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1. IDENTIFICAÇÃO 

 

1.1 Prefeitura Municipal 

 

Município: Ituporanga 

Nome do Gestor Municipal (Prefeito): Gervásio Maciel 

Porte do Município: (  ) Pequeno Porte I             (X) Pequeno Porte II 

                                      (  ) Médio Porte                   (  ) Grande Porte 

Endereço da Prefeitura: 

Rua: Vereador Joaquim Boeing               Número: 40 

Bairro:   Centro                                         

CEP:  88400-000                                

Telefone: 47-3533-1211 

E-mail: gabinete@ituporanga.sc.gov.br 

Site: https://www.ituporanga.sc.gov.br  

 

1.2 Secretaria Municipal de Assistência Social 

Nome do Órgão Gestor (Secretaria): Secretaria Municipal de Assistência 

Social 

Nome do Gestor Municipal (Secretário/a): Antoniela Cristina Ferreira 

Endereço da Secretaria: 

Rua: Vereador Joaquim Boing     Número: 40 

Bairro:   Centro                                                  

CEP: 88400-000                                          

 Telefone: 47-3533-1211 

E-mail:assistenciasocial@ituporanga.sc.gov.br                                                                       

Site: https://www.ituporanga.sc.gov.br 

 

1.3 Plano Municipal de Assistência Social 

Vigência: 2022-2025 

Período de elaboração: 17 de junho de 2021 
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Responsáveis pela elaboração: 

 

Nome Comissão  

Alessandra Hoffmann Moratelli Gestão 

Neide Aparecida Floriano Proteção Social Básica 

Mônica Camila Zunino Manrich Proteção Social Especial de Média 

Complexidade 

Marcia Strey Representante CMAS governamental 

Sthefanie Machado Noronha Trajano 

Schmidt 

Representante da Secretaria da Saúde 

Michele de Souza Secretaria de Educação 

Maria Rosmeri Damann Representante CMAS não 

governamental 

 

 

Nome do responsável para contato: Alessandra Hoffmann Moratelli 

Telefone: 47 – 3533-1211 

E-mail: gestaoas@ituporanga.sc.gov.br 

 

1.4 Fundo Municipal de Assistência Social 

Nome do Gestor do FMAS: Antoniela Cristina Ferreira 

Lei de Criação do FMAS (número e data): 2.402 de 07 de maio de 2012. 

CNPJ: 11.736.809/0001-00 

Fontes de Recursos: (  ) Federal  (  ) Estadual   (X ) Municipal  

 

1.5 Conselho Municipal de Assistência Social 

Nome do Presidente: Sebastião Rosa 

Lei de Criação do CMAS (número e data): 2.402 de 07 de maio de 2012 

Possui Secretaria Executiva: (  ) Sim   ( x ) Não 

Nome do secretário(a) Executivo(a):  

O Secretário(a) Executivo(a) possui nível superior: (  ) Sim   (  ) Não 

Nome:  

Telefone:                                                        E-mail:  
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1.6 Conselheiros Governamentais: 

Nome Secretaria que representa 

Alessandra Hoffmann Moratelli Secretaria de Assistência Social 

Marcia Strey Secretaria de Saúde 

Michele de Souza Secretaria da Educação 

Edna Lückmann Paza Secretaria do Planejamento 

Josiane Rosa Sieves Secretaria da Administração 

Zuleide Dumes Kessmann Secretaria da Fazenda 

 

1.7 Conselheiros da Sociedade Civil: 

Nome Segmento que representa  

(usuários, entidades e trabalhadores) 

Sebastião Rosa Sindicato de trabalhadores 

Maria Rosmeri Damann APAE 

Marcia S. Schmidt AMA – Instituição de Longa 

Permanência para idosos 

Elton Eger Cerene – Centro de Recuperação Nova 

Esperança 

Dulce Maria Franciozi Pastoral da Criança 

Dione Schlemper Representante dos usuários 

 

1.8 Ações desenvolvidas pelo CMAS, conforme suas atribuições: 

 

I – Elaborar e aprovar seu Regimento Interno com o objetivo de orientar seu 

funcionamento; 

II – Aprovar a Política Municipal de Assistência Social; 

III – Convocar a Conferência Municipal de Assistência Social; 

IV – Encaminhar as deliberações da conferência aos órgãos competentes e 

monitorar seus desdobramentos; 

V – Acompanhar, avaliar, e fiscalizar a gestão de recursos; 

VI – Normatizar as ações e regular a prestação de serviços de natureza 

pública e privada no campo da assistência social; 
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VII – Aprovar o plano de ação dos recursos do Cofinanciamento Estadual; 

VIII – Aprovar a proposta orçamentária dos recursos destinados a Política de 

Assistência Social; 

IX – Aprovar os critérios de partilha de recursos; 

X – Inscrever e fiscalizar as Entidades e Organizações de Assistência Social, 

bem como inscrever os programas e projetos e as ações da Assistência Social; 

XI – Acompanhar o processo do pacto de gestão entre as esferas nacional, 

estadual, e municipal; 

XII – Regulamentar a forma de concessão e valor para o pagamento dos 

Benefícios Eventuais; 

XIII – Outras questões que envolvem a Política de Assistência Social. 

 

O CMAS é a Instância de Controle Social do Programa Bolsa Família: ( x ) Sim   

(  ) Não  

 

2. METODOLOGIA DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PLANO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 

 

O processo de elaboração do Plano Municipal de Assistência Social 

iniciou com a nomeação da Comissão responsável pelo processo de 

elaboração do Plano. A primeira reunião aconteceu com todos os membros no 

dia 05 de julho de 2021 para dar inicio a construção. Neste primeiro encontro 

foi solicitada a elaboração do diagnóstico socioterritorial como ponto de partida 

para o planejamento proposto. 

Após a apresentação da primeira etapa do diagnóstico, aconteceu no 

dia 02 de agosto a segunda reunião com os membros. Neste encontro foi 

apresentada a primeira parte do plano contendo o diagnóstico socioterritorial 

da realidade apresentada pelos Serviços: CRAS, CREAS e Gestão no 

Município de Ituporanga. As informações foram repassadas através de 

números tendo como fonte de informações os relatórios de atendimentos 

mensais – RMA. 

Durante os meses de setembro, outubro e novembro as equipes 

socioassistenciais realizaram reuniões nos serviços com a participação de toda 
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a equipe e de usuários para elaborar as Diretrizes e identificar as prioridades 

para os anos de 2022 à 2025. 

O Plano foi apresentado em Audiência Pública na Câmara de 

Vereadores do Município de Ituporanga no dia 06 de dezembro e na seqüência 

aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social. 

 

3. INTRODUÇÃO  

 

O plano municipal de Assistência Social de Ituporanga, permite organizar, 

regular e nortear a execução da política pública de assistência social definindo 

suas prioridades de ações nos níveis de proteção social básica e especial. 

O Plano Municipal constitui-se em um instrumento essencial para o 

planejamento e a efetivação a curto, médio e longo prazo da rede 

socioassistencial, através da oferta sistemática de programas e projetos, 

benefícios e serviços, num instrumento de gestão cujo o objetivo é sistematizar 

o planejamento técnico e financeiro da Política de Assistência Social. 

 Na concepção dentro da Constituição Federal de 1988, ao inserir a 

Assistência Social, juntamente com a Saúde e a Previdência Social, no tripé da 

Seguridade Social, lhe atribuiu o status de política pública, concebida enquanto 

um direito do cidadão e um dever do Estado. O artigo constitucional 203 define 

que a assistência social será prestada a quem dela necessitar, 

independentemente de contribuição à seguridade. 

Neste sentido, essa política busca desenvolver três funções principais para 

assegurar sua prestação enquanto direito do cidadão e dever do Estado, 

incorporadas a LOAS a partir do texto da nova “Lei do SUAS”, a proteção 

social, a vigilância socioassistencial e a defesa social e institucional. Desta 

forma, esta Política, nos termos da própria PNAS "configura-se como 

possibilidade de reconhecimento público da legitimidade das demandas de 

seus usuários e espaço de ampliação de seu protagonismo". 

A Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Ituporanga-

SC, enquanto o órgão gestor desta política compete,  coordenar, executar, 

manter e aprimorar o sistema de gestão da política e dos serviços de 

Assistência Social, respeitando os princípios e diretrizes de participação, 



 

8 
 

descentralização e controle das ações, com o envolvimento e articulação do 

Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS); cabe a ela viabilizar as 

condições para que esse processo de aprimoramento se efetive, de modo a 

cumprir sua missão institucional e, assim, atender à população usuária com a 

dignidade e respeito. 

Sua construção teve por objetivo permitir a visualização das prioridades 

estabelecidas, suas ações e metas, os recursos disponíveis, bem como, as 

estratégias para a sua implementação em um espaço de tempo determinado, 

visando à obtenção de resultados. Deverão estar presentes nas ações 

cotidianas dos gestores, profissionais executores da política, bem como de 

seus usuários e conselheiros, devendo ser reavaliado periodicamente de forma 

a redirecionar suas ações sempre que necessário, para a efetivação da política 

como direito do cidadão e dever do Estado, no enfrentamento às situações de 

vulnerabilidade e de risco social. 

Este plano ainda contempla o planejamento de ações e situações adversas 

que podem vir a ocorrer em situações de calamidade pública, por exemplo. 

 

4. DIAGNÓSTICO SOCIOTERRITORIAL E/OU CONHECIMENTO DA 

REALIDADE SOCIOECONÔMICA.  

 

O Diagnóstico Socioterritorial é um processo contínuo que consiste na 

realização da leitura da realidade do território, permitindo um olhar para os 

números e decifrar o que eles mostram.  O PMAS possibilita o conhecimento e 

as transformações da realidade na qual se planeja intervir. 

O diagnóstico é capaz de reconhecer as dinâmicas sociais, econômicas, 

políticas e culturais dos territórios, identificando as especificidades locais, 

dados geográficos, demográficos, potencialidades, vulnerabilidades, riscos 

sociais, e relacionais, ou seja, compreendem informações na forma de 

números e estatísticas, como também histórias de vida dos lugares, de suas 

famílias. 

O diagnóstico socioterritorial no município de Ituporanga tem por 

finalidade conhecer a realidade; as vulnerabilidades e riscos sociais presentes 

nos territórios, baseado em levantamento de dados numéricos e na construção 
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de indicadores e índices. 

Com o diagnóstico socioterritorial pode-se descrever, analisar e explicar 

a realidade social na qual se pretende intervir; de um lado as necessidades e 

demandas sociais e de outro identificar recurso a serem mobilizados para sua 

execução. 

 

4.1. Informações sobre o Município de Ituporanga. 

 

O município de Ituporanga, foi fundado em 14 de fevereiro de 1949. 

Localiza-se no Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina, com área territorial de 

336 km², numa altitude que chega a 830m acima do nível do mar e 

temperatura média anual de 17,58ºC, com clima bastante agradável, 

Ituporanga tem uma população de aproximadamente 25.355 (2020) habitantes. 

É banhada pelo Rio Itajaí do Sul e possui indescritíveis belezas como a Gruta 

Nossa Senhora de Lourdes; o Salto Grande com suas corredeiras (origem do 

nome da cidade); o legendário Seminário São Francisco de Assis, com seus 

bosques, jardins e museu; a Igreja Matriz, que denota em sua arquitetura todo 

o estilo de época; a Barragem Sul, onde o homem edificou seu trabalho em 

harmonia com a natureza; a Cascata Rio Bonito, com queda de 65m e suas 

três cavernas; a Casa da Cultura; o Parque de Exposições, com toda a sua 

infraestrutura para eventos, lazer e acampamento, o Parque da Cidade que 

oferece lazer e atividades físicas e o Santuário do Louvor Nossa Senhora de 

Lourdes que será inaugurado em fevereiro de 2022. 

