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CRAISA – Centro de Referência e Atenção Integral à Saúde 
CRAS – Centro de Referência de Assistência Social
CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social
CRI – Centro de Referência do Idoso
CRJ – Centro de Referência da Juventude
CRLGBT – Centro de Referência à População LGBT
CSAC – Coordenadoria Setorial de Avaliação e Controle
CT – Conselho Tutelar
CVI – Centro de Vivência do Idoso 
DAS – Distrito de Assistência Social
DDM – Delegacia de Defesa da Mulher
DGDS – Departamento de Gestão e Desenvolvimento Social
DOAS – Departamento de Operações da Assistência Social
DRADS – Divisão Regional da Secretaria de Desenvolvimento Social do Governo do Estado de São Paulo 
ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente
Ecstasy – Metilenodioximetanfetamina; droga sintetizada, neurotóxica
E-mail – Endereço eletrônico; mensagem eletrônica
EMDEC – Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas
ESCCA – Exploração Sexual Comercial Contra a Criança e ao Adolescente
FEAC – Federação das Entidades Assistenciais de Campinas
FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social
FMDCA – Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente
FMPIC – Fundo Municipal da Pessoa Idosa de Campinas
FUMEC – Fundação Municipal par Educação Comunitária
GM – Guarda Municipal  
GT – Grupo de Trabalho
Hardware – Parte física do computador; conjunto de componentes eletrônicos
HIV – Sigla em inglês do vírus da imunodeficiência humana
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IMA – Informática de Municípios Associados
In Loco – No local
Internet – Conglomerado de redes em escala mundial
ISA – Instituto de Solidariedade para Programas de Alimentação
LA – Liberdade Assistida
LGBT – Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transexuais
MDS – Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
MJ – Ministério da Justiça
Mouse – Periférico que auxilia, juntamente com o teclado, a inserção de dados em computadores
MSE – Medidas Socioeducativas
NCCA – Núcleo Comunitário de Crianças e Adolescentes
NOB/SUAS – Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social
NTC – Núcleo de Trabalhos Comunitários
OG – Organização Governamental
OIT – Organização Internacional do Trabalho
ONG – Organização Não Governamental
Online – Em linha, conectado; na rede
OSSJB – Obra Social São João Bosco
PAC – Programa de Aceleração do Crescimento
PAEFI – Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Família e Indivíduos
PAIF – Programa de Atendimento Integral à Família 
PB – Proteção Básica 
PBF – Programa Bolsa Família
PCD – Pessoa com Deficiência
PEA – Proteção Especial Alta 
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PEC – Praça de Esportes e Cultura
PEM – Proteção Especial Média
Per Capita – Para cada cabeça; por cabeça
PETI – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil
PGRFM – Programa de Garantia de Renda Familiar Mínima
PIA – Plano Individual de Atendimento
PIFA – Plano Individual e Familiar de Atendimento
PJ – Promotoria de Justiça Cível
PL – Projeto de Lei
PM – Polícia Militar
PMAS – Plano Municipal de Assistência Social
PMC – Prefeitura Municipal de Campinas
PNAD – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
PNAS – Plano Nacional de Assistência Social / Política Nacional de Assistência Social
PNCFC – Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa de Direitos de Crianças e Adolescentes à Convivência 
Familiar e Comunitária
POASF – Programa de Orientação e Apoio Sociofamiliar
Podcast – Arquivo de áudio digital, geralmente, em formato MP3 ou AAC
PRONASCI – Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania
Pró-Social – Sistema corporativo informatizado que unifica os cadastros sobre as principais ações, programas, 
entidades e beneficiários sociais no Estado de São Paulo
PROTEJO – Projeto de Proteção de Jovens em Território Vulnerável
PSB – Proteção Social Básica
PSC – Prestação de Serviços à Comunidade
PSEAC – Proteção Social Especial de Alta Complexidade
PSEMC – Proteção Social Especial de Média Complexidade
PUCC – Pontifícia Universidade Católica de Campinas
RDC – Resolução da Diretoria Colegiada
RH – Recursos Humanos
RMC – Região Metropolitana de Campinas
RMSP – Região Metropolitana de São Paulo
SAMIM – Serviço de Atendimento ao Migrante, Itinerante e Mendicante
SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
SAPECA – Serviço Alternativo de Proteção Especial à Criança e ao Adolescente 
SARES – Serviço de Acolhimento e Referenciamento Social
SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
SEDS – Secretaria de Desenvolvimento Social do Governo do Estado de São Paulo
SENASP – Secretaria Nacional de Segurança Pública
SESC – Serviço Social do Comércio
SETEC – Serviços Técnicos Gerais de Campinas
SGD – Sistema de Garantia de Direitos
SICON – Sistema de Gestão das Condicionalidades
SICONV – Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse da União
SIGM – Sistema Integrado de Governança Municipal
SISNOV – Sistema de Notificação de Violência
Site – Sítio eletrônico com um conjunto de páginas web, isto é de hipertextos acessíveis, geralmente, pelo protocolo 
HTTP da internet
SMCAIS – Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social
SME – Secretaria Municipal de Educação
Software – Sequência de instruções executadas em um computador
Spam – Mensagem eletrônica não solicitada
Stopmotion – Utilização em cinema ou vídeo de imagens estáticas
SUAS – Sistema Único de Assistência Social
TI – Tecnologia da Informação
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UNICAMP – Universidade Estadual de Campinas
UNIMED – Cooperativa de Trabalho Médico
Versus – Que vai contra; que desafia
Vide - Veja
VIJ – Vara da Infância e da Juventude
VSDCCA – Violência Sexual Doméstica Contra Crianças e Adolescentes
Web –  World Wide Web, rede de alcance mundial; sistema de documentos em hipermídia que são interligados e 
acessados na internet 
Workshop – Reunião de grupos de pessoas interessados em determinado projeto ou atividade

I APRESENTAÇÃO

Vivenciamos, no exercício de 2011, um dos momentos políticos mais delicados da história de nossa cidade, 
mas acreditamos que o trabalho sério e comprometido da equipe de profissionais desta Secretaria Municipal de 
Cidadania, Assistência e Inclusão Social – SMCAIS, bem como da parceria de entidades envolvidas como partícipes 
da Rede Pública Socioassistencial, visando exclusivamente à atenção ao usuário que se encontra em situação de 
vulnerabilidade e risco social, puderam construir as ações que apresentamos neste RELATÓRIO DE GESTÃO, e 
que vem ao longo dos últimos anos constituindo-se em grandes avanços.

A Política Pública de Assistência Social tem sido construída, em obediência às determinações nacionais, da 
Resolução n° 109, de 11/11/2009, e, principalmente, à Lei do Sistema Único de Assistência Social –  SUAS, 
sancionada em julho de 2011, pela Presidente Dilma Rousseff, transformando o SUAS em uma Política Pública de 
Estado, e não mais de Governo.

O Protocolo Intersetorial de Atendimento à População de Rua, construído dentro da Câmara Temática da 
Região Metropolitana de Campinas – RMC, e validado pelos Prefeitos Municipais recebeu, por inscrição de nossa 
Pasta, o primeiro lugar na Premiação de Boas Práticas no Evento Nacional ocorrido em Belém do Pará, no 1° 
semestre de 2011, do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social – CONGEMAS, tendo sido 
discutido e adaptado por inúmeras outras regiões do País.

Atendendo as determinações desse protocolo, pudemos efetivar a nova parceria de acolhimento 
institucional “abrigo”  para pessoas em situação de rua iniciado em 2010, bem como implementar conforme 
aprovação do Conselho Municipal de Assistência Social –  CMAS, uma nova unidade nesse ano, visando a 
integração dos seus usuários nas oficinas, trabalho, retorno às suas famílias e comunidades, procedendo a inclusão 
social objetivo focado de nossa Pasta, além da implementação de uma nova parceria para cuidar da abordagem de 
rua num primeiro momento específica para crianças, adolescentes e jovens, e depois para as demais faixas etárias.

Para esse público usuário, teremos novos recursos que permitirão o desdobramento para o próximo 
exercício do serviço de acolhimento institucional do “Serviço de Atendimento ao Migrante, Itinerante e Mendicante 
– SAMIM” em duas unidades, bem como a transferência de local dos serviços e ações prestados pelos parceiros da 
Casa da Cidadania.

Conseguimos manter o mesmo nível de crescimento do cofinanciamento neste exercício, bem como o 
custeio dos serviços, inicialmente custeados, no ano anterior, com recursos do Fundo Municipal de Direitos da 
Criança e do Adolescente – FMDCA e outras parcerias, além dos serviços novos implementados no ano, bem como 
pudemos contar com o fornecimento de alimentação escolar pela Secretaria Municipal de Educação – SME, para o 
período do contraturno escolar para um número significativo de entidades parceiras, e acordar o referido 
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fornecimento para todas as entidades que atendem os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para 
Crianças e Adolescentes de 6 a 14 anos e 11 meses, para o exercício de 2012.

Vale destacar a criação, por Lei, do Fundo Municipal da Pessoa Idosa de Campinas –  FMPIC, aprovada 
pela Câmara Municipal de Campinas e que deverá contribuir com projetos especiais em 2012, com recursos 
captados por destinação do Imposto de Renda devido de pessoas físicas e jurídicas, como já o faz o FMDCA.

Participamos, junto à Frente Paulista dos Dirigentes Públicos Municipais da Assistência Social e ao 
Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social de São Paulo –  COEGEMAS-SP, Grupos de 
Trabalho para discussão de assuntos dos diversos momentos de implementação do SUAS, vivenciados ao longo do 
ano, bem como discutimos na Comissão Intergestora Bipartite – CIB, a melhoria no repasse de recursos estaduais, 
para os municípios que têm conseguido utilizar os recursos repassados no ano, e que influenciará favoravelmente o 
orçamento da Pasta em 2012, coroando uma luta de mais de 10 anos de valores congelados desse repasse.

Foi iniciada a obra do Centro de Referência de Assistência Social –  CRAS do Parque Vida Nova, com 
recursos do governo federal e contrapartida do Município, que dará o novo visual das unidades que não estiverem 
dentro do conceito do Centro de Políticas Sociais –  CEPS, já em funcionamento no DIC V, e aprovados pelo 
Programa de Aceleração do Crescimento – PAC II, em 2011, para os bairros da Vila Esperança e Jardim Florence, 
bem como para ser iniciada a obra já licitada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura do CEPS para o bairro 
Jardim São Domingos.

