
PLANO DE AÇÃO ANUAL
1. IDENTIFICAÇÃO UNIDADE EXECUTORA

Unidade Executora/ Razão Social C.N.P.J

CRAS XIV DE NOVEMBRO 76.208.867/0001-07

Endereço (DDD) Fax

ROMARIO CORREA DE OLIVEIRA, 487, Bairro: 14 DE NOVEMBRO. (45) 3321-2008

(DDD) Telefone

(45) 3326-5041

Cidade CEP

Cascavel 85804-190

UF

PR

E-mail Institucional

cras14denovembro@cascavel.pr.gov.br

Nome do responsável pela Unidade

GENI APARECIDA CANDIDO

C.P.F.

048.301.049-96

Data de Nascimento

19/10/1983

R.G. / Órgão Expedidor

94464447 / SESPPR

Cargo

ASSISTENTE SOCIAL

Endereço (DDD) Celular

SALGADO FILHO, 951, Bairro: NEVA. (45) 8423-0327

(DDD) Telefone

(45) 9822-4268

Cidade CEP

85860-150

UF

PR

E-mail Responsável

geni.candido@hotmail.comCascavel
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2. IDENTIFICAÇÃO UNIDADE MANTENEDORA

Unidade Mantenedora/ Razão 
Social

C.N.P.J

SEASO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 76.208.867/0001-07

Endereço (DDD) Fax

PARANA - CASCAVEL, 5000, Bairro: CENTRO. (45) 3321-2008

(DDD) Telefone

(45) 3321-2232

Cidade CEP

Cascavel 85810-011

UF

PR

E-mail Institucional

seaso@cascavel.pr.gov.br

Nome do responsável pela Unidade

INÊS DE PAULA

C.P.F.

615.394.579-15

Data de Nascimento

24/10/1968

R.G. / Órgão Expedidor

43745387 / SESPPR

Cargo

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Endereço (DDD) Celular

SALGADO FILHO, 5000, Bairro: CENTRO. (45) 9972-0435

(DDD) Telefone

(45) 9972-0435

Cidade CEP

85810-011

UF

PR

E-mail Responsável

ines.depaula@cascavel.pr.gov.brCascavel

Emitido em 25/04/2016 às 15:49:25 por GENI APARECIDA CANDIDO

Página 2 de 44

Prefeitura de 
Cascavel ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ciclo: 2016



3. FINALIDADES ESTATUTÁRIAS E/OU INSTITUCIONAIS

  
 O CRAS é um Serviço desenvolvido dentro da Proteção Social Básica, assim tem por finalidade atendimento a pessoas e famílias em situação de 
vulnerabilidade e a prevenção de situações de riscos por meio de ações de caráter preventivo, protetivo e proativo, visando o desenvolvimento de 
potencialidades e aquisições das famílias, bem como o fortalecimento e a qualificação de vínculos familiares, comunitários e de pertencimento, incluindo a 
família em situação de vulnerabilidade como sujeitos da proteção social.

 É o equipamento estatal que referencia as famílias no seu território de abrangência, constituindo-se na principal porta de entrada da política de assistência 
social. As unidades de serviços desse nível de proteção localizados no território são referenciados ao CRAS, possibilitando a organização e a 
hierarquização da rede socioassistencial no território, cumprindo a diretriz de descentralização da política de assistência social. O CRAS articula os serviços 
socioassistenciais do território tendo em vista o rompimento do atendimento segmentado e descontextualizado das situações de vulnerabilidade social 
vivenciadas, atuando de forma integrada com a proteção social especial; ainda não possui um Projeto Político Pedagógico – PPP, pois aguarda as 
diretrizes da Secretaria de Assistência Social – SEASO para elaboração do mesmo.

 O Centro de Referencia da Assistência Social – CRAS XIV DE NOVEMBRO tem como finalidade prestar de forma gratuita Serviços de Proteção Social 
Básica às famílias em situação de vulnerabilidade social no território de sua abrangência, que envolve os bairros: Pioneiros Catarinenses, Guarujá, Parque 
São Paulo, Neva, XIV de Novembro e Santa Felicidade.

 O CRAS XIV de Novembro vem prestando Serviços de Assistência Social à comunidade desde setembro de 2009, buscando parceria com as entidades e a 
rede socioassistencial no desenvolvimento do trabalho que visa a garantia da segurança social prevista na Política de Assistência Social, para o 
desenvolvimento de potencialidades, fortalecimento de vínculos familiares e comunitários de pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade e/ou risco 
social. Os serviços prestados por este CRAS visam a ampliação das capacidades, a sociabilidade, o acesso a novos conhecimentos bem como a 
participação na vida familiar e comunitária.

 A partir de janeiro de 2011 o CRAS passou a contar com quatro grupos de convivência e fortalecimento de vínculos para idosos, dois grupos de inclusão 
produtiva, um grupo de convivência e fortalecimento de vínculos com gestantes, dois coletivos com adolescentes incluídos no Projovem Adolescente.

 No dia 08 de setembro de 2011 o CRAS teve sua sede ampliada com a inauguração de duas salas técnicas, uma sala de grupo e dois banheiros. Paralelo 
a esse evento houve a inauguração do núcleo de informática do programa atitude, construído também, dentro da sede do CRAS. Ainda durante o mês de 
setembro o núcleo do programa atitude do bairro 14 de novembro, passou a ser referenciado ao CRAS, unificando a equipe formada por uma assistente 
social e dois estagiários a equipe deste.

 O programa atitude surgiu de uma parceria entre Governo Estadual e Municipal, desenvolvido com recursos do FIA Estadual, com o objetivo de Trabalhar 
de forma articulada com a rede escolar e demais serviços através de ações teóricas-práticas com crianças e adolescentes e suas famílias que se 
encontram em situação de vulnerabilidade e/ou risco social. Promovendo ações complementares a jornada escolar e em horários alternativos e finais de 
semana, visando o desenvolvimento de habilidades individuais para a vida, assim como elevação da auto-estima e vivência grupal, estimulando a 
permanência escolar, proporcionando o seu desenvolvimento integral, bem como orientação e apoio sócio familiar.

 Tendo em vista que, no final de 2012 o programa atitude deixou de ser executado devido ao termino do prazo de execução, a partir de 2013 apenas as 
oficinas de inclusão digital continuarão a ser desenvolvidas bem como as ações com as familias das crianças e adolescentes inseridas nas oficinas.

 As maiores situações de vulnerabilidade social encontradas nesta área são: conflitos familiares, dependência de substâncias lícitas e ilícitas, dificuldade 
financeira, desemprego, moradias precárias (muitas com falta de pavimentação asfáltica, saneamento básico e iluminação pública), baixa escolaridade, 
evasão escolar, insegurança alimentar, gestação precoce, áreas de ocupação irregular entre outros[1][1].

 O CRAS XIV de Novembro conta também com o apoio das escolas, pastorais da criança, UBSs e associações de moradores, inseridas no território para o 
desenvolvimento de eventos e ações com a comunidade, e a partir da ampliação da equipe técnica será possível aprimorar o trabalho já desenvolvido.

 --------------------------------------------------------------------------------
 [1] Dados obtidos através de levantamento feito nos cadastros do CRAS no inicio de 2011.
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 Prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidades e riscos sociais nos territórios, por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, do 
fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, e da ampliação do acesso aos direitos de cidadania. (de acordo com Guia do CRAS)

4. OBJETIVO GERAL

1 - Ofertar Serviço de Proteção e atendimento integral a famílias ? PAIF.

2 - Desenvolver Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos para crianças de até 6 anos.

3 - Desenvolver Serviços de Convivência e Fortalecimento de vínculos para adolescentes de 12 a 15 anos.

4 - Desenvolver Serviços de Convivência e Fortalecimento de vínculos para idosos.

5 - Realizar serviço de Proteção social básica no domicilio para pessoas com deficiência e idosas.

6 - Desenvolver o programa de inclusão produtiva (capacitação e qualificação profissional e geração de renda) e enfrentamento a pobreza.

7 - Realizar orientações, encaminhamentos e acompanhamento às famílias prioritariamente as que recebem benefícios de transferência de renda 
conforme requisitos da gestão plena expressos na NOB SUAS 2004.

8 - Viabilizar as famílias em situação de vulnerabilidade social benefícios eventuais de auxilio alimentação, auxilio natalidade e documentação civil.

9 - Garantir a prioridade de acesso nos serviços de Proteção Sócia Básica de acordo com as necessidades das famílias beneficiárias ou elegíveis aos 
programas de transferência de renda.

10 - Viabilizar o acesso aos encaminhamentos do Benefício de Prestação Continuada ? BPC aos usuários elegíveis do serviço conforme demanda 
apresentada.

4.1 Objetivos Específicos

Em relação a gestão e recursos humanos:

Em relação a infraestrutura física e financeira:

5. METAS

5.1.1 - Contratar um guarda patrimonial.

5.1.2 - Capacitar os técnicos de referência e técnicos de nível médio dos SCFV.

5.1.3 - Repor 2 profissional de Serviço Social.

5.1.4 - Compor equipe técnica de nível superior exclusiva para o PAIF.

5.1.5 - Participar da elaboração e execução do Plano de educação permanente dos trabalhadores do SUAS, a fim de prever supervisão e apoio de 
assessorias externas, tendo em vista o aprimoramento da gestão e dos processos de trabalho para qualificar a prestação dos serviços da Unidade

5.1.6 - Participar da elaboração e execução do Plano de educação permanente dos trabalhadores do SUAS em consonância com a Política Nacional de 
Educação Permanente, aprovada através da Resolução do CNAS 42013.

5.1.7 - Participar do processo de elaboração das diretrizes da SEASO para construção do Projeto tecnico Politico .

5.1.8 - Elaborar Projeto Técnico Político, conforme diretriz da SEASO.

5.1.9 - Participar da elaboração e execução do Plano de Capacitação em consonância com as diretrizes da Política Nacional, em conjunto com a SEASO, 
garantindo a participação de seus trabalhadores.

5.1.10 - Finalizar a elaboração do Regimento.

5.1.11 - Elaborar Projeto Técnico Político da Unidade conforme diretrizes da SEASO.

5.1.12 - Requer inscrição junto ao CMDI em conformidade com o Estatuto do Idoso e Legislação Municipal.

5.1.13 - Contratar 01 assistente social para o PAIF.

5.1.14 - Participar da elaboração do Plano de educação permanente dos trabalhadores do SUAS em consonância com a Política Nacional de Educação 
Permanente, aprovada através da Resolução do CNAS 4/2013.

5.1.15 - Executar o Plano de educação permanente dos trabalhadores do SUAS em consonância com a Política Nacional de Educação Permanente, 
aprovada através da Resolução do CNAS 4/2013.

5.2.1 - Realizar as adequações solicitadas pelo órgão fiscalizador para concessão da Licença de Corpo de Bombeiros.

5.2.2 - Articular em conjunto com a SEASO para solicitação à SESOP para a construção de asfalto na rua de acesso ao CRAS.

5.2.3 - Adquirir e instalar toldo e estrado na área externa do CRAS, próximo à cozinha, para recebimento dos alimentos do Compra Direta e Banco de 
Alimentos.
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Em relação aos direitos humanos: 

5.2.4 - Realizar adequações solicitadas pelo órgão fiscalizador para concessão da Certidão de Licença Sanitária.

5.2.5 - Construir Área de Serviço.

5.2.6 - Providenciar os ajustes necessários para a emissão da Certidão de Licença Sanitária.

5.2.7 - Providenciar os ajustes necessários para a emissão da Licença do Corpo de Bombeiros.

5.2.8 - Providenciar os ajustes necessários para a emissão do Alvará de Funcionamento.

5.3.1 - Propiciar discussões acerca da discriminação social, racial, sexual, de gênero, junto aos grupos do SCFV.

5.3.2 - Propiciar em parceria com a rede socioassistencial e intersetorial discussões acerca dos direitos sociais: saúde, educação, moradia, trabalho, 
cultura, esporte e lazer, entre outros.

5.3.3 - Encaminhar 100% da demanda elegível para acesso à documentação civil.

Em relação aos atendimentos: 

5.4.1 - Articular com a DVSMAS para adequação do prontuário digital para registro da demanda reprimida

5.4.2 - Registrar 100% da demanda reprimida dos Serviços da Unidade

5.4.3 - Registrar 100% dos atendimentos realizados no IRSAS.

6. ORIGEM DOS RECURSOS

FONTE VALOR ANUAL (R$)

Município - Recursos Livres 462.956,23

FNAS - BL PSB 46.384,91

Fundo Municipal dos Direitos do Idoso 1.512,00

FIA - Municipal 18.607,00

TOTAL GERAL 529.460,14

7.1 - Recursos Físicos

7.2 - Recursos Materiais

7. INFRAESTRUTURA

Descrição Qtd.

Banheiros com 11,90m² 2

Banheiros com 7,69m² 2

Cozinha com 4.37m² 1

Recepção com 27.44m² 1

Sala de coordenação com 12.60m² 1

Sala multiuso para até 30 pessoas com 33m² 1

Sala multiuso para mais de 30 pessoas, com 44,38m² 1

Sala para administrativo / atendimento Cad-Único com 13.65m² 1

Sala para atendimento individual com 12,43m² 1

Sala para equipe técnica com 12,42m² 1

Descrição Qtd.

Armário de Aço 2 portas 8
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7.3 - Recursos Humanos

Armário Madeira 2

Arquivo de aço 3

Balcão 3 portas MDF 1

Balcão com Pia Inox, Armário Aéreo e Estante 1

Bebedouro 1

Cadeira Fixa empilhavel 30

Cadeira presidente Giratória 6

Cadeira concha 42

Poltrona diretor Giratória 1

Computadores com internet 23

Escrivaninha 5

Estante de Aço 6 Bandeja 1

Fax Panasonic 1

Forno Elétrico 1

Geladeira 2

Microondas 1

Impressora 7

Mesa 2

Multi Mídia 3

Quadro Branco Grande 2

TV 29º - LG 1

Ventilador Tripé 2

Telefone 8

Automóvel 2

Tela de projeção 2

DVD 2

Purificador de água 1

Mini system 1

quadro de aviso feltro 3

NOME CARGO VÍNCULO HR./SEMANA

ALINE BROCCO Instrutora de Informática Servidor estatutário 40

BRUNO DAMACENO DE LAET ESTAGIÁRIO Contrato Temporário 30

CAROLINE DEFAVERI Assistente Social Servidor estatutário 30

FABIOLA RODRIGUES Estagiária Contrato Temporário 30

GENI APARECIDA CANDIDO COORDENADORA Servidor estatutário 40

LUIZ CARLOS SOARES DOS SANTOS MOTORISTA Servidor estatutário 40

MARLENE MARGARETE SALDANHA ZELADORA Servidor estatutário 40

MIRIAN CAROLINE PEREIRA Estagiária Contrato Temporário 30
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PATRICIA LUCIANA BILIBIO ASSISTENTE SOCIAL Servidor estatutário 16