O município de Ituporanga conhecido como Capital Nacional da Cebola, 

se destaca na agricultura como responsável por 12% do abastecimento 

nacional. São mais de cento e dez mil toneladas anuais, em quatro mil e 

seiscentos hectares plantados (2012). Fumo, milho e feijão também têm 

destaque, sendo o milho, a cultura com maior área plantada, além da criação 

de aves, bovinos e suínos. 

A semeadura da cebola é feita entre os meses de abril e maio e a partir 

de junho é realizado o transplante para a lavoura. A colheita inicia em outubro 

e se encerra em dezembro, mas os bulbos são armazenados até maio, sendo 

então comercializados de forma escalonada. Assim, o mercado nacional é 
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abastecido com cebolas de qualidade reconhecida, com destaque para as 

variedades crioula e bola precoce. Elas foram desenvolvidas na região e tem a 

aparência e o sabor mais desejados pelos brasileiros. São 1.100 agricultores 

os responsáveis por essa produção, que contam, anualmente, com a ajuda de 

1.500 pessoas contratadas para plantar, colher e beneficiar as melhores 

cebolas do Brasil, gerando, ainda, emprego e renda. 

A produção industrial cresceu exponencialmente nas últimas décadas 

com a implantação na cidade de novas unidades principalmente indústrias de 

estruturas de concreto pré-moldado e metálica, alavancando a cadeia 

produtiva e a geração de novos empregos. A indústria mais antiga é a de 

papel, desde os anos de 1940 produz celulose na cidade. A indústria de 

móveis também está bastante presente com tradição de excelentes 

marceneiros que fabricam artesanal e industrialmente móveis e esquadrias de 

excelência. Outros segmentos industrias também estão presentes como a 

indústria da confecção, ferramentas e de produtos agrícolas industrializados. 

O comércio da cidade é bem variado, com destaque ao comércio de 

produtos para agropecuária. Grandes redes de varejo dividem espaço com 

pequenas lojas de eletroeletrônicos, vestuário, calçados, alimentos e 

informática, entre outras. O setor de telefonia também tem destaque, sendo a 

cidade, sede de algumas das maiores revendas de celulares da região e do 

estado. 

O Município possui 31 localidades: Alto Águas Negras, Alto Braço 

Perimbó, Tifa Schäffer, Alto Rio Bonito, Alto Rio das Pedras, Alto Rio Novo, 

Chapadão Três Barras, Barra do Rio Bonito, Barra do Rio dos Bugres, 

Barragem Sul, Bela Vista, Braço Perimbó, Cerro Negro, Chapadão Rio Areia, 

Chapadão Santana, Três Barras, Coqueiral, Ilha Grande, Lageado Águas 

Negras, Ribeirão Klauberg, Rio Areia, Rio Batalha, Rio Bonito, Rio das Pedras, 

Rio do Norte, Rio dos Bugres, Rio Novo, Rio Perimbó, Barra do Indaiá, 

Santana, Tifa Mees. 
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4.2. Estrutura da Secretaria de Assistência Social  

      

A Secretaria Municipal de Assistência Social foi criada pela Lei 

Complementar nº 047 de 9 de setembro de 2013 e encontra-se organizada da 

seguinte forma: 

 

POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITUPORANGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA  SOCIAL

Elaboração dos Planos de 
Assistência Social

Organização de Conferências 
e Seminários

Acompanhamento dos Fundos 
Municipais

Planejamento e Monitoramento 
CRAS E CREAS 

Assessoria aos conselhos

Elaboração de Projetos e 
Acompanhamento de convênios

GESTAO

ALTA COMPLEXIDADE

Serviço de Acolhimento Institucional 
para crianças e adolescentes

Serviço de Acolhimento Institucional 
para idosos

Atendimento em situação de 
Calamidade Pública e de Emergência

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
PROTEÇÃO SOCIAL 

ESPECIAL DE MÉDIA 
COMPLEXIDADE

Serviço de Proteção e 
Atendimento Integral à 

família - PAIF

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de 

Vínculos - SCFV

Atendimento no Domicílio 
para Pessoas com 

Deficiência e Idosas

CRAS CREAS

Serviço de Proteção e 
atendimento Especializado a 
Famílias e Indivíduos - PAEFI

Serviço de Proteção Social a 
Adolescentes em 

Cumprimento de Medidas 
Socioeducativas de LA e PSC

Atendimento para pessoas 
com Deficiência, Idosas e 

suas Famílias

Atendimento para pessoas 
em situação de rua

Vigilância Sociossistencial Cadastro Único e Bolsa 
Família

 

A Política Municipal de Assistência Social de Ituporanga encontra-se no nível 

de Gestão Básica – Porte II. A Assistência Social se tornou Secretaria de 

Assistência Social em setembro de 2013. 

Atualmente a Secretaria de Assistência Social conta com o Serviço da 

Gestão, um Centro de Referência de Assistência Social – CRAS que além do 

PAIF desenvolve o SCFV para crianças de 6 a 15 anos e um Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social – CREAS. 

 As demandas de atendimento do Serviço de Alta Complexidade 

depois de acompanhadas pelos Serviços CRAS e/ou CREAS são 

encaminhadas para acolhimento pelo Serviço da Gestão. 
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Os Serviços de Alta Complexidade são formalizados através de Termo 

de Colaboração com Instituição de Acolhimento para Crianças e Adolescentes 

e Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI. 

A seguir apresentamos o Orçamento e Financiamento da Secretaria de 

Assistência Social de acordo com as Receitas e Despesas referente aos anos 

de 2017, 2018 e 2019.  

Neste quadro não serão apresentados o orçamento e despesas do ano 

de 2020 por se tratar de um ano atípico em virtude da Pandemia. 

 

4.3. Receitas e Despesas 

 

4.3.1 Receita Orçamentária 

Valor 2017 Valor 2018 Valor 2019 

62.864.917,34 66.943.644.09 74.678.694,33 

 

4.3.2 Receita Total da Assistência Social 

Valor 2017 Valor 2018 Valor 2019 

364.327,62 288.886,25 117.441,07 

 

4.4 Despesas 

 

4.4.1 Despesa Orçamentária 

Valor 2017 Valor 2018 Valor 2019 

66.529.556,11 65.273.171,51 73.189.098,91 

 

 

4.4.2 Despesa Total da Assistência Social 

Valor 2017 Valor 2018 Valor 2019 

1.927.881,27 2.348.890,89 2.346.158,00 
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5. MAPEAMENTO E COBERTURA DA REDE PRESTADORA DE 

SERVIÇOS. 

 

5.1. Proteção Social Básica 

 

5.1.1. Apresentação  

Em outubro de 2009 o município de Ituporanga tornou-se Município 

em Gestão Básica, a partir de então iniciou-se o trabalho para implantação do 

CRAS. Em Junho de 2010 iniciaram-se as atividades de atendimento aos 

usuários da Assistência Social, com profissional do Serviço Social e 

posteriormente de psicologia, e desde então o trabalho psicossocial entrou em 

vigor de acordo com as orientações técnicas da Tipificação Nacional dos 

Serviços Socioassistenciais.  

5.1.2 Composição da Equipe de Trabalhadores do  CRAS 

Nome  Função Escolaridade Vínculo 

Gabriela Beling de Carvalho Psicóloga  Superior Completo Efetivo  

Neide Aparecida Floriano Assistente Social  Superior Completo Efetivo 

Monisa Mayara Keippeil Marques Assistente Social  Superior Completo Temporário  

Andréia da Silva Sant’Ana Aux.  Administrativo Ensino médio Temporário  

Cláudia Aparecida Vermolhen Auxiliar de Serviços 

Gerais  

Ensino 

Fundamental  

Temporário 

 

5.1.3 Estrutura Física 

Atualmente o CRAS está localizado na Rua Carlos Thiesen nº177, 

sendo este espaço amplo, na qual atende especificamente a demanda de 

trabalho dos serviços a serem ofertados por este equipamento. A localização 

deste imóvel é em área central, conforme Guia de Orientação Técnica do 
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CRAS, no qual os municípios de pequeno porte I e II podem se localizar em 

áreas centrais, facilitando o acesso aos usuários dos bairros mais vulneráveis.  

Constituem espaços físicos do CRAS de Ituporanga: 

 

Recepção – Espaço destinado à espera, transição, encaminhamento e, 

principalmente, ao acolhimento de famílias e indivíduos. Anexo a este ambiente 

possui uma brinquedoteca, destinada a espera de crianças que vem 

acompanhadas de seus pais ao CRAS, as mesmas permanecem nesse espaço 

durante o atendimento dos mesmos. 

Sala de atendimento – Espaço destinado ao atendimento individualizado de 

famílias e indivíduos, garantindo a privacidade do atendimento.  

Sala de atendimento de grupos – Espaço destinado ao atendimento de um 

número entre 5 a 12 pessoas. 

Sala do Cadastro Único - Espaço destinado ao atendimento individualizado 

de famílias e indivíduos, para a realização da entrevista do Cadastro Único e 

alimentação do sistema cadastral.  

Sala Administrativa – Espaço destinado a atividades administrativas. 

Sala de Grupos - Espaço de uso coletivo, destinado a realização de atividades 

com grupos de famílias, palestras, reuniões, entre outros. A sala comporta até 

40 pessoas. 

Copa – De uso dos funcionários do CRAS. 

Banheiros – a estrutura do CRAS possui quatro banheiros. Um para os 

funcionários do CRAS, um para os usuários garantindo a acessibilidade para 

pessoas com deficiência, outro anexo a sala de grupos e outro anexo a sala de 

oficinas. 

Salas para oficinas - possui duas salas que são realizadas oficinas de 

geração de renda para usuários atendidos pelo PAIF. 
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5.1.4 Serviços Ofertados 

O Centro de Referência de Assistência Social/CRAS, designa-se 

como uma unidade pública estatal descentralizada da política de assistência 

social, funciona como porta de entrada do SUAS. 

De acordo com a Tipificação Nacional dos Serviços 

Socioassistenciais (2009), são três os serviços a serem ofertados pelo CRAS:  

a) Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF); 

 b) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; 

c) Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com 

deficiência e idosas. 

 

5.1.5 Serviço de Proteção e atendimento Integral a Família – PAIF 

Ações realizadas:  

Acolhida – A acolhida é realizada, das seguintes formas: 

Acolhida no CRAS: é realizada pela equipe técnica do CRAS, em espaço 

adequado para garantir a qualidade do atendimento. É importante salientar que 

o primeiro contato no CRAS é realizado pela auxiliar administrativo, capacitada 

para atender a demanda existente. 

 Acolhida no domicílio: é realizada quando a equipe recebe encaminhamento 

de algum órgão e avalia a necessidade da visita no primeiro contato. 

Atendimento familiar ou individual – A equipe psicossocial realiza 

atendimento individual ou com o núcleo familiar, em situações pontuais, ou 

seja, uma demanda específica. 

Visita domiciliar – durante o acompanhamento a família, quando necessitar, a 

equipe realiza visitas domiciliares. 
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Acompanhamento familiar – é realizado de forma continuada. De acordo com 

a demanda apresentada a equipe realiza planejamento das ações com as 

famílias, através de suas potencialidades busca-se superação da 

vulnerabilidade existente. 

Oficinas com famílias – Usuários atendidos pelo PAIF realizam oficina de 

geração de renda. A equipe possui planejamento de abordar temas de 

interesse dos mesmos durantes esses encontros. 

Encaminhamentos – a equipe do CRAS realiza encaminhamento da família 

para serviços socioassistenciais ou para outros setores. 

Ações comunitárias – o CRAS realiza ações comunitárias durante o ano, com 

temas variados, tendo como objetivo a prevenção. Além das ações que 

envolvem todo o território como, por exemplo, prevenção a violência e ao 

abuso sexual de crianças e adolescentes. A equipe realiza encontros com 

beneficiários do Programa Bolsa Família nos bairros na qual os temas 

abordados são planejados de acordo com a demanda existente. 