Certificamos, em abril/2011, os jovens participantes dos projetos do Programa Nacional de Segurança 
Pública com Cidadania – PRONASCI para as áreas de maior vulnerabilidade e risco do município, e efetivamos o 
lançamento do Livro que traz toda a construção do novo caminho de trabalho e interlocução com adolescentes e 
jovens dessas áreas, visando a sua integração e participação nas comunidades onde residem, e a construção de novos 
projetos de vida.

Na área de informação da Pasta, pudemos conferir grande avanço na coleta de dados para monitoramento e 
avaliação pela Coordenadoria Setorial de Avaliação e Controle –  CSAC, visando à construção de indicadores da 
rede de Organizações Governamentais – OG’s e de Organizações Não Governamentais – ONG’s, bem como o início 
do processo que garantirá, para 2012, a descentralização para os Distritos de Assistência Social – DAS, dos Serviços 
de Cadastramento do SUAS e benefícios socioassistenciais, podendo, num outro momento, também integrar o 
cadastro de outras políticas sociais nesses espaços.

O Programa de Municipal de Segurança Alimentar “Prato Cheio Campinas”  vem continuando o 
recadastramento programado dos mais de 75 bairros dos “bolsões de pobreza” no Município, mantendo o critério da 
renda per capita do programa bolsa família, acrescido do olhar profissional dos Assistentes Sociais do programa, 
para manutenção, inclusão ou exclusão de famílias num trabalho efetivo de vigilância social no Município.

O Departamento de Operações de Assistência Social – DOAS, vem conseguindo implementar os conceitos 
nacionais da política junto às Proteções Sociais: Básica e Especial de Média e de Alta Complexidade, num trabalho 
participativo nessa reconstrução, assumindo a gestão dos serviços regionalmente pelos Distritos de Assistência 
Social – DAS, e o controle, referenciamento, gestão e acompanhamento da rede, através dos Centros de Referência 
Especializados de Assistência Social –  CREAS e da Coordenadoria Setorial de Proteção Social Especial de Alta 
Complexidade, além do envio de Projeto de Lei –  PL para formalização dos serviços como o de Famílias 
Acolhedoras e alteração da Lei do Programa Jovem.Com.

Tem o DOAS conseguido agregar à Pasta, dentro das determinações do SUAS, integrar naquilo que lhe 
compete, as ações das áreas especiais voltadas às Políticas da Mulher, Idoso, LGBT, Juventude, da Pessoa com 
Deficiência e do Negro.

Não poderíamos deixar de destacar o empenho das coordenadorias que compõem o Departamento de 
Gestão e Desenvolvimento Social – DGDS, as quais permitem que se garanta a seriedade no trato, transparência na 
aplicação e prestação de contas do dinheiro público, bem como o trabalho desenvolvido em cada exercício com 
maior competência, por essas coordenadorias e pelo departamento, cujos serviços têm servido de referência para 
inúmeras cidades do País.

Contamos, anualmente, com os serviços da Procuradoria Descentralizada para todos os assuntos que 
envolvem nossa Pasta e os Conselhos a ela vinculados, o que tem permitido a execução dos serviços desenvolvidos 
pela Secretaria e rede parceira, dentro do que determina a legislação vigente, bem como contamos com a Assessoria 
para Projetos Especiais, que nos tem permitido apesar das dificuldades continuarmos avançando.

Terminando, vale ressaltar a extrema importância que tiveram nesse ano os integrantes dos Conselhos 
vinculados à nossa Pasta, especialmente, de Assistência Social – CMAS; de Direitos da Criança e do Adolescente – 
CMDCA; e do Idoso –  CMI, mas, também, o de Direitos da Mulher –  CMDM; de Direitos da Pessoa com 

8



Deficiência –  CMPD; de Desenvolvimento e Participação da Comunidade Negra de Campinas –  CDPCNC; e os 
quatro Conselhos Tutelares Municipais, a saber: O Conselho 1 – Regiões Leste/Norte; o Conselho 2 – Região Sul; o 
Conselho 3 – Região Sudoeste; e o Conselho 4 – Regiões Norte/Noroeste.

Importante ainda destacar a parceria na construção de novos formatos de trabalho dos profissionais e 
titulares do Juízo da Infância e da Juventude da Comarca de Campinas e do Ministério Público do Estado de São 
Paulo, sempre combativos, mas disponíveis para a discussão que busquem soluções aos problemas específicos desta 
política, problemas esses esperados dentro de uma grande metrópole como Campinas.

Darci da Silva – Econ.
Secretária Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social
Março de 2012

1 – IDENTIFICAÇÃO 

A – ÓRGÃO

Município CAMPINAS

Estado SP

Porte Metrópole

Nível de Gestão Plena

Órgão Gestor Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social

Gestor Atual Dimas Alcides Gonçalves

Formação Economista 

Gestor em 2011 Darci da Silva

Formação Economista e Administradora de Empresas

B – RECURSOS HUMANOS
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Nível de Formação 
(cargo)

Órgão 
Gestor

DAS CRAS CREAS Acolhimento 
Institucional

Rede Executora
(parceira)

Totais

Superior completo 43 18 34 28 14 1.627 1.764

Médio completo 114 8 17 9 47 945 1.140

Fundamental completo 58 10 10 3 51 417 549

Sem exigência de 
escolaridade

0 0 0 0 0 488 488

Total 215 36 61 40 112 3.477 3.941

Distribuição do 
Nível Superior

Órgão 
Gestor

DAS CRAS CREAS Acolhimento 
Institucional

Rede Executora
(parceira)

Totais

Assistentes Sociais 25 16 26 19 8 309 403

Psicólogos 4 2 7 6 4 188 211

Outras Formações 14 0 1 3 2 1.130 1.150

Total 43 18 34 28 14 1.627 1.764

Vínculo existente Órgão 
Gestor

DAS CRAS CREAS Acolhimento 
Institucional

Rede Executora
(parceira)

Totais

Estável 172 35 60 35 111 0 413

Não estável 43 1 1 5 1 2.771 2.822

Temporário 0 0 0 0 0 163 163

Estágio 3 2 14 6 2 16 43

Voluntário  0 0 0 0 0 527 527

Total 218 38 75 46 114 3.477 3.968

*Auxiliar de Limpeza Terceirizados: 26
*Postos de Segurança Terceirizados: 41

Anexo A – Organograma da Estrutura Administrativa da Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e 
Inclusão Social – SMCAIS em 2011

Anexo C – Relação das unidades da Rede Pública Socioassistencial (OG’s e ONG’s) em 2011
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2 – DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2011

UNIDADE 
ORÇAMENTÁRIA

SUBFUNÇÃO FONTE 
MUNICIPAL

(R$)

FONTE 
ESTADUAL

(R$)

FONTE 
FEDERAL

(R$)

OUTRAS 
FONTES

(R$)

TOTAIS
(R$)

FMAS (A) PSB – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 22.538.345,68 355.275,00 5.558.505,04 1.914,60 28.454.040,32

PSE – ESPECIAL DE MÉDIA 
COMPLEXIDADE

20.170.497,11 959.925,00 1.433.540,18 5.121,21 22.569.083,50

PSE – ESPECIAL DE ALTA 
COMPLEXIDADE

Transferência Direta às Famílias 5.434.283,62 0,00 0,00 0,00 5.434.283,62

SECRETARIA (B)  15.692.479,34 0.00 0.00 0.00 15.692.479,34

TOTAL FUNÇÃO 08 (A + B) = Assistência Social 63.835.605,75 1.315.200,00 6.992.045,22 7.035,81 72.149.886,78

TOTAL FUNÇÃO 14 (C) = Cidadania 464.728,53 0,00 0,00 0,00 464.728,53

TOTAL FUNÇÃO 26 (D) = Transporte 9.333.333,32 0,00 0,00 0,00 9.333.333,32

TOTAL GERAL DA SMCAIS (A + B + C + D) 73.633.667,60 1.315.200,00 6.992.045,22 7.035,81 81.947.948,63
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3 DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS À REDE EXECUTORA COFINANCIADA

A – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

SERVIÇOS NORTE
(R$)

NOROESTE
(R$)

SUDOESTE
(R$)

SUL
(R$)

LESTE
(R$)

TOTAIS
(R$)

a) Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família 
– PAIF

281.336,85 323.523,89 505.137,81 305.013,01 309.124,28 1.724.135,84

b) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - - - -  -

- Para crianças e adolescentes de 06 a 14 anos de 11 
meses

1.245.710,23 650.311,30 563.604,22 1.100.617,85 739.333,12 4.299.576,72

- Para adolescentes e jovens de 15 a 24 anos 461.817,06 229.201,71 256.023,18 274.676,29 540.940,41 1.762.658,65

- Centros de Convivência Inclusivos e 
Intergeracionais

382.111,21 320.367,63 231.247,18 200.957,88 267.943,84 1.402.627,74

c) Benefício Eventual para Famílias em Situação de 
Vulnerabilidade Temporária (Prato Cheio Campinas)

556.599,81  0,00 0,00 0,00 0,00 556.599,81

d) Serviço de Ações Complementares às Pessoas em 
Situação de Fragilidades Circunstanciais e 
Emergenciais de Apoio à Saúde (em transição)

39.396,87  0,00 0,00 0,00 0,00 39.396,87

9.784.995,63

B – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 
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SERVIÇOS NORTE
(R$)

NOROESTE
(R$)

SUDOESTE
(R$)

SUL
(R$)

LESTE
(R$)

TOTAIS
(R$)

a) Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Família e 
Indivíduos – PAEFI

 - - - - - -

- Famílias, Crianças e Adolescentes que Vivenciam Violações de 
Direitos – VDCCA, PETI, POASF

248.594,29 165.729,53 248.594,29 248.594,29 580.053,34 1.491.565,74

- Mulher em Situação de Violência Doméstica de Gênero – Violência 
Física, Psicológica, Patrimonial, Sexual, Moral e Ameaça de Morte – 
e seu Respectivo Núcleo Familiar