REJANE RUARO MARQUES GOMES EDUCADORA SOCIAL Servidor estatutário 40

SAMARA SEGALLA Agente Adm Servidor estatutário 0

SANDRA GOMES NOGUEIRA estagiaria Contrato Temporário 30

SERAFINA LURDES BORGES GONÇALVES zeladora Servidor estatutário 40

THAYNARA  BIANCHESSI NAGLIATE Contrato Temporário 30

VINICIUS REIS DE SIQUEIRA PSICÓLOGO Servidor estatutário 30

8. IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS

8.1 - Tipologia: Proteção Social Básica

8.1.1 - Nome do Serviço, Programa, Projeto ou Benefício

SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF

8.1.2 - Endereço do Serviço, Programa, Projeto ou Benefício

Rua Romário Correia de Oliveira, 487.Bairro XIV de Novembro

8.2 - Descrição
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 A Proteção Social Básica configura-se como um conjunto de ações continuadas voltadas à garantia do acesso a seguranças sociais que produz 
aquisições pessoais e sociais aos usuários e opera integralmente as funções de proteção social básica, defesa de direitos e vigilância 
socioassistencial, realizadas de forma territorializada em unidades públicas - CRAS e/ou unidades referenciadas governamentais e não-
governamentais.
 Os serviços de proteção social básica têm por objetivo o atendimento a pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade e a prevenção de 
situações de riscos por meio de ações de caráter preventivo, protetivo e proativo, visando o desenvolvimento de potencialidades e aquisições das 
famílias, bem como o fortalecimento e a qualificação de vínculos familiares, comunitários e de pertencimento, incluindo a família em situação de 
vulnerabilidade como sujeitos da proteção social.
 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, previne a ruptura dos seus vínculos, promove seu acesso e usufruto de direitos e contribui na melhoria de 
sua qualidade de vida. Desenvolve potencialidades e aquisições das famílias e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, por meio de 
ações de caráter preventivo, protetivo e proativo. O trabalho social do PAIF utiliza-se também de ações nas áreas culturais para o cumprimento de 
seus objetivos, de modo a ampliar universo informacional e proporcionar novas vivências às famílias usuárias do serviço. As ações do PAIF não 
possuem caráter terapêutico.
 Este serviço é 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).
 O atendimento às famílias residentes em territórios de baixa densidade demográfica, com espalhamento ou dispersão populacional (áreas rurais, 
comunidades indígenas, quilombolas, calhas de rios, assentamentos, dentre outros) pode ser realizado por meio do estabelecimento de equipes 
Volantes ou mediante a implantação de unidades de CRAS itinerantes.
 Todos os serviços da proteção social básica, desenvolvidos no território de abrangência do CRAS, em especial os Serviços de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos, bem como o Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas, devem ser a ele 
referenciados e manter articulação com o PAIF. É a partir do trabalho com famílias no serviço PAIF que se organizam os serviços referenciados ao 
CRAS. O referenciamento dos serviços socioassistenciais da proteção social básica ao CRAS possibilita a organização e hierarquização da rede 
socioassistencial no território, cumprindo a diretriz de descentralização da política de assistência social.
 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.

 Os usuários do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF não tem um limite de permanência no CRAS, com isso o desligamento 
deve ser planejado e realizado de maneira progressiva, com acompanhamento familiar por período determinado para verificar a os efeitos positivos 
das ações, tendo como referência os resultados esperados. Desta forma, poderá ocorrer desligamento em função de: óbito, mudança de área de 
abrangência, mudança para outro município, superação das condições de vulnerabilidade e/ou risco que deram origem à inserção no serviço, 
espontaneamente.

  

  

8.3 - Público Alvo

 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 Assistênciais, principalmente aquelas em descumprimento de 
condicionalidades.
 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 alguns de seus membros. Pessoas com deficiência e/ou 
pessoas idosas que vivenciam situações de vulnerabilidade e risco social.
 Famílias que tem/tiveram crianças e/ou adolescentes e/ou idosos e/ou mulher e/ou pessoa com deficiência em acolhimento.
 Famílias vivendo em territórios com nulo ou frágil acesso à saúde, à educação e aos demais direitos, em especial famílias monoparentais chefiadas 
por mulheres, com filhos ou dependentes.
 Famílias provenientes de outras regiões, sem núcleo familiar e comunitário local, com restrita rede social e sem acesso a serviços e benefícios 
socioassistenciais.
 Famílias recém-retiradas de seu território de origem, em função da implementação de empreendimentos com impactos ambientais e sociais.
 Famílias com moradia precária (sem instalações elétricas ou rede de esgoto, com espaço muito reduzido, em áreas com risco de deslizamento, 
vivenciando situações declaradas de calamidade pública, dentre outras).
 Famílias vivendo em territórios com conflitos fundiários (indígenas, quilombolas, extrativistas, dentre outros).
 Famílias pertencentes aos povos e comunidades tradicionais (indígenas, quilombolas, ciganos e outros).
 Famílias ou indivíduos com vivência de discriminação (étnico-raciais e culturais, etárias, de gênero, por orientação sexual, por deficiência e outras).
 Famílias vivendo em contextos de extrema violência (áreas com forte presença do crime organizado, tráfico de drogas, dentre outros).
 Famílias que enfrentam o desemprego, sem renda ou renda precária com dificuldades para prover o sustento dos seus membros.
 Famílias com criança(s) e/ou adolescente(s) que fica(m) sozinho(s) em casa, ou sob o cuidado de outras crianças, ou passa(m) muito tempo na rua, 
na casa de vizinhos, devido à ausência de serviços socioassistenciais, de educação, cultura, lazer e de apoio à família.
 Família que entregou criança/adolescente em adoção.
 Família com integrante que apresenta problemas de saúde que demandam do grupo familiar proteção e/ou apoios e/ou cuidados especiais 
(transtornos mentais, doenças crônicas etc.).
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8.4 - Capacidade de Atendimento

De acordo com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais até 1.000 famílias ano.

8.5 - Previsão do Número de Indivíduos/Famílias Atendidos

22608.5.1 - Indivíduos:

15978.5.2 - Famílias:

8.6 - Metas

8.6.1 - Realizar acompanhamento pelo PAIF de no mínimo 50% das famílias beneficiárias do PBF do território em fase de suspensão por 
descumprimento de condicionalidades.

8.6.2 - Ampliar a construção do Plano de Atendimento Familiar - PAF para as demais famílias acompanhadas pelo PAIF, conforme avaliação 
técnica.

8.6.3 - Construir Plano de Atendimento Familiar - PAF de todas as famílias em acompanhamento pelo PAIF.

8.6.4 - Realizar acompanhamento o público prioritário do SCFV de todas as unidades públicas e/ou referenciadas.

8.6.5 - Realizar acompanhamento pelo PAIF no mínimo 10% das famílias beneficiárias do BPC.

8.6.6 - Realizar acompanhamento pelo PAIF no mínimo 10% das famílias beneficiárias do PBF que apresentem outras vulnerabilidades sociais, 
para além da insuficiência de renda.

8.6.7 - Realizar acompanhamento pelo PAIF no mínimo 10% das famílias registradas no Cadastro Único.

8.6.8 - Realizar acompanhamento pelo PAIF no mínimo 50% das famílias beneficiarias do PBF em fase de suspensão por descumprimento de 
condicionalidades.

8.6.9 - Realizar o registro da demanda reprimida das famílias que necessitam de acompanhamento pelo PAIF.

8.6.10 - Referenciar no PAIF 100% das famílias constantes no CadÚnico com meio salário mínimo ou 20% dos domicílios do território.

8.6.11 - Participar do processo de adequação do instrumental de avaliação de vulnerabilidade e risco social das famílias no IRSAS. 

8.6.12 - Referenciar ao PAIF as famílias com indivíduos participantes de SCFV ofertados pelo CRAS e Unidades Referenciadas

8.7 - Objetivos

8.7.1 - f) Apoiar as famílias que possuem dentre seus membros indivíduos que necessitam de cuidados, por meio da promoção de espaços 
coletivos de escuta e troca de vivências familiares.

8.7.2 - a) Fortalecer a função protetiva da família, através do PAIF contribuindo na melhoria da sua qualidade de vida.

8.7.3 - b) Prevenir a ruptura dos vínculos familiares e comunitários, possibilitando a superação de situações de fragilidade social vivenciadas.

8.7.4 - c) Promover as aquisições sociais e materiais às famílias, potencializando o protagonismo e a autonomia das famílias e comunidades.

8.7.5 - d) Promover acesso a benefícios, programas de transferência de renda e serviços socioassistenciais, contribuindo para a inserção das 
famílias na rede de proteção social de assistência social.

8.7.6 - e) Promover o acesso aos demais serviços setoriais, contribuindo para usufruto dos direitos sociais.

8.8 - Cronograma

Objetivo: f) Apoiar as famílias que possuem dentre seus membros indivíduos que necessitam de cuidados, 
por meio da promoção de espaços coletivos de escuta e troca de vivências familiares.

Descr. das Atividades Mês Inicial Mês Final

Divulgar as ações do PAIF com as Unidades Referenciadas que ofertam o SCFV. 01/2016 12/2016

Inserir famílias encaminhadas pela rede socioassistencial e intersetorial nos grupos do 
PAIF. 

01/2016 12/2016

Participar das capacitações ofertadas pela SEASO visando instrumentalizar os técnicos 
para aperfeiçoar as intervenções junto às famílias nos atendimentos particularizados e 
coletivos do PAIF.

01/2016 12/2016
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Objetivo: a) Fortalecer a função protetiva da família, através do PAIF contribuindo na melhoria da sua 
qualidade de vida.

Descr. das Atividades Mês Inicial Mês Final

Realizar a acolhida da família a fim de iniciar o processo de escuta das necessidades e 
demandas trazidas.

01/2016 12/2016

Realizar visitas domiciliares, atendimentos e encaminhamentos a outros serviços, para o 
acesso da família as suas demandas identificadas no atendimento.

01/2016 12/2016

Realizar e apoiar campanhas socioeducativas no território de acordo com o calendário 
da SEASO, tais como: SEMANECA, SEMANA DO TRABALHO INFANTIL, SEMANA DO 
IDOSO, SEMANA DE COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, entre outras, 
buscando parcerias com  o CREAS III, CREAS I  e outro sserviços da rede 
socioassistencial e intersetorial.

01/2016 12/2016

Inserir crianças e adolescentes, em especial as beneficiárias do PBF nas turmas de 
inclusão digital ofertadas pelo CRAS.

01/2016 12/2016

Contribuir em ações de prevenção e na identificação de suspeitas de trabalho infantil, 
referenciando as famílias ao CREAS I.

01/2016 12/2016

Realizar ações coletivas com famílias beneficiárias de Programa Bolsa Família em 
descumprimento de condicionalidades, realizar busca ativa e orientação sobre as 
condicionalidades do Programa Bolsa Família.

03/2016 12/2016

Objetivo: b) Prevenir a ruptura dos vínculos familiares e comunitários, possibilitando a superação de 
situações de fragilidade social vivenciadas.

Descr. das Atividades Mês Inicial Mês Final

Elaborar o Plano de Atendimento Familiar  PAF, às famílias em acompanhamento 
familiar, conforme avaliação técnica, como estratégia de prevenção à ruptura de 
vínculos.

01/2016 12/2016

Identificar e encaminhar as famílias para a inserção no SCFV ofertados pelo CRAS ou 
Unidades referenciadas, priorizando o público prioritário, conforme orientações técnicas.

01/2016 12/2016

Realizar reuniões periódicas com as Unidades Referenciadas que desenvolvem o SCFV 
no território.

01/2016 12/2016

Assessorar as Unidades que desenvolvem o SCFV no território com o intuito de definir 
os critérios de inserção dos usuários, bem como participar do planejamento das 
atividades, inserir as informações no SISC, entre outros.

01/2016 12/2016

Sistematizar um fluxo de atendimento entre o PAIF e o SCFV. 01/2016 12/2016

Participar de reuniões com a DVPSB e DVPSE com o objetivo de ampliar a discussão 
sobre a definição de critérios de identificação de público prioritário do SCFV.

01/2016 12/2016

Articular com os serviços da rede socioassistencial e intersetorial, através do PAIF, 
buscando a identificação e inserção do público prioritário no serviço.

01/2016 12/2016

Avaliar a oferta do SCFV no território de acordo com as demandas do PAIF. 01/2016 12/2016

Realizar encontros com a Proteção Social Especial de média e alta complexidade, a fim 
de buscar estratégias de inserções no PAIF, SCFV, Serviços de Proteção Básica no 
Domicilio para Pessoas com Deficiência e Idosos, das famílias que possuem membros 
em situação de violação de direitos.  

01/2016 12/2016

Objetivo: c) Promover as aquisições sociais e materiais às famílias, potencializando o protagonismo e a 
autonomia das famílias e comunidades.

Descr. das Atividades Mês Inicial Mês Final

Orientar e inserir famílias nos cursos profissionalizantes do Programa Nacional de 
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego  PRONATEC em especial aquelas que possuem 
o perfil de Cadastro Único, com prioridade aos beneficiários de Programas de 
Transferência de Renda (Programa Bolsa Família e BPC).

01/2016 12/2016

Articular com a equipe do ACESSUAS Trabalho palestras informativas nos grupos 
desenvolvidos com famílias, visando o acesso do direito ao trabalho e a qualificação 
profissional.

01/2016 12/2016

Realizar articulação com a iniciativa privada para encaminhamento de usuários ao 
mercado de trabalho.

01/2016 12/2016

Articular com as entidades de assessoramento ações em conjunto com o PAIF, com o 
intuito de potencializar o protagonismo e a autonomia das famílias e comunidades.   

01/2016 12/2016

Realizar parceria com a cozinha comunitaria do PROVOPAR  a fim de possibilitar 
aprendizado as familias do grupo do PAIF na preparação de alimentos. 

03/2016 12/2016
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Objetivo: d) Promover acesso a benefícios, programas de transferência de renda e serviços 
socioassistenciais, contribuindo para a inserção das famílias na rede de proteção social de assistência social.

Descr. das Atividades Mês Inicial Mês Final

Orientar e encaminhar famílias perfil para inclusão no Cadastro Único e atualização 
cadastral, visando a inserção aos programas e benefícios do Governo Federal.

01/2016 12/2016

Elaborar material informativo para ser distribuído aos usuários no momento do 
cadastramento no Cadastro Único a fim de referencialos a Unidade de CRAS do seu 
território.

01/2016 12/2016

Conceder às famílias, de acordo com avaliação de vulnerabilidade e resolução dos 
benefícios eventuais do CMAS: auxílio alimentação, auxílio documentação civil e auxílio 
natalidade.

01/2016 12/2016

Orientar as famílias, sobre o benefício auxílio funeral, conforme resolução dos 
benefícios eventuais do CMAS.

01/2016 12/2016

Identificar e realizar o cadastro do Programa Leite das Crianças, para as famílias perfil. 01/2016 12/2016

Divulgar no território os serviços e benefícios do CRAS, por meio de distribuição de 
materiais informativos e campanhas socioeducativas.

01/2016 12/2016

Planejar ações de busca ativa e acompanhamento das famílias em situação de 
descumprimento de condicionalidades, em especial aquelas em situação de suspensão, 
utilizando como ferramenta o sistema SICON e IRSAS.

01/2016 12/2016

Identificar, orientar e encaminhar famílias perfil para acesso ao BPC. 01/2016 12/2016

Articular ações com a Defensoria Pública da União, para realização de atividades 
conjuntas a fim de informar e encaminhar usuários com situações de benefícios 
socioassistenciais e previdenciários.

01/2016 12/2016

Orientar e encaminhar a família quanto ao BPC sobre a possibilidade em recorrer com 
recurso junto à Justiça Federal ou na Junta de Recursos da Previdência Social quanto 
ao indeferimento do benefício.

01/2016 12/2016

Identificar e encaminhar as famílias onde há beneficiários do BPC à Central do Cadastro 
Único, atendendo as orientações do Pacto de Aprimoramento do SUAS.

01/2016 12/2016

Organizar em parceria com o INSS palestras sobre os diversos benefícios 
Previdenciários.

01/2016 12/2016

Apoiar ações de Averiguação e Atualização Cadastral do Cadastro Único, para as 
famílias do território.