O público prioritário das ações do PAIF são famílias beneficiárias de 

programas de transferência de renda (Programa Bolsa Família - PBF, Benefício 

de Prestação Continuada - BPC pessoas idosas e com deficiência), famílias em 

descumprimento com as condicionalidades do PBF, famílias das crianças e 

adolescentes atendidas no SCFV, famílias em situação de vulnerabilidade e 

risco social. 

Os formulários utilizados pela equipe do CRAS são: Formulário 

próprio. 

Dentre as ações da Gestão Territorial realizada no CRAS, podemos 

mencionar: 

Articulação da rede socioassistencial – são realizadas reuniões periódicas 

no CRAS com a rede de atendimento socioassistencial.  

Articulação, mobilização e fortalecimento da rede – O CRAS realizada 

trabalhos em parceria com outros órgãos e instituições, principalmente com a 
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equipe municipal de saúde e educação. Atualmente estamos em fase de 

construção de um protocolo de prevenção e atendimento a idosos, crianças e 

adolescentes visando o fim das diversas violências na qual este público é 

vulnerável, objetivamos com o trabalho em rede, diminuir a demanda existente. 

Busca ativa – A Busca ativa é realizada pela equipe do CRAS, através dos 

encontros realizados nos bairros, com os beneficiários do Programa Bolsa 

Família. Através de distribuição de folders nas Estratégias de Saúde da 

Família, realizando o trabalho junto da equipe principalmente através das 

Agentes Comunitárias de Saúde. Encontros com famílias nas escolas no 

município, realizando a divulgação dos serviços ofertados no CRAS. 

 

5.1.6 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV 

No município de Ituporanga ofertamos o SCFV, para a faixa etária 

de 06 a 15 anos,e acima de 60 anos, referenciado ao CRAS, na qual os 

encontros são ordenados e planejados em conjunto pela Equipe Técnica do 

Centro de Referência de Assistência Social/ CRAS e as Educadoras Sociais, 

visando abordar temas inerentes ao ciclo de vida do público envolvido – tais 

encontros contam com atividades lúdicas, esportivas, culturais e palestras 

educativas e preventivas promovendo a formação político cidadã das crianças 

e adolescentes, fortalecendo o seu protagonismo através da reflexão crítica 

permanente como condição de crescimento pessoal e construção de sua 

autonomia para o convívio social.  

As oficinas são desenvolvidas visando o fortalecimento dos vínculos 

entre a criança, adolescente, família e comunidade. Atualmente são oferecidas 

quatro oficinas: Informática, Judô, Artesanato e Dança, visando estimular a 

capacidade comunicativa, inclusão digital, bem como realizar ações com foco 

na convivência social por meio da arte, cultura, esporte e lazer, valorizando a 

pluralidade, singularidade da condição do indivíduo.  

O SCFV possui ônibus próprio, na qual realiza o transporte das 

crianças e adolescentes, dos bairros até o SCFV e após de volta para a 

residência, e também para as oficinas que os mesmos participam. 
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O SCFV é ofertado em imóvel alugado na Rua Tenente Jacob 

Philippi, nº 257 Centro, contendo  salas de atividades,  sala de leitura,  sala 

com materiais socioeducativos, três banheiros, uma cozinha, um refeitório e  

um depósito de materiais. 

O serviço de convivência para idosos no município de Ituporanga – SC 

teve inicio no dia 22/09/2021, acontecendo os encontros de modo presencial, 

semanalmente todas as quartas-feiras no período vespertino das 13 as 16 

horas, na sede do Serviço de Convivência. 

Atualmente atende cerca de 10 idosos com freqüência ativa, tendo 

13 inscritos. A oferta do serviço vem em complementação ao trabalho social 

com famílias desenvolvido pelo Centro de Referência da Assistência Social- CRAS, 

tendo como objetivos segundo Tipificação Nacional de Serviços 

Socioassistenciais: 

 Contribuir para um processo de envelhecimento ativo, saudável e 

autônomo;  

 Assegurar espaço de encontro para os idosos e encontros 

intergeracionais de modo a promover a sua convivência familiar e 

comunitária; 

 Detectar necessidades e motivações e desenvolver potencialidades e 

capacidades para novos projetos de vida; 

 Propiciar vivências que valorizam as experiências e que estimulem e 

potencializem a condição de escolher e decidir, contribuindo para o 

desenvolvimento da autonomia e protagonismo social dos usuários. 

No local são desenvolvidas atividades visando á auto-estima e a 

coordenação motora. Rodas de conversas, palestras, passeios, atividade física 

e artesanato.  

Composição da equipe: 

Nome  FUNÇÃO VÍNCULO 

Cíntia Gabriela da Rosa Educadora Social Temporário 

Roberta Scheidt Correia Auxiliar administrativo  Temporário 

Nilvo José Willemann Servente  Temporário  

Santolino Rosa Motorista Efetivo  
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5.2 CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO 

FEDERAL – CADASTRO ÚNICO 

  O Cadastro Único é um instrumento que identifica e caracteriza as 

famílias de baixa renda, permitindo que o governo conheça melhor a realidade 

socioeconômica dessa população. Nele são registradas informações como: 

características da residência, identificação de cada pessoa, escolaridade, 

situação de trabalho e renda, entre outras.  

  A partir de 2003, o Cadastro Único se tornou o principal instrumento 

do Estado brasileiro para a seleção e a inclusão de famílias de baixa renda em 

programas federais, sendo usado obrigatoriamente para a concessão dos 

benefícios do Programa Bolsa Família, da Tarifa Social de Energia Elétrica, do 

Programa Minha Casa Minha Vida, entre outros. Também pode ser utilizado 

para a seleção de beneficiários de programas ofertados pelos governos 

estaduais e municipais. Por isso, ele funciona como uma porta de entrada para 

as famílias acessarem diversas políticas públicas. 

  A execução do Cadastro Único é de responsabilidade compartilhada 

entre o governo federal, os estados, os municípios e o Distrito Federal. Em nível 

federal, o Ministério da Cidadania é o gestor responsável, e a Caixa Econômica 

Federal é o agente operador que mantém o Sistema de Cadastro Único. 

 O Cadastro Único está regulamentado pelo Decreto nº 6.135, de 26 

de junho de 2007, e outras normas.  

 

5.2.1 Composição da equipe de Trabalhadores do Cadastro Único. 

Nome Função Escolaridade Vínculo 

Daiana Parma 

Klaumann 

Gestora do Cadastro Único e 

Programa Bolsa Família/ 

Entrevistador/Digitador 

Superior Completo Efetivo 

Odete Alves de 

Alencar 
Entrevistador/Digitador Superior Completo Temporário 
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5.2.2 Atendimento às Famílias do Cadastro Único. 

 

O atendimento às famílias é realizado de duas formas: 

 Atendimento: normalmente o atendimento ocorre com dia e 

horário previamente já agendado e é realizado em espaço adequado para 

garantir a qualidade e o sigilo do atendimento. Demandas espontâneas para 

sanar dúvidas e demais informações são atendidas diariamente a sem 

necessidade de agendamento, de forma presencial e também pelo whatsapp. 

 Visita domiciliar: as visitas domiciliares são realizadas para 

verificar a realidade das famílias que fazem parte do programa Bolsa Família; 

para inclusão e atualização cadastral de pessoas que não tem condição de se 

locomover até o setor (idosos, deficientes e pessoas em tratamento de saúde) 

e para localização e aviso referente a processo de Averiguação Cadastral e 

Atualização Cadastral. Após março de 2020 em virtude da pandemia causada 

pela Covid 19, foram recebidas orientações da Secretaria de Estado do 

Desenvolvimento Social – SST/SC para que as visitas domiciliares sejam 

realizadas apenas em casos de extrema necessidade, visando à proteção e 

segurança dos trabalhadores e dos usuários. 

 As informações declaradas pelas famílias são digitadas diretamente no 

sistema no momento da entrevista, porém para os casos onde a família não 

tem condições de comparecer ao setor do Cadastro Único, ou em casos de 

indisponibilidade do sistema, são utilizados os formulários do Cadastro Único 

na coleta das informações das famílias. Estes formulários se destinam a incluir 

ou a atualizar um cadastro. Há cinco tipos de formulários do Cadastro Único: 

 Formulário Principal de Cadastramento; 

 Formulário Avulso 1 – Identificação do Domicílio e da Família; 

 Formulário Avulso 2 – Identificação da Pessoa; 

 Formulário Suplementar 1 – Vinculação a Programas e Serviços; 

 Formulário Suplementar 2 – Pessoa em Situação de Rua. 
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5.2.3 Programas que atendem aos inscritos no Cadastro Único 

 

  Cada vez mais, o governo federal, os estados e os municípios 

utilizam o Cadastro Único para identificar potenciais beneficiários de programas 

sociais. Isso integra esforços de todas as esferas governamentais no 

enfrentamento da pobreza e contribui para aperfeiçoar a gestão dos 

programas, além de evitar desperdício de recursos públicos.  

Mas o cadastramento não significa a inclusão automática em programas 

sociais. Esses programas usam as informações do Cadastro Único, mas são 

gerenciados por outros órgãos. A seleção e o atendimento da família ocorrem 

de acordo com critérios e procedimentos definidos pelos gestores e pela 

legislação específica de cada um deles. 

 

  Entre os principais programas que atendem os inscritos no 

Cadastro Único, estão: 

 

 Programa Bolsa Família  

 Benefício de Prestação Continuada 

 Tarifa Social de Energia Elétrica 

 Programa Minha Casa Minha Vida 

 Aposentadoria para Pessoas de Baixa Renda 

 Telefone Popular 

 Isenção de Pagamento de Taxa de Inscrição em Concursos 

Públicos 

 Programa Nacional de Reforma Agrária 

 Programa Nacional de Crédito Fundiário 

 Serviços Assistenciais 

 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 

  Identidade Jovem (ID Jovem) 

 Isenções na taxa de inscrição para o Exame Nacional do Ensino 

Médio (Enem)  

 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
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5.2.4  Estrutura Física 

  Atualmente o Cadastro Único está situado na Rua Carlos Thiesen, 

177 – Centro, onde, a localização do imóvel facilita o acesso aos usuários dos 

bairros mais vulneráveis. O Espaço Físico é compartilhado com o Centro de 

Referência de Assistência Social – CRAS, sendo de uso exclusivo do Cadastro 

Único, uma sala para atendimento individualizado das famílias, bem como 

arquivamento dos cadastros físicos. 

  O horário de funcionamento do setor do Cadastro Único é das 8:00 às 

12:00 e das 13:00 as 17:00, de segunda a sexta- feira.  

 

5.2.5 Dados quantitativos do cadastro único no município de Ituporanga  

 

No município, o total de famílias inscritas no Cadastro Único em abril 

de 2021 era de 1.056 dentre as quais: 

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

 109 com renda per capita familiar entre R$ 89,01 e R$ 178,00; 

 418 com renda per capita familiar entre R$ 178,01 e meio salário-

mínimo; 

 390 com renda per capita acima de meio salário-mínimo. 

 

5.2.6 Gestão de cadastros no município: 

 

 724 famílias com o cadastro atualizado nos últimos dois anos;  

 666 famílias com renda até ½ salário mínimo no município  

 490 Famílias com renda até ½ salário mínimo com o cadastro atualizado  

 Taxa de Atualização Cadastral (TAC): 80,31 %  

 Média nacional TAC: 83,29 %  
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5.2.7 Mapeamento 

 

  Dentre a população inscrita no Cadastro Único, destaca-se que 

74,2% da população se declaram de cor ou raça branca.  

 

 

   Em relação ao grau de instrução do Responsável Familiar – RF 

destaca-se que 55,5% possuem o Ensino Fundamental Incompleto. 
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 Quanto a Situação do domicílio das famílias, destaca-se que 64,4% 

residem em Áreas urbanas. 

 

 

  De acordo com o que preconiza as normas do Cadastro Único, 

sobre o Responsável Familiar, destaca-se maior parte do sexo feminino. 