 0,00 0,00 0,00 0,00 73.375,25 73.375,25

- Idosos e suas Famílias que Vivenciam Violações de Direitos 0,00 84.638,43 0,00 0,00 338.560,05 423.198,48

- Violência Sexual – Crianças e Adolescentes 130.168,85  0,00 130.168,85 130.168,85 591.796,77 982.303,32

b) Serviço Especializado em Abordagem Social  - - - - - -
- Crianças e Adolescentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Adulto 0,00 0,00 0,00 70.500,00 471.226,02 541.726,02

c) Serviço de Proteção Social a Adolescentes - - - - - -

- Em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade 
Assistida – LA

 0,00 0,00 0,00 382.868,13 415.721,76 798.589,89

- Em Prestação de Serviços à Comunidade – PSC  0,00 0,00 0,00 0,00 527.285,84 527.285,84

d) Programa de Atendimento Domiciliar a Idosos com Grau de 
Dependência II Vítimas de Violência Doméstica

 0,00 0,00 0,00 0,00 319.107,96 319.107,96

e) Programa de Formação de Cuidadores  0,00 0,00 63.300,00 0,00 0,00 63.300,00

f) Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua  0,00 0,00 0,00 0,00 455.450,34 455.450,34

g) Serviço de Atendimento à População Migrante, Itinerante e em 
Situação de Rua 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

h) Comunidade Terapêutica (em transição) - - - - - -
- Adultos  0,00 0,00 0,00 0,00 27.227,87 27.227,87

- Adolescentes  0,00 0,00 0,00 0,00 88.050,30 88.050,30

i) Programa de Atenção às Pessoas com Deficiência (em transição) 67.944,64  0,00 109.072,45 359.254,98 69.651,46 605.923,53

6.397.104,54

C – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
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SERVIÇOS NORTE
(R$)

NOROESTE
(R$)

SUDOESTE
(R$)

SUL
(R$)

LESTE
(R$)

TOTAIS
(R$)

a) Serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes - - - - -

- Abrigo Institucional 349.040,42  0,00 304.789,50 724.179,85 785.137,75 2.163.147,52

- Casa-Lar  0,00 0,00 0,00 256.744,80 826.318,20 1.083.063,00

- Abrigo Especializado  0,00 0,00 0,00 0,00 709.035,20 709.035,20

- Casa de Passagem de 7 a 17 anos e 11 meses  0,00 0,00 0,00 0,00 376.413,36 376.413,36

- Casa de Passagem Especializada de 7 a 17 anos e 11 meses  0,00 0,00 0,00 0,00 740.908,26 740.908,26

b) Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora  0,00 0,00 0,00 97.532,64 0,00 97.532,64

c) Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas em Situação de 
Rua – Adultos

- - - - - -

- Abrigo Institucional  0,00 0,00 0,00 0,00 653.713,87 653.713,87

d) Serviço de Acolhimento para Pessoas Idosas: - - - - - -

- Grau de Dependência I 107.906,46  0,00 0,00 230.117,29 0,00 338.023,75

- Grau de Dependência II 19.980,65  0,00 0,00 404.303,84 0,00 424.284,49

e) Abrigo de Apoio aos Usuários em Atendimento na Rede de Saúde 
(em transição)

68.555,06  0,00 161.989,98 0,00 0,00 230.545,04

f) Serviço de Acolhimento Institucional para Mulheres em Situação 
de Violência – SARA-M

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.816.667,13
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4 – Coordenadoria Setorial de Avaliação e Controle – CSAC

A Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social tem em seu Organograma a 
Coordenadoria Setorial de Avaliação e Controle –  CSAC - com uma equipe composta por assistentes sociais, 
psicóloga e analista de sistemas, que tem a finalidade de realizar o monitoramento e avaliação dos serviços, 
programas, projetos e benefícios socioassistenciais executados pela Rede Pública Socioassistencial, constituída pela 
conjugação de esforços complementares com as entidades e organizações de assistência social, devidamente 
inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social. 

Em 2011, para a execução das ações complementares do SUAS, foi constituída a Rede Socioassistencial 
cofinanciada, com recursos do município, do Estado e do governo federal alocados no Fundo Municipal de 
Assistência Social –  FMAS, sendo composta por 105 Entidades Beneficentes de Assistência Social, com 218 
unidades e executando 32 serviços socioassistenciais.

A totalidade da Rede Socioassistencial, pública e privada, monitorada pela CSAC, constituiu-se por     46 
serviços e 232 unidades. Os serviços referentes à Proteção Social Básica representaram a maior rede com 145 
unidades executoras, sendo que a rede de Proteção Social Especial de Média Complexidade totalizou       47 
unidades e a de Alta Complexidade foi constituída por 40 unidades executoras.

Neste contexto é que se realizou o processo de monitoramento e avaliação, através de um sistema 
informatizado de dados, via web, a partir de instrumentais específicos e alimentado mensal ou trimestralmente pelos 
executores dos programas e serviços socioassistenciais. De forma concomitante foram realizadas visitas técnicas in 
loco, contatos e reuniões individuais com dirigentes, coordenadores e técnicos, além de monitoramentos coletivos 
por território e por serviços socioassistenciais específicos.   

Reuniões de gestão integrada CSAC/DOAS foram também concretizadas, quando se procurou garantir a 
efetividade no planejamento, direcionamento e avaliação das ações de acordo com as diretrizes estabelecidas pela 
política municipal de assistência social.

Ações integradas com a Coordenadoria Setorial de Convênios e Prestação de Contas foram desenvolvidas, 
tendo em vista a compatibilização da execução dos recursos financeiros e a execução do objeto dos planos de ação 
executados pela rede cofinanciada, o que contribuiu para o controle e monitoramento mais efetivo das ações 
executadas por essa rede.

Sob a coordenação da CSAC é desenvolvido o processo de cofinanciamento da Rede Socioassistencial. No 
sentido de favorecer uma unidade conceitual e as diretrizes definidas pela gestão pública da Assistência Social, 
foram estabelecidos os critérios de aplicação dos recursos financeiros, de acordo com os níveis de proteção social, 
tendo por base o diagnóstico socioterritorial. Nesta perspectiva, tornou-se importante a elaboração de Resolução da 
SMCAIS, previamente discutida com o DOAS, conselhos municipais e rede executora, também definindo objetivos, 
estratégias metodológicas e resultados esperados do conjunto da Rede Socioassistencial executora das ações da 
assistência social no Município.

Através do acompanhamento das ações, da coleta de dados, da análise quanti-qualitativa e da produção 
regular de indicadores tem sido possível monitorar o desenvolvimento dos serviços em relação ao cumprimento de 
seus objetivos e metas e, consequentemente, realizar análises avaliativas em relação aos resultados alcançados, na 
perspectiva de corrigir possíveis desvios, realizar aprimoramentos e subsidiar a gestão pública, tendo em vista a 
melhoria da qualidade, eficiência e eficácia dos serviços socioassistenciais e, gradativamente, consolidar o processo 
de construção do SUAS às necessidades do Município.

Todavia, constatam-se desafios que necessitam ser enfrentados, tais como: 

• A necessidade de aumento e redimensionamento da composição e respectivas competências da equipe da CSAC, 
envolvendo quatro grandes frentes, assim caracterizadas:

 monitoramento, por meio de indicadores, da Rede Socioassistencial, pública e privada;
 monitoramento e avaliação das ações previstas nos Planos de Ação;

 alimentação e análise dos dados informatizados sobre os serviços da Rede Socioassistencial e respectivos 
atendimentos realizados; 

 coordenação do processo de cofinanciamento da Rede Socioassistencial privada;
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• A importância da contribuição da CSAC nas atividades de planejamento, gestão e vigilância social, a partir do 
fornecimento de subsídios e informações consolidadas referentes às características, distribuição da Rede 
Socioassistencial e serviços existentes e ofertados à população nos territórios. 

• A necessidade de transpor o estabelecimento do custo per capita para o cálculo do cofinanciamento com base no 
diagnóstico socioterritorial e níveis de complexidade dos serviços, a serem representados por respectivos “pisos 
variáveis”;

• A importância de utilização, pela Rede Socioassistencial, do Sistema Integrado de Governança Municipal – 
SIGM o que possibilitará o incremento de mais uma ferramenta técnica de coleta complementar ao 
monitoramento e análise dos dados pela CSAC.

II PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 

A Política de Assistência Social, conforme prevê a Norma Operacional Básica do Sistema Único de 
Assistência Social –  NOB/SUAS, responsável por organizar a rede de Proteção Social Básica com o objetivo de 
prevenir as vulnerabilidades e situações de riscos sociais das famílias e indivíduos, estando organizada no Município 
de Campinas a partir dos Distritos de Assistência Social – DAS.

Conforme apontado na estrutura da Secretaria Municipal de Cidadania Assistência e Inclusão Social, na 
Proteção Social Básica, há cinco DAS, que são os responsáveis por gerenciar serviços, programas, projetos e 
benefícios socioassistenciais nas cinco regiões administrativas; atuando como facilitadores da gestão e articuladores 
regionais, apoiando as coordenações dos CRAS e dos serviços socioassistenciais, bem como no planejamento, 
monitoramento e avaliação das ações.

Destaca-se que as Ações/Serviços são executadas, intersetorialmente, com as Políticas Públicas e a Rede 
Socioassistencial na perspectiva de aprofundar a articulação territorial e vigilância social para a oferta de serviços.

A Proteção Social Básica na estrutura administrativa do Departamento de Operações de Assistência Social 
– DOAS, apresenta-se conforme disposto no Anexo A.

As ações desenvolvidas com maior destaque nos DISTRITOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (DAS), em 
conformidade com o Plano Municipal de Assistência Social – PMAS 2010/2013, foram:

• Continuidade no processo da supervisão para os Centros de Referência da Assistência Social - CRAS, 
estendendo-se para toda a equipe técnica dos DAS, propiciando às regiões o aprimoramento dos projetos 
específicos: 

 Região Norte – Público jovem e idoso no CRAS Vila Réggio; e jovens no CRAS Espaço Esperança.