01/2016 12/2016

Orientar acerca do benefício passe livre e realizar o encaminhamento as pessoas com 
deficiência mental.

01/2016 12/2016

Realizar busca ativa às famílias em descumprimento de condicionalidades de acordo 
com a lista disponibilizada no SIGPBF

01/2016 12/2016

Orientar e encaminhar pessoas com deficiência e idosos ao acesso do Passe livre 
Municipal, intermunicipal e interestadual.

01/2016 12/2016

Orientar as gestantes beneficiárias do PBF sobre os benefícios variáveis à gestante e à 
nutriz.

01/2016 12/2016

Realizar a aplicação dos questionários do BPC na Escola. 01/2016 12/2016

Objetivo: e) Promover o acesso aos demais serviços setoriais, contribuindo para usufruto dos direitos sociais.

Descr. das Atividades Mês Inicial Mês Final

Realizar a referencia e a contrarreferência das famílias com a rede socioassistencial e 
intersetorial.

01/2016 12/2016

Promover e participar de estudos de casos com a rede socioassistencial e intersetorial. 01/2016 12/2016

Buscar estratégias de articulação com a saúde e a educação para a superação das 
vulnerabilidades das famílias em situação de descumprimento de condicionalidades do 
PBF.

01/2016 12/2016

Estimular a participação dos usuários em espaços democráticos como: Fóruns, 
Conferências, Conselhos de Direitos, Conselhos de Políticas Públicas, entre outros.

01/2016 12/2016

Realizar encaminhamentos aos CREAS e ao Conselho Tutelar quando suspeita de 
violação de direitos.

01/2016 12/2016

Participar das reuniões de rede intersetorial, contribuindo na elaboração de fluxos de 
atendimento.

01/2016 12/2016
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8.12 - Articulação com a Rede Socioassistencial e Intersetorial

8.9 - Recursos Financeiros a serem utilizados

FONTE VALOR ANUAL (R$)

Município - Recursos Livres 345.469,02

FIA - Municipal 9.000,00

FNAS - BL PSB 30.384,91

TOTAL GERAL 384.853,93

8.10 - Recursos Humanos Envolvidos

NOME CARGO HR./SEMANA

ALINE BROCCO Instrutora de Informática 30

BRUNO DAMACENO DE LAET ESTAGIÁRIO 10

CAROLINE DEFAVERI Assistente Social 15

FABIOLA RODRIGUES Estagiária 12

GENI APARECIDA CANDIDO COORDENADORA 10

LUIZ CARLOS SOARES DOS SANTOS MOTORISTA 10

MARLENE MARGARETE SALDANHA ZELADORA 10

MIRIAN CAROLINE PEREIRA Estagiária 12

PATRICIA LUCIANA BILIBIO ASSISTENTE SOCIAL 16

REJANE RUARO MARQUES GOMES EDUCADORA SOCIAL 10

SAMARA SEGALLA Agente Adm 10

SANDRA GOMES NOGUEIRA estagiaria 12

SERAFINA LURDES BORGES GONÇALVES zeladora 10

THAYNARA  BIANCHESSI NAGLIATE 10

VINICIUS REIS DE SIQUEIRA PSICÓLOGO 4

8.11 - Abrangência Territorial

REGIÃO II

Sub-Regiões Selecionadas

REGIÃO II A

REGIÃO II B
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 A articulação se dará através de:

 - Realização de atendimento e acompanhamento de famílias encaminhadas pela rede socioassistencial e intersetorial  realizando a referência e 
contrarreferência.

 - Apoio a campanhas socioeducativas no território.

 - Realização de estudos de caso, com a rede socioassistencial e intersetorial que presta atendimento à família: CREAS, Acolhimento Institucional, 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Vara da Infância e Juventude, Ministério Público, Saúde, Educação, Cultura, Esporte e Lazer, 
entre outros.

 - Realização de parcerias com o Programa de Inclusão Produtiva, bem como com empresas privadas, a fim de encaminhamento para cursos 
profissionalizantes pelo PRONATEC, e encaminhamento para vagas de emprego;

 - Com a rede socioassistencial e intersetorial, Universidades para realização de palestras e atividades com os grupos.

 - Participação nas reuniões da Rede de Atenção e Proteção Social.

 - Participação nas reuniões de Conselhos de Políticas Públicas e de Defesa de Direitos de segmentos específicos.

8.13 - Forma de Participação dos Usuários

  

 Em relação ao planejamento das atividades, no início dos grupos em 2016, os usuários participarão da construção do Plano de Ação da Unidade.

  

 A participação dos usuários no Serviço acontecerá a partir da realização das avaliações aplicadas aos usuários nos grupos, bem como na elaboração 
e revisão do regimento da Unidade.

 Cabe ressaltar os aspectos que serão avaliados pelos participantes: técnico de referência do serviço; monitor; estagiários; horário de funcionamento 
do grupo; pontualidade; clareza nas informações repassadas; oficinas; palestras e confraternizações; qualidade dos materiais; espaço físico; lanche 
oferecido; além de outras sugestões manifestadas pelos usuários.

 As avaliações realizadas pelos usuários também subsidiarão na elaboração do Plano de Ação anual, bem como no aperfeiçoamento das atividades. 

  

 A participação dos usuários na Política de Assistência Social poderá ocorrer no momento do Monitoramento e Avaliação do Serviço, onde os usuários 
serão convidados a participar de reunião para escolha dos membros da comissão, bem como participar do ciclo de monitoramento e avaliação. 
Também acontecerá através do acesso aos Conselhos de Direitos e de Políticas Públicas.

  

 A participação dos usuários no território poderá ocorrer pelo acesso dos mesmos aos conselhos locais e demais espaços de organizações coletivas, 
tais como reuniões de Associação de Moradores entre outras. Caracteriza-se enquanto uma participação cidadã, na media que proporciona espaço 
para que as famílias possam interferir e influenciar na construção da vida pública no seu território.

8.14 - Monitoramento e Avaliação

 O processo de monitoramento e avaliação acontecerá através de dois processos: o monitoramento pela equipe do CRAS e o monitoramento e 
avaliação realizada pela Divisão Municipal do Sistema de Monitoramento e Avaliação da SEASO.

 O monitoramento e avaliação, realizado pelo CRAS acontecerá semanalmente nas reuniões de equipe e com avaliação do relatório mensal do IRSAS 
e também, através das avaliações realizadas pelos usuários.

 O monitoramento e avaliação realizado pela SEASO ocorrerá de forma constante através dos relatórios do IRSAS e das visitas agendadas das 
comissões permanentes e mistas do sistema municipal de monitoramento e avaliação, bem como a análise do plano de ação, do relatório de 
atividades e do relatório qualiquantitativo. As visitas de monitoramento resultam no plano de providências que se tornam metas a serem alcançadas 
pelo CRAS. A equipe, bem como os usuários do CRAS participam da avaliação junto com a comissão de monitoramento e avaliação.

 O CMAS e CMDCA, realizam o controle social do serviço socioassistencial através da análise dos relatórios qualiquantitativos mensais, do plano de 
ação e relatório anual de atividades. 
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9. IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS

9.1 - Tipologia: Proteção Social Básica

9.1.1 - Nome do Serviço, Programa, Projeto ou Benefício

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - MODALIDADE VI: 
PARA IDOSOS

9.1.2 - Endereço do Serviço, Programa, Projeto ou Benefício

Grupo XIV de Novembro: Rua Romário Coreia de Oliveira, 487, XIV de Novembro

Grupo Santa Felicidade Rua Cabo Clodoaldo Ursulano s/n°

9.2 - Descrição

 Este serviço é 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.
 Prevê 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 por foco o desenvolvimento de atividades que contribuam no processo de envelhecimento saudável, no desenvolvimento da autonomia e de 
sociabilidades, no fortalecimento dos vínculos familiares e do convívio comunitário e na prevenção de situações de risco social. A intervenção social 
deve estar pautada nas características, interesses e demandas dessa faixa etária e considerar que a vivência em grupo, as experimentações 
artísticas, culturais, esportivas e de lazer e a valorização das experiências vividas constituem formas privilegiadas de expressão, interação e proteção 
social. Devem incluir vivências que valorizam suas experiências e que estimulem e potencialize a condição de escolher e decidir.
 Dada à capilaridade no território dos CRAS que atuam como principal porta de entrada do SUAS e tem a função de gestão e oferta dos serviços da 
Proteção Social Básica em sua área de abrangência.
 Sendo assim, os serviços da Proteção Social Básica, desenvolvidos no território de abrangência do CRAS, em especial o Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos, deve ser a ele referenciados e manter articulação com o PAIF.
 Estar referenciado ao CRAS significa receber orientações emanadas do poder público, alinhadas às normativas do SUAS, estabelecer compromissos 
e relações, participar da definição de fluxos e procedimentos que reconheçam a centralidade do trabalho com famílias no território e contribuir para a 
alimentação dos sistemas da Rede SUAS (e outros), significa, portanto, integrar o Sistema (SUAS). Trata-se de fazer gestão, a partir do CRAS e de 
maneira coordenada com a rede socioassistencial, o acolhimento, a inserção, o atendimento, o encaminhamento e o acompanhamento dos usuários 
no SUAS. Por essa razão, o encaminhamento de usuários ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, bem como o planejamento e a 
execução das atividades do Serviço, deverão estar alinhados com o PAIF e entre as equipes profissionais de ambos os serviços.
 A carga horária de cada grupo pode variar de acordo com as especificidades dos usuários que dele participam. No entanto, vale ressaltar que a 
oferta do Serviço é continuada, com periodicidade mínima quinzenal, e o horário de encontro dos grupos deve ser amplamente divulgado.

 O desligamento dos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para idosos ocorrerá em função de: óbito, espontâneo, 
mudança de área de abrangência, superação das condições de vulnerabilidade e/ou risco que deram origem à inserção no serviço, mudança para 
outro município, encaminhamento para outro serviço/programa/projeto de entidade privada, unidade estatal ou outra política pública.

  

9.3 - Público Alvo

 Idosos com idade igual ou superior a 60 anos, em situação de vulnerabilidade social, em especial:
 Idosos beneficiários do Benefício de Prestação Continuada.
 Idosos de famílias beneficiárias de programas de transferência de renda.
 Idosos com vivências de isolamento por ausência de acesso a serviços e oportunidades de convívio familiar e comunitário e cujas necessidades, 
interesses e disponibilidade indiquem a inclusão no serviço.
 Prioritariamente:
 Em situação de isolamento.
 Vivência de violência e, ou negligência.
 Em situação de acolhimento.
 Idosos em situação de rua.
 Vulnerabilidade que diz respeito às pessoas com deficiência.

9.4 - Capacidade de Atendimento
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30 idosas Grupo Santa Felicidade
30 idosas Grupo XIV de Novembr
Totalizando 60 idosas atendidas durante o ano.

9.5 - Previsão do Número de Indivíduos/Famílias Atendidos

609.5.1 - Indivíduos:

609.5.2 - Famílias:

9.6 - Metas

9.6.1 - Construir protocolo em conjunto com a SEASO e a rede de serviços socioassistencial, referente ao atendimento psicossocial.

9.6.2 - Organizar o coletivo com o número máximo de 30 idosos.

9.6.3 - Realizar atendimento de no mínimo 50% do público prioritário definido na Resolução CIT nº 01/2013.

9.6.4 - Realizar atendimento familiar: esta meta deve ser realizada pela equipe do PAIF.

9.6.5 - Encaminhar os usuários do SCFV para inclusão/atualização do Cadastro Único: esta meta deve ser realizada pela equipe do PAIF.

9.6.6 - Realizar encaminhamento para acesso a documentação civil: esta meta deve ser realizada pela equipe do PAIF.

9.6.7 - Registrar a demanda reprimida.

9.7 - Objetivos

9.7.1 - a) Complementar o trabalho social com família, prevenindo a ocorrência de situações de risco social e fortalecendo a convivência familiar 
e comunitária. 

9.7.2 - b) Prevenir a institucionalização e a segregação de idosos, assegurando o direito à convivência familiar e comunitária 

9.7.3 - c) Promover acessos a benefícios e serviços socioassistenciais, fortalecendo a rede de proteção social de assistência social nos 
territórios. 

9.7.4 - d) 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. 

9.7.5 - e) Oportunizar o acesso às informações sobre direitos e sobre participação cidadã, estimulando o desenvolvimento do protagonismo dos 
usuários.

9.7.6 - f) Possibilitar acessos a experiências e manifestações artísticas, culturais, esportivas e de lazer, com vistas ao desenvolvimento de 
novas sociabilidades.

9.7.7 - g)Contribuir para um processo de envelhecimento ativo, saudável e autônomo. 

9.7.8 - h) Assegurar espaço de encontro para os idosos e encontros intergeracionais de modo a promover a sua convivência familiar e 
comunitária.

9.7.9 - i) Detectar necessidades e motivações e desenvolver potencialidades e capacidades para novos projetos de vida 

9.7.10 - j) 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.

9.8 - Cronograma

Objetivo: a) Complementar o trabalho social com família, prevenindo a ocorrência de situações de risco social 
e fortalecendo a convivência familiar e comunitária. 

Descr. das Atividades Mês Inicial Mês Final

Executar o SCFV através de encontros regulares com grupos organizados com até 30 
participantes priorizando a inserção do público prioritário. 

01/2016 12/2016

Apoiar e realizar campanhas socioeducativas no território com temáticas relevantes de 
acordo com o calendário da SEASO, buscando parcerias com a rede socioassistencial e 
intersetorial

01/2016 12/2016

Identificar e encaminhar situação de suspeita de risco social ao PAIF, a fim de realizar a 
referência e contrarreferência com a rede socioassistencial e intersetorial.

01/2016 12/2016
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Objetivo: b) Prevenir a institucionalização e a segregação de idosos, assegurando o direito à convivência 
familiar e comunitária 

Descr. das Atividades Mês Inicial Mês Final

Estimular as famílias, a participar das ações do PAIF, buscando o fortalecimento da 
função protetiva da família, prevenindo situações de violação de direitos. 

01/2016 12/2016

Realizar avaliações conjuntas entre as equipes do SCFV e o técnico do PAIF, a fim de 
realizar os encaminhamentos para a rede de proteção. 

01/2016 12/2016

Buscar estratégias de inserção no PAIF e SCFV, de idosos atendidos pela proteção 
especial de média e alta complexidade.

01/2016 12/2016

Objetivo: c) Promover acessos a benefícios e serviços socioassistenciais, fortalecendo a rede de proteção 
social de assistência social nos territórios. 

Descr. das Atividades Mês Inicial Mês Final

Através do PAIF, realizar: encaminhamento para os benefícios eventuais, agendamento 
para as cadastramentoatualização no Cadastro Único, referência e contrarreferência 
junto à rede socioassistencial e intersetorial.

01/2016 12/2016

Objetivo: d) 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. 

Descr. das Atividades Mês Inicial Mês Final

Realizar através do PAIF, referência e contrarreferência junto à rede socioassistencial e 
intersetorial de acordo com a identificação das demandas apresentadas pela família.

01/2016 12/2016

Estimular a participação da família em atividades  direcionadas aos idosos, 
desenvolvidas pela rede socioassistencial e intersetorial.

01/2016 12/2016

Realizar encontros com as famílias abordando temas que reflitam sobre o papel da 
família, bem como articular palestras com a rede de atenção e proteção social. 

01/2016 12/2016

Objetivo: e) Oportunizar o acesso às informações sobre direitos e sobre participação cidadã, estimulando o 
desenvolvimento do protagonismo dos usuários.