 

 

 Quanto à faixa etária das pessoas cadastradas, destacam-se 21,8% 

entre 07 e 15 anos, 13,1% entre 25 e 34 anos e 10% entre 18 e 24 anos. 
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5.3 Programa Bolsa Família 

O Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda que 

beneficia famílias extremamente pobres (com renda mensal de até R$ 89,00 

por pessoa) ou pobres (com renda mensal de R$ 89,01 a R$ 178,00 por 

pessoa), identificadas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 

Federal. 

5.3.1 Gestão dos Benefícios 

 No município, há 262 famílias beneficiárias do Bolsa Família. Essas 

famílias beneficiárias equivalem, aproximadamente, a 3% da população total do 

município, e inclui 116 famílias que, sem o programa, estariam em condição de 

extrema pobreza. No mês de junho de 2021, foram transferidos R$ 

26.658,00 às famílias do Programa, e o benefício médio repassado foi de R$ 

101,75 por família. Conforme estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA), fundação pública federal vinculada ao Ministério 

do Planejamento, a cada R$ 1,00 transferido às famílias do programa, o 

Produto Interno Bruto (PIB) municipal tem um acréscimo de R$ 1,78.  

 A cobertura do programa é de 52% em relação à estimativa de famílias 

pobres no município. Essa estimativa é calculada com base nos dados mais 
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atuais do Censo Demográfico, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) referentes ao ano de 2010. 

   

5.3.2 Gestão das Condicionalidades 

 Perfil Educação período de acompanhamento out/nov 2019:  

 Total de crianças e jovens de 6 a 17 anos do PBF no município: 295 

crianças/jovens  

 Crianças e jovens de 6 a 17 anos acompanhados: 273 crianças/jovens  

 Taxa de Acompanhamento de Freqüência Escolar (TAFE): 92,54%  

 Média nacional TAFE: 93,07%  

 

5.3.3  Perfil Saúde período de acompanhamento 2° semestre de 2019:  

 Total de pessoas com perfil saúde no município: 459 famílias  

 Pessoas acompanhadas: 382 famílias  

 Taxa de Acompanhamento de Agenda de Saúde (TAAS): 83,22%  

 Média nacional TAAS: 79,71%  
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5.4.2  Diagnostico do Socioterritorial 

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS 

atende demandas advindas de encaminhamento da proteção básica, saúde, 

Ministério Público, Poder Judiciário, demandas espontâneas, denuncias, 

situações onde há pessoas envolvidas cuja seus direitos foram violados. 

O Equipamento realiza acompanhamento com famílias através dos 

serviços de: 

 Serviço de proteção e Atendimento Especializado a Famílias e 

Indivíduos (PAEFI);  

  Serviço Especializado em Abordagem Social: 

  Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida 

Socioeducativade Liberdade Assistida (LA), e de Prestação de Serviços 

à Comunidade (PSC); 

  

 

6.0    5.4 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 

 

    5.4.1  Composição da Equipe de Trabalhadores do CREAS 

Nome Função Escolaridade Vínculo 

Debora de Oliveira 

Marcelino Barbosa 
Assistente Social Superior Completo Efetivo 

Mônica Camila 

ZuninoManrich 
Psicóloga Superior Completo Temporário 

 Adilson Marquês Motorista  Efetivo 

JulianaHuntemann 
Auxiliar de Serviços 

Gerais 
Superior Completo Efetivo 

Vitória Regina 

Ferreira 
Estagiária 

Ensino Superior 

(incompleto) 
Temporário 
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  Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, 

Idosas e suas Famílias; 

 Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua. 

Com o diagnostico socioterritorial busca-se analisar e descrever a 

realidade social e perfil dos usuários atendidos pelo serviço, como também 

identificar os recursos necessários para que os serviços sejam executados 

conforme a descrição da Tipificação Nacional dos Serviços Socioassitenciais.  

A demanda dos serviços ofertados no equipamento aumenta de forma 

significativa, e hoje a equipe técnica tem seu maior foco sobre o Paefi, com o 

acompanhamento das famílias onde as demanda mais recorrentes de 

encaminhamento são por negligências, conflitos entre genitores em processo 

de separação que acabam praticando alienação parental, violência psicológica 

e física contra mulher, acompanhamento de idosos e seus familiares e 

acompanhamento das crianças acolhidas em Instituição e seus familiares. 

É importante ressaltar que as demandas de Proteção Social a pessoa 

idosa e suas famílias também cresce significativamente, o que exige da equipe 

acompanhamentos sistemáticos com todos os membros da família, auxiliando 

o núcleo familiar a se reestruturar e exercer sua função protetiva no cuidado 

com os idosos. 

Atualmente o serviço de Medidas Socioeducativas esta suspenso devido 

a Pandemia. Desde 2020 o serviço foi suspenso, e agora com a diminuição da 

gravidade na taxa de transmissão da doença no Estado, o equipamento já foi 

informado que as execuções poderá retomar suas atividades, o que gera 

preocupação, pois com a suspensão do serviço o volume dos 

encaminhamentos aumentaram e a equipe técnica não tem condições de 

executar esse serviço pela falta de equipe.  

Com a Pandemia o equipamento precisou se reestruturar para que 

mesmo com o Lockdown os usuários fossem assistidos minimamente em suas 

demandas, que nesse momento era de vulnerabilidades econômicas, sendo 

assim foi inserido atendimento via Whatsapp, onde por telefone os usuários 

entravam em contato e solicitava beneficio eventual alimentação. Os 

atendimentos presenciais foram suspensos assim como as visitas domiciliares. 

Aos poucos mesmo em meio a Pandemia os atendimentos presenciais foram 
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retornando assim como as visitas domiciliares, seguindo todos os protocolos de 

cuidado. A ferramenta de Whatsapp continua sendo utilizado, hoje é mais um 

elo de comunicação entre equipe e usuários. 

O serviço de abordagem social e Serviço Especializado para pessoas 

em situação de Rua não é realizado efetivamente, pois não tem equipe. 

Algumas demandas são orientadas por pessoas da comunidade a procurar o 

Creas, e a maior parte das demandas que chegam  no equipamento é com 

pessoas que vieram para cidade em busca inefetivas de trabalho. Ituporanga é 

conhecida como a terra da cebola, e nos períodos de safra recebemos muitas 

pessoas vindas de várias partes do Brasil que vem a procura de emprego. As 

propagandas sobre a cidade e os serviços que aqui se tem são relatadas de 

forma exageradas e as pessoas vem para Ituporanga em busca de uma vida 

melhor, onde os relatos são de que aqui trabalhando na agricultura se ganha 

muito, informação essa que destoa da realidade do município. Com essas 

promessas vãs as pessoas passam por dificuldades econômicas, ameaças, e 

acabam se tornando demanda de intervenção da assistência social, em 

especial o Creas. Sendo que em alguns períodos a demanda de pedidos para 

concessão de passagem é gigantesca e infelizmente não conseguimos 

conceder para todos, sendo necessário priorizar famílias cujo entre os 

membros encontramos mulheres, crianças e adolescentes.  

O Serviço Especializado para pessoas em Situação de Rua é realizada 

pela equipe técnica conforme disponibilidade, pois não contem uma equipe 

específica para execução desse serviço.  

Uma das metas almejada é com certeza a luta para contratação de 

equipe para atender todas as demandas dos serviços ofertados no 

equipamento com qualidade e dedicação como os usuários merecem. 
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5.5 DADOS DOS SERVIÇOS OFERTADOS 

 

A seguir serão expostos os dados dos serviços ofertados entre o período 

de 2018 a 2020, e os dados atualizados dos serviços executados no 

equipamento. 

 

5.5.1 Levantamento de dados dos acompanhamentos realizados entre os 

anos de 2018 a 2020. 

 

Dados das intervenções realizadas com as familiares referenciadas 

durante o período de Janeiro de 2018 a dezembro de 2020. Os dados são uma 

estimativa com base nos relatórios mensais realizado pela equipe. 

 

2018 

 

Volume de Famílias Acompanhadas pelo PAEFI  no  ano 2018 88 Famílias 

Total de Atendimentos Realizados PAEFI  no ano de 2018 630 Atendimentos 

Total de Visitas Domiciliares realizadas PAEFI no ano de 2018 200 Visitas 

Famílias Contra referenciadas pra Proteção básica no ano de 
2018 

5 Famílias 

Total de atendimento em grupo no ano de 2018 6 Atendimentos 

 

 

Perfil dos usuários que 
ingressaram no PAEFI no ano 
2018 

0 a 12 
anos 

13 a 17 
anos 

18 a 59 
anos 

60 anos ou 
mais 

Masculino 7 16 12 5 

Feminino 11 13 25 9 

 

A seguir estão listados os bairros por ordem de maior incidência dos 

usuários acompanhados pelo PAEFI, levantamento realizado no ano de 2018: 

 Nossa senhora de Fátima; 
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 Vila Nova; 

 Santo Antônio; 

 Gabiroba; 

 Jardim América; 

 Frei Jerônimo; 

 Águas Negras; 

 Bela Vista; 

 Rio dos Bugres; 

 Rio do Norte; 

 Rio Bonito; 

 Centro. 

 

*As famílias em sua maioria possuem ensino fundamental e renda de até 1 

salário-mínimo, sendo que grande parte recebem bolsa família. 

* Em relação a execução das medidas socioeducativas no ano de 2018 

totalizam 35 adolescentes, com idades de 13 a 21 anos, sendo 30 meninos e 5 

meninas. Os atos infracionais cometidos são em primeiro lugar furto, seguido 

de descumprimento de medida e em terceiro lugar trágico de drogas e abuso 

sexual, sendo que a maioria dos adolescentes é do sexo masculino. Como 

perfil temos a maioria com escolaridade entre CEJA e ensino fundamental e 

renda de até 2 salários mínimos.  

 

2019 

Volume de Famílias Acompanhadas pelo PAEFI  no  ano 
2019 

59 Famílias 

Total de Atendimentos Realizados PAEFI  no ano de 2019 724 Atendimentos 

Total de Visitas Domiciliares realizadas PAEFI no ano de 
2019 

285 Visitas 

Famílias Contra referenciadas pra Proteção básica no ano de 
2019 

18 Família 

Total de atendimento em grupo no ano de 2019 16 Atendimentos 
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Perfil dos usuários que 
ingressaram no PAEFI no ano 
2019 

0 a 12 
anos 

13 a 17 
anos 

18 a 59 
anos 

60 anos ou mais 

Masculino 2 3 11 3 

Feminino 4 6 25 5 

 
A seguir estão listados os bairros por ordem de maior incidência dos 

usuários acompanhados pelo PAEFI, levantamento realizado no ano de 2019: 

 

 Vila Nova; 

 Nossa senhora de Fátima; 

 Santo Antônio; 

 Gabiroba; 

 Jardim América; 

 Rio dos Bugres; 

 Frei Jerônimo; 

 Bela Vista; 

 Centro. 

 Águas Negras; 

 Rio Bonito; 

As famílias em sua maioria possuem ensino fundamental e renda de até 

um salário-mínimo, sendo que grande parte recebem bolsa família. 

Em relação a prestação de serviço a comunidade no ano de 2019 

totalizam 32 adolescentes, com idades de 13 a 21 anos, sendo 28 meninos e 4 

meninas. Os atos infracionais cometidos são em primeiro lugar furto, seguido 

de descumprimento de medida e em terceiro lugar trágico de drogas e abuso 

sexual, sendo que a maioria dos adolescentes é do sexo masculino. Como 

perfil, temos a maioria com escolaridade entre CEJA e ensino fundamental e 

renda de até dois salários mínimos.  
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2020 

No ano de 2020 devido a Pandemia, a execução dos serviços foi 

comprometida, sendo assim não traremos dados demonstrativos. 

 

5.6 DADOS ATUAIS 

 

Nesse capítulo encontram-se dados das demandas em 

acompanhamento nos primeiro semestre de 2021. 

