       



PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE  

Prioridade  Meta   Ações Estratégicas  

Período Recursos 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

2
0
2
5
 

F
ed

era
l  

E
sta

d
u

a
l  

M
u

n
icip

a
l  

Aplicação das diretrizes e ações do SIMASE – 

Sistema Municipal de Atendimento 

Socioeducativo.  

Manter o funcionamento do Serviço de Proteção 

Social de Adolescentes em medida socioeducativa de 

Liberdade Assistida (LA) e Prestação de Serviço à 

Comunidade (PSC), com avaliação periódica da 

equipe de coordenação e do órgão de controle social. 

(CMDCA) 

Execução do planejamento constante no plano 

municipal de atendimento socioeducativo, 

revisado no ano de 2021. 

x x x x   x 

Utilização do SIPIA/SINASE pelos operadores 

do Sistema Municipal. 

x x x x   x 

Realização de reuniões periódicas da equipe de 

referência responsável pela execução e 

acompanhamento das medidas. 

 

x x x x   x 

Cumprimento do Plano Individual de 

Atendimento de cada adolescente. 

x x x x   x 

Revisar ou criar os instrumentos normativos 

(Regimento, Plano Pedagógico) do Serviço de 

Proteção Social ao Adolescente em 

cumprimento de medida socio educativa de 

Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à 

Comunidade. (PMAS 2018 a 2021) 

 

x x x x   x 

Plano Municipal de Atendimento 

Socioeducativo 2023-2033 

Elaborar o novo plano de atendimento socio 

educativo para os próximos 10 anos tendo em vista 

que o atual é valido por 10 anos. 

Constituir comissão responsável pela 

elaboração do Plano, considerando as diretrizes 

e orientações da Lei Federal. 

 x     x 



 

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE  

Prioridade  Meta   Ações Estratégicas  
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Atenção às Mulheres Vítimas de Violência   

Promover a articulação entre os órgãos de 

proteção e atendimento às mulheres vítimas de 

violência, com encontros periódicos e 

estabelecimento de fluxos de funcionamento, 

encaminhamentos, tendo em vista a implantação 

da Rede de proteção e atendimento às mulheres 

vítimas de violência em Anchieta/SC. 

 

Identificação, cadastramento e 

acompanhamento de mulheres vítimas de 

violência por meio de visitas domiciliares 

e atividades coletivas.  

x x x x   x 

Implantação de observatório/banco de 

dados sobre a violência contra a mulher no 

território. 

 

x x x x   x 

Criação do Conselho da Mulher. 

 
x      x 

Realização da Conferência da Mulher. 

 

 

x      x 

Realização de campanha, uma vez ao ano, 

preferencialmente no mês de novembro, 

para informação e conscientização sobre o 

assunto. 

 

x x x x   x 

  
 

 

       



 

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE  

Prioridade  Meta   Ações Estratégicas  
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Atenção à pessoa idosa vítima de 

violência  

Implantação do protocolo de rede 

intersetorial de atenção à pessoa idosa 

em situação de violência do Estado de 

Santa Catarina. 

Realização de momentos de estudos 

sobre o protocolo PISC sugerido pelo 

MP de SC com equipes SUAS e Rede 

Intersetorial.  

x      x 

Fortalecer o Conselho do Idoso. 

 
x x x x   x 

Refletir sobre a criação do Fundo 

Municipal do Idosos como mecanismo 

de captação de recursos para investir 

em projetos inovadores na  política de 

atendimento ao idoso. 

 

x      x 

Promover campanha, no mês de junho 

ou outubro, sobre o envelhecimento, 

violência contra a pessoa idosa e 

direitos da pessoa idosa. 

 
 

x x x x   x 

  
 

 

       



 

 

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE  

Prioridade  Meta   Ações Estratégicas  
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Atenção à criança e adolescente vítima de 

violência. 

Fortalecer a rede de proteção à infância e 

adolescência com aprimoramento de fluxos e 

encaminhamentos. 

 

Coordenar a Rede e realizar planejamento 

de reuniões e capacitações.  

x x x x   x 

Implantar a escuta especializada de crianças e 

adolescentes conforme lei 13.431/2017, junto 

com o CMDCA, políticas de saúde e educação. 