Descr. das Atividades Mês Inicial Mês Final

Vivenciar experiências potencializadoras da participação social, tais como: espaços de 
livre expressão de opiniões, de reivindicação e avaliação das ações ofertadas, bem 
como, de espaços de estimulo para a participação em fóruns, conselhos, movimentos 
sociais, organizações comunitárias e outros espaços de organização social.

01/2016 12/2016

Realizar a inserção de idosos que são atendidas pelo PAIF e que sejam identificadas 
como público prioritário para inserção no SCFV.

01/2016 12/2016

Realizar palestras sobre prevenção a violencia contra a pessoa idosa em parceria com o 
CREAS III

03/2016 03/2016

Mobilizar os grupos de idosas para que as mesmas partiicpem do processo eleitoral do 
CEAS.

03/2016 03/2016

Objetivo: f) Possibilitar acessos a experiências e manifestações artísticas, culturais, esportivas e de lazer, 
com vistas ao desenvolvimento de novas sociabilidades.

Descr. das Atividades Mês Inicial Mês Final

Proporcionar atividades práticas para os idosos que favoreçam sua expressão, tais 
como rodas de conversas sobre histórias de vida, utilizandose de recursos lúdicos e 
pedagógicos que valorizem os idosos no desenvolvimento das atividades, fortalecendo 
sua participação e capacidade de escolha e decisão. 

01/2016 12/2016

Possibilitar a realização de atividades manuais  de artesanato. 01/2016 12/2016

Realizar oficinas de dança por meio de contratação de ofiicneiro de dança. 01/2016 12/2016

Realizar passeios a espaços público possibilitando uma atividade de lazer . 01/2016 12/2016

Realizar passeio a floricultura possibilitando um momento de lazer e integração dos 
grupos de idosas

01/2016 12/2016
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Objetivo: g)Contribuir para um processo de envelhecimento ativo, saudável e autônomo. 

Descr. das Atividades Mês Inicial Mês Final

Realizar nos grupos intervenções técnicas abordando assuntos tais como: Convivência 
Social e Intergeracionalidade Envelhecimento Ativo e Saudável Autonomia e 
Protagonismo.

01/2016 12/2016

Vivenciar experiências grupais que favoreçam o autoconhecimento e autocuidado 01/2016 12/2016

Realizar palestras sobre a seguridade social e beneficios previdenciarios. 01/2016 12/2016

Objetivo: h) Assegurar espaço de encontro para os idosos e encontros intergeracionais de modo a promover 
a sua convivência familiar e comunitária.

Descr. das Atividades Mês Inicial Mês Final

Proporcionar encontros intergeracionais com trocas de experiências e vivencias com 
outros grupos de SCFV e PAIF.

01/2016 12/2016

Ter acesso a experimentações no processo de formação e intercâmbios com grupos de 
outros territórios e faixa etária semelhante.

01/2016 12/2016

Vivenciar experiências grupais que contribuam para o fortalecimento de vínculos 
familiares e comunitários.

01/2016 12/2016

Realizar atividade em comemoração ao dia da mulher e dia das mãe possibilitando 
encontros intergeracionais dos grupos atendidos pelo CRAS.

03/2016 05/2016

Realizar festa junina promovendo atividades culturais e possibilitando encontro dos 
grupos intergeracionais.

06/2016 06/2016

Realizar o baile da primavera promovendo encontro intergeracional e a convivencia 
comunitária

09/2016 09/2016

Objetivo: i) Detectar necessidades e motivações e desenvolver potencialidades e capacidades para novos 
projetos de vida 

Descr. das Atividades Mês Inicial Mês Final

Vivenciar experiências no grupo que possibilitem o desenvolvimento de potencialidades 
e ampliação do universo informacional e cultural.

01/2016 12/2016

Realizar nos grupos, intervenções técnicas abordando assuntos tais como: Convivência 
Social e Intergeracionalidade Envelhecimento Ativo e Saudável Autonomia e 
Protagonismo.

01/2016 12/2016

Planejar e organizar as oficinas de artesanato, para que as ações desenvolvidas tenham 
objetivos socioeducativos.   

01/2016 12/2016

Objetivo: j) 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.

Descr. das Atividades Mês Inicial Mês Final

Vivenciar experiências que contribuam para a construção de projetos individuais e 
coletivos, desenvolvimento da autoestima, autonomia e sustentabilidade.

01/2016 12/2016

Desenvolver ações comunitárias, que possibilitem aos idosos perceberemse como 
protagonistas, contribuindo com a sua própria comunidade

01/2016 12/2016

Realizar atividade de cultura de Paz e não violencia 10/2016 12/2016

9.9 - Recursos Financeiros a serem utilizados

FONTE VALOR ANUAL (R$)

FNAS - BL PSB 5.000,00

Fundo Municipal dos Direitos do Idoso 1.512,00

TOTAL GERAL 6.512,00
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9.12 - Articulação com a Rede Socioassistencial e Intersetorial

 Através de:

 - Acompanhamento de famílias encaminhadas pela rede socioassistencial e intersetorial  realizando a referência e contrarreferência;

 - Apoiar campanhas socioeducativas no território;

 - Com a rede socioassistencial e intersetorial, Universidades para realização de palestras e atividades com os grupos.

 - Realização de estudos de caso, convocando a rede socioassistencial e intersetorial que presta atendimento à família: CREAS, Acolhimento 
Institucional, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Ministério Público, Saúde, Educação, entre outros;

 - Participação mensal nas reuniões de rede.

 - Parcerias no território com Salões Comunitários, Igrejas entre outros para utilização de espaço físico.

9.13 - Forma de Participação dos Usuários

9.10 - Recursos Humanos Envolvidos

NOME CARGO HR./SEMANA

BRUNO DAMACENO DE LAET ESTAGIÁRIO 5

CAROLINE DEFAVERI Assistente Social 1

FABIOLA RODRIGUES Estagiária 2

GENI APARECIDA CANDIDO COORDENADORA 6

LUIZ CARLOS SOARES DOS SANTOS MOTORISTA 6

MARLENE MARGARETE SALDANHA ZELADORA 6

MIRIAN CAROLINE PEREIRA Estagiária 2

REJANE RUARO MARQUES GOMES EDUCADORA SOCIAL 6

SAMARA SEGALLA Agente Adm 6

SANDRA GOMES NOGUEIRA estagiaria 2

SERAFINA LURDES BORGES GONÇALVES zeladora 6

THAYNARA  BIANCHESSI NAGLIATE 5

VINICIUS REIS DE SIQUEIRA PSICÓLOGO 10

9.11 - Abrangência Territorial

REGIÃO II

Sub-Regiões Selecionadas

REGIÃO II A

REGIÃO II B
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 A avaliação do SCFV de idosos  será realizada através de Protocolo de Planejamento e Avaliação construído pelos CRAS que instituiu instrumental 
de avaliação. Os formulários serão aplicados nos grupos. Cabe ressaltar os aspectos que será avaliados pelos participantes: técnico de referência; 
monitor de artesanato; estagiários; horário do grupo; pontualidade; clareza nas informações repassadas; os cursos, oficinas, palestras e 
confraternizações; qualidade dos materiais; espaço físico; lanche oferecido; além de outras sugestões manifestadas pelos usuários.
 Em relação ao planejamento das atividades, no inicio dos grupos em 2016, os usuários serãp convidados a participar através de instrumental definido 
no protocolo.
 Outro momento de participação será o Monitoramento e Avaliação do Serviço, onde os usuários serão convidados a participar de reunião para 
escolha dos membros da comissão, bem como para participar do monitoramento e avaliação do CRAS.
 Além disso, será incentivado os usuários, à participação em espaços privilegiados de discussão, tais como: Conselhos de Direitos, pré conferências, 
conferências e Fóruns.

 
  

9.14 - Monitoramento e Avaliação

 O processo de monitoramento e avaliação acontecerá através de dois processos: o monitoramento pela equipe do CRAS e o monitoramento e 
avaliação realizada pela Divisão Municipal do Sistema de Monitoramento e Avaliação da SEASO.

 O monitoramento e avaliação, realizado pelo CRAS acontecerá quinzenalmente nas reuniões de equipe e com avaliação do relatório mensal do 
IRSAS e também, através das avaliações realizadas pelos usuários.

 O monitoramento e avaliação realizado pela SEASO ocorrerá de forma constante através dos relatórios do IRSAS e das visitas agendadas das 
comissões permanentes e mistas do sistema municipal de monitoramento e avaliação, bem como a análise do plano de ação, do relatório de 
atividades e do relatório qualiquantitativo. As visitas de monitoramento resultam no plano de providências que se tornam metas a serem alcançadas 
pelo CRAS. A equipe, bem como os usuários do CRAS participam da avaliação junto com a comissão de monitoramento e avaliação.

 O CMAS e CMDCA, realizam o controle social do serviço socioassistencial através da análise dos relatórios qualiquantitativos mensais, do plano de 
ação e relatório anual de atividades.

Emitido em 25/04/2016 às 15:49:25 por GENI APARECIDA CANDIDO

Página 19 de 44

Prefeitura de 
Cascavel ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ciclo: 2016



10. IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS

10.1 - Tipologia: Proteção Social Básica

10.1.1 - Nome do Serviço, Programa, Projeto ou Benefício

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - MODALIDADE I: 
PARA CRIANÇAS DE ATÉ 6 ANOS

10.1.2 - Endereço do Serviço, Programa, Projeto ou Benefício

Rua Romario Correia de Oliveira, 487, XIV de Novembro.

10.2 - Descrição

  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. Prevê o desenvolvimento de ações intergeracionais e a 
heterogeneidade na composição dos grupos por sexo, presença de pessoas com deficiência, etnia, raça, entre outros. 

 A articulação ocorre 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 por foco o desenvolvimento de atividades com crianças, familiares e comunidade, para fortalecer vínculos e prevenir ocorrência de situações de 
exclusão social e de risco, em especial a violência doméstica e o trabalho infantil, sendo um serviço complementar e diretamente articulado ao PAIF. 

 Pauta-se no reconhecimento da condição peculiar de dependência, de desenvolvimento desse ciclo de vida e pelo cumprimento dos direitos das 
crianças, numa concepção que faz do brincar, da experiência lúdica e da vivência artística uma forma privilegiada de expressão, interação e proteção 
social. Desenvolve atividades com crianças, inclusive com crianças com deficiência, seus grupos familiares, gestantes e nutrizes. Com as crianças, 
desenvolve atividades de convivência, estabelecimento e fortalecimento de vínculos e socialização centradas na brincadeira, com foco na garantia 
das seguranças de acolhida e convívio familiar e comunitário, por meio de experiências lúdicas, acesso a brinquedos favorecedores do 
desenvolvimento e da sociabilidade e momentos de brincadeiras fortalecedoras do convívio com familiares. Com as famílias, o serviço busca 
estabelecer discussões reflexivas, atividades direcionadas ao fortalecimento de vínculos e orientação sobre o cuidado com a criança pequena. Com 
famílias de crianças com deficiência inclui ações que envolvem grupos e organizações comunitárias para troca de informações acerca de direitos da 
pessoa com deficiência, potenciais das crianças, importância e possibilidades de ações inclusivas. 

 Deve possibilitar meios para que as famílias expressem dificuldades, soluções encontradas e demandas, de modo a construir conjuntamente 
soluções e alternativas para as necessidades e os problemas enfrentados. Dada à capilaridade no território dos CRAS que atuam como principal porta 
de entrada do SUAS e tem a função de gestão e oferta dos serviços da Proteção Social Básica em sua área de abrangência. 

 Sendo assim, serviços da Proteção Social Básica, desenvolvidos no território de abrangência do CRAS, em especial o Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos, deve ser a ele referenciados e manter articulação com o PAIF. 

 Estar referenciado ao CRAS significa receber orientações emanadas do poder público, alinhadas às normativas do SUAS, estabelecer compromissos 
e relações, participar da definição de fluxos e procedimentos que reconheçam a centralidade do trabalho com famílias no território e contribuir para a 
alimentação dos sistemas da Rede SUAS (e outros), significa, portanto, integrar o Sistema (SUAS). Trata-se de fazer gestão, a partir do CRAS e de 
maneira coordenada com a rede socioassistencial, o acolhimento, a inserção, o atendimento, o encaminhamento e o acompanhamento dos usuários 
no SUAS. Por essa razão, o encaminhamento de usuários ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, bem como o planejamento e a 
execução das atividades do Serviço, devem estar alinhados com o PAIF e entre as equipes profissionais de ambos os serviços. 

 A carga horária de cada grupo pode variar de acordo com as especificidades dos usuários que dele participam. No entanto, vale ressaltar que a 
oferta do Serviço é continuada, com periodicidade mínima quinzenal, e o horário de encontro dos grupos deve ser amplamente divulgado. 

 O desligamento dos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças de 0 á 6 anos ocorrerá em função de: óbito, 
espontâneo, mudança de área de abrangência, superação das condições de vulnerabilidade e/ou risco que deram origem à inserção no serviço, 
mudança para outro município, encaminhamento para outro serviço/programa/projeto de entidade privada, unidade estatal ou outra política pública, 
idade.

 

10.3 - Público Alvo
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  Crianças com deficiência, com prioridade para as beneficiárias do BPC. 

 Crianças cujas famílias são beneficiárias de programas de transferência de renda. 

 Crianças encaminhadas pelos serviços da proteção social especial: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI); Serviço de Proteção e 
Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI); reconduzidas ao convívio familiar após medida protetiva de acolhimento; e outros. 

 Crianças que vivenciam situações de fragilização de vínculos. 

 Crianças residentes em territórios com ausência ou precariedade na oferta de serviços e oportunidades de convívio familiar e comunitário. 

  

 Prioritariamente: 

 Em situação de isolamento. 

 Trabalho infantil. 

 Vivência de violência e, ou negligência. 

 Em situação de acolhimento. 

 Situação de abuso e/ou exploração sexual. 

 Com medidas de proteção do ECA. 

 Crianças e adolescentes em situação de rua. 

 Vulnerabilidade que diz respeito às pessoas com deficiência. 

  

10.4 - Capacidade de Atendimento

A capacidade é para até 15 crianças.

10.5 - Previsão do Número de Indivíduos/Famílias Atendidos

1510.5.1 - Indivíduos:

1510.5.2 - Famílias:

10.6 - Metas

10.6.1 - Ofertar Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos na modalidade Projovem Adolescente, garantindo o atendimento de no

10.6.2 - Realizar atendimento de no mínimo 50% do público prioritário definido na Resolução CIT nº 012013.
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10.7 - Objetivos

10.7.1 - a) Assegurar espaços de convívio familiar e comunitário e o desenvolvimento de relações de afetividade e sociabilidade. 

10.7.2 - b) Complementar as ações de proteção e desenvolvimento das crianças e o fortalecimento dos vínculos familiares e sociais. 

10.7.3 - c) Complementar o trabalho social com famílias, prevenindo a ocorrência de situações de risco social e fortalecendo a convivência 
familiar e comunitária. 

10.7.4 - d) Criar e fortalecer vínculos através do brincar  do latim: vinculum, que significa união, laço. Favorecer o fortalecimento a interação 
entre crianças, crianças e adolescentes, crianças e suas famílias, crianças e adultos e entre famílias. 

10.7.5 - e) Criar espaços de reflexão sobre o papel das famílias na proteção das crianças e no processo de desenvolvimento infantil. 

10.7.6 - f) Desenvolver estratégias para estimular as potencialidades de crianças com deficiência e o papel das famílias e comunidade no 
processo de proteção social. 

10.7.7 - g) Favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracionais, propiciando trocas de experiências e vivências, fortalecendo o respeito, 
a solidariedade e os vínculos familiares e comunitários. 