 

Demanda de Violação de Direito Números 

Violência Sexual Crianças: 04 

Adolescentes: 04 

Mulher: 02 

Violência Física 

 

Crianças: 09 

  Adolescentes: 08 

  Mulher: 07 

  Idosos: 02 

Violência Psicológica/Verbal Crianças: 23 

Adolescentes: 14 

  Mulher: 08 

  Homens: 02 

Violência Patrimonial Crianças: 1 

Violência institucional:  Mulher: 02 

  Família: 03 

Violência contra pessoa idosa 
psicológica/Patrimonial 

Homem: 03 

Mulher: 04 

Negligência/álcool e drogas Criança: 09 

Adolescente: 01 

Homem: 01 
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Alienação Parental Crianças: 13 

Adolescentes: 06 

Processos para atendimento Medidas 
Socioeducativas determinação Judicial e 
Ministério Público  

14 Suspensas devido ao momento de 
Pandemia 

Pessoas em situação de Rua  

Fixos na cidade 

Homens: 09 

Mulheres: 01 

Pessoas em situação de rua no período de 
Maio a julho 

Homens e mulheres: 22 

Adolescente:01 

Crianças Institucionalizadas 14 crianças/adolescentes 

 

Atualmente pelo aumento significativo dos encaminhamentos para 

atendimento no CREAS, foi necessário criar uma lista de espera para os 

atendimentos, visto que a equipe técnica de 1 psicólogo e 1 assistente social 

responsável por todas as demandas de encaminhamentos não conseguem 

atender as demandas, sendo assim hoje temos na lista de demandas 

reprimidas:  

 

Demanda Número de casos aguardando 

Violência / abandono contra pessoa idosa  5 casos aguardando 

Negligência por uso de substâncias 

psicoativas 

 2 casos aguardando 

Conflito familiar 2 casos aguardando 

Violência sexual 1 caso aguardando 

Violência Psicológica 2 casos aguardando  

Violência física 1 caso aguardando 

Negligência contra criança/adolescente 1 caso aguardando 
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5.7 Localização 

Atualmente o CREAS é localizado na Rua Hilário Antônio Prim, S/N, 

bairro Gabiroba, com construção própria, porém afastado do centro da cidade, 

o que dificulta o acesso dos usuários ao serviço, sendo necessário muitas 

vezes o motorista deslocar-se para buscar o usuário na residência e trazer ao 

equipamento para atendimento. 

As demandas de pessoas em situação de rua geralmente buscam a 

prefeitura municipal e o CRAS, que ficam nas áreas centrais para informações, 

sendo necessário o direcionamento dos usuários até o serviço. 

 

5.8 Gestão e Atendimento de Alta Complexidade 

 

A Secretaria Municipal de Assistência Social, não dispõe de Serviços 

Municipais de Alta Complexidade, porém possui Termo de Parceria, através do 

Marco Regulatório Lei 13.019/2014 com Entidades de Acolhimento para 

Crianças e Adolescentes, Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI 

e APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais em parceria com a 

Secretaria de Saúde e Educação. 

 

 

6.  MAPEAMENTO E COBERTURA DAS ENTIDADES PRESTADORAS DE 

SERVIÇOS 

 

6.1 A Associação de Acolhimento de Crianças e Adolescentes Albertina 

Berkenbrock 

 

 A Associação de Acolhimento de Crianças e Adolescentes Albertina 

Berkenbrock está localizada no município de Vidal Ramos e atende os 7 (sete) 

municípios da Comarca: Ituporanga, Petrolândia, Vidal Ramos, Imbuia, 

Atalanta, Leoberto Leal e Chapadão do Lageado. 

 A Instituição tem como missão acolher crianças e adolescentes 

afastados do convívio familiar por medida protetiva, em função de abandono ou 
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cujas famílias ou responsáveis se encontrem impossibilitados de cumprir sua 

função de cuidados e proteção, até que seja viabilizado o retorno ao convívio 

com a família de origem ou, na sua impossibilidade, encaminhamento para 

família substituta. 

 Em seguida apresentamos o quadro de crianças acolhidas no ano de 

2020 e 2021. 

  

6.1.1 Relação de Crianças Acolhidas no ano de 2020. 

Mes Quantidade de Acolhidos 

Janeiro 05 

Fevereiro 05 

Março 05 

Abril 01 

Maio 01 

Junho 07 

Julho 07 

Agosto 07 

Setembro 04 

Outubro 04 

Novembro 06 

Dezembro 07 

 

6.1.2 Relação de Crianças Acolhidas no ano de 2021 

Mes Quantidade de Acolhidos 

Janeiro 13 

Fevereiro 16 

Março 16 

Abril 16 

Maio 09 

Junho 08 

Julho 08 

Agosto 14 
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Setembro 14 

Outubro 13 

Novembro 11 

Dezembro 12 

 

6.2. Associação de Acolhimento para Idosos- Abrigo Mão Amiga. 

 

 A Instituição de Longa Permanência para idosos – AMA, está localizada 

na SC 350Km 385, no município de Ituporanga. 

 O atendimento em Unidade Institucional tem capacidade para atender 

60 idosos de ambos os sexos com diferentes necessidades e graus de 

dependência.  

  A Secretaria de Assistência Social possui Termo de Colaboração com a 

Entidade com disponibilidade de 7 (sete) vagas. Atualmente o município possui 

6 (seis) idosos acolhidos. 

 O custo mensal por idoso é de R$ 2.865,00, sendo descontado o 70% 

do valor do benefício do idoso, uma parte da família e o restante pela 

Secretaria de Assistência Social. 

Nome Valor do idoso Valor Família Valor Prefeitura Valor total 

C.L.F 770,00 0,00 2.095,00 2.865,00 

J.V 962,00 288,00 1.615,00 2.865,00 

M.L.M 0,00 0,00 2.865,00 2.865,00 

R.D.L 1.470,00 0,00 1.395,00 2.865,00 

S.R.V 770,00 0,00 2.095,00 2.865,00 

T.R 770,00 0,00 2.095,00 2.865,00 
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6.3.  APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

 

 A APAE de Ituporanga tem atuação nas áreas de Assistência Social, 

Saúde e Educação. Atualmente a Instituição possui 105 Educandos. 

  De acordo com o SUAS – Sistema Único de Assistência Social, a APAE 

presta serviços de Proteção Social Básica e Serviço de Proteção Social 

Especial de Média Complexidade. As ações da política de Assistência Social 

são organizadas para promover o fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários, a capacidade da proteção da família, a autonomia e o 

protagonismo dos indivíduos, famílias e comunidades. 

 O município através da Secretaria de Assistência Social, Saúde e 

Educação fazem um repasse mensal de R$ 15.000,00. 

 

6.4. CERENE – Centro de Recuperação Nova Esperança                                         

 

 O CERENE de Ituporanga realiza o atendimento ao publico feminino, 

mulheres e adolescentes. Tem por objetivo atuar na área da dependência 

química em substancias psicoativas (álcool e outras drogas) visando à 

reabilitação física, psíquica, espiritual, emocional, a reinserção social e o 

exercício da cidadania de forma autônoma. 

 

7. DIRETRIZES DELIBERADAS PARA O MUNICÍPIO NA XI CONFERÊNCIA 

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 

 

7.1 - Registro dos resultados dos Grupos de Trabalho na    Conferência 

Municipal de Assistência Social: 
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EIXO 1 – A proteção social não contributiva e o princípio da equidade 

como paradigma para a gestão dos direitos socioassistenciais no 

enfrentamento das desigualdades: 

 

 

Prioridades para         

o Município 

 

Prioridades 

para o 

Estado 

Propriedades para a 

União 

 

1 

Fomentar a relação 

intersetorial entre as 

Políticas da Assistência 

Social, Saúde, 

Previdência Social, 

Educação, Trabalho, 

Cultura, Esporte, 

Habitação. 

Fomentar a relação 

intersetorial entre as 

Políticas da Assistência 

Social, Saúde, 

Previdência Social, 

Educação, Trabalho, 

Cultura, Esporte, 

Habitação. 

Fomentar a relação 

intersetorial entre as 

Políticas da Assistência 

Social, Saúde, Previdência 

Social, Educação, Trabalho, 

Cultura, Esporte, Habitação. 

 

2 

  
Assegurar a vinculação do 

BPC ao salário mínimo. 

 

3 

  

Universalizar o acesso ao 

BPC considerando a Lei 

Brasileira de Inclusão - LBI 

 

4 

Garantir a segurança 

de renda como 

estratégia para 

enfrentamento a 

pobreza 

Garantir a segurança de 

renda como estratégia 

para enfrentamento a 

pobreza 

Garantir a segurança de 

renda como estratégia para 

enfrentamento a pobreza 

 

5 

Publicizar a Política de 

Assistência Social e os 

critérios e formas de 

acesso aos benefícios 

sociais 

  

6 

Ampliar cobertura de 

atendimento dos 

serviços 

socioassistenciais para 

área rural 

  

7 

Garantir equipe mínima 

de referência de cras e 

creas e gestão 
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8 

Ofertar ações de 

preparação para o 

mundo do trabalho  e 

mobilizar as empresas 

do município para a 

contratação de 

adolescentes em 

programa de jovem 

aprendiz, a partir de 

ações de preparação 

para o mundo do 

trabalho. 

  

 

                 

EIXO 2 - Financiamento e orçamento como instrumento para uma gestão 

de compromissos e corresponsabilidades dos entes federativos para a 

garantia dos direitos socioassistenciais. 

 

Prioridades para         

o Município 

 

Prioridades 

para o 

Estado 

Propriedades para a 

União 

 

1 

1. Garantir 

cofinanciamento dos 

três entes federativos 

para os serviços, 

principalmente de Alta 

Complexidade. 

Garantir 

cofinanciamento dos 

três entes federativos 

para os serviços, 

principalmente de Alta 

Complexidade. 

Garantir cofinanciamento dos 

três entes federativos para 

os serviços, principalmente 

de Alta Complexidade. 

 

2 

 Flexibilizar a utilização 

dos recursos, 

respeitando a demanda 

do município. 

Flexibilizar a utilização dos 

recursos, respeitando a 

demanda do município. 

 

3 

Garantir 

cofinanciamento para os 

serviços de atendimento 

à grupos específicos, 

como para os residentes 

em zona rural do 

município. 

Garantir 

cofinanciamento para os 

serviços de atendimento 

à grupos específicos, 

como para os residentes 

em zona rural do 

município. 

Garantir cofinanciamento 

para os serviços de 

atendimento à grupos 

específicos, como para os 

residentes em zona rural do 

município. 

 

4 

1. Definir percentual 

mínimo do orçamento 

para financiamento da 

Assistência Social. 

Definir percentual 

mínimo do orçamento 

para financiamento da 

Assistência Social. 

Definir percentual mínimo do 

orçamento para 

financiamento da Assistência 

Social. 
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5 

2.  Transferir o 

Departamento do Idoso, 

Clube de Mãe e 

Serviços para a 

FEXPONACE. 

  

6  

Maior participação do 

estado no 

financiamento. 

 

7  

 Regularidade no repasse de 

recursos para a assistência 

social. 

 

EIXO 3 – Controle social: o lugar da sociedade civil no SUAS e a 

importância da participação dos usuários. 

 

 

Prioridades para         

o Município 

 

Prioridades para 

o Estado 

Propriedades 

para a União 

 

1 

 5. Implementar o controle 

social na prática cotidiana 

dos serviços. 

  

 

2 

3. Capacitação dos 

Conselhos Municipais para 

fortalecimento do controle 

social 

Capacitação dos Conselhos 

Municipais para fortalecimento 

do controle social 

Capacitação dos 

Conselhos Municipais 

para fortalecimento do 

controle social 

 

3 

4. Promover a articulação 

dos Conselhos da 

Assistência Social com 

outros conselhos 

  

 

4 

2. Estruturar Fórum de 

usuários municipal 

  

 

5 

1. Implementar secretaria 

executiva dos Conselhos 

  

6 

Divulgação das ações, 

trabalhos do Conselho de 

Assistência Social. 
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EIXO 4 – Gestão e acesso às seguranças socioassistenciais e a articulação 

entre serviços, benefícios e transferência de renda como garantias de direitos 

socioassistenciais e proteção social. 