 Região Sul –  Construção de Indicadores de Monitoramento do público jovem no CRAS Jardim Campo 
Belo; e do público feminino e jovem no CRAS Jardim das Bandeiras;

 Região Leste e Sudoeste – Aprimoramento do diagnóstico dos territórios; 

 Região Noroeste – Formação Política com base na educação popular.

• Aperfeiçoamento do diagnóstico e da vigilância social que apontaram a necessidade de ampliação da rede 
prestadora de serviços da Proteção Social Básica, para cobertura dos territórios que apresentam maior índice de 
vulnerabilidade: 

 Região Norte: Residencial Olímpia, CDHU/San Martin e Vila Padre Anchieta; 

 Região Sul: Jardim São Fernando, Jardim Campo Belo e Vila Formosa; 

 Região Leste: Gargantilha, Jardim Carlos Gomes, Recanto dos Dourados e Área Rural de Sousas; 

 Região Noroeste: Jardim Liza, Jardim Rossin, Vila São Bento/Jardim Bassoli e Jardim Florence; 

 Região Sudoeste: Parque Universitário, Jardim São Pedro de Viracopos e Jardim TELESP. 
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• As ações integradas do Plano de Aceleração do Crescimento –  PAC potencializaram o trabalho entre as 
políticas sociais nas regiões propiciando melhorias às famílias acompanhadas pelos serviços da assistência 
social, residentes em áreas de vulnerabilidades e riscos sociais:

 Região Norte –  PAC Quilombo –  remoção de 750 famílias da área de risco (Jardim Campineiro, 
Campinho, Jardim São Marcos e Recanto Fortuna), revitalização de todo trecho ao longo do Ribeirão 
Quilombo e construção de 100 unidades habitacionais.

 Região Sul – PAC Viracopos:

o na região do Jardim Campo Belo: construção de 2 Centros de Saúde, saneamento básico em toda esta 
região e construção de 85 unidades habitacionais no Jardim Mariza.

o ocupações na Gleba B, Parque Oziel e Jardim Monte Cristo: saneamento básico em todas estas 
regiões, 100 unidades habitacionais em fase de conclusão na Gleba B.

 Região Leste – PAC Anhumas na região do Genesis e Rua Moscou: revitalização do Córrego Anhumas, 
construção de 100 unidades habitacionais, construção de um Centro Comunitário, construção de uma praça 
de esporte. 

• Nas Regiões Noroeste – Jardim Bassoli e Pirelli – e Sudoeste – Jardim Santa Lucia e Parque Campinas – houve 
aumento demográfico significativo com a construção das unidades habitacionais do Programa Minha Casa 
Minha Vida para as famílias, com renda de até três salários mínimos, e moradoras em área de risco.

• Utilização do sistema de informatização – SIGM, SICON, SISNOV, PROSOCIAL - para consultas e registros 
das informações.

• Potencialização das Pré-Conferências e Conferência Municipal de Assistência Social, por meio das ações 
integradas com a Rede Socioassistencial e demais Políticas Públicas.

• Reordenamento metodológico em conformidade com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, 
qualificando o atendimento para a faixa etária de 06 a 15 anos (Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos – SCFV) e respectivas famílias.

• Criação de Comitê Gestor para a implantação da Praça de Esportes e Cultura (PEC II), em parceria com a 
Assistência Social, no bairro Jardim Florence I, e criação de Comissão para Revitalização do Casarão São 
Bento, na Região Noroeste.

• Construção do CEPS –  Centro Nelson Mandela de Políticas Sociais e criação de Comitê Gestor para o 
gerenciamento e planejamento das ações voltadas para a comunidade local, buscando fortalecimento da 
participação dos usuários, da comunidade, parceiros e profissionais na implementação das ações coletivas, na 
Região Sudoeste;

• Fortalecimento da Rede Socioassistencial e demais Políticas Públicas na Região Norte –  microterritório dos 
Amarais, por meio do Projeto ABRAÇO, com ações de cidadania, cultura e esportes.

• Para o ano de 2012 estão colocados os seguintes desafios: 

• Implantação dos Fóruns Regionais de Assistência Social nas cinco regiões com ampliação dos espaços de 
controle e participação social

• Avanço na gestão da Rede Socioassistencial; 

• Articulação e construção do fluxo entre as proteções sociais básica e especial; 
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• Continuidade da construção de instrumentos que aprimorem os indicadores de monitoramento e avaliação;

• Aprimoramento dos diagnósticos dos territórios por meio da Vigilância Social com sistematização de dados;

• Adequações nas estruturas físicas, tecnológicas e de recursos humanos dos serviços;

• Continuidade do processo de supervisão para todos os profissionais na abordagem da educação popular;

• Continuidade do processo de formação para todos os trabalhadores do SUAS;

• Destaca-se que conforme indicado no PMAS 2010/2013 a importância de:

 Região Norte: construção dos CRAS Espaço Esperança e Vila Réggio e implantação e construção os 
CRAS Vila Olímpia e Vila Padre Anchieta

 Região Sul: Construção dos CRAS Bandeiras e implantação e construção dos CRAS São Fernando e CEPS 
São Domingos, Reforma do Serviço de Convivência e de Fortalecimento de Vínculos do Jardim 
Esmeraldina.

 Região Leste: Construção dos CRAS Jardim Nilópolis e Jardim Flamboyant.

 Região Sudoeste: finalização da construção do CRAS Parque Vida Nova.

 Região Noroeste: Construção do CRAS São Luiz e reforma do CRAS Cidade Satélite Iris.

DADOS DA REGIÃO DOS DISTRITOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Norte Sul Leste Noroeste Sudoeste
População 
estimada

181.000 278.000 204.000 173.000 245.000

Percentual 16,7% 25,7% 18,9% 16% 22,7%

Número de 
Bairros¹

146 197 213 116 181

Administração 
Regional – AR e 
Subprefeituras

AR 04 e 11

Nova Aparecida e 
Barão Geraldo

AR 06, 08, 
09 e 10

AR 01, 02, 
03 e 14
Sousas e

Joaquim Egídio

AR 05 e 13 AR 07 e 12

CRAS – Centro de 
Referência de 
Assistência Social

2 2 2 2 3

SCFV – OG² 0 2 2 0 2
Recursos Humanos 
(DAS)

25 
(1 Coordenador, 09 

Técnicos,
15 apoio)

26 
(1 Coordenador,

11 Técnicos,
14 Apoio)

30 
(1 Coordenador,

11 Técnicos,
18 Apoio)

23 
(1 Coordenador,

10 Técnicos,
12 Apoio)

30 
(1 Coordenador,

12 Técnicos,
17 Apoio)

Serviços 
cofinanciados – 
PSB

37 32 32 19 17

¹Fonte: PMAS 2010/2013;
²Serviço de Convivência e de Fortalecimento de Vínculos de Organizações Governamentais.

Segundo o Censo do IBGE/2010, Campinas apresenta uma população de 1.080.300 habitantes. Vale dizer 
que os números, apresentados acima, por região, tratam de estimativa, uma vez que os dados disponibilizados pelo 
Censo do IBGE/2010 não apresentam o número de habitantes por região.

Os dados apresentam a menor Rede Socioassistencial nas regiões Noroeste e Sudoeste no Município de 
Campinas, apesar de um universo populacional e territorial em expansão.
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O gráfico a seguir indica que, a demanda de usuários atendidos pelos DAS em proporção ao universo 
populacional de cada região, a maior demanda é da região Noroeste, seguida pelas regiões Norte, Sul, Leste, 
Sudoeste respectivamente.

Destaca-se que os usuários dos DAS são oriundos dos territórios fora de abrangências dos CRAS, atendidos 
em suas demandas emergenciais: para orientações; encaminhamentos para inclusão no Bolsa Família, no BPC; 
inclusão nos demais Programas de Transferência de Renda, através de demandas espontâneas e referenciadas por 
outras políticas e serviços.

Região Norte Sul Leste Noroeste Sudoeste
População 181.000 278.000 204.000 173.000 245.000

Atendimentos 1.822 2.617 1.744 2.596 1.976
% 1,00 0,94 0,85 1,50 0,81
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II PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1 Indicadores de Resultados

SERVIÇOS PRESTADOS 2011 Jan Fev Mar Abr Mai Jun 1° Semestre

 META 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Total Média
a) Serviço de Proteção e Atendimento 
Integral à Família – PAIF (CRAS/ONG)

3.763 3.118 - 3.513 - 3.695 - 3.521 - 3.282 - 3.198 - 20.327 3.388

b) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Usuário - - - - - - - - - - - -
- Para Criança e Adolescentes de      6 

a 14 anos de 11 meses
7.903 - 5.460 - 6.817 - 7.091 - 6.948 - 7.054 - 7.092 - 6.744

- Para Adolescentes e Jovens de      15 
a 24 anos 

3.438 2.260 - 3.041 - 3.147 - 2.988 - 2.956 - 3.039 - - 2.905

- Centros de Convivência Inclusivos e 
Intergeracionais

2.408 1.516 - 2.361 - 2.577 - 2.635 - 2.568 - 2.925 - - 2.430

c) Benefício Eventual para famílias em 
situação de vulnerabilidade temporária 
(Prato Cheio Campinas)

12.500 10.000 - 10.000 - 10.000 - 10.000 - 10.000 - 10.000 - - 10.000

d) Serviço de Ações Complementares às 
Pessoas em Situação de Fragilidades 
Circunstanciais e Emergenciais de Apoio à 
Saúde (em transição) – Família

175 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - - 180

e) Atendimentos efetuados pelo DAS - - - - - - - - - - - - - - -
Norte - 132 - 153 - 159 - 170 - 170 - 175 - 959 160

Sul - 226 - 236 - 213 - 174 - 231 - 200 - 1.280 213
Leste - 156 - 157 - 186 - 169 - 160 - 139 - 967 161

Noroeste - 214 - 222 - 224 - 231 - 208 - 229 - 1.328 221
Sudoeste - 209 - 200 - 186 - 199 - 187 - 147 - 1.128 188

Legendas: 1 – famílias acompanhadas; 2 – usuários atendidos

SERVIÇOS PRESTADOS Jul Ago Set Out Nov Dez 2° Semestre Total Ano
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 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Total Média Total Média

a) Serviço de Proteção e 
Atendimento Integral à Família 
– PAIF (CRAS/ONG)