Criar grupo gestor para implantação da 

escuta especializada. 

 

x      x 

Capacitar os profissionais da rede de proteção 

em metodologias não revitimizantes de  

atenção às crianças e adolescentes 

 

 

Promover capacitações para os atores que 

compõe a Rede utilizando recursos do 

FIA. 

 

 

x x x x   x 

Realizar campanhas para sensibilizar a 

comunidade sobre as violações dos direitos de 

crianças e adolescentes à exemplo do 18 de 

maio, dia do ECA, e outras datas. 

 

 

 

Constituir comissão para coordenar e 

planejar as campanhas a serem realizadas a 

cada ano sobre os temas relacionados à 

infância e adolescência. 

 

x x x x   x 

  
 

 

       



 

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE  

Diretriz 

Aprimorar a proteção social básica de alta complexidade, tendo como referência a Tipificação 

Nacional de Serviços Socioassistenciais. 

Prioridade  Meta   Ações Estratégicas  

Período Recursos 
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Atendimento à criança e adolescente 

Dar continuidade à oferta do serviço de 

acolhimento institucional de crianças e 

adolescentes na modalidade de Casa Lar, por 

intermédio do Consórcio do CRESIM. 

 

Aprimorar a qualidade do atendimento e o 

controle social do serviço oferecido junto a 

Casa Lar. 

  

x x x x   x 

 

 

Estudar a viabilidade de implantação do  

serviço de acolhimento para crianças e 

adolescentes em família acolhedora. 

 

 

Estruturar o Serviço de Família 

Acolhedora no Município integrando a 

equipe da Casa Lar como equipe técnica de 

Referência junto com a equipe da proteção 

social especial 

 

x x x x    

Atendimento mulheres vítimas de 

violência 

Assegurar proteção social para as mulheres que 

necessitam de abrigo temporário ou 

deslocamento para familiares em razão de 

sofrimento de violência. 

Atender de forma acolhedora a mulher 

vítima de violência e quando necessário 

encaminhar para abrigo temporário e ou 

encaminhamento para residência de 

familiar. 

x x x x   x 

  
 

 

       



 

 

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE  

Prioridade  Meta   Ações Estratégicas  

Período Recursos 
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Atendimento à pessoa idosa e com 

deficiência 

Ofertar o serviço de acolhimento da pessoa 

idosa e com deficiência em que for identificada 

necessidade em Instituição de Longa 

Permanência para Idosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assegurar que a institucionalização de 

pessoa idosa e com deficiência ocorra 

somente quando comprovadamente 

necessário. 

 

 

Acompanhar os idosos e pessoas com 

deficiência que estão em Instituições de 

Longa Permanência e fiscalizar a prestação 

do serviço junto com o Conselho do Idoso 

e de Assistência Social.  

x x x x   x 

Fazer estudos sobre a viabilidade de 

implantação do serviço de acolhimento de 

pessoas idosas e com deficiência em família 

acolhedora 

Conhecer o funcionamento do Serviço e 

fazer estudo de realidade sobre a aceitação 

da comunidade para contribuir com a 

implantação do respectivo serviço. 

x       

  
 

 

       



CONTROLE SOCIAL  

Diretriz 

  Ampliar e fortalecer a participação dos usuários e do Conselho de Assistência Social na gestão, no 

controle e fiscalização do Sistema Único de Assistência Social em Anchieta/SC 

Prioridade  Meta   Ações Estratégicas  

Período Recursos 
2
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Fórum permanente da sociedade civil e de usuários 

da assistência social.  

(X Conferência Municipal de Assistência Social, 

Prioridade I, Eixo III) 

Criação de um fórum permanente da sociedade civil para 

discutir a política de Assistência Social, promovendo 

encontros que possam estimular e qualificar o usuário 

para a discussão da política, fomentando o protagonismo 

desses sujeitos. 

 

Escolher dois representantes por programa, 

serviço ou benefício assistencial para constituir 

comissão organizadora/fomentadora do Fórum. 

 

Criar espaços de discussões garantindo a ampla 

participação dos usuários estabelecendo 

calendário anual.  

X       

Conselho de Assistência Social 

Fortalecer o Conselho de Assistência Social como 

instância de controle e fiscalização dos serviços, 

programas e benefícios assistenciais e de transferência de 

renda, a exemplo do Auxílio Brasil. 