 

 

Prioridades para         

o Município 

 

Prioridades para o 

Estado 

Propriedades para a 

União 

 

1 

 1. Ampliação do scfv, 

principalmente idosos e 

adolescentes 

  

 

2 

Garantir equipe de trabalho 

para execução dos 

serviços  

  

 

3 

Criar e implementar plano 

de educação permanente  

Criar e implementar plano de 

educação permanente  

 

 

4 

Criar e implementar 

vigilância socioassistencial 

  

 

5 

Criar e implementar gestão 

do trabalho 

  

6 
 Ampliar número de vagas 

para educador social 

  

7 

Formação de grupos de 

mulheres objetivando 

empoderamento, 

autovalorização e 

protagonismo. 

  

8 

2. Construção de protocolos 

e fluxos entre os serviços 

de atendimento 

  

9 
Criar e implementar rede 

intersetorial 
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10 

Aprimorar sistema de 

informação para registro 

dos atendimentos nos 

serviços 

  

11 

 Desenvolver estratégias 

voltadas à permanência na 

escola e à integração ao 

mundo do trabalho.  

  

12 
  Fortalecer as instâncias de 

pactuação do SUAS. 

13 

 Cofinanciamento para Abrigo 

permanente para pessoas em 

situação de rua 

 

 

Eixo 5 – Atuação do SUAS em Situações de Calamidade Pública e Emergências. 

 

 

Prioridades para         

o Município 

 

Prioridades para o 

Estado 

Propriedades para a 

União 

 

1 
 

 Aprimorar arranjos 

institucionais, normativos, 

orientações e apoios 

técnicos aos municípios, 

visando à qualificação das 

ofertas do SUAS no 

contexto de emergências 

 

2 

Participação na elaboração de 

planos de prevenção e gestão 

de desastres 

  

 

3 

Realizar contratação 

temporária de profissionais do 

SUAS, especialmente 

Assistente Social e Psicólogo 

  

 

4 

Mapear as famílias em 

situação de risco, em conjunto 

com a defesa civil 
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5 

 Preparar fluxos de trabalho 

para serem executados 

durante situações de 

emergência 

  

6 
 Captar recursos do Estado para 

atuação de emergência ou 

calamidade pública 

 

7 

Elaborar material informativo 

para a população de como 

agir em situação de 

emergência. 

  

 

7.2 Registro das Deliberações da Plenária Final da Conferência Municipal de 

Assistência Social 

 

Deliberações para o Município – Totalizando até 10 Deliberações, 

considerando os 5 Eixos 

 

Deliberações 

Eixo ao qual está relacionada (Eixo 1; Eixo 2; Eixo 

3; Eixo 4; Eixo 5) 

1 

Garantir equipe mínima de 

referência de cras e creas e 

gestão 

Eixo 1 

 

2 

Ofertar ações de preparação 

para o mundo do trabalho  e 

mobilizar as empresas do 

município para a contratação de 

adolescentes em programa de 

jovem aprendiz, a partir de 

ações de preparação para o 

mundo do trabalho. 

Eixo 1 

 

3 

Definir percentual mínimo do 

orçamento para financiamento 

da assistência social. 

 

Eixo 2 

 

4 

 Transferir o Departamento do 

Idoso, Clube de Mãe e Serviços 

para a FEXPONACE 

 

Eixo 2 
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5 

Criar secretaria executiva dos 

conselhos 

 

Eixo 3 

 

6 

Estruturar fórum de usuários 

municipal 

 

Eixo 3 

 

7 

Ampliação do SCFV, 

principalmente idosos e 

adolescentes 

 

Eixo 4 

 

8 

 Construção de protocolos e 

fluxos entre os serviços de 

atendimento 

 

Eixo 4 

 

9 

Realizar contratação temporária 

de profissionais do SUAS, 

especialmente Assistente Social 

e Psicólogo, para atender as 

situações de emergência e 

riscos. 

Eixo 5 

 

10 

Criar fluxos de trabalho para 

serem executados durante as 

situações de emergência 

 

Eixo 5 

 

 

 

 

7.3 – Deliberações para o Estado 

Deliberações do Município para o Estado, considerando os 5 

Eixos da Conferência – Total de Deliberações: até 5 

 

Deliberações 

Eixo ao qual está relacionada (Eixo 1; Eixo 

2; Eixo 3; Eixo 4; Eixo 5) 

1 

Cofinanciamento dos serviços 

 
2 
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2 

Cofinanciamento para 

implantação de Centro Dia para 

idoso e PCD 

1 
 

3 

Cofinanciamento para Albergue 

 
4 

 

4 

Cofinanciamento de 

atendimento às situações de 

emergência ou calamidade 

pública 

 

 

5 

 

5 

Ofertar capacitação para os 

Conselhos Municipais, com 

objetivo de fortalecer o controle 

social 

 

3 

 

 

 

7.4 – Deliberações para a União. 

 

Deliberações do Município para a União, considerando os 5 Eixos da 

Conferência – Total de deliberações: até 5 

 

Deliberações 

Eixo ao qual está relacionada (Eixo 1; Eixo 2; 

Eixo 3; Eixo 4; Eixo 5) 

1 

 

Regularizar o repasse de 

recursos para a assistência 

social 

 

 

Eixo 2 

 

2 

Ampliar e garantir o 

financiamento destinado ao 

SUAS, a fim de primar pela 

qualidade e continuidade dos 

serviços ofertados. 

 

Eixo 3 
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3 

 

Fortalecer as instâncias de 

pactuação do SUAS 

 

 

Eixo 4 

 

4 

Aprimorar arranjos 

institucionais, normativos, 

orientações e apoios técnicos 

aos municípios, visando à 

qualificação das ofertas do 

SUAS no contexto de 

emergências 

 

 

Eixo 5 

 

5 

Assegurar a vinculação do 

BPC ao salário mínimo. 

 

Eixo 1 
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8. OBJETIVOS 

 

 

8.1. Objetivo Geral 

 

Implementar e Organizar a execução da Política Municipal de Assistência 

Social, no quadriênio 2022 a 2025, visando a efetivação na oferta dos serviços, 

programas e projetos, nos diferentes níveis de proteção social. 

 

 

8.2. Objetivos Específicos 

 

 Aprimorar a oferta dos Serviços, programas, projetos e benefícios 

socioassistenciais; 

 Fortalecer os espaços de participação social e as instâncias de controle 

social no SUAS; 

 Qualificar os serviços socioassistencias ofertados; 

 Promover a redução da vulnerabilidade social para dar condição de 

dignidade às famílias e ou pessoas que se encontram em situação de 

exclusão;  

 Investir nas políticas correlatas (saúde, educação e habitação) com o 

objetivo de atender as demandas da rede no enfrentamento a exclusão 

social em todos os níveis;   

 Assegurar proteção básica e especial às famílias que residem no 

município de forma que alcance todas as faixas etárias (crianças, 

adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência);  

 Desenvolver cursos de formação continuada aos profissionais da Política 

Municipal de Assistência Social. 

 

  

9. PRIORIDADE, METAS E ESTRATÉGIAS CORRESPONDENTES PARA A 

IMPLEMENTAÇÃO DO SUAS. 
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GESTÃO DO SUAS – benefícios eventuais e de transferência de renda, educação permanente, gestão do trabalho, 

vigilância socioassistencial... 

Diretriz 
  

Prioridade  Meta  Ações Estratégicas  

Período Recursos 

2
0

2
2
 

2
0

2
3
 

2
0

2
4
 

2
0

2
5
 

F
e
d

e
ra

l  

E
s

ta
d

u
a

l  

M
u

n
ic

ip
a

l  

Ampliar o número de benefícios 
(cartão cidadão) 

Aumentar a cada ano 30% do 
numero de benefícios 

Atender as famílias em 
situação de vulnerabilidade 

 

X X X X   X 

Alterar a Lei de Benefícios 
Eventuais as novas alterações 
de acordo com o SUAS. 

Ampliar a redação para que todos 
os profissionais do SUAS 
(assistente social e psicólogo) 
possam fornecer o benefício 
eventual. 

Articular com a Câmara de 
Vereadores e informar sobre 
essa necessidade 

 

X      X 

Solicitar  repasse Estadual 
fundo a fundo e mensal 

Aumentar em 30% o repasse 
Estadual 

Realizar os atendimentos e 
serviços sem interrupção. 

X X X X   X 

Fornecer o kit enxoval em 
pecúnia. 

Disponibilizar um salário mínimo 
Articular com o CMAS 

 
X X X X   X 

Criar a Vigilância 
Socioassistencial. 

Realizar  diagnóstico territorial de 
vulnerabilidades  no município. 

Desenvolver ações de acordo 
com a realidade do município. 

  X    X 
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PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 

Diretriz 
  

Prioridade  Meta   Ações Estratégicas  

Período Recursos 

2
0
2
2

 

2
0
2
3

 

2
0
2
4

 

2
0
2
5

 

F
e
d

e
ra

l  

E
s

ta
d

u
a

l  

M
u

n
ic

ip
a
l  

Mobilizar a participação dos 
usuários 

Atingir 100% dos usuários 

Fomentar a mobilização e 
participação dos usuários na política 
de Assistência Social, através de 
reuniões periódicas e eventos no 
CRAS e CREAS 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Criar  protocolos de atendimentos 
Estabelecer o fluxo de atendimentos com 
a Rede Socioassistencial 

Instituir parâmetros para articulação 
junto a Secretaria Municipal de 
Assistência Social 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

   

X 

Criação de Cargos e Salários Instituir lei de cargos e salários 
Articular com prefeito e vereadores a 
criação de cargos e salários. 

  X     X 

Capacitar os trabalhadores 
Qualificar  100% os trabalhadores do 
SUAS  

Ofertar capacitação permanente 
para a execução dos serviços. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Ampliar o SCFV para a faixa etária 
de 15 a 17 anos, bem como a 
contratação de educador social 

Atender os adolescentes das famílias em 
situação de vulnerabilidade social 

-Desenvolver o programa jovem 
aprendiz com o objetivo de preparar 
o adolescente para o mercado de 
trabalho 

X X X X X  X 

Padronizar os serviços 
Padronizar os serviços para melhor 
atender os usuários dos equipamentos 

Qualificar os serviços de modo a 
garantir a criação de planos efetivos 
de atenção aos indivíduos e ou às 
famílias 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

   

X 
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PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE  

Diretriz 
  

Prioridade  Meta   Ações Estratégicas  

Período Recursos 

2
0

2
2
 

2
0

2
3
 

2
0

2
4
 

2
0

2
5
 

F
e
d

e
ra

l  

E
s

ta
d

u
a

l  

M
u

n
ic

ip
a
l  

Criação do Centro Pop 
- Mapear 100% das pessoas em situação 
de rua bem como o acompanhamento 
sistemático. 