3.264 - 3.751 - 3.382 - 3.291 - 3.456 - 3.171 - 20.315 3.386 40.642 3.387

b) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Usuário - - - - - - - - - - - -

- Para Crianças e 
Adolescentes de 6 a 14 anos de 
11 meses

- 7.230 - 7.496 - 7.485 - 7.491 - 7.499 - 7.470 - 7.445 - 7.095

- Para Adolescentes e 
Jovens de 15 a 24 anos

3.025 - 3.186 - 3.213 - 2.915 - 2.801 - 2.683 2.971 - 2.971 - 2.938

- Centros de Convivência 
Inclusivos e Intergeracionais

2.861 - 2.936 - 3.034 - 2.831 - 2.780 - 2.783 2.871 - 2.871 - 2.898

c) Benefício Eventual para 
famílias em situação de 
vulnerabilidade temporária 
(Prato Cheio Campinas)

10.000 - 10.000 - 10.000 - 10.000 - 10.000 - 10.000 - - 10.000 - 10.000

d) Serviço de Ações 
Complementares às Pessoas em 
Situação de Fragilidades 
Circunstanciais e Emergenciais 
de Apoio à Saúde       (em 
transição) – Família

238 - 253 - 250 - 250 - 250 - 250 - - 249 - 214

e) Atendimentos efetuados pelo DAS - - - - - - - - - - - - - -

Norte - 155 - 154 - 140 - 144 - 151 - 119 863 144 1.822 152

Sul - 204 - 257 - 223 - 235 - 230 - 188 1.337 223 2.617 218

Leste - 143 - 144 - 135 - 115 - 122 - 118 777 130 1.744 145

Noroeste - 230 - 222 - 184 - 210 - 210 - 212 1.268 211 2.596 216

Sudoeste - 170 - 154 - 152 - 139 - 128 - 105 848 141 1.976 165

Legenda:              1 - Famílias acompanhadas 
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2. Análise dos Resultados Obtidos por Serviço

a) Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF

Descrição: O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF é um serviço de atendimento às 
famílias, de caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a função protetiva das famílias, de prevenir a 
ruptura dos seus vínculos, de promover o acesso e usufruto de direitos e de contribuir para a melhoria de sua 
qualidade de vida. Prevê o desenvolvimento de potencialidades e aquisições das famílias e o fortalecimento de 
vínculos familiares e comunitários, por meio de ações de caráter preventivo, protetivo e proativo (Tipificação 
Nacional de Serviços Socioassistenciais, MDS, 2009/ Resolução SMCAIS n° 01/2010)

Regiões de Abrangência: Norte, Sul, Leste, Noroeste e Sudoeste

Rede Executora: vide Anexo C

Das 40.642 famílias em acompanhamento em 2011, a região com maior número de famílias em 
acompanhamento foi a Sul, seguida pelas regiões Sudoeste e Norte. Demonstrando um número aproximado 
entre as regiões, sendo que a região sudoeste possui três CRAS e as demais dois.

Dos atendimentos que ocorreram em 2011, 52% foram sem periodicidade definida e 17% dos atendimentos 
ocorreram, semanalmente, estes podem ser justificados pela realização das oficinas nas unidades executoras, 
geralmente, uma vez por semana.  Houve atendimentos diários, embora não seja objetivo do PAIF o 
atendimento estreito e sistemático, às vezes a família apresenta uma demanda emergencial que justifica este 
atendimento mais estreito durante um período de tempo.
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A faixa etária que mais predominou entre as pessoas que participaram das atividades relacionadas ao PAIF foi 
à de 26 a 35 anos, prioritariamente mulheres.

Todas as unidades executoras que foram cofinanciadas para acompanhamento das famílias pelo PAIF, não 
chegaram a atingir integralmente as metas cofinanciadas.
Analisando a média mensal de atendimento em cada região, apenas a região Sul atingiu a média mensal, 
embora na soma anual não se possa afirmar que a meta tenha sido atingida, pois não dispomos ainda de uma 
gestão da informação capaz de contabilizar o número de famílias diferentes acompanhadas durante o ano.
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Todas as unidades executoras que foram cofinanciadas para acompanhamento das famílias pelo PAIF, não 
chegaram a atingir integralmente as metas cofinanciadas.

Em relação às atividades executadas pelas equipes, 90% das ações foram destinadas a ações com famílias, 
sendo que 10% foram referentes a reuniões técnicas. Dentre as ações com famílias 27% foram de atendimento 
individualizados, 16% referenciamentos das famílias para outros Serviços e 12% atendimentos de grupo. 
Observam-se ações bastante centradas nos atendimentos individuais em detrimento das ações coletivas. 
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Em relação às atividades coletivas que ocorreram as oficinas se destacaram, seguidas pelos grupos 
socioeducativos e atividades culturais e lúdicas.

Dentre os benefícios socioassistenciais que as famílias em acompanhamento receberam prevalece o Programa 
Bolsa Família e o Renda Cidadã, sendo que a população do Programa Bolsa Família, segundo a Política 
Nacional da Assistência Social – PNAS, é prioritária para o acompanhamento. Ressalta-se que esses benefícios 
são destinados ao grupo familiar. Em seguida aparece o Ação Jovem, que é benefício individual, mas que 
também é prioridade de acompanhamento. A média mensal é de 1.661 beneficiários. 

A média dos beneficiários do Benefício de Prestação Continuada é de 305 pessoas/mês e 52% referem-se a 
pessoas com deficiências.
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Quanto aos desligamentos, 43% ocorreram pela conclusão do acompanhamento e consequente melhoria da 
situação de vulnerabilidade, ou seja, por terem ampliado o acesso à Rede de Serviços Socioassistenciais, 
fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e o desenvolvimento de autonomia e proatividade.

Em relação aos referenciamentos realizados para ações relativas ao mundo do trabalho, 49% foram para cursos 
profissionalizantes e 10% dos encaminhamentos realizados foram para o Banco Popular da Mulher.

O gráfico acima complementa o gráfico n° 9 com o número de famílias em acompanhamento nos CRAS/PAIF 
(pelo poder público), são beneficiários dos programas de Transferência de Renda, sendo apresentado em maior 
número no Bolsa Família, seguido pelo Ação Jovem e Renda Cidadã. Destaca-se neste gráfico a utilização de 
números equiprováveis, tendo como amostragem 1.969 famílias, o que corresponde a um universo de 24% dos 
acompanhamentos.
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Das atividades ofertadas nos CRAS/PAIF (público), observa-se que um percentual significativo das famílias 
estão inseridas nas ações coletivas ofertadas pelos CRAS, sendo 52% referente ao Grupo Socioeducativo e 
Oficinas, entretanto as ações individuais permanecem preponderante nos atendimentos. Neste gráfico 
utilizaram-se números equiprováveis, tendo como amostragem 1.969 famílias correspondendo a um universo 
de 24% dos acompanhamentos.    

ANÁLISE GERAL DO SERVIÇO 

Em relação ao PAIF, o que pode ser avaliado como executado dentre as estratégias previstas no PMAS 
2010/2013 são:
• As ações de monitoramento e articulação das ações do Serviço cofinanciado junto aos CRAS; 
• A garantia da referência do CRAS nos referenciamentos das famílias a serem acompanhadas; 

• Realização de reuniões sistemáticas com a Rede Socioassistencial e as demais políticas setoriais; 
• Formação continuada dos profissionais por meio de supervisão.

Porém, a realização do concurso público para composição da equipe mínima dos CRAS, responsável pela 
oferta obrigatória e exclusiva do Serviço de Proteção e Atendimento à Família –  PAIF não se realizou e 
consequentemente, o processo de transição da execução do Serviço para a Gestão Pública Estatal foi adiada. 

Os referenciamentos das famílias para inclusão no Cadastro Único, a associação dos representantes familiares 
no SIGM e a atualização sistemática dos dados no SIGM, precisam ser potencializadas em 2012, bem como as 
ações coletivas que se constituem em desafios permanentes das ações socioassistenciais.

b) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos  

i. Para Crianças e Adolescentes de 6 a 14 anos e 11 meses
 
Descrição: Contribuir para a prevenção e/ou proteção às situações de vulnerabilidade e/ou risco social de 
crianças e adolescentes de 6 a 14 anos e 11 meses e suas famílias, propiciando o desenvolvimento integral e o 
fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários; Garantir atendimento continuado e sistemático a 
crianças e adolescentes de 6 a 14 anos e 11 meses, de segunda a sexta-feira em horário complementar à rede 
regular de ensino, por, no mínimo, 4 horas por período, com metodologia pautada na educação não formal 
considerando os interesses, demandas, necessidades e as especificidades das faixas etárias de 6 a 10 anos e 11 
meses e de 11 a 14 anos e 11 meses. As intervenções devem ser pautadas em experiências lúdicas, esportivas, 
culturais, artísticas e recreativas como formas de expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção 
social. (Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, MDS, 2009/Resolução SMCAIS n° 01/2010)
Regiões de Abrangência: Norte, Sul, Leste, Noroeste e Sudoeste

Rede Executora: vide Anexo C – além de sete Núcleos Comunitários de Crianças e Adolescentes do 
Poder Público.
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As regiões Sul e Norte totalizam 37 unidades executoras, isto corresponde a 56% do total das 66 unidades 
deste serviço.

As regiões Sul e Norte totalizam 3.939 crianças e adolescentes, isto corresponde a 53% do total de 7.470 
atendidas em dezembro de 2011. 
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Houve um aumento progressivo nos atendimentos, ao longo do ano, sendo que no mês de janeiro o 
atendimento em todas as regiões é menor devido às férias.
Todas as regiões cumpriram mais de 80% da meta, sendo que a região Leste atingiu 97% e a Sudoeste 93%, 
tendo o Serviço atingido 88% dos atendimentos em relação ao total das metas. 

Há predominância de atendimentos do sexo biológico masculino, exceto na região Norte, nesta região há uma 
entidade que atende apenas o sexo feminino.

O gráfico indica que há diminuição no número de atendimentos conforme as faixas etárias aumentam.
A distribuição de atendimentos é semelhante em todas as regiões, apresentando um equilíbrio maior na região 
Noroeste, provavelmente relacionadas às atividades ofertadas.
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A escolaridade das crianças e adolescentes atendidos nas regiões apresenta pouca variação, prevalecendo 4ª e 
5ª séries do ensino fundamental. 