Promover a interação do CMAS como os demais 

Conselhos através da realização de encontros 

articulados dos conselhos municipais para 

esclarecer o papel e a importância da participação 

potencializando o controle social. 

(X Conferência Municipal de Assistência Social, 

Prioridade I, Eixo III)  

 

 

x x x x x  x 

 

 

Promover visitas e encontros dos Conselheiros de 

Assistência Social aos equipamentos e serviços do 

SUAS 

 

 

 

 

x x x x x  x 



 

Envolver o Conselho de Assistência Social no 

acompanhamento e supervisão do SUAS, e 

também na elaboração de novos programas e 

projetos locais. 

 

 

x x x x   x 

 

Fortalecimento do Conselho  

Municipal de Assistência Social -  

CMAS como instância de Controle  

Social do Programa Bolsa Família 

 

 

 

x x x x x  x 
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10. Resultados e impactos esperados 

Os resultados e impactos esperados são: 

a) Na gestão do SUAS: 

- Assegurar o financiamento da política de assistência social nos níveis municipal, 

estadual e federal, de modo que continuado, possibilitando o fortalecimento dos 

serviços já oferecidos bem como sua ampliação e ainda a criação de novos 

programas assistenciais no Município; 

- Garantia de equipes completas para atendimento na proteção social básica e na 

proteção social especial vinculada à gestão; 

- Assegurar boas condições físicas para o atendimento das equipes e para o 

acolhimento das pessoas atendidas, realizando adaptações nos espaços físicos e 

adquirindo equipamentos necessários, priorizando a edificação de uma sede 

própria da secretaria de assistência social; 

- Implantação da vigilância socio assistencial; 

- Utilização de sistema informatizado de gestão da assistência social; 

- Garantir a oferta de benefícios eventuais de acordo com a demanda da população 

do território; 

- Capacitação permanente aos trabalhadores e conselheiros de assistência social; 

- Gestão adequada e eficaz do Cadastro Único de Programas Sociais e dos 

benefícios de transferência de renda. 

b) Na proteção social básica: 

- Contribuir para assegurar a proteção social das famílias referenciadas no CRAS; 

- Ampliar o acompanhamento das famílias beneficiárias com os programas de 

transferência de renda; 

- Ampliar o atendimento nos Serviços da proteção social básica (PAIF, SCFV); 

- Atender em domicílio pessoas idosas e com deficiência; 

- Contribuir para a qualificação dos usuários da política de assistência social para 

o mercado de trabalho; 

c) Na proteção social especial de média e alta complexidade: 
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 - Qualificar o atendimento das demandas da proteção social especial de média e 

alta complexidade assegurando agilidade e profissionalismo pelas equipes; 

- Efetuar o registro e a gestão dos registros de dados de violação de direitos de 

idosos, mulheres, crianças; 

- Contribuir com o fortalecimento da Rede de Infância e Adolescência e incentivar 

a implantação das redes de atendimento às mulheres vítimas de violência e idosos. 

 

d) No controle social: 

- Qualificar a atuação do controle social na gestão da política de assistência social; 

- Constituição de um fórum permanente da sociedade civil e de usuários da 

política de assistência social. 

 

 

 

11. Recursos materiais, humanos e financeiros disponíveis e necessários;  

11.1Materiais Permanentes: 

BENS ALOCAÇÃO 

01 Veículo Palio Secretaria de Assistência 

01 Aparelho de Celular Secretaria de Assistência Social 

02 Computadores de mesa Secretaria de Assistência Social 

02 Noot book Secretaria de Assistência Social 

02 Impressoras Secretaria de Assistência Social 

02 Computadores de Mesa CRAS 

01 Noot Book CRAS 

01 Data Schow CRAS 

01 Veículo Corsa CRAS 

01 Aparelho de celular CRAS 

01 Aparelho de celular SCFV 

01 Noot Book SCFV 
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11.2 Materiais Humanos: 

 

Secretaria de Assistência Social 

Quant. Cargo/Função Vínculo  C. horária Escolaridade 

01 Secretário Municipal Comissionado 40h Especialização 

01 Gerente de Inclusão 

Social 

Comissionado 40h Ensino Médio 

01 Motorista Efetivo 40h Ensino Médio 

01 Auxiliar de Serviços 

Gerais 

ACT 40h Ensino Fundamental 

 