-Identificar as vulnerabilidades da 
pessoa em situação de rua; 
- Encaminhamento da documentação; 
- Direcionar para o mercado de 
trabalho; 
-Restabelecimento de vínculos 

  

 

X 

   

 

X 

  

Contratação de equipe exclusiva para 
atendimento efetivo de medidas 
socioeducativas 

- Realizar 100% acompanhamento 
sistemático aos adolescentes 
 

- Reinserção do adolescente na 
sociedade, escola e em grupos 
alternativos com o intuito de promover 
reflexões e mudança de conduta; 
- Articulação com programa “Sistema 
S” para inserção do adolescente no 
mercado de trabalho  

 

 

X 

      

 

X 

Inserir como protocolo o 
preenchimento dos dados intersetoriais 
de violência 

- Levantar os dados quantitativos para 
análise e elaboração de ações com o 
objetivo de prevenção e orientação sobre os 
tipos de violência 
 

- Formar programas/grupos de 
combate e violência 
- criar um fluxo de proteção a mulheres 
vítimas de violência; 
- Atualização nas bases de dados, em 
nível de Estado e União os índices de 
Violência no município, 
- Realizar o acolhimento e 
encaminhamentos efetivos das vítimas. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

   

 

X 
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PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE  

Diretriz 
  

Prioridade  Meta   Ações Estratégicas  

Período Recursos 

2
0

2
2
 

2
0

2
3
 

2
0

2
4
 

2
0

2
5
 

F
e
d

e
ra

l  

E
s

ta
d

u
a

l  

M
u

n
ic

ip
a

l  

Ampliar o numero de vagas para 
acolhimento de idosos 

Aumentar as vagas de acordo com a 
necessidade do município, comprovado 
necessidade pelos serviços. 

Articular com a Instituição e com os 
municípios para que o AMA ofereça 
atendimento somente para a 
Comarca de Ituporanga 

  X    X 

Realizar a Adesão ao Serviço de 
Alta complexidade com a Esfera 
Federal e Estadual 

Receber recursos Federal e Estadual 
para custear os serviços de Alta 
Complexidade 

Requisitar o cofinanciamento 
através da CIB e Coegemas 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Instituir o Programa Família 
Acolhedora 

Capacitar até 10 famílias para 
acolhimento provisório de crianças e 
adolescentes.  

Promover rodas de conversas com 
famílias da comunidade para 
inscrição no programa. 

    

X 

   

Criar a Casa de Passagem para 
Mulheres e Crianças 

Atender até 10 mulheres e seus filhos 
vítimas de violência 

Realizar o acolhimento imediato 
quando identificado necessidade 
pelo CRAS e ou CREAS 

   X X X X 

Criar a Instituição de Acolhimento 
para crianças e adolescentes no 
Município 

Atender até 10 crianças/adolescentes Implantar o serviço no município 

    

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Realizar diagnóstico regional para 
criar um abrigo para pessoas em 
situação de rua. 

Atender até 20 adultos Implantar um serviço regionalizado 

    

X 

 

X 

  

Contratar equipe técnica para 
desenvolver os serviços de Alta 
Complexidade 

Realizar contratação de 1 AS e 1 
Psicólogo (concurso) 

Atuar nos serviços de alta 
complexidade 

   X   X 
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CONTROLE SOCIAL  

Diretriz 
  

Prioridade  Meta   Ações Estratégicas  

Período Recursos 

2
0

2
2
 

2
0

2
3
 

2
0

2
4
 

2
0

2
5
 

F
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d

e
ra

l  
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s
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d

u
a

l  

M
u

n
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ip
a

l  

Capacitação para os 
conselheiros. 

Capacitar 100% dos conselheiros 
titulares e suplentes 

Promover conhecimento dos 
conselheiros para atuar e 
fiscalizar a política de 
Assistência Social 

X X X X X X X 

Criação da Secretaria 
Executiva do CMAS 

Disponibilizar um profissional de 
Nível Superior 40 horas semanais 
para atuar na Secretaria Executiva 
dos Conselhos vinculados a 
Secretaria de Assistência Social. 

Articular com os demais 
conselhos ligados a Secretaria 
de Assistência Social para a 
importância da Secretaria 
Executiva. 

 

 X X    X 

Acompanhar e fiscalizar as 
Entidades de  Assistência 
Social inscritas no CMAS. 

Realizar em 100% as visitas as 
Entidades. 

Fiscalizar e acompanhar se os 
serviços ofertados estão de 
acordo com o objetivo do 
Estatuto e Plano de Ação. 
 

X X X X   X 
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10. PRIORIDADES, METAS E ESTRATÉGIAS CORRESPONDENTES EM 

SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBLICA.  

 

 

                  Seguem as principais ameaças que necessitam de contingencias 

para serem enfrentadas, as quais devem ser planejadas pelos Municípios, 

conforme suas características: tornados, vendavais, granizo (Riscos 

meteorológicos), inundações, enxurradas, deslizamentos (Riscos Geo 

hidrológicos); secas e estiagem; incêndios florestais; produtos perigosos; 

situações pandemia, epidemia, endemia e surto, ruptura de barragens.
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GESTÃO DO SUAS – benefícios eventuais e de transferência de renda, educação permanente, gestão do trabalho, 

vigilância socioassistencial... 

Diretriz 
  

Prioridade  Meta   Ações Estratégicas  

Período Recursos 

2
0

2
2
 

2
0

2
3
 

2
0

2
4
 

2
0

2
5
 

F
e
d

e
ra

l  

E
s

ta
d

u
a

l  

M
u

n
ic

ip
a

l  

Garantir as ações integradas com 
as demais políticas públicas. 

Propiciar atendimento as famílias em 
situação vulnerabilidade decorrentes a 
desastres naturais. 

Articular com a Secretaria de 
Saúde, Educação, Planejamento, 
Defesa Civil, etc. 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

   

X 

Remanejar profissionais do SUAS 
quando houver necessidades. 

Viabilizar a garantia de acesso a 
população usuária da política de 
Assistência Social. 

Garantir  a cobertura de serviços, 
programas e projetos 
socioassistenciais. 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

   

X 

Divulgar a oferta dos serviços 
socioassistencias. 

Fazer com que as informações cheguem 
a 100% da população. 

Publicizar os serviços através das 
redes sociais. 

X X X X X X X 

Adquirir equipamentos de 
seguranças EPI para os 
trabalhadores do SUAS. 

Garantir segurança aos trabalhadores 
do SUAS. 

Disponibilizar máscaras, botas, 
coletes, luvas e tudo o que for 
necessário para a segurança dos 
trabalhadores. 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

   

X 

Disponibilizar recursos para atender 
situações de emergência. 

Ter uma dotação específica para 
situação de emergência e calamidade 
pública. 

Realizar compras emergenciais 
para atendimento de necessidades 
das famílias. 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

   

X 
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PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 

Diretriz 
  

Prioridade  Meta   Ações Estratégicas  

Período Recursos 

2
0

2
2
 

2
0

2
3
 

2
0

2
4
 

2
0

2
5
 

F
e
d

e
ra

l  

E
s

ta
d

u
a

l  

M
u

n
ic

ip
a

l  

Contratação em caráter temporário de 
profissionais para atender as 
demandas de situação de calamidade 
pública 

Atender as famílias em situação de 
emergência e calamidade pública 

- Realizar diagnóstico das áreas 
atingidas; 
- Cadastrar as famílias atingidas; 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

   

X 
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PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE  

Diretriz 
  

Prioridade  Meta   Ações Estratégicas  

Período Recursos 

2
0

2
2
 

2
0

2
3
 

2
0

2
4
 

2
0

2
5
 

F
e
d

e
ra

l  

E
s

ta
d

u
a

l  

M
u

n
ic

ip
a

l  

Abertura de alojamento de 
inverno para pessoas em 
situação de rua. 

Acolher em 100% as pessoas em 
situação de rua no município 
durante o período de frio intenso. 

Abertura de um alojamento de 

inverno; 

 -Ampliação de equipe para 

trabalhar no alojamento com 

triagem das pessoas que 

procuram o espaço, realizando 

o cadastro de cada uma das 

pessoas, a fim de levantar as 

demandas que trazem as 

pessoas para o município; 

- Realizar os 
encaminhamentos necessários 
para as pessoas que estarão 
no alojamento, como 
documentação, inserção no 
mercado de trabalho e 
restabelecimento de vínculos 
com as famílias quando 
possível; 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

   

 

 

X 
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PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE  

Diretriz 
  

Prioridade  Meta   Ações Estratégicas  

Período Recursos 

2
0

2
2
 

2
0

2
3
 

2
0

2
4
 

2
0

2
5
 

F
e
d

e
ra

l  

E
s
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d

u
a

l  

M
u

n
ic

ip
a

l  

Abertura de alojamentos provisórios 
para atender situações de riscos 
metereológicos como: enxurradas, 
vendavais etc. 

Atender em 100% as famílias em situação 
de vulnerabilidade que tiveram suas casas 
afetadas devido a riscos metereológicos. 

- Articular com a Associação de 
Moradores dos Bairros para fornecer 
o salão comunitário; 
- Fornecer alimentos, roupas, 
medicamentos durante o período que 
se fizer necessário. 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

   

X 
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CONTROLE SOCIAL  

Diretriz 
  

Prioridade  Meta   Ações Estratégicas  

Período Recursos 

2
0

2
2
 

2
0

2
3
 

2
0

2
4
 

2
0

2
5
 

F
e
d

e
ra

l  

E
s
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d

u
a

l  

M
u

n
ic

ip
a

l  

Acompanhar o Plano Municipal de 
Contingência do Município 

Conhecer 100% do território das áreas de 
risco do município 

Acompanhar e realizar visitas nos 
territórios de áreas de risco. 
 

X X X X   X 

Participar das reuniões da 
Coordenadoria da Defesa Civil 

Participação de um membro do conselho 
em 100% das reuniões 

Acompanhar as ações que estão 
sendo desenvolvidas no município. 
 

X X X X   X 
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11. RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS 

 

                  Discorrer sobre os resultados e dos impactos esperados de cada 

serviço e do conjunto dos serviços conectados em rede socioassistencial. 

Projetar expectativas que vão além das aquisições dos sujeitos que utilizam os 

serviços e avançam na direção de mudanças positivas em relação a indicadores 

de vulnerabilidades e de riscos sociais. 

 

12. RECURSOS MATERIAIS, HUMANOS E FINANCEIROS DISPONÍVEIS E 

NECESSÁRIOS  

 

Recursos materiais, humanos e financeiros: 

 

MATERIAIS PERMANENTES  

Bens  Alocação  

04 Carros  01 CRAS, 01 CREAS, 02 Gestão. 

01 Microonibus SCFV 

02 data show  01 CRAS, 01 CREAS  

07 aparelhos de celular  02 CRAS, 01 Gestão, 01 CREAS, 01 Secretaria, 

01 SCFV, 01 Cad único 

Computadores 01 Gestão, 01 Secretaria, 02 Cad único, 04 

CRAS, 05 CREAS 

Not book 01 Secretaria, 01 CREAS, 01 CRAS 

Televisão 01 CREAS, 01 CRAS, 01 Cad único 

Impressora 01 Gestão, 01 Secretaria  

Ar condicionado 03 Secretaria, 06 CREAS, 01 Cad único, 03 

CRAS, 03 SCFV 

Cozinha mobiliada, contendo 

utensílios domésticos: 

geladeira, fogão, microondas, 

máquina de lavar etc.  