 

Vulnerabilidade socioeconômica é o principal motivo para acesso a este serviço, seguido de BPC e Bolsa 
Família.

Tipos de Ações com Grupo Familiar Norte Sul Leste Noroeste Sudoeste Total

Atendimento Individual do Serviço Social 7.040 3.515 2.275 1.969 1.545 16.344

Atendimento Grupal Socioeducativo 8.074 6.554 639 1.652 2.482 19.401

Sociopedagógicas 6.057 3.511 370 585 390 10.913

Sociocomunitárias 1.705 541 895 440 367 3.948

Atendimento Psicossocial 1.270 144 70 346 276 2.106

Atendimento Individual e Grupal da 
Psicologia

193 925 193 711 69 2.091

Visita Domiciliar 312 731 79 631 117 1.870

Totais 24.651 15.921 4.521 6.334 5.246 56.673
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A ação com grupo familiar predominante nas regiões Norte, Sul e Sudoeste foi o “Atendimento Grupal 
Socioeducativo” e nas regiões Leste e Noroeste o “Atendimento individual do Serviço Social”.
As regiões norte e sul executaram o maior número de ações.  

Tipos de Atividades Norte Sul Leste Noroeste Sudoeste Total

Recreativas/Lúdicas 3.070 3.842 2.341 1.399 2.300 12.952

Esportivas 2.161 3.198 1.807 1.065 1.104 9.335

Culturais 1.814 2.642 1.466 1.783 537 8.242

Sociopedagógicas 3.687 6.726 2.237 1.284 2.617 16.551

Informática 1.470 2.520 952 563 660 6.165

Apresentações 273 220 163 140 122 918

Festas; Eventos; Fóruns; 
Conselhos; e Visitas

408 358 335 383 180 1.664

Oficinas de Prevenção de Violação de 
Direitos – Cidadania

1.326 1.302 1.181 685 637 5.131

Oficinas de Convivência e Valores 4.031 4.923 2.309 2.153 2.333 15.749

Totais 18.240 25.731 12.791 9.455 10.490 76.707

As atividades desenvolvidas para as crianças e adolescentes com maior freqüência foram:

31



Região Sul e Sudoeste as “sociopedagógicas”, Região Norte e Noroeste as “Oficinas de Convivência e 
Valores” e na Região Leste as “lúdicas e recreativas”. 

Realizados 7.109 referenciamentos e 4.395 contrarreferenciamentos. A região Leste realizou o maior número 
de referenciamentos, tendo efetuado o menor percentual de contrarreferenciamentos em relação aos 
encaminhamentos.
Nas regiões Norte e Sul, os contrarreferenciamentos superam os referenciamentos devido ao atendimento do 
grupo familiar. 

A Região Leste realizou o maior número de referenciamentos (PSB/DAS; Rede Socioassistencial; Educação). 
Nas Regiões Norte, Sul e Sudoeste predominaram os referenciamentos para a Saúde. Na Noroeste destacou o 
referenciamento para PSB/Rede Socioassistencial. A articulação com a área cultural seria importante para 
atingir o objetivo do Serviço, o que não se concretizou. 
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A Região Norte obteve o maior número de contrarreferenciamento, comparativamente com as demais regiões e 
com predomínio da área de esportes e saúde. 
Na Região Leste ocorreu predomínio do CRAS e da Rede Socioassistencial; na Sul e Sudoeste o maior número 
foi de Saúde, seguido do CRAS, e na Noroeste foi da Rede Socioassistencial e DAS. 

Os avanços em função das ações desenvolvidas, segundo dados obtidos dos educadores e técnicos, foram o 
aumento do grau de melhora da convivência familiar/social, satisfação em relação ao serviço, aquisição de 
material escolar, cesta básica, aquisição de hábitos alimentares saudáveis.
A melhora na convivência familiar e social é comum a todas as regiões, seguido na região Sudoeste pela 
ampliação de conhecimentos em direitos, enquanto que nas demais pelo aumento no grau de satisfação em 
relação ao serviço. 

33



As crianças e adolescentes atendidos pelo Serviço, além das atividades realizadas, tiveram a garantia de 
alimentação – totalizando 1.563.549 lanches e 1.434.441 almoços.

Principais motivos de desligamento das crianças e adolescentes do Serviço são: 29% mudança de endereço e 
outros 29% motivos diversos, 15% completou 14 anos e 11 meses; 13% residem distante da unidade.  Os 
motivos diversos são: doenças, mudança de horário escolar, desinteresse pelas atividades.
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O total de demanda reprimida identificada em dezembro de 2011, para este Serviço, no Município, é de 3.581 
crianças e adolescentes, devido à insuficiência de equipamentos seja governamentais ou não governamentais, 
principalmente em regiões que se encontram em expansão populacional.

 

Cadastrados 83% dos atendidos.
ANÁLISE GERAL DO SERVIÇO 

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 6 a 14 anos e 11 
meses atendeu a maior meta da rede executora – 7.470 crianças e adolescentes de 6 a 14 anos e        11 meses e 
5.677 famílias em dezembro 2011 – e também apresenta o maior número de unidades executoras – 7 unidades 
da rede governamental e 59 da rede privada do SUAS –, totalizando                       66 unidades. 
As ações, atividades e estratégias executadas pela rede executora encontram-se em consonância com as 
diretrizes da Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais e da Resolução n° 01/2010 da SMCAIS. As 
ações são pautadas na educação não formal e ofertadas atividades lúdicas, esportivas, culturais e artísticas 
visando o desenvolvimento de potencialidades e habilidades. Verifica-se a necessidade de potencializar as 
atividades ofertadas para as famílias e adolescentes, considerando suas peculiaridades e interesses. Verifica-se 
também a potencialização de oficinas de prevenção e violação de direitos/cidadania nos Serviços. 

Avanços e propostas efetivadas em 2011:

Tendo como referência o Plano Municipal de Assistência Social –  PMAS 2010/2013 –  analisa-se o 
cumprimento de propostas, avanços e desafios a serem efetivados: 

• Realização de acompanhamento e monitoramento do plano de ação em 100% da rede executora deste 
serviço, por meio de visita técnica institucional, análise do instrumental trimestral online da CSAC, 
reuniões de monitoramento coletivo, reuniões técnicas e de gestão visando garantir o cumprimento do 
objeto pactuado e os reordenamentos das ações desenvolvidas indicados pela CSAC em conformidade com 
as diretrizes da Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais.
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• Acompanhamento sistemático da CSAC desde o início de 2011, por unidade executora, da inclusão das 
famílias atendidas no SIGM, resultando no cadastro de 83% de inserção.

• Qualificação do material sociopedagógico ofertado em todos os Núcleos – NCCA’s.

• Efetivação de parceria em 2011da SMCAIS com a SME propiciando a oferta de almoço e lanche pelo 
Programa de Alimentação Escolar para 1.020 crianças e adolescentes de 6 a 14 anos e 11 meses atendidas 
em entidades cofinanciadas pela SMCAIS. A proposta é que para 2012 a SMCAIS amplie esta parceria 
com a SME para atender 100% das entidades cofinanciadas para esta faixa etária.

• Estabelecimento de parceria da SMCAIS com o SESC –  Unidade Campinas/Programa Mesa Brasil que 
viabilizou o recebimento de alguns gêneros alimentícios nas instituições. A SMCAIS também efetivou 
nova parceria em 2011 com o SESC para implantação de ações conjuntas de caráter lúdico, esportivo e 
cultural a serem ofertadas nos territórios para a comunidade e também de formação e integração para os 
trabalhadores do SUAS, a serem iniciadas em 2012.

• Maior participação das famílias, crianças e adolescentes atendidos no planejamento e avaliação das ações 
executadas pela rede executora.

• Ampliação da contratação de pedagogos na rede executora cofinanciada pela SMCAIS. 

Ações e avanços específicos da rede executora governamental (NCCA’s):

• Parceirização e transição efetivada de três unidades executoras governamentais locadas no Jardim 
Profilurb, Vila Costa e Silva e Parque da Floresta, favorecendo a ampliação de metas de atendimento, a 
qualificação do espaço físico e das ações desenvolvidas.

• Reforma da unidade governamental NCCA do Jardim Maria Rosa. 
• Assessoria pedagógica continuada para a elaboração do plano de ação, planejamento e o acompanhamento 

das ações executadas.

• Formação sociopedagógica diversa e continuada ao longo do ano, objetivando a qualificação das ações 
executadas nos NCCA’s.  

• Oferta de oficina de coral nos NCCA Vila 31 de Março, NCCA Vila Formosa e NCCA Vila Nogueira 
resultando em apresentações externas das crianças e adolescentes em eventos.

• Qualificação do material sociopedagógico ofertado em todos os NCCA’s.

• Aumento do número de visitas socioculturais proporcionadas pelos NCCA’s.

• Articulação dos NCCA’s com os centros de saúde efetivando oficinas de educação sexual.

Desafios:

• Aumento do per capita cofinanciado pela SMCAIS para o desenvolvimento do Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 6 a 14 anos e 11 meses.

• Ampliação de metas e de cofinanciamento para atendimento de demanda reprimida identificada de crianças 
e adolescentes de 6 a 14 anos e 11 meses e para a implantação de novas unidades executoras em regiões 
descobertas de atendimento. Definição de período específico do ano para o levantamento de demanda de 
vagas para este serviço.

• Efetivação em 2012 da inclusão em 100% das crianças e adolescentes de 6 a 14 anos e 11 meses atendidas 
no Programa de Alimentação Escolar da SME.

• Efetivação da integração e articulação do Programa Mais Educação com a rede executora. 
• Fortalecimento e ampliação da parceria com o Programa Segundo Tempo do Ministério do Esporte com a 

rede executora do serviço.

• Estabelecimento de parceria com a Secretaria Municipal da Cultura, Meio Ambiente e Saúde para efetivar 
ações em conjunto para crianças e adolescentes de 6 a 14 anos e 11 meses atendidas na Rede 
Socioassistencial.