 

Proteção Social Básica 

Quant. Cargo/Função Vínculo  C. horária Escolaridade 

01 Assistente Social Efetivo 30h Especialização 

01 Psicóloga Efetivo 40h Especialização 

01 Auxiliar 

Administrativo 

Efetivo 20h Ensino Médio 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

Quant. Cargo/Função Vínculo  C. horária Escolaridade 

05 Monitoras Sociais Efetivo 20h 5 – Graduação 

01 Auxiliar de Serviços 

Gerais 

Efetivo 40h Ensino Médio 

 

Proteção Social Especial 

Quant. Cargo/Função Vínculo  C. horária Escolaridade 

01 Assistente Social Efetivo 30h Especialização 

01 Psicóloga Efetivo 20h Especialização 
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11.3 Recursos financeiros: 

 

Saldo em contas em 29/11/2021 conforme repassado pela Tesouraria Municipal: 

 

FMAS PROPRIOS R$ 950,89 

FEAS/SC INVESTIMENTO R$ 148.524,10 

FEAS/SC BENEFICIOS EVENTUAIS R$ 42.339,91 

FEAS/SC CUSTEIO R$ 61.530,52 

IGD/BOLSA FAMILIA R$ 25.033,20 

IGD/SUAS R$ 7.904,11 

SCFV R$ 28.577,80 

CRAS R$ 10.659,83 

Piso Transição R$ 9.499,19 

COVID EPI R$ 3.403,53 

Fonte: Tesouraria Municipal  

 

 

Fonte: https://aplicacoes.mds.gov.br/suaswebcons/restrito/execute.jsf?b=*tbmepQbsdfmbtQbhbtNC&event=*fyjcjs  

https://aplicacoes.mds.gov.br/suaswebcons/restrito/execute.jsf?b=*tbmepQbsdfmbtQbhbtNC&event=*fyjcjs


 
 

 MUNICÍPIO DE ANCHIETA/SC 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS 

_____________________________________________________________________________ 
 

12. Mecanismos e fontes de financiamento 

Considerando a Lei Municipal n. 2.567/2021 de 24 de setembro de 2021 que estabeleceu o Plano Plurianual do Município de Anchieta, o 

orçamento da assistência social para os anos de 2022 à 2025 ficou assim estabelecido: 
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Fonte: Contabilidade Municipal  
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ANO Planejamento 

Orçamentário do 

Município (em 

reais) – PPA Geral 

do Município 

Orçamento da 

Assistência Social 

(em reais) – PPA 

Assistência Social 

Percentual da 

Assistência Social 

em relação ao 

Orçamento 

Municipal. 

2022 R$ 27.340.000,00 R$ 1.032.400,00 3,78% 

2023 R$ 30.076.063,50 R$ 1.135.640,00 3,78% 

2024 R$ 33.083.669,80 R$ 1.249.204,00 3,78% 

2025 R$ 36.392.036,50 R$ 1.374.124,40 3,78% 

Fonte: Contabilidade Municipal  
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13. Cobertura da rede prestadora de serviços 

 

13.1 Equipamentos Públicos 

Equipamento – Proteção Social Básica Nº de Famílias 

Atendidas e/ou 

Acompanhadas 

CRAS 68 

PAIF 70 

SCFV – 6 a 15 anos 75 

Atendimento à Domicilio  - 

Equipamento – Proteção Social Especial de Média Complexidade 

(O Município não possui o equipamento mas atende por meio da 

equipe técnica vinculada à gestão da Assistência Social que 

denominamos de equipe de proteção social especial.)  

Nº de Famílias 

Atendidas e/ou 

Acompanhadas 

Serviço de Medidas Sócio Educativas em Meio Aberto e Liberdade 

Assistida 

07 

Atendimento de situações de violação de direitos (mulheres, crianças, 

idosos, etc..) 

20 

Equipamento – Proteção Social Especial de Alta Complexidade 

(O Município não possui o equipamento mas atende por meio da 

equipe técnica vinculada à gestão da Assistência Social que 

denominamos de equipe de proteção social especial.) 