10.7.8 - h) Fortalecer a interação entre crianças do mesmo ciclo etário. 

10.7.9 - i) Oportunizar o acesso às informações sobre direitos e sobre participação cidadã, estimulando o desenvolvimento do protagonismo dos 
usuários. 

10.7.10 - j) Possibilitar acessos a experiências e manifestações artísticas, culturais, esportivas e de lazer, com vistas ao desenvolvimento de 
novas sociabilidades. 

10.7.11 - l) 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. 

10.7.12 - k) Promover acessos a benefícios e serviços socioassistenciais, fortalecendo a rede de proteção social de assistência social nos 
territórios. 

10.7.13 - m) 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. 

10.7.14 - n) Valorizar a cultura de famílias e comunidades locais, pelo resgate de seus brinquedos e brincadeiras e a promoção de vivências 
lúdicas. 

10.8 - Cronograma

Objetivo: a) Assegurar espaços de convívio familiar e comunitário e o desenvolvimento de relações de 
afetividade e sociabilidade. 

Descr. das Atividades Mês Inicial Mês Final

Realizar encontros com as famílias que proporcionem a reflexão sobre a importância 
das famílias na proteção das crianças e no processo de desenvolvimento infantil.

03/2016 12/2016

Realizar grupos socioeducativos com crianças e suas famílias, potencializando espaços 
de convivência familiar e comunitária. 

03/2016 12/2016

Desenvolver atividades com as crianças sobre a tema família a fim de possibilitar as 
mesmas conhecer as configurações das famílias atuais e fortalecer o vinculo familiar.

03/2016 12/2016

Objetivo: b) Complementar as ações de proteção e desenvolvimento das crianças e o fortalecimento dos 
vínculos familiares e sociais. 

Descr. das Atividades Mês Inicial Mês Final

Estimular a participação da família em atividades  direcionadas para o público infantil, 
desenvolvidas pela rede socioassistencial e intersetorial, a exemplo de: campanhas de 
vacinação, prevenção de doenças e promoção da saúde infantil, reuniões e eventos 
escolares e outros.

03/2016 12/2016

Promover para as crianças e suas famílias atividades de prevenção a saúde bucal em 
parceria com a unidade de saúde.

03/2016 12/2016

desenvolver atividade socioeducativa com as crianças e sua família o dia do 
responsavel visando fortalecer o vinculo familiar

03/2016 12/2016

Objetivo: c) Complementar o trabalho social com famílias, prevenindo a ocorrência de situações de risco 
social e fortalecendo a convivência familiar e comunitária. 

Descr. das Atividades Mês Inicial Mês Final

Apoiar e realizar campanhas socioeducativas no território com temáticas relevantes de 
acordo com o calendário da SEASO, buscando parcerias com a rede socioassistencial e 
intersetorial.

03/2016 12/2016
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Realizar atividade socioeducativa com as crianças e suas famílias visando a prevenção 
da violência e a promoção da cultura de paz.

03/2016 12/2016

Objetivo: d) Criar e fortalecer vínculos através do brincar  do latim: vinculum, que significa união, laço. 
Favorecer o fortalecimento a interação entre crianças, crianças e adolescentes, crianças e suas famílias, 
crianças e adultos e entre famílias. 

Descr. das Atividades Mês Inicial Mês Final

Promover momentos lúdicos e recreativos, que reforcem a importância do brincar, 
envolvendo a família em atividades que contribuam para o fortalecimento de vínculos 
familiares.

01/2016 12/2016

Objetivo: e) Criar espaços de reflexão sobre o papel das famílias na proteção das crianças e no processo de 
desenvolvimento infantil. 

Descr. das Atividades Mês Inicial Mês Final

Realizar encontros com as famílias abordando temas que possibilitem a reflexão sobre o 
papel da família no desenvolvimento infantil, bem como articular palestras com a rede 
de atenção e proteção social. 

01/2016 12/2016

Objetivo: f) Desenvolver estratégias para estimular as potencialidades de crianças com deficiência e o papel 
das famílias e comunidade no processo de proteção social. 

Descr. das Atividades Mês Inicial Mês Final

Desenvolver ações nos grupos do SCFV, abordando a temática da inclusão social de 
forma lúdica com as crianças e suas famílias, fortalecendo a responsabilidade da família 
e da comunidade no processo de proteção social.

01/2016 12/2016

Desenvolver ações informativas com a comunidade em parceria com a APPIS. 01/2016 12/2016

Objetivo: g) Favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracionais, propiciando trocas de experiências 
e vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade e os vínculos familiares e comunitários. 

Descr. das Atividades Mês Inicial Mês Final

Realizar atividades intergeracionais, que promovam a integração entre crianças, 
adolescentes, adultos e idosos.

01/2016 12/2016

Estimular ações de integração entre os membros dos diversos grupos do SCFV 
desenvolvidos no território prevendo ações intergeracional.

01/2016 12/2016

Objetivo: h) Fortalecer a interação entre crianças do mesmo ciclo etário. 

Descr. das Atividades Mês Inicial Mês Final

Desenvolver atividades recreativas e lúdicas com as crianças, considerando a faixa 
etária, através de: oficinas de contação de histórias, construção de brinquedos e outros. 

01/2016 12/2016

Realizar parcerias com as instituições de ensino superior, a fim de desenvolver 
atividades lúdicas e recreativas nos grupos do SCFV.

01/2016 12/2016

Objetivo: i) Oportunizar o acesso às informações sobre direitos e sobre participação cidadã, estimulando o 
desenvolvimento do protagonismo dos usuários. 

Descr. das Atividades Mês Inicial Mês Final

Estimular a participação das famílias em atividades coletivas, tais como: SEMANECA, 
DIA DO COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, CONFERÊNCIAS, entre outros.

01/2016 12/2016

Realizar atividades relacionadas ao Estatuto da Criança e do Adolescente. 01/2016 12/2016

Objetivo: j) Possibilitar acessos a experiências e manifestações artísticas, culturais, esportivas e de lazer, 
com vistas ao desenvolvimento de novas sociabilidades. 

Descr. das Atividades Mês Inicial Mês Final

Desenvolver atividades culturais e esportivas, com as crianças e seus familiares, que 
estimulem a convivência familiar.

01/2016 12/2016
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Realizar oficinas artísticas com a utilização de materiais reciclados. 01/2016 12/2016

Realizar atividades externas com as crianças e seus familiares, tais como: passeio no 
lago, no zoológico, teatro, entre outros.

01/2016 12/2016

Objetivo: l) 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. 

Descr. das Atividades Mês Inicial Mês Final

 Estimular as famílias, a participar das ações do PAIF, buscando o fortalecimento da 
função protetiva da família, prevenindo situações de violação de direitos. 

01/2016 12/2016

Realizar avaliações conjuntas entre as equipes do SCFV e o técnico do PAIF, a fim de 
realizar os encaminhamentos para a rede de proteção.

01/2016 12/2016

Buscar estratégias de inserção no PAIF e SCFV, de crianças com familiares atendidos 
pela proteção especial de média e alta complexidade. 

01/2016 12/2016

Realizar parcerias com as instituições de ensino superior, a fim de desenvolver 
atividades lúdicas e recreativas nos grupos do SCFV.

01/2016 12/2016

Objetivo: k) Promover acessos a benefícios e serviços socioassistenciais, fortalecendo a rede de proteção 
social de assistência social nos territórios. 

Descr. das Atividades Mês Inicial Mês Final

Através do PAIF, realizar: encaminhamento para os benefícios eventuais, agendamento 
para as cadastramentoatualização no Cadastro Único, referência e contrarreferência 
junto à rede socioassistencial e intersetorial.

01/2016 12/2016

Objetivo: m) 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. 

Descr. das Atividades Mês Inicial Mês Final

Realizar através do PAIF, referência e contrarreferência junto à rede socioassistencial e 
intersetorial de acordo com a identificação das demandas apresentadas pela família.

01/2016 12/2016

Estimular a participação da família em atividades  direcionadas ao público infantil, 
desenvolvidas pela rede socioassistencial e intersetorial, a exemplo de: campanhas de 
vacinação, prevenção de doenças e promoção da saúde infantil, reuniões e eventos 
escolares e outros.

01/2016 12/2016

Realizar encontros com as famílias abordando temas que reflitam sobre o papel da 
família no desenvolvimento infantil, bem como articular palestras com a rede de atenção 
e proteção social.

01/2016 12/2016

Realizar visita a biblioteca pública com as crianças possibilitando a mesma 
conhecimento do espaço público  municipal.

04/2016 12/2016

Realizar passeios com as crianças em espaços públicos do município em parques , lago 
municipal zológico entre outros, a fim de possibilitar aos mesmos conhecimento destes 
espaços e momentos de lazer.

03/2016 12/2016

Objetivo: n) Valorizar a cultura de famílias e comunidades locais, pelo resgate de seus brinquedos e 
brincadeiras e a promoção de vivências lúdicas. 

Descr. das Atividades Mês Inicial Mês Final

Promover momentos lúdicos e recreativos, que reforcem a importância do brincar, 
envolvendo a família em atividades que contribuam para o fortalecimento de vínculos 
familiares.

01/2016 12/2016

Possibilitar a confecção de brinquedos com material reciclado 03/2016 12/2016

Realizar brincadeiras de rodas com as crianças visando a interação do grupo 03/2016 12/2016

10.9 - Recursos Financeiros a serem utilizados

FONTE VALOR ANUAL (R$)

FNAS - BL PSB 5.000,00

TOTAL GERAL 5.000,00
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10.12 - Articulação com a Rede Socioassistencial e Intersetorial

 Articular com as instituições de Ensino Superior abertura para campo de estágios e projetos de extensão.  

 - Apoiar campanhas socioeducativas no território;

 - Participação mensal nas reuniões de rede.

 - Com a rede socioassistencial e intersetorial, Universidades para realização de palestras e atividades com os grupos.

10.13 - Forma de Participação dos Usuários

 A avaliação do SCFV de 0 a 6 será realizada através de Protocolo de Planejamento e Avaliação construído pelos CRAS que instituiu instrumental de 
avaliação. Os formulários serão aplicados nos grupos das crianças juntamente com suas famílias. Cabe ressaltar os aspectos que será avaliados 
pelos participantes: técnico de referência; monitor de artesanato; estagiários; horário do grupo; pontualidade; clareza nas informações repassadas; os 
cursos, oficinas, palestras e confraternizações; qualidade dos materiais; espaço físico; lanche oferecido; além de outras sugestões manifestadas pelos 
usuários.
 Em relação ao planejamento das atividades, no inicio dos grupos em 2016, os usuários serã convidados a participar através de instrumental definido 
no protocolo.
 Outro momento de participação será o Monitoramento e Avaliação do Serviço, onde os usuários serão convidados a participar de reunião para 
escolha dos membros da comissão, bem como para participar do monitoramento e avaliação do CRAS.
 Além disso, será incentivado os usuários, à participação em espaços privilegiados de discussão, tais como: Conselhos de Direitos, pré conferências, 
conferências e Fóruns.

10.14 - Monitoramento e Avaliação

10.10 - Recursos Humanos Envolvidos

NOME CARGO HR./SEMANA

BRUNO DAMACENO DE LAET ESTAGIÁRIO 5

CAROLINE DEFAVERI Assistente Social 1

FABIOLA RODRIGUES Estagiária 10

GENI APARECIDA CANDIDO COORDENADORA 6

LUIZ CARLOS SOARES DOS SANTOS MOTORISTA 6

MARLENE MARGARETE SALDANHA ZELADORA 6

MIRIAN CAROLINE PEREIRA Estagiária 10

REJANE RUARO MARQUES GOMES EDUCADORA SOCIAL 6

SAMARA SEGALLA Agente Adm 6

SANDRA GOMES NOGUEIRA estagiaria 2

SERAFINA LURDES BORGES GONÇALVES zeladora 6

THAYNARA  BIANCHESSI NAGLIATE 5

VINICIUS REIS DE SIQUEIRA PSICÓLOGO 4

10.11 - Abrangência Territorial

REGIÃO II

Sub-Regiões Selecionadas

REGIÃO II A

REGIÃO II B
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 O processo de monitoramento e avaliação acontecerá através de dois processos: o monitoramento pela equipe do CRAS e o monitoramento e 
avaliação realizada pela Divisão Municipal do Sistema de Monitoramento e Avaliação da SEASO.

 O monitoramento e avaliação, realizado pelo CRAS acontecerá quinzenalmente nas reuniões de equipe e com avaliação do relatório mensal do 
IRSAS e também, através das avaliações realizadas pelos usuários.

 O monitoramento e avaliação realizado pela SEASO ocorrerá de forma constante através dos relatórios do IRSAS e das visitas agendadas das 
comissões permanentes e mistas do sistema municipal de monitoramento e avaliação, bem como a análise do plano de ação, do relatório de 
atividades e do relatório qualiquantitativo. As visitas de monitoramento resultam no plano de providências que se tornam metas a serem alcançadas 
pelo CRAS. A equipe, bem como os usuários do CRAS participam da avaliação junto com a comissão de monitoramento e avaliação.

 O CMAS e CMDCA, realizam o controle social do serviço socioassistencial através da análise dos relatórios qualiquantitativos mensais, do plano de 
ação e relatório anual de atividades. 
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11. IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS

11.1 - Tipologia: Proteção Social Básica

11.1.1 - Nome do Serviço, Programa, Projeto ou Benefício

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA E IDOSAS

11.1.2 - Endereço do Serviço, Programa, Projeto ou Benefício

Rua Romário Correia de Oliveira, 487 Bairro XIV de Novembro.

11.2 - Descrição

 Este 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.
 O Serviço desenvolve ações de apoio, informação, orientação e encaminhamento, extensivas aos familiares com foco na qualidade de vida, exercício 
da cidadania e inclusão na vida social, de caráter preventivo ao isolamento.                                                                                 Contribui com a 
promoção do acesso de pessoas com deficiência e pessoas idosas aos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos e a toda a rede 
socioassistencial, aos serviços de outras políticas públicas, entre elas educação, trabalho, saúde, transporte especial e programas de 
desenvolvimento de acessibilidade, serviços setoriais e de defesa de direitos e programas especializados de habilitação e reabilitação. 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.
 O planejamento das ações deve ser realizado pelos municípios e pelo Distrito Federal, de acordo com a territorialização e a identificação da demanda 
pelo serviço. Onde houver CRAS, o serviço será a ele referenciado. Naqueles locais onde não houver CRAS, o serviço será referenciado à equipe 
técnica da Proteção Social Básica, coordenada pelo órgão gestor.
 O trabalho realizado é sistematizado e planejado por meio da elaboração de um Plano de Desenvolvimento do Usuário - PDU: instrumento de 
observação, planejamento e acompanhamento das ações realizadas. No PDU serão identificados os objetivos a serem alcançados, as 
vulnerabilidades e as potencialidades do usuário. É uma abordagem construtiva conjunta que se compõe de duas ações principais: intervenção no 
domicílio e articulação com a rede de proteção social local. A execução das ações pactuadas no PDU ocorrem no domicílio do usuário. Trata-se de 
intervenção específica e integral desenvolvendo ações no contexto familiar extensivas ao comunitário.
 As ações são definidas de acordo com o diagnóstico das vulnerabilidades e potencialidades apresentadas pela pessoa com deficiência ou idosa e 
suas famílias. Assumem diferentes configurações para atender as especificidades de cada situação, abrangendo orientações, encaminhamentos a 
bens e serviços socioassistenciais, desenvolvimento de técnicas para fortalecimento do convívio familiar, grupal e social, articulação e intervenção 
integrada com a Proteção Social Especial e demais políticas, monitoramento e avaliação e posterior desvinculação do serviço. Ocorrem 
concomitantemente ao acompanhamento pelo PAIF, incluindo ações 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.
 A desvinculação consiste no encerramento da intervenção no domicílio dos usuários da partir da conclusão do PDU, a qual se dará por meio do 
alcance do desenvolvimento das potencialidades do usuário.
 Este serviço não deve ser confundido com visita domiciliar, pois,  constitui-se em ações e atividades que ultrapassam a visita domiciliar, é uma ação 
contínua e sistemática dentro do domicílio até a superação do problema identificado no PDU.