• Executar o trabalho de forma articulada e intersetorial com os diferentes níveis da proteção social, com a 
Rede Socioassistencial, Sistema de Garantia de Direitos e demais políticas públicas.

• Priorizar o referenciamento dos DAS/CRAS para cumprimento das metas cofinanciadas.

• Definição de fluxos para os atendimentos das famílias (referência e contrarreferência)
• Ampliar e diversificar estratégias com foco na matricialidade sociofamiliar bem como para a faixa etária de 

12 a 14 anos e 11 meses visando à adesão ao serviço.
• Propiciar formação continuada para os trabalhadores do SUAS da rede executora deste serviço. 
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ii. Para Adolescentes e Jovens de 15 a 24 anos

Descrição: A metodologia de trabalho deverá ser adequada às demandas, necessidades e especificidades das 
faixas etárias dos adolescentes e jovens de 15 a 17 anos e 11 meses e de 18 a 24 anos; Formação continuada 
dos técnicos do serviço para aprimorar a proposta de trabalho, a partir de uma construção coletiva, 
desenvolvendo conceitos e formações padronizadas para a implementação em 2012; Garantia de atendimento, 
sistemático e continuado, três vezes por semana, doze horas semanais.

Regiões de Abrangência: Norte, Sul, Leste, Noroeste e Sudoeste

Rede Executora: vide Anexo C 

A região Leste possui 29% das entidades neste Serviço, seguida pela Norte (26%) e Sul (24%).

Todas as regiões atendem o maior número nas faixas de renda familiar de 0 a 2 salários mínimos.
Na região Sudoeste há um número significativo de famílias que recebem somente benefícios socioassistenciais. 
A região Norte é a que atende um maior número de famílias com renda de 5 a 10 salários mínimos. Das 
famílias sem rendimentos há um número significativo na região Leste. 
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GRÁFICO 33: RENDA DO GRUPO FAMILIAR DOS ADOLESCENTES E JOVENS 
POR REGIÃO, 2011.



Os adolescentes e jovens atendidos, de 15 a 24 anos, são mais expressivos nas regiões Leste e Norte, onde há 
maior concentração de entidades. 

O sexo biológico feminino é maior na região Leste e Norte, onde as metas cofinanciadas são maiores.

GRÁFICO 36:
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As regiões Norte e Noroeste atingiram o maior número de meses acima da meta, enquanto a Sul e Sudoeste 
não atingiram em nenhum dos meses de 2011. A região Leste atingiu a meta em agosto e setembro.

As regiões Leste e Norte apresentam um maior número de jovens incluídos neste serviço e em todas elas o 
Programa Ação Jovem é o benefício mais expressivo.
É importante prever repasse de bolsas mensais para programas desta faixa etária, condicionadas a frequência 
nas atividades, uma vez que contribui para a permanência do adolescente/jovem no programa. 
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A maior periodicidade de frequência é de 3 vezes por semana em todas as regiões, mas temos que considerar 
um número significativo de adolescentes e jovens que participam das atividades 2 vezes na semana, sendo que 
a região Leste se destaca com a participação dos adolescentes e jovens cinco vezes por semana.

Os atendimentos sociais individuais seguidos da busca ativa são os mais relevantes em todas as regiões.  

40



A discussão sobre projeto de vida e as atividades esportivas foram as mais utilizadas.

O motivo de desligamento mais relevante foi à falta de interesse pelas atividades oferecidas, o que nos aponta a 
necessidade de reformulação da metodologia utilizada, seguida da inserção no mercado de trabalho e 
consequente qualificação profissional, devido às expectativas dos adolescentes/jovens. 
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A demanda reprimida maior está na região Sudoeste, nos bairros Jardim Novo Campos Elíseos, Jardim 
Campos Elíseos, Parque Residencial Vila União e Jardim Santa Lúcia. Verifica-se também que esta região é a 
que tem a menor meta cofinanciada, em virtude da insuficiência de equipamentos sociais.

A região Norte foi a que mais fez manutenção no sistema devido ser a região com maior número de metas 
cofinanciadas.

ANÁLISE GERAL DO SERVIÇO

Em relação ao Serviço de 15 a 24 anos, o que pode ser avaliado, como executado, dentre as estratégias 
previstas no Plano Municipal de Assistência Social – PMAS 2010/2013 são:

• Convivência familiar e comunitária, o retorno e a permanência na escola, o desenvolvimento da 
convivência social, a participação cidadã, a formação geral para o mundo do trabalho. 

• Questões da juventude atitudes e valores do jovem.
• Podemos destacar as habilidades gerais, capacidade comunicativa ativa, inclusão digital e orientação para a 

escolha profissional.

• Convivência social por meio da arte, cultura, esportes e lazer.
• A participação nas Conferências Municipais, Estaduais e nas comissões ampliou a visão de mundo, 

valorizando a condição juvenil, e o acesso aos seus direitos.  

A permanência dos adolescentes/jovens no serviço durante todo ano, continua sendo um desafio das unidades 
executoras, porque expressam o desejo de formação, a qualificação profissional e o ingresso no mercado de 
trabalho.
As unidades executoras têm também como desafios a reformulação do projeto sociopedagógico, dividindo as 
ações por faixas etárias de interesses específicos e a implementação de ações de articulação com serviços e 
órgãos que promovam oportunidades de formação para o mundo do trabalho. 
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iii. Centros de Convivência Inclusivos e Intergeracionais

Descrição: Propiciar espaços diários de acolhimento e convivência destinados a pessoas, em seus diferentes 
ciclos de vida, na perspectiva de se constituir em um espaço de prevenção à fragilidade humana; Garantir a 
construção de redes de apoio, solidariedade e convivência; Possibilitar interações geracionais e 
intergeracionais; Dirigir a intervenção técnica para a realização de atividades baseadas no interesse e 
necessidades das pessoas; Garantir a construção de redes de apoio, solidariedade e convivência; Respeitar as 
particularidades de cada território, incentivando ações comunitárias e intersetoriais.

Regiões de Abrangência: Norte, Sul, Leste, Noroeste e Sudoeste

Rede Executora: vide Anexo C 

Na região Leste a faixa etária predominante é acima de 56 anos, correspondendo 59% dos atendimentos, na 
Sul, Sudoeste e Noroeste a predominância é de 26 a 55 anos. Na Norte as duas faixas etárias são na mesma 
proporção.

A região Norte executa o maior número de atendimentos, seguida da região sudoeste. Sendo que do universo 
atendido são 43% do sexo feminino e 36% do sexo masculino e 25% do sexo feminino e 30% do sexo 
masculino, respectivamente.
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GRÁFICO 44: TOTAL TRIMESTRAL DE ATENDIDOS POR FAIXA ETÁRIA 
E POR REGIÃO, 2011

GRÁFICO 45: TOTAL DE ATENDIDOS, POR SEXO E POR REGIÃO, 2011



Em todas as regiões a maioria das famílias atendidas tem a renda familiar entre 0 a 2 Salários Mínimos.
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GRÁFICO 46: TOTAL DE USUÁRIOS POR RENDA FAMILIAR, 
2011



Houve um crescimento nos atendimentos em todas as regiões ao longo do ano, sendo que a região Sul só 
atingiu a meta mensal nos últimos três meses. As regiões Norte e Sudoeste cumpriram a meta em todos os 
meses, exceto Janeiro.

As entidades atendem durante toda a semana, mas a maior frequência dos usuários é uma vez na semana.
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GRÁFICO 49: PERIODICIDADE DE FREQUENCIA POR REGIÃO, 2011



A estratégia metodológica mais utilizada é o contato telefônico seguido do atendimento social 
individual/grupo. 

Na região Leste as atividades lúdicas recreativas são predominantes; nas regiões Norte, Noroeste e Sudoeste 
são as Oficinas; e na Região Sul, as trocas de vivências e palestras. 
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GRÁFICO 50: ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS, 2011

GRÁFICO 51: ATIVIDADES POR REGIÃO, 2011

Atendimento Psicossocial do Grupo Familiar

Atendimento Psicossocial Individual



Na região Leste onde há maior concentração de idosos o benefício previdenciário é maior. Nas regiões Norte, 
Noroeste e Sudoeste o benefício socioassistencial prevalece. 

Os principais motivos de desligamentos nas regiões Leste e Sudoeste foram “falta de interesse pelas atividades 
oferecidas”, seguido de “outros”  na região Norte, que deixam de participar das atividades à medida que são 
desligadas do Programa VIVALEITE, situação que reforça a necessidade de discussão com o gestor sobre a 
situação constatada.
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GRÁFICO 53: DESLIGAMENTOS POR REGIÃO, 2011



A demanda reprimida concentra-se nas regiões Leste e Norte.

As regiões que mais realizaram procedimentos no SIGM foram: Norte, Leste e Sudoeste.

ANÁLISE GERAL DO SERVIÇO 

Em relação aos Centros de Convivências Inclusivos e Intergeracionais, o que pode ser avaliado, como 
executado dentre as estratégias previstas no Plano Municipal de Assistência Social –  PMAS 2010/2013 são: 
atividades grupais intergeracionais, de acordo com o seu ciclo de vida, complementar ao trabalho social com as 
famílias, prevenindo ocorrência de risco social; estimulou e orientou os usuários na reconstrução de suas 
histórias e vivências individuais e coletivas, na família e no território.
Organizou de modo a ampliar as trocas culturais e vivências, desenvolvendo o sentimento de pertencimento e 
de identidade, fortalecendo os vínculos familiares e incentivando a socialização e a Convivência comunitária. 
A participação dos trabalhadores do SUAS em Fóruns, Seminários e Conferências e Inclusão das famílias no 
Cadastro Único Federal e no SIGM ocorreram para os envolvidos neste serviço. 

c) Benefício Eventual para Famílias em situação de vulnerabilidade temporária (Prato 
Cheio Campinas) 
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GRÁFICO 54: DEMANDA REPRIMIDA POR REGIÃO, 2011



Descrição: Os Benefícios Assistenciais no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS são 
prestados de forma articulada às demais garantias, o que significa um trabalho continuado com as famílias 
atendidas, com objetivo de incluí-las nos serviços previstos, além de promover superação das situações de 
vulnerabilidade.
Os Benefícios Assistenciais dividem-se em duas modalidades direcionadas a públicos específicos: Benefício de 
Prestação Continuada – BPC e Benefícios Eventuais.
O Benefício Eventual é uma modalidade de provisão de Proteção Social Básica de caráter suplementar e 
temporário que integra organicamente as garantias de segurança do SUAS –  Sistema Único de Assistência 
Social, com fundamentação nos princípios de cidadania e nos direitos sociais e humanos. (Artigo 2° da 
Resolução CNAS n° 212/2006).
Os Benefícios Eventuais configuram-se como elementos potencializadores da proteção ofertada pelos serviços 
de natureza básica ou especial, contribuindo dessa forma, com o fortalecimento das potencialidades de 
indivíduos e familiares.
O direito à alimentação caracteriza-se como um dos benefícios eventuais que se operacionaliza, no município, 
através do Programa de Segurança Alimentar "Prato Cheio Campinas", a partir de convênio firmado pela 
SMCAIS com o Banco de Alimentos e de cofinanciamento com o Instituto de Solidariedade de Alimentos – 
ISA, os quais, respectivamente, responsabilizam-se pela distribuição de cestas básicas e de produtos hortifrutis 
às famílias que residem em locais de grande vulnerabilidade e que se encontra em situação de risco social no 
município. Os produtos hortifrutis são repassados, gratuitamente, à entidade Instituto de Solidariedade para 
Programas de Alimentação –  ISA, pela Associação dos Permissionários das Centrais de Abastecimento de 
Campinas – ASSOCEASA. 