Nº de Famílias 

Atendidas e/ou 

 Acompanhadas 

Atendimento de crianças e adolescentes em Casa Lar mediante 

consórcio público 

0 

Atendimento de idosos e pessoas com deficiência em Instituições de 

Longa Permanência contratadas 

03 

Dados em 29/11/2021 

13.2 Rede Socioassistencial 

Nome da entidade  Forma de inscrição no 

CMAS 

Nível de 

proteção 

Descrição das 

principais ações 

Associação de Pais e 

Amigos dos 

Excepcionais de 

Anchieta - APAE 

(x) Entidade  

 

(x ) Serviço 

(   ) 

Programa 

(   ) Projeto 

(   

)Benefício 

( x ) Básica 

( x ) Média 

Complexidad

e 

(   ) Alta 

Complexidad

e 

Educacional 

Habilitação e 

reabilitação em 

saúde 
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13.3 Equipamentos das Demais Políticas Públicas (se entenderem necessário).  

Saúde – Unidades de Saúde  

Unidade Básica de Saúde do Centro 

Unidade Básica de Saúde Linha João Café Filho 

Unidade de Pronto Atendimento 24h 

Educação – Escolas Municipais  

Centro Municipal de Educação Infantil e Fundamental 

Escola Xavantes 

Escola Isolada Nº 10 (Paralisada temporariamente) 

Escola Isolada Nº21 

Jardim de Infância Cantinho da Alegria 

Jardim de Infância Pequeno Exemplar 

Jardim de Infância Menino Jesus 

Jardim de Infância Branca de Neve 

Jardim de Infância Chapeuzinho Vermelho (Paralisada temporiamente) 

Jardim de Infância Pequeno Príncipe 

Creche Pro Infância 

Escolas Estaduais 

Escola de Educação Básica Professor Osni Paulino da Silva 

Escola de Ensino Fundamental Padre Reinaldo Stein 

Escola de Ensino Fundamental João Café Filho 

14. Indicadores de monitoramento e avaliação 

                    O Plano Municipal de Assistência Social possibilita uma visualização ampla 

de como será executada a Política de Assistência Social no município, para o alcance das 

metas de curto e médio prazo estabelecidas, de acordo com as prioridades e com a 

disponibilidade de recursos. O plano também possui a sistemática de acompanhamento 

da sua implantação, o que requer a apresentação da proposta de monitoramento da 

execução, parcial ou total de cada uma das ações, serviços e programas. Desta forma, 

deverá ser viabilizada avaliação da eficácia e da efetividade das ações propostas, bem 
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como será permitido, a médio e longo prazo o conhecimento do impacto causado nas 

condições de vida da população usuária da Política.  

Na tabela abaixo estão descritos os aspectos estabelecidos para o monitoramento 

deste plano: 

Níveis de Proteção Instrumentos  Periodicidade 

 

 

Gestão 

Atualização anual do plano Anual 

Reuniões com as equipes de proteção 

social 

Mensais 

Atuação do Conselho de Assistência 

Social 

Mensais 

Conferência de Assistência Social 

 

Cada quatro anos 

Implantação da vigilância assistencial 

 

Permanente 

Gestão dos dados do cadastro único e 

atualização 

Diário 

Proteção Social Especial de 

Média Complexidade 

Atualização das diretrizes para a média 

e alta complexidade 

Anual 

Implantação de relatório mensal de 

atendimento 

Mensal 

Planejamento anual do serviços da 

média e alta complexidade e avaliação 

periódica 

Anual 

Monitoramento do planejamento anual Diário 

Proteção Social Básica Atualização das diretrizes para a média 

e alta complexidade 
Anual 

Registro mensal de atendimentos – 

RMA 

Mensal 

Relatório de frequência do SISC Mensal 

Percentual de famílias do CAd.Único 

em acompanhamento 

Mensal 

Planejamento anual dos serviços de 

proteção social básica 

Anual 

Monitoramento do planejamento da 

proteção social básica 
Diário 
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15. Espaço temporal de execução. 

         Indicado no item “Prioridades, Metas e Estratégias”, consta o ano de 

execução, para posterior acompanhamento do CMAS do decorrer dos 4 anos de execução, 

conforme competência do Controle Social no âmbito do Município.  
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