11.3 - Público Alvo

 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, em especial:
 Beneficiários do Benefício de Prestação Continuada.
 Membros de famílias beneficiárias de programas de transferência de renda.

11.4 - Capacidade de Atendimento

Até 20 famílias/ano.

11.5 - Previsão do Número de Indivíduos/Famílias Atendidos

2011.5.1 - Indivíduos:

2011.5.2 - Famílias:
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11.6 - Metas

11.6.1 - Encaminhar 100% dos casos com suspeita de violação de direitos para avaliação e atendimento pelo CREAS.

11.6.2 - Manter registro no sistema IRSAS de todas as famílias acompanhadas.

11.6.3 - Realizar o referenciamento de 100% das famílias atendidas no PAIF. 

11.6.4 - Realizar acolhida.

11.6.5 - Realizar acompanhamento e monitoramento dos encaminhamentos realizados.

11.6.6 - Realizar atendimento com assistente social.

11.6.7 - Realizar atendimento domiciliar.

11.6.8 - Realizar atendimento familiar.

11.6.9 - Construir o Plano de Desenvolvimento do Usuário ? PDU.

11.6.10 - Encaminhar os usuários do Programa para inclusão/atualização do Cadastro Único.

11.6.11 - Realizar encaminhamento para acesso a documentação civil.

11.6.12 - Realizar referência e contrarreferência com a Rede de Serviços Intersetoriais.

11.6.13 - Realizar referência e contrarreferência com a Rede de Serviços Socioassistenciais.

11.6.14 - Referenciar os usuários do Serviço ao PAIF.

11.6.15 - Realizar visitas domiciliares.

11.7 - Objetivos

11.7.1 - a) Prevenir agravos que possam desencadear rompimento de vínculos familiares e sociais.

11.7.2 - b) Prevenir confinamento de idosos eou pessoas com deficiência.

11.7.3 - c) Identificar situações de dependência.

11.7.4 - d) Colaborar com redes inclusivas no território.

11.7.5 - e) Prevenir o abrigamento institucional de pessoas com deficiência eou pessoas idosas com vistas a promover a sua inclusão social.

11.7.6 - f) Sensibilizar grupos comunitários sobre direitos e necessidades de inclusão de pessoas com deficiência e pessoas idosas buscando a 
desconstrução de mitos e preconceitos.

11.7.7 - g) Desenvolver estratégias para estimular e potencializar recursos das pessoas com deficiência e pessoas idosas, de suas famílias e 
da comunidade no processo de habilitação, reabilitação e inclusão social. 

11.7.8 - h) Oferecer possibilidades de desenvolvimento de habilidades e potencialidades, a defesa de direitos e o estímulo à participação 
cidadã. 

11.7.9 - i) Incluir usuários e familiares no sistema de proteção social e serviços públicos, conforme necessidades, inclusive pela indicação de 
acesso a benefícios e programas de transferência de renda.

11.7.10 - J)Contribuir para resgatar e preservar a integridade e a melhoria de qualidade de vida dos usuários.

11.7.11 - k) Contribuir para a construção de contextos inclusivos.

11.8 - Cronograma

Objetivo: a) Prevenir agravos que possam desencadear rompimento de vínculos familiares e sociais.

Descr. das Atividades Mês Inicial Mês Final

Identificar nos atendimentos usuários idosos em situação de isolamento e pessoas com 
deficiência para a inserção no SCFV ofertado no território. 

01/2016 12/2016

Identificar usuários para inserção nos cursos do PRONATEC. 01/2016 12/2016

Identificar possibilidades no território para ampliação da rede de apoio do usuário. 01/2016 12/2016
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Objetivo: b) Prevenir confinamento de idosos eou pessoas com deficiência.

Descr. das Atividades Mês Inicial Mês Final

Realizar orientações e encaminhamentos a fim de promover o acesso das pessoas com 
deficiência as Entidades de Defesa e Garantia de Direitos.

01/2016 12/2016

Realizar intervenções dirigidas às famílias com orientações, buscando prevenir 
situações de confinamento.

01/2016 12/2016

Realizar encaminhamentos a rede intersetorial das demandas identificadas, com o 
intuito de superar as vulnerabilidades do usuário.

01/2016 12/2016

Objetivo: c) Identificar situações de dependência.

Descr. das Atividades Mês Inicial Mês Final

 Construir em conjunto com as equipes de referência dos CRAS instrumental específico 
para elaboração do PDU.

01/2016 12/2016

Objetivo: d) Colaborar com redes inclusivas no território.

Descr. das Atividades Mês Inicial Mês Final

Apoiar ações e campanhas para a Pessoa com Deficiência e Idosos. 01/2016 12/2016

Objetivo: e) Prevenir o abrigamento institucional de pessoas com deficiência eou pessoas idosas com vistas 
a promover a sua inclusão social.

Descr. das Atividades Mês Inicial Mês Final

Realizar e participar em conjunto com o PAIF de estudos de caso com a rede a fim de 
superar as vulnerabilidades.

01/2016 12/2016

Realizar em conjunto com o PAIF avaliação para encaminhamento ao CREAS III nas 
situações identificadas como suspeita de violação de direitos.

01/2016 12/2016

Objetivo: f) Sensibilizar grupos comunitários sobre direitos e necessidades de inclusão de pessoas com 
deficiência e pessoas idosas buscando a desconstrução de mitos e preconceitos.

Descr. das Atividades Mês Inicial Mês Final

Apoiar campanhas socioeducativas, de acordo com o calendário da SEASO. 01/2016 12/2016

Objetivo: g) Desenvolver estratégias para estimular e potencializar recursos das pessoas com deficiência e 
pessoas idosas, de suas famílias e da comunidade no processo de habilitação, reabilitação e inclusão social. 

Descr. das Atividades Mês Inicial Mês Final

Realizar articulação com o ACESSUAS Trabalho para inserção dos beneficiários com 
deficiência no mundo do trabalho.

01/2016 12/2016

Articular com a APPIS ações de atendimento aos usuários visando a inclusão social da 
Pessoa com Deficiência.

01/2016 12/2016

Objetivo: h) Oferecer possibilidades de desenvolvimento de habilidades e potencialidades, a defesa de 
direitos e o estímulo à participação cidadã. 

Descr. das Atividades Mês Inicial Mês Final

Ofertar e encaminhar as famílias para Serviços de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos eou Grupos do PAIF. 

01/2016 12/2016

Estimular a participação dos usuários em espaços democráticos, tais como: Fóruns e 
Audiências Públicas.

01/2016 12/2016

Objetivo: i) Incluir usuários e familiares no sistema de proteção social e serviços públicos, conforme 
necessidades, inclusive pela indicação de acesso a benefícios e programas de transferência de renda.

Descr. das Atividades Mês Inicial Mês Final

Realizar o Plano de desenvolvimento do Usuário, conforme avaliação técnica. 01/2016 12/2016
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Encaminhar as famílias perfil para cadastramento eou atualização no Cadastro Único, a 
fim de acessar os benefícios.

01/2016 12/2016

Identificar e encaminhar usuários perfil ao acesso ao Benefício de Prestação Continuada 01/2016 12/2016

Objetivo: J)Contribuir para resgatar e preservar a integridade e a melhoria de qualidade de vida dos usuários.

Descr. das Atividades Mês Inicial Mês Final

Orientar e encaminhar pessoas com deficiência e idosos ao acesso do Passe livre 
Municipal, intermunicipal e interestadual.

01/2016 12/2016

Proporcionar a integralidade de atendimento às demandas apresentadas pelos usuários 
oportunizando acesso a rede intersetorial.

01/2016 12/2016

Objetivo: k) Contribuir para a construção de contextos inclusivos.

Descr. das Atividades Mês Inicial Mês Final

Articular com os setores envolvidos para a efetivação das ações registradas no PDU e o 
estabelecimento de fluxos, incluindo, quando necessário, a formalização de parcerias 
com a rede socioassistencial.

01/2016 12/2016

11.9 - Recursos Financeiros a serem utilizados

FONTE VALOR ANUAL (R$)

Município - Recursos Livres 0,01

TOTAL GERAL 0,01

11.10 - Recursos Humanos Envolvidos

NOME CARGO HR./SEMANA

CAROLINE DEFAVERI Assistente Social 1

FABIOLA RODRIGUES Estagiária 2

GENI APARECIDA CANDIDO COORDENADORA 6

LUIZ CARLOS SOARES DOS SANTOS MOTORISTA 6

MARLENE MARGARETE SALDANHA ZELADORA 6

MIRIAN CAROLINE PEREIRA Estagiária 2

REJANE RUARO MARQUES GOMES EDUCADORA SOCIAL 6

SAMARA SEGALLA Agente Adm 6

SANDRA GOMES NOGUEIRA estagiaria 2

SERAFINA LURDES BORGES GONÇALVES zeladora 6

VINICIUS REIS DE SIQUEIRA PSICÓLOGO 2

11.11 - Abrangência Territorial

REGIÃO II

Sub-Regiões Selecionadas

REGIÃO II A

REGIÃO II B
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11.12 - Articulação com a Rede Socioassistencial e Intersetorial

 - Articular com a rede socioassistencial e intersetorial do território.

 - Articular com o CREAS III para o planejamento das ações.

 - Articular com as Entidades de Defesa e Garantia de Direitos.

 - Articular com os Conselhos de Políticas Públicas e de Defesa de Direitos.

  

  

11.13 - Forma de Participação dos Usuários

  

 A avaliação do Serviço de Proteção Básica no Domicilio para idodos ou pessoas com Deficiência   será realizada através de Protocolo de 
Planejamento e Avaliação construído pelos CRAS que instituiu instrumental de avaliação. A avaliação se dará da seguinte forma: conforme o  
protocolo, os usuários poderão avaliar o CRAS diariamente: após o atendimento no domicilio, o funcionário do CRAS (técnicos, administrativos e 
estagiários) solicitarão aos usuários que preencham a avaliação disponibilizada pela Unidade, depositando-a na caixa de sugestões. As mesmas 
serão compiladas e apresentadas nas reuniões de equipe para serem analisadas.

 Em relação ao planejamento das atividades no inicio das atividades em 2015, os usuários participarão do planejamentodas atividades, através de 
instrumental definido no protocolo. Outro momento de participação será o Monitoramento e Avaliação do Serviço, onde os usuários serão convidados 
a participar de reunião para escolha dos membros da Comissão bem como poderão  participar do Monitoramento e Avaliação do CRAS.

11.14 - Monitoramento e Avaliação

 O processo de monitoramento e avaliação acontecerá através de dois processos: o monitoramento pela equipe do CRAS e o monitoramento e 
avaliação realizada pela Divisão Municipal do Sistema de Monitoramento e Avaliação da SEASO.

 O monitoramento e avaliação, realizado pelo CRAS acontecerá semanalmente nas reuniões de equipe e com avaliação do relatório mensal do IRSAS 
e também, através das avaliações realizadas pelos usuários.

 O monitoramento e avaliação realizado pela SEASO ocorrerá de forma constante através dos relatórios do IRSAS e das visitas agendadas das 
comissões permanentes e mistas do sistema municipal de monitoramento e avaliação, bem como a análise do plano de ação, do relatório de 
atividades e do relatório qualiquantitativo. As visitas de monitoramento resultam no plano de providências que se tornam metas a serem alcançadas 
pelo CRAS. A equipe, bem como os usuários do CRAS participam da avaliação junto com a comissão de monitoramento e avaliação.

 O CMAS e CMDCA, realizam o controle social do serviço socioassistencial através da análise dos relatórios qualiquantitativos mensais, do plano de 
ação e relatório anual de atividades.
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12. IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS

12.1 - Tipologia: Proteção Social Básica

12.1.1 - Nome do Serviço, Programa, Projeto ou Benefício

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - MODALIDADE II: 
PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 6 A 15 ANOS

12.1.2 - Endereço do Serviço, Programa, Projeto ou Benefício

Rua Romário Correia de Oliveira,487, Bairro XIV de Novembro.

12.2 - Descrição

 Este serviço é realizado em grupos, organizado a partir de percursos, garante 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, desenvolve o sentimento de pertença e de 
identidade, fortalece vínculos familiares e incentiva 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.
 Prevê 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 por foco a constituição de espaço de convivência, formação para a participação e cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da autonomia 
das crianças e adolescentes, a partir dos interesses, demandas e potencialidades dessa faixa etária. As intervenções são pautadas em experiências 
lúdicas, culturais e esportivas como formas de expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção social. Inclui crianças e adolescentes 
com deficiência, retirados do trabalho infantil ou submetidos a outras violações, cujas atividades contribuem para re-significar vivências de isolamento 
e de violação de direitos, bem como propiciar experiências favorecedoras do desenvolvimento de sociabilidades e na prevenção de situações de risco 
social.
 Dada à capilaridade no território dos CRAS que atuam como principal porta de entrada do SUAS e tem a função de gestão e oferta dos serviços da 
Proteção Social Básica em sua área de abrangência.
 Sendo assim, os serviços da Proteção Social Básica, desenvolvidos no território de abrangência do CRAS, em especial o Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos, são a ele referenciados e mantem articulação com o PAIF.
 Estar referenciado ao CRAS significa receber orientações emanadas do poder público, alinhadas às normativas do SUAS, estabelecer compromissos 
e relações, participar da definição de fluxos e procedimentos que reconheçam a centralidade do trabalho com famílias no território e contribuir para a 
alimentação dos sistemas da Rede SUAS (e outros), significa, portanto, integrar o Sistema (SUAS). Trata-se de fazer gestão, a partir do CRAS e de 
maneira coordenada com a rede socioassistencial, o acolhimento, a inserção, o atendimento, o encaminhamento e o acompanhamento dos usuários 
no SUAS. Por essa razão, o encaminhamento de usuários ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, bem como o planejamento e a 
execução das atividades do Serviço, estarão alinhados com o PAIF e entre as equipes profissionais de ambos os serviços.
 A carga horária de cada grupo varia de acordo com as especificidades dos usuários que dele participam. No entanto, vale ressaltar que a oferta do 
Serviço é continuada, com periodicidade mínima quinzenal, e o horário de encontro dos grupos é amplamente divulgado.

 O desligamento dos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para adolescentes ocorrerá em função de: óbito, espontâneo, 
mudança de área de abrangência, superação das condições de vulnerabilidade e/ou risco que deram origem à inserção no serviço, mudança para 
outro município, encaminhamento para outro serviço/programa/projeto de entidade privada, unidade estatal ou outra política pública, idade.

12.3 - Público Alvo
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 Crianças e adolescentes com deficiência, com prioridade para as beneficiárias do BPC.
 Crianças e adolescentes cujas famílias são beneficiárias de programas de transferência de renda.
 Crianças e adolescentes de famílias com precário acesso à renda e a serviços públicos.
 Crianças e adolescentes encaminhados pelos serviços da Proteção Social Especial: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI); Serviço de 
Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI); reconduzidas ao convívio familiar após medida protetiva de acolhimento; e 
outros.
 