Regiões de abrangência: Todo Município

Rede Executora: vide Anexo C

Metas cofinanciadas: 12.500 famílias, sendo 7.500 cestas básicas e 5.000 metas complementares para a 
comunidade do entorno para distribuição de hortifrutis. 
Verificou-se que no decorrer de 2011 a totalidade destas metas não foi atingida, o que originou a redução para 
10.000 famílias para 2012, baseando-se no controle da distribuição efetivada pela SMCAIS.
As famílias são cadastradas no Programa a partir de visitas domiciliares realizadas por uma equipe de seis 
assistentes sociais, que também fazem a revisão cadastral, para manutenção, exclusão ou inclusão das famílias 
que se encontram nos critérios do programa e que tenham uma renda per capita familiar mensal de R$140,00 e 
que se encontram localizadas em bairros de alta vulnerabilidade e risco social, conforme determinado pelo 
mapa de vulnerabilidade social do Município de 2010. No universo analisado, é possível verificar que a 
população demandatária deste programa caracteriza-se por famílias que recebem benefícios socioassistenciais 
de transferência de renda como Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada e Programa VIVALEITE. 
Verifica-se também a incidência de um número significativo de famílias que recebem benefícios 
previdenciários, caracterizados por aposentadorias por invalidez permanente, auxílio doença e pensão por 
morte.
Considera-se assim a importância dos referenciamentos das famílias para os serviços de assistência social, 
compreendidos pelos Distritos e Centros de Referência da Assistência Social, assim como para os demais 
programas de outras políticas setoriais, na perspectiva de que as ações não sejam fragmentadas e se mantenha a 
garantia de direitos e do acesso a programas e serviços para as famílias atendidas, constituindo-se esse 
programa numa efetiva vigilância social.
No entanto, há necessidade de aprimoramento das ações técnicas deste programa e de uma gestão operacional 
que potencialize a intervenção e o alcance dos objetivos a que se propõe, principalmente quanto ao lançamento 
dos dados de inclusão e exclusão no SIGM, o que proporcionaria a análise e alcance, acima citados, 
providência já iniciada neste exercício de 2011.

                   PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR "PRATO CHEIO CAMPINAS"
Convênio com Banco de Alimentos
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CESTAS BÁSICAS 2011 Posição – Dezembro/11
  86 Bairros atendidos
  80 Pontos de entrega
  7.260 famílias cadastradas
NÚMERO DE FAMÍLIAS CADASTRADAS 
(em dezembro de 2011)

7.260

  AGOSTO/06 A DEZEMBRO/11
NÚMERO DE CESTAS BÁSICAS ENTREGUES 79.048 402.775 cestas básicas

TOTAL EM QUILOGRAMAS 1.700.322,480 8.663.690,250 Kg

Observação: O Banco de Alimentos recebe as cestas básicas adquiridas pela Prefeitura, confere os produtos 
quanto à validade e marcas oferecidas por ocasião da homologação da licitação, cuidando em seguida do 
cumprimento da logística de entrega estabelecida pela Secretaria, nos bolsões de pobreza cadastrados no 
município, em conjunto com a equipe da Secretaria, responsável, pela conferência dos documentos, coleta de 
assinaturas e entrega de senhas para recebimento das referidas cestas, em aproximadamente 15 dias úteis de 
cada mês.

TERMO DE AJUSTE COM A 
ENTIDADE COFINANCIADA

Produtos Hortifrutis 2011

PARA ENTIDADES PESO 578.732,000

NÚMERO DE ENTIDADES 107
 

PARA FAMÍLIAS PESO 3.511.278,000 TOTALIZANDO DE 2008 ATÉ 2011
 

NÚMERO DE FAMÍLIAS 12.500  
TOTAL 4.090.010,000 15.378.192,000 Kg

Observações:

• A entidade recebe os produtos hortifrutis, gratuitamente, da Associação dos Permissionários das Centrais 
de Abastecimento de Campinas –  ASSOCEASA, cuidando, imediatamente, da sua escolha em esteiras, 
câmaras frias, e distribuição diretamente às famílias dos bolsões de pobreza do Município, que já recebem 
as cestas básicas, bem como outras famílias dos bairros, que para os ônibus ou caminhões se dirigem para o 
recebimento dos produtos;

• As famílias dos referidos bolsões recebem a visita dos Assistentes Sociais, para revisão cadastral, a cada 18 
meses, em média, visitando todas as famílias desses bairros, cujas características das moradias, se adéquam 
ao perfil do programa, bem como são realizadas visitas emergenciais, às famílias cuja solicitação ocorre 
através do Serviço 156, Ouvidoria Municipal, Disque-Denúncia, ou de entidade parceira;

• A cada ano o total de famílias visitadas tem sido de aproximadamente oito mil famílias, e destas perto de 
55% (4.400 famílias), são mantidas ou incluídas no programa, ficando a diferença, por conta das exclusões 
porque essas famílias acessaram outro patamar de renda, ou não são inseridas porque estão fora desse 
perfil, que no ano de 2011, era de R$ 140,00 per capita por mês.

d) Serviço de Ações Complementares às Pessoas em Situação de Fragilidades 
Circunstanciais e Emergenciais de Apoio à Saúde (em transição)

Descrição: Atender prioritariamente famílias residentes no município de Campinas que apresentem 
inseguranças de acolhida, renda e convívio, conforme pressupostos da PNAS; Articular sistematicamente com 
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a rede básica e especializada de saúde; Articular com a Rede Socioassistencial das famílias atendidas e 
residentes em outros municípios.

Regiões de abrangência: Todo território Nacional

Rede Executora: Vide Anexo C

Há predomínio no atendimento do sexo biológico masculino (63%).

A maioria dos usuários atendidos acessou o Serviço por meio da Rede Básica de Saúde, esta forma de acesso 
destacou-se a partir do 2° trimestre.
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As entidades atendem o território Nacional e até Internacional, a prioridade dos atendimentos é para os 
residentes em Campinas e o gráfico demonstra que a maior parte dos usuários é residente de Campinas, porém 
o Serviço atende além da meta cofinanciada, bem como de outros municípios 

As entidades superaram o número de atendimentos da meta cofinanciada, nos quatro trimestres do ano. 
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Os grupos socioeducativos mantiveram-se uniformes ao longo do ano, as palestras apresentaram um pico no 2° 
trimestre, bem como as oficinas de geração de renda em menor proporção, as atividades lúdico-recreativas 
apresentaram um declínio constante.

Devido às características dessas patologias, houve predomínio de duração de tratamento de até 5 anos, 
lembrando que há situações de atendimento permanente ou indeterminado.

Observamos que em 2011 o total de usuários contrarreferenciados foi inferior ao número de usuários 
referenciados, o que demonstra que a rede de serviços existente no Município não absorveu a população 
demandatária deste serviço.
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A grande maioria dos encaminhados ao Benefício de Prestação Continuada ocorreu no 1° trimestre.

ANÁLISE GERAL DO SERVIÇO 

Constata-se que o serviço de ações complementares as pessoas em situação de fragilidades circunstanciais e 
emergenciais de apoio à saúde atendeu prioritariamente as famílias residentes em Campinas, de acordo com a 
Resolução SMCAIS N° 01/2010. 
Efetivou-se a acolhida e convívio sociofamiliar, através de grupos socioeducativos e palestras em geral. Houve 
articulação com a Rede Socioassistencial dos municípios de origem de seus usuários, atividades de 
fortalecimento de vínculos na perspectiva de desenvolvimento da função protetiva da família e respectiva 
inclusão em programas de transferência de renda. 
Ressalva-se que este serviço está em processo de transição, a qual deverá ser definida em 2010, entre as 
secretarias de Saúde e de Cidadania, Assistência e Inclusão Social.  
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III PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

A Proteção Social Especial de Média Complexidade, conforme preconizado no SUAS, tem a finalidade de organizar 
a oferta de serviços, programas e projetos de caráter especializado que requerem maior estruturação técnica e 
operativa, com competências e atribuições definidas, destinados ao atendimento a famílias e indivíduos em situação 
de risco pessoal e social, por violações de direitos.
O planejamento, o monitoramento operacional e a construção de estratégias de aprimoramento dos serviços que são 
realizados nas unidades públicas ficam a cargo da Coordenadoria de Proteção Social Especial de Média 
Complexidade a quem compete desencadear reordenamentos dos serviços e das de medidas voltadas à qualificação 
das unidades onde são ofertados os serviços do CREAS no âmbito do território.
No Município de Campinas a Proteção Social Especial de Média Complexidade estrutura-se a partir da implantação 
do CREAS, ainda no ano de 2008, incorporando à Coordenadoria de Proteção Social Especial de Média 
Complexidade os Serviços de média complexidade desenvolvidos nos Centros de Referência da Cidadania 
existentes no