01 CRAS, 01 CREAS, 01 SCFV 
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HUMANOS 

Secretaria Municipal de Assistência Social 

Categoria Profissional  Insira o número de profissionais conforme forma 

de contratação  

Efetivos Processo Seletivo Comissiona
dos 

Assistente Social 1 - - 

Psicólogo - - - 

Pedagogo - - - 

Orientadores Sociais 

(educadores, monitores, 

cuidadores) 

- - - 

Auxiliar administrativo - 1 - 

Secretário - - 1 

Diretores - - - 

Gerentes - - - 

Coordenadores - - - 

Estagiários - - - 

Recepcionistas - - - 

Telefonistas - - - 

Motoristas (não temos 

motorista próprio, mas 

temos alguém que fica a 

disposição quando 

necessário 

- - - 

Outros - - - 

Total 1 1 1 
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Proteção Social Básica – CRAS 

Categoria Profissional  Insira o número de profissionais conforme forma 

de contratação 

Efetivos Processo Seletivo Comissiona
dos 

Assistente Social 1 1 - 

Psicólogo 1 0 - 

Orientadores Sociais 

(educadores, monitores, 

cuidadores) SCFV 

- 1 - 

Auxiliar administrativo - 1 - 

Coordenador - - - 

Operadores de cadastro 

único 

1 1  

Estagiários - - - 

Recepcionista - - - 

Motorista 1 - - 

Outros - - - 

Total 4 4 - 

 

Proteção Social Especial de Média Complexidade 

Categoria Profissional  Insira o número de profissionais conforme forma 

de contratação 

Efetivos Processo Seletivo Comissiona
dos 

Assistente Social 1 1 - 

Psicólogo - 1 - 

Advogado - - - 

Orientadores Sociais 

(educadores, monitores, 

cuidadores) 

- 1 - 

Auxiliar administrativo - 1 - 

Coordenador - - - 
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Estagiários - - - 

Recepcionista - - - 

Motorista 1 - - 

Outros - - - 

Total 1 4 - 

 

Proteção Social Especial de Alta Complexidade (organizar por 

equipamentos conforme cada município) 

Categoria Profissional  Insira o número de profissionais conforme forma 

de contratação 

Efetivos Processo Seletivo Comissiona
dos 

Assistente Social - - - 

Psicólogo - - - 

Orientadores Sociais 

(educadores, monitores, 

cuidadores) 

- - - 

Auxiliar administrativo - - - 

Coordenador - - - 

Estagiários - - - 

Recepcionista - - - 

Motorista - - - 

Outros - - - 

Total - - - 

A Assistente Social da 

Gestão realiza as ações  

- - - 

 

12.1 Valor Financeiro: Valor em conta no mês de novembro de 2021 (podendo 

este valor alterar diariamente). 

 

PROTEÇÕES VALOR 

Proteção Social Básica R$ 106.060.95 

Proteção Social de Média Complexidade R$ 122.582.75 

IGD BF R$ 22.516.80 

IGD SUAS R$ 10.102.55 
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13. MECANISMOS E FONTES DE FINANCIAMENTO. 

 

Planejamento orçamentário da Assistência Social (conforme elaboração do 

Plano Plurianual – PPA) 

Planilha dos Saldos dos Recursos Reprogramados (FECAM/Associações)  

 

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 84.377.733,77 3.316.951,68 3,93% 

2023 86.487.177,82 3.399.875,59 3,93% 

2024 86.649.357,65 3.484.872,47 3,93% 

2025 90.865.591,73 3.571.994,37 3,93% 

 

14. COBERTURA DA REDE PRESTADORA DE SERVIÇOS 

 

Equipamentos Públicos 

Equipamento – Proteção Social Básica Nº de Famílias 

Atendidas e/ou 

Acompanhadas 

PAIF 130 

SCFV 42 

Atendimento à Domicilio  - 

Equipamento – Proteção Social Especial de Média Complexidade 

(Elencar Serviços)  

Nº de Famílias 

Atendidas e/ou 

Acompanhadas 

PAEFI 20 

Medidas Socioeducativa 3 

Equipamento – Proteção Social Especial de Alta Complexidade 

(Elencar Serviços) 

Nº de Famílias 

Atendidas e/ou 

 Acompanhadas 
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- - 

- - 

 

Rede Socioassistencial 

Nome da entidade  Forma de inscrição no CMAS Nível de 
proteção 

Descrição das 
principais ações 

APAE 
Associação de Pais e 

Amigos dos 
Excepcionais 

( x )Entidade  
 

( X ) Serviço 
(   ) Programa 
(   ) Projeto 
(   )Benefício 

(   ) Básica 
( X ) Média 
Complexidade 
(   ) Alta 
Complexidade 

Promover 
atendimentos 
educacionais 

especializados para 
pessoas com 

deficiência intelectual  

Abrigo Mão Amiga ( X ) Entidade  
 

(X ) Serviço 
(   ) Programa 
(   ) Projeto 
(   )Benefício 

(   ) Básica 
(   ) Média 
Complexidade 
(X) Alta 
Complexidade 

Acolhimento de 
Idosos 

Serviço de 
Acolhimento Albertina 

Berkenbroch 

(X) Entidade  
 

( X  ) Serviço 
(   ) Programa 
(   ) Projeto 
(   )Benefício 

(   ) Básica 
(   ) Média 
Complexidade 
(X) Alta 
Complexidade 

Acolhimento de 
Crianças e 

Adolescente 

CERENE 
Centro de 

Recuperação Nova 
Esperança 

( x) Entidade  ( x) Serviço 
(   ) Programa 
(   ) Projeto 
(   )Benefício 

(   ) Básica 
(   ) Média 
Complexidade 
(X) Alta 

Complexidade 

Acolhimento de 
Mulheres  

 

 

15. EQUIPAMENTOS DAS DEMAIS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

15.1 Unidades básicas de saúde 

ESF / Enfermeira Endereço Telefone / Email 

Esf Santo Antonio 

Marcia 

Rua Generosópolis, sn 3533-2730 

efs_stoantonio@ituporanga.sc.gov.br 

Esf Guabiroba 

Viviane 

Rua Ernesto Pedro Ludvig, 

Sn 

3533-3045 

Esf_gabiroba@ituporanga.sc.gov.br 

Esf Nossa Senhora de 

Fátima 

Marilia 

Rodovia SC 110, Sn 3533-5421 

Esf_nsrfatima@ituporanga.sc.gov.br 

Esf Cerro Negro 

Vanessa 

 

Rodovia Sc 350, sn 3533-1133 

Esf_cerronegro@ituporanga.sc.gov.br 

mailto:efs_stoantonio@ituporanga.sc.gov.br
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Esf Central 

Gisele 

Rua Emilio Altemburg, Sn 3533-5545 

Esf_centro1@ituporanga.sc.gov.br 

Esf Bela Vista 

Jenifer 

Rua Norberto Mees, Sn 3533-9055 

Esf_belavista@ituporanga.sc.gov.br 

Esf Rio bonito 

Silvia 

 

Rodovia Sc 350, Sn 9 9231-5822 

Esf_riobonito@ituporanga.sc.gov.br 

Esf Vila Nova 

Georgia 

Rua XV de novembro, Sn 3533-5505 

Esf_vilanova@ituporanga.sc.gov.br 

Unidade Sanitária 

Central (Atende todas as 

especialidades 

disponíveis ofertadas no 

município) - 

Jucilene 

Rua Emilio Altemburg, Sn 3533-3176 

Esf_especialidades@ituporanga.sc.gov.br 

 
 
 
15.2 Centros Educacionais  
 
 

 
Ensino Fundamental 

Unidade Escolar Responsável Endereço Telefone 

CE Bernardina Farias de 

Matos 
Gisele Vieira Lopes 

Rua Prefeito Virgílio Scheller s/nº - 

Gabiroba 
3533 - 4638 

CE Olinda Israel Laurindo Maiara Lais Atanázio Estrada Geral, s/nº - Rio do Norte (47) 3840 - 0056 

CE Professor Curt Hamm Grasiela Goedert Sperber Estrada Geral, s/nº - Rio Batalha 9 9195-1017 

CE Pedro Júlio Muller Jaqueline Maria Steinbach Rua Arcendino Santos Moreira - NSF 
3533 – 3090 

9 8894 - 5374 

CE Bom Pastor Marceli Errath Westphal 
Rua Carlos Jensen, nº 406 – Santo 

Antônio, Ituporanga 
3533 - 3400 

CE Leandro dos Santos 
Camila dos Santos Corrêa 

Hinkel 
Rod. SC 350 Km 30 – Rio do Bonito 9 9958 - 0731 

 

Educação Infantil 

Unidade Escolar Responsável Endereço Telefone 

CEI Matilde Sens MarineidiZvetzch Praça Fernando Sens, n° - Centro 
3533 – 3151 

9 8871 - 5050 

CEI Pequeno Príncipe Maria Bernadete Back Avenida Ruy Barbosa, nº - Vila Nova 
3533 – 3300 

9 9670 - 4562 

CEI Dr. Mário César Sens Helena Meurer 
Rua João Kniss, nº 121 – Gabiroba - 

Ituporanga 
9 8869- 5298 

CEI Cecília Köpp Thiesen Silvia Postai Kuster 
Rua Irineu Bornhausen, nº 355 – Santo 

Antônio 
3533 - 4017 

CEI Luciane Haverroth Eliza GoedertMees 
Rua Leonel Thiesen, nº 251 – Centro - 

Ituporanga 

3533 – 3566 

9 8833- 3406 

CEI Olga Schuhmacher 

Israel 

Viviani da Silva 

Schuhmacher 

Rod. SC 110, Km 11 – Bela Vista, 

Ituporanga 
3533 - 9084 

CEI Irma Kempner Farias Adélia Selma Sperber Rod. SC 350 Km 7 - Cerro Negro, 3533 - 5237 
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Oliveira Ituporanga 
 

Escolas Estaduais e Particulares 

Unidade Escolar Telefone Unidade Escolar Telefone 

EEB. Aleixo Dellagiustina 3533-8779 EEB. Vereador Paulo França 3533-8781 

EEF. João Carlos Thiesen 3533-8774 EJA 3533-8776 

EEF. Mont’ Alverne 3533-8777 CE. Click Soluções 3533-1343 

EEB. Roberto Moritz 3533-8775 Colégio Galileu 3533-3016 

EEB. Tancredo Neves 3533-8817   

 

 

16.  INDICADORES DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO  

 

            O Plano Municipal de Assistência Social deve ser acompanhado e 

avaliado de forma contínua por parte de gestores e técnicos, que desenvolvem 

os serviços, programas e benefícios em relação ao cumprimento de seus 

objetivos e metas. É uma função inerente à gestão, devendo ser capaz de prover 

informações que permitam a adoção de medidas corretivas para melhorar a 

qualidade, eficiência e eficácia dos serviços, programas e benefícios. É realizado 

por meio da captura de informações “in loco”, em dados coletados por sistemas 

de informações gerenciais, ou ainda, em sistemas que coletam informações 

especificas para os objetivos do monitoramento. (NOB SUAS /2012). O 

monitoramento deste plano ocorrerá em todo o período de sua execução para 

verificação do processo e as medidas que deverão ser tomadas. 

A avaliação do plano municipal constitui em processo de análise do 

alcance das metas propostas frente aos objetivos definidos. Esta será realizada 

a partir dos indicadores estabelecidos na planilha, verificando quais foram os 

avanços e resultados alcançados, as dificuldades e desafios encontrados, bem 

como propostas de solução.  

Esse processo de avaliação do plano se dá com base nos dados obtidos, 

no monitoramento sistemático que gerará relatórios e orientações técnicas das 

metas acompanhadas, constituindo – se em elemento fundamental para 

instrumentalizar as decisões do gestor quanto as intervenções e medidas 

necessárias. 

 Como forma de melhor desenvolver essa dinâmica de monitoramento e 

avaliação, será composta uma comissão de avaliação do Plano, de forma 
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participativa, com os trabalhadores do SUAS,  prestadores de serviços, usuários 

e o Conselho Municipal de Assistência Social. 

O monitoramento e avaliação do plano acontecerão semestralmente ou 

conforme necessidade apresentada pelo serviço. 

                  

Níveis de Proteção Instrumentos  Periodicidade 

Gestão  Reuniões, capacitações, visitas no 

território. 

semestral 

Proteção Social Básica  Reuniões, capacitações, visitas no 

território. 

semestral 

Proteção Social Especial de 

 Média  

Reuniões, capacitações, visitas no 

território. 

semestral 

 

 

17. ESPAÇO TEMPORAL DE EXECUÇÃO. 

 

A elaboração do Plano acontecerá a cada quatro anos e no decorrer 

desse período será acompanhado e fiscalizado pelo CMAS. 

 

 

APROVAÇÃO DO CMAS 

Parecer do Conselho Municipal de Assistência Social 

 

 

Data da assembléia de deliberação: 06 de dezembro de 2021 

Número da Resolução: 006/2021 

Nome do Presidente: Sebastião Rosa 

Assinatura:  
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