 Prioritariamente:
 Em situação de isolamento.
 Trabalho infantil.
 Vivência de violência e, ou negligência.
 Fora da escola ou com defasagem escolar superior a 2 anos.
 Em situação de acolhimento.
 Em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto.
 Egressos de medidas socioeducativas.
 Situação de abuso e/ou exploração sexual.
 Com medidas de proteção do ECA.
 Crianças e adolescentes em situação de rua.
 Vulnerabilidade que diz respeito às pessoas com deficiência.

12.4 - Capacidade de Atendimento

A capacidade de atendimento deste Serviço, é de até 40 adolescente de 12 á 14 anos sendo ofertado dois grupos nas dependencias do CRAS sendo 
um no período da manhã e um no período da tarde.

12.5 - Previsão do Número de Indivíduos/Famílias Atendidos

4012.5.1 - Indivíduos:

4012.5.2 - Famílias:

12.6 - Metas

12.6.1 - Realizar acompanhamento e monitoramento dos encaminhamentos realizados: esta meta deve ser realizada pela equipe do PAIF.

12.6.2 - Realizar atendimento de no mínimo 50% do público prioritário definido na Resolução CIT nº 01/2013.

12.6.3 - Realizar atendimento familiar: esta meta deve ser realizada pela equipe do PAIF.

12.6.4 - Realizar atividades normais no período de férias escolares para adolescentes retiradas do trabalho infantil.

12.6.5 - Encaminhar os usuários do SCFV para inclusão/atualização do Cadastro Único: esta meta deve ser realizada pela equipe do PAIF.

12.6.6 - Realizar encaminhamento para acesso a documentação civil: esta meta deve ser realizada pela equipe do PAIF.

12.6.7 - Registrar a demanda reprimida.

12.6.8 - Realizar referência e contrarreferência com a Rede de Serviços Intersetoriais: esta meta deve ser realizada pela equipe do PAIF.

12.6.9 - Realizar referência e contrarreferência com a Rede de Serviços Socioassistenciais: esta meta deve ser realizada pela equipe do PAIF.
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12.7 - Objetivos

12.7.1 - j) Prevenir a institucionalização e a segregação de crianças e adolescentes em especial crianças e adolescentes com deficiência, 
assegurando o direito a convivência familiar e comunitária.

12.7.2 - k) Promover acessos a benefícios e serviços socioassistenciais, fortalecendo a rede de proteção social de assistência social nos 
territórios.

12.7.3 - l) 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.

12.7.4 - m) Promover o acesso aos direitos fundamentais da criança e do adolescente, conforme o ECA, realizando a intersetorialidade entre as 
políticas sociais. 

12.7.5 - a) Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o desenvolvimento de relações de afetividade, 
solidariedade e respeito mútuo. 

12.7.6 - b) Complementar as ações da família e comunidade na proteção e desenvolvimento de crianças e adolescentes e no fortalecimento 
dos vínculos familiares e sociais. 

12.7.7 - c) Complementar o trabalho social com família, prevenindo a ocorrência de situações de risco social e fortalecendo a convivência 
familiar e comunitária. 

12.7.8 - d) Contribuir para a inserção, reinserção e permanência da criança e do adolescente no sistema educacional público e de qualidade. 

12.7.9 - e) Estimular a participação na vida pública do território e desenvolver competências para a compreensão crítica da realidade social e do 
mundo contemporâneo.

12.7.10 - f) Favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracionais, propiciando trocas de experiências e vivências, fortalecendo o respeito, 
a solidariedade e os vínculos familiares e comunitários.

12.7.11 - g) Oportunizar o acesso às informações sobre direitos e sobre participação cidadã, estimulando o desenvolvimento do protagonismo 
dos usuários.

12.7.12 - h) Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural das crianças e adolescentes, bem como estimular o 
desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã. 

12.7.13 - i) Possibilitar acessos a experiências e manifestações artísticas, culturais, esportivas e de lazer, com vistas ao desenvolvimento de 
novas sociabilidades.

12.8 - Cronograma

Objetivo: j) Prevenir a institucionalização e a segregação de crianças e adolescentes em especial crianças e 
adolescentes com deficiência, assegurando o direito a convivência familiar e comunitária.

Descr. das Atividades Mês Inicial Mês Final

Estimular as famílias, a participar das ações do PAIF, buscando o fortalecimento da 
função protetiva da família, prevenindo situações de violação de direitos. 

01/2016 12/2016

Realizar avaliações conjuntas entre as equipes do SCFV e o técnico do PAIF, a fim de 
realizar os encaminhamentos para a rede de proteção. 

01/2016 12/2016

Buscar estratégias de inserção no PAIF e SCFV, de crianças e adolescentes com 
familiares atendidos pela proteção especial de média e alta complexidade.

01/2016 12/2016

Ofertas dois grupos de SCFV de adolescentes  sendo um no período da manhã e um no 
período da tarde.

01/2016 12/2016

Objetivo: k) Promover acessos a benefícios e serviços socioassistenciais, fortalecendo a rede de proteção 
social de assistência social nos territórios.

Descr. das Atividades Mês Inicial Mês Final

Através do PAIF, realizar: encaminhamento para os benefícios eventuais, agendamento 
para as cadastramento/atualização no Cadastro Único, referência e contrarreferência 
junto à rede socioassistencial e intersetorial

01/2016 12/2016

Objetivo: l) 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.

Descr. das Atividades Mês Inicial Mês Final

Realizar através do PAIF, referência e contrarreferência junto à rede socioassistencial e 
intersetorial de acordo com a identificação das demandas apresentadas pela família.

01/2016 12/2016

Estimular a participação da família em atividades  direcionadas para as crianças e 
adolescentes, desenvolvidas pela rede socioassistencial e intersetorial, a exemplo de 
campanhas socioeducativas, eventos escolares e outros.

01/2016 12/2016

Realizar encontros com as famílias abordando temas que reflitam sobre o papel da 
família, bem como articular palestras com a rede de atenção e proteção social. 

01/2016 12/2016

Realizar atividades externas em espaços públicos e da rede socioassistencial e 
intersetorial possibilitando a realização de atividade de esportes e de cultura.

01/2016 12/2016
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Realizar festa junina, possibilitando a participação dos adolescentes e o encontro 
intergeracional  dos grupos atendidos pelo CRA.

01/2016 12/2016

Objetivo: m) Promover o acesso aos direitos fundamentais da criança e do adolescente, conforme o ECA, 
realizando a intersetorialidade entre as políticas sociais. 

Descr. das Atividades Mês Inicial Mês Final

Realizar, através do PAIF, referência e contrarreferência junto à rede socioassistencial e 
intersetorial.

01/2016 12/2016

Prestar orientações às crianças, adolescentes e seus familiares sobre seus direitos 
sociais, civis e políticos e condições sobre seu usufruto

01/2016 12/2016

Objetivo: a) Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o 
desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo. 

Descr. das Atividades Mês Inicial Mês Final

Desenvolver a identidade e vivência grupal, ofertando SCFV com grupos de até 30 
crianças/adolescentes com periodicidade mínima quinzenal.

01/2016 12/2016

Abordar nos encontros do SCFV, temas relacionadas a convivência, contribuindo com a 
sociabilidade dos membros dos grupos. 

01/2016 12/2016

Realizar ações que favoreçam a expressão de sentimentos, partilha de experiências 
contribuindo com fortalecimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito 
mútuo. 

01/2016 12/2016

Objetivo: b) Complementar as ações da família e comunidade na proteção e desenvolvimento de crianças e 
adolescentes e no fortalecimento dos vínculos familiares e sociais. 

Descr. das Atividades Mês Inicial Mês Final

Estimular a participação da família em atividades  direcionadas para as crianças e 
adolescentes, desenvolvidas pela rede socioassistencial e intersetorial, a exemplo de 
campanhas socioeducativas, eventos escolares e outros.

01/2016 12/2016

Desenvolver ações de integração entre as crianças e adolescentes e suas famílias. 01/2016 12/2016

Objetivo: c) Complementar o trabalho social com família, prevenindo a ocorrência de situações de risco social 
e fortalecendo a convivência familiar e comunitária. 

Descr. das Atividades Mês Inicial Mês Final

Apoiar e realizar campanhas socioeducativas no território com temáticas relevantes de 
acordo com o calendário da SEASO, buscando parcerias com a rede socioassistencial e 
intersetorial

01/2016 12/2016

Participar dos grupos do PAIF, abordando temas relacionadas a convivência entre os 
membros da família.

01/2016 12/2016

Realizar atividade de combate ao mosquito da dengue em parceria com a unidade de 
sáude.

03/2016 12/2016

Desenvolver atividade socioeducativa de prevenção a violência 05/2016 12/2016

Realizar palestra sobre a prevenção do uso de drogas em parceria com a Secretaria 
Antidrogas.

01/2016 12/2016

desenvolver atividade socioeducativa sobre sexualidade, visando a prevenção de 
doenças e a gravidez na adolescencia em parceria com a unidade de saúde.

01/2016 12/2016

Desenvolver atividades socioeducativa sobre diversidade de genero, etnia e estereótipo. 10/2016 12/2016

Objetivo: d) Contribuir para a inserção, reinserção e permanência da criança e do adolescente no sistema 
educacional público e de qualidade. 

Descr. das Atividades Mês Inicial Mês Final

Desenvolver atividades no SCFV que proporcionem momentos de reflexão sobre a 
importância do retorno e a permanência na escola. 

01/2016 12/2016

Orientar os adolescentes sobre as possibilidades de acesso ao ensino superior, bem 
como proporcionar, através de atividades externas, o conhecimento das Universidades 
e Faculdades.

01/2016 12/2016
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Realizar ações em parceria com o sistema educacional do território, desenvolvendo 
ações comunitárias, a fim de estimular uma relação próxima das crianças e 
adolescentes com os contextos escolares.  

01/2016 12/2016

Objetivo: e) Estimular a participação na vida pública do território e desenvolver competências para a 
compreensão crítica da realidade social e do mundo contemporâneo.

Descr. das Atividades Mês Inicial Mês Final

Incentivar a participação em espaços como: Conselhos de Direitos, Comissão de 
Monitoramento e Avaliação da SEASO, Grêmios Estudantis entre outros espaços 
democráticos.

01/2016 12/2016

Organizar atividades externas para conhecer espaços públicos tais como: Câmara de 
vereadores, prefeitura, entidades de defesa de direitos, entre outros.

01/2016 12/2016

Desenvolver ações que possibilitem aos grupos do SCFV conhecer seu próprio 
território, mapeando os serviços públicos e ações comunitárias desenvolvidas por 
entidades não governamentais existentes na comunidade, favorecendo o acesso a 
estes espaços. 

01/2016 12/2016

Objetivo: f) Favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracionais, propiciando trocas de experiências e 
vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade e os vínculos familiares e comunitários.

Descr. das Atividades Mês Inicial Mês Final

Realizar atividades intergeracionais, que promovam a integração entre crianças, 
adolescentes, adultos e idosos.

01/2016 12/2016

Estimular ações de integração entre os membros dos diversos grupos do SCFV 
desenvolvidos no território, prevendo ações intergeracional.

01/2016 12/2016

Objetivo: g) Oportunizar o acesso às informações sobre direitos e sobre participação cidadã, estimulando o 
desenvolvimento do protagonismo dos usuários.

Descr. das Atividades Mês Inicial Mês Final

Incentivar a participação em espaços como: Conselhos de Direitos, Comissão de 
Monitoramento e Avaliação da SEASO, Grêmios Estudantis entre outros espaços 
democráticos.

01/2016 12/2016

Planejar ações comunitárias junto aos grupos do SCFV, a fim de estimular o 
desenvolvimento do protagonismo dos usuários do serviço.

01/2016 12/2016

Desenvolver atividade em parceria com a Guarda Mirim a fim de apresentar aos 
adolescentes informações sobre o Programa de Aprendizagem .

01/2016 12/2016

Objetivo: h) Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural das crianças e 
adolescentes, bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e propiciar 
sua formação cidadã. 

Descr. das Atividades Mês Inicial Mês Final

Desenvolver atividades culturais e esportivas, com as crianças, adolescentes e seus 
familiares, que estimulem a convivência familiar. 

01/2016 12/2016

Realizar oficinas artísticas, com a utilização de materiais reciclados. 01/2016 12/2016

Proporcionar às crianças e adolescentes a participação em oficinas de inclusão digital. 01/2016 12/2016

Objetivo: i) Possibilitar acessos a experiências e manifestações artísticas, culturais, esportivas e de lazer, 
com vistas ao desenvolvimento de novas sociabilidades.

Descr. das Atividades Mês Inicial Mês Final

Articular entre os SCFV do município a realização de atividades de esporte, cultura e 
lazer.

01/2016 12/2016

Proporcionar às crianças e adolescentes o acesso a espaços de cultura, tais como: 
biblioteca pública, teatro municipal, exposições, museu, entre outros.

01/2016 12/2016

Realizar parcerias com as instituições de ensino superior, a fim de desenvolver 
atividades lúdicas e recreativas nos grupos do SCFV.

01/2016 12/2016

Emitido em 25/04/2016 às 15:49:26 por GENI APARECIDA CANDIDO

Página 36 de 44

Prefeitura de 
Cascavel ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ciclo: 2016



12.12 - Articulação com a Rede Socioassistencial e Intersetorial

  

 A articulação se dará através de:

 - Acompanhamento de famílias encaminhadas pela rede socioassistencial e intersetorial  realizando a referência e contrarreferência;

 - Realização de estudos de caso, convocando a rede socioassistencial e intersetorial que presta atendimento à família: CREAS, Acolhimento 
Institucional, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Vara da Infância e Juventude, Ministério Público, Saúde, Educação, entre outros;

 - Apoiar campanhas socioeducativas no território;

 - Participação mensal nas reuniões de rede.

 - Com a rede socioassistencial e intersetorial, Universidades para realização de palestras e atividades com os grupos.

12.9 - Recursos Financeiros a serem utilizados

FONTE VALOR ANUAL (R$)

FNAS - BL PSB 6.000,00

FIA - Municipal 9.607,00

TOTAL GERAL 15.607,00

12.10 - Recursos Humanos Envolvidos

NOME CARGO HR./SEMANA

ALINE BROCCO Instrutora de Informática 5

BRUNO DAMACENO DE LAET ESTAGIÁRIO 10

CAROLINE DEFAVERI Assistente Social 1

FABIOLA RODRIGUES Estagiária 2

GENI APARECIDA CANDIDO COORDENADORA 6

LUIZ CARLOS SOARES DOS SANTOS MOTORISTA 6

MARLENE MARGARETE SALDANHA ZELADORA 6

MIRIAN CAROLINE PEREIRA Estagiária 2

REJANE RUARO MARQUES GOMES EDUCADORA SOCIAL 6

SAMARA SEGALLA Agente Adm 6

SANDRA GOMES NOGUEIRA estagiaria 2

SERAFINA LURDES BORGES GONÇALVES zeladora 6

THAYNARA  BIANCHESSI NAGLIATE 10

VINICIUS REIS DE SIQUEIRA PSICÓLOGO 10

12.11 - Abrangência Territorial

REGIÃO II

Sub-Regiões Selecionadas

REGIÃO II A

REGIÃO II B
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12.13 - Forma de Participação dos Usuários

 A avaliação do SCFV de 06 a 15 será  realizada através de Protocolo de Planejamento e Avaliação construído pelos CRAS que instituiu instrumental 
de avaliação. Os formulários serão aplicados nos grupos. Cabe ressaltar os aspectos que será avaliados pelos participantes: técnico de referência; 
monitor de artesanato; estagiários; horário do grupo; pontualidade; clareza nas informações repassadas; os cursos, oficinas, palestras e 
confraternizações; qualidade dos materiais; espaço físico; lanche oferecido; além de outras sugestões manifestadas pelos usuários.
 Em relação ao planejamento das atividades, no inicio dos grupos em 2016, os usuários serãp convidados a participar através de instrumental definido 
no protocolo.
 Outro momento de participação será o  Monitoramento e Avaliação do Serviço, onde os usuários serão convidados a participar de reunião para 
escolha dos membros da comissão, bem como para participar do monitoramento e avaliação do CRAS.
 Além disso, será  incentivado os usuários, à participação em espaços privilegiados de discussão, tais como: Conselhos de Direitos, pré conferências, 
conferências e Fóruns.

12.14 - Monitoramento e Avaliação

  

 O processo de monitoramento e avaliação acontecerá através de dois processos: o monitoramento pela equipe do CRAS e o monitoramento e 
avaliação realizada pela Divisão Municipal do Sistema de Monitoramento e Avaliação da SEASO.

 O monitoramento e avaliação, realizado pelo CRAS acontecerá semanalmente nas reuniões de equipe e com avaliação do relatório mensal do IRSAS 
e também, através das avaliações realizadas pelos usuários.

 O monitoramento e avaliação realizado pela SEASO ocorrerá de forma constante através dos relatórios do IRSAS e das visitas agendadas das 
comissões permanentes e mistas do sistema municipal de monitoramento e avaliação, bem como a análise do plano de ação, do relatório de 
atividades e do relatório qualiquantitativo. As visitas de monitoramento resultam no plano de providências que se tornam metas a serem alcançadas 
pelo CRAS. A equipe, bem como os usuários do CRAS participam da avaliação junto com a comissão de monitoramento e avaliação.

 O CMAS e CMDCA, realizam o controle social do serviço socioassistencial através da análise dos relatórios qualiquantitativos mensais, do plano de 
ação e relatório anual de atividades. 
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13. IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS

13.1 - Tipologia: Proteção Social Básica

13.1.1 - Nome do Serviço, Programa, Projeto ou Benefício

BENEFÍCIOS EVENTUAIS

13.1.2 - Endereço do Serviço, Programa, Projeto ou Benefício

Rua Romário Correia de Oliveira, 487, Bairro XIV de Novembro.

13.2 - Descrição

 Entende-se por Benefícios Eventuais as provisões suplementares e provisórias que integram organicamente as garantias do Sistema Único de 
Assistência Social – SUAS e são prestadas aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de 
calamidade pública.
 Na oferta dos Benefícios Eventuais serão garantidos os princípios da gratuidade, da transparência e informação dos mecanismos e critérios de 
acesso, com qualidade e agilidade, bem como, espaços para manifestação e defesa dos direitos dos cidadãos.
 A provisão de Benefícios Eventuais de Assistência Social deve ser realizada conforme situação temporária de vulnerabilidade enfrentada pelos 
cidadãos e/ou famílias, com impossibilidade de arcar por conta própria, do enfrentamento de contingências sociais, cuja ocorrência provoca riscos e 
fragiliza a manutenção do indivíduo, da unidade familiar e a sobrevivência de seus membros.
 A Rede de Serviços Socioassistenciais do Município deve estar integrada no processo de informação e encaminhamento do acesso a Benefícios 
Eventuais de Assistência Social com vistas ao atendimento das necessidades humanas básicas. Neste sentido, deve assegurar o acompanhamento 
da família ou da pessoa, conforme o estabelecido no SUAS.
 A Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, Lei 8742/93, garante no art. 22, os benefícios eventuais de auxílio natalidade e morte, e traz ainda:
 
 §2º poderão ser estabelecidos outros benefícios eventuais para atender necessidades advindas de situações de vulnerabilidade temporária para a 
criança, a família, o idoso, a pessoa portadora de deficiência, a gestante, a nutriz e nos casos de calamidade pública.
 
 A comprovação das necessidades para a concessão dos benefícios eventuais será assegurada por profissional Assistente Social, que integre as 
equipes de referência do SUAS, sendo vedada qualquer comprovação complexa e vexatória de pobreza além de situações que provoquem 
constrangimento.
 Os Benefícios Eventuais são regulamentados pela Resolução nº 36, de 02 de junho de 2014, do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), 
sendo:
 I - Auxilio Documentação Civil.
 II - Auxílio Natalidade.
 III - Auxílio Alimentação.
 IV - Auxilio Passagem.
 V - Auxílio Funeral.
 I - Auxilio Documentação Civil consiste na articulação e o custeio com órgãos responsáveis pela emissão de documentação civil.
 II - Auxílio Natalidade constitui-se em bens de consumo, que consiste no enxoval do recém-nascido, incluindo itens de vestuário, observada a 
qualidade que garanta a dignidade e o respeito à família beneficiária.
 III - Auxílio Alimentação constitui-se na concessão do beneficio em modalidade cesta básica.
 IV - Auxílio Passagem é concedido nos limites do Estado do Paraná, sendo operacionalizado pelo Serviço Especializado em Abordagem Social. 
Destina-se a pessoas em trânsito, e munícipes quando caracterizado situação de urgência.
 V - Auxílio Funeral constitui-se em isenção de taxas funerárias; urna funerária; terreno no cemitério cedido por um período de 03 a 05 anos; transporte 
perímetro urbano. O auxílio funeral é operacionalizado pela Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Cascavel – ACESC, conforme Lei 
Municipal nº 2.033/89.

13.3 - Público Alvo

 Famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza.

13.4 - Capacidade de Atendimento

Auxílio Documentação Civil Certidões: 310
Auxílio Documentação Civil Isenções taxas RG: 350
Auxílio Natalidade: 80
Auxílio Alimentação: 2400

13.5 - Previsão do Número de Indivíduos/Famílias Atendidos

314013.5.1 - Indivíduos:
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314013.5.2 - Famílias:

13.6 - Metas

13.6.1 - Realizar acompanhamento e monitoramento dos encaminhamentos realizados: esta meta deve ser realizada pela equipe do PAIF.

13.6.2 - Registrar a demanda reprimida.

13.6.3 - Realizar referência e contrarreferência com a Rede de Serviços Intersetoriais: esta meta deve ser realizada pela equipe do PAIF.

13.6.4 - Realizar referência e contrarreferência com a Rede de Serviços Socioassistenciais: esta meta deve ser realizada pela equipe do PAIF.

13.7 - Objetivos

13.7.1 - a) Atender a necessidade emergencial dos usuários e suas famílias em situação de vulnerabilidade e risco social temporária. 

13.7.2 - b) Orientar e encaminhar os usuários à rede socioassistencial e intersetorial, visando o acesso a serviços públicos que atendam as 
suas necessidades. 

13.7.3 - c) Desenvolver ações que potencializem a autonomia do usuário eou família através com articulação do PAIF. 

13.7.4 - d) Contribuir para a redução das violações de direitos ocorridas em razão da ausência ou insuficiência de renda. 

13.7.5 - e) Fortalecer a função protetiva da família, contribuindo na melhoria da sua qualidade de vida. 

13.7.6 - f) Promover aquisições sociais e materiais às famílias, potencializando o protagonismo e a autonomia das famílias.

13.7.7 - g) Promover acessos a benefícios, programas de transferência de renda e serviços socioassistenciais, contribuindo para inserção das 
famílias na rede de proteção social de Assistência Social. 

13.8 - Cronograma

Objetivo: a) Atender a necessidade emergencial dos usuários e suas famílias em situação de vulnerabilidade 
e risco social temporária. 

Descr. das Atividades Mês Inicial Mês Final

Realizar avaliação técnica às famílias atendidas em razão do benefício eventual. 01/2016 02/2016

Conceder em caráter emergencial ou por período determinado o acesso ao beneficio de 
auxílio alimentação, auxílio-natalidade, auxílio documentação civil.

01/2016 12/2016

Realizar ações que efetivem a entrega das certidões de registro civil solicitadas às 
famílias, bem como promover o acesso aos demais documentos (RG, CPF, TÍTULO DE 
ELEITOR, CARTEIRA DE TRABAHO).

01/2016 12/2016

Realizar a entrega à domicílio do benefício eventual auxílio alimentação conforme 
avaliação técnica.

01/2016 12/2016

Orientar e encaminhar ao PROVOPAR às famílias que necessitem de provisões 
materiais, tais como: roupa, calçado, cobertor, entre outros.

01/2016 12/2016

Objetivo: b) Orientar e encaminhar os usuários à rede socioassistencial e intersetorial, visando o acesso a 
serviços públicos que atendam as suas necessidades. 

Descr. das Atividades Mês Inicial Mês Final

Referenciar as famílias no PAIF, buscando atender e superar as demandas identificadas 
no atendimento.

01/2016 12/2016

Realizar a concessão do benefício eventual documentação civil a fim de proporcionar o 
acesso dos usuários aos Serviços Públicos.

01/2016 12/2016

Objetivo: c) Desenvolver ações que potencializem a autonomia do usuário eou família através com articulação 
do PAIF. 

Descr. das Atividades Mês Inicial Mês Final

Realizar orientações nos grupos do PAIF sobre a concessão de benefícios eventuais. 01/2106 12/2016

Realizar orientações nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos sobre a 
concessão dos benefícios eventuais.

01/2016 12/2016

Realizar a orientação e concessão de benefício auxílio documentação civil a fim de 
promover o acesso ao mundo do trabalho.

01/2016 12/2016
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Inserir usuários nos grupos do PAIF. 01/2016 12/2016

Objetivo: d) Contribuir para a redução das violações de direitos ocorridas em razão da ausência ou 
insuficiência de renda. 

Descr. das Atividades Mês Inicial Mês Final

Realizar a concessão do benefício eventual documentação civil a fim de proporcionar o 
acesso dos usuários aos Serviços Públicos.

01/2016 12/2016

Realizar parcerias com as UBSs e USFs com o objetivo de identificar demandas de 
usuários para o acesso aos benefícios eventuais.

01/2016 12/2016

Objetivo: e) Fortalecer a função protetiva da família, contribuindo na melhoria da sua qualidade de vida. 

Descr. das Atividades Mês Inicial Mês Final

Orientar e encaminhar as famílias referenciadas ao PAIF à rede de serviço 
socioassistencial e intersetorial.

01/2016 12/2016

Realizar visitas domiciliares de avaliação para concessão dos benefícios eventuais, 
quando necessário.

01/2016 12/2016

Objetivo: f) Promover aquisições sociais e materiais às famílias, potencializando o protagonismo e a 
autonomia das famílias.

Descr. das Atividades Mês Inicial Mês Final

Orientar às famílias sobre o benefício auxílio funeral, conforme resolução dos benefícios 
eventuais do CMAS.

01/2016 12/2016

Realizar os procedimentos necessários para a legalização de documentação 
estrangeira: orientações e encaminhamento ao cartório para traslado.

01/2016 12/2016

Orientar e encaminhar as famílias à Defensoria Pública nas situações de legalização da 
documentação estrangeira.

01/2016 12/2016

Realizar articulação com os Cartórios de Registro Civil do País a fim de localizar a 
certidão do usuário e solicitar a emissão de 2ª via.

01/2016 12/2016

Realizar agendamentos e emissões online de documentação. 01/2016 12/2016

Objetivo: g) Promover acessos a benefícios, programas de transferência de renda e serviços 
socioassistenciais, contribuindo para inserção das famílias na rede de proteção social de Assistência Social. 

Descr. das Atividades Mês Inicial Mês Final

Realizar a concessão de documentação civil a fim de encaminhar as famílias perfil para 
cadastramento eou atualização no Cadastro Único.

01/2016 12/2016

Realizar a referencia e contrarreferência com a rede socioassistencial e intersetorial na 
concessão de benefícios eventuais.

01/2016 12/2016

Orientar, encaminhar e acompanhar os usuários para atendimento no Projeto Justiça no 
Bairro.

01/2016 12/2016

13.9 - Recursos Financeiros a serem utilizados

FONTE VALOR ANUAL (R$)

Município - Recursos Livres 117.487,20

TOTAL GERAL 117.487,20
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13.12 - Articulação com a Rede Socioassistencial e Intersetorial

  

 A articulação se dará através de:

  

 - Articulação com Cartórios de Registro Civil do País;

 - Articulação com a Defensoria Pública;

 - Articulação com os Consulados;

 - Articulação com a rede socioassistencial e intersetorial;

 - Articulação com o Instituto de Identificação;

  

13.13 - Forma de Participação dos Usuários

13.10 - Recursos Humanos Envolvidos

NOME CARGO HR./SEMANA

CAROLINE DEFAVERI Assistente Social 11

FABIOLA RODRIGUES Estagiária 2

GENI APARECIDA CANDIDO COORDENADORA 6

LUIZ CARLOS SOARES DOS SANTOS MOTORISTA 6

MARLENE MARGARETE SALDANHA ZELADORA 6

MIRIAN CAROLINE PEREIRA Estagiária 2

REJANE RUARO MARQUES GOMES EDUCADORA SOCIAL 6

SAMARA SEGALLA Agente Adm 6

SANDRA GOMES NOGUEIRA estagiaria 10

SERAFINA LURDES BORGES GONÇALVES zeladora 6

13.11 - Abrangência Territorial

REGIÃO II

Sub-Regiões Selecionadas

REGIÃO II A

REGIÃO II B
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 A avaliação dos Benefícios Eventuais será realizada através de Protocolo de Planejamento e Avaliação construído pelos CRAS que instituiu

 instrumental de avaliação. A avaliação se dará da seguinte forma:

 Conforme o protocolo, os usuários poderão avaliar o CRAS diariamente: após o atendimento, os funcionários do CRAS (técnicos, administrativos e

 estagiários) solicitarão aos usuários que preencham a avaliação disponibilizada na recepção, depositando-a na caixa de sugestões.

 Em relação ao planejamento das atividades: as avaliações dos usuários serão compiladas e apresentadas nas reuniões de equipe para serem

 analisadas, e subsidiarão o planejamento das ações.

 Outro momento de participação será o Monitoramento e Avaliação do Serviço, onde os usuários serão convidados a participar de reunião para

 escolha dos membros da comissão, bem como poderão participar do monitoramento e avaliação do CRAS.

13.14 - Monitoramento e Avaliação

  O processo de monitoramento e avaliação acontecerá através de dois processos: o monitoramento pela equipe do CRAS e o monitoramento e 
avaliação realizada pela Divisão Municipal do Sistema de Monitoramento e Avaliação da SEASO.

 O monitoramento e avaliação, realizado pelo CRAS acontecerá semanalmente nas reuniões de equipe e com avaliação do relatório mensal do IRSAS 
e também, através das avaliações realizadas pelos usuários.

 O monitoramento e avaliação realizado pela SEASO ocorrerá de forma constante através dos relatórios do IRSAS e das visitas agendadas das 
comissões permanentes e mistas do sistema municipal de monitoramento e avaliação, bem como a análise do plano de ação, do relatório de 
atividades e do relatório qualiquantitativo. As visitas de monitoramento resultam no plano de providências que se tornam metas a serem alcançadas 
pelo CRAS. A equipe, bem como os usuários do CRAS participam da avaliação junto com a comissão de monitoramento e avaliação.

 O CMAS e CMDCA, realizam o controle social do serviço socioassistencial através da análise dos relatórios qualiquantitativos mensais, do plano de 
ação e relatório anual de atividades. 
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14 - DECLARAÇÃO:

Na qualidade de representante legal da instituição, declaro sob as penas da lei, que as informações prestadas neste 
documento são expressão da verdade e possuem Fé Pública.

Cascavel, 25/04/2016

GENI APARECIDA CANDIDO

ASSISTENTE SOCIAL - CRAS XIV DE NOVEMBRO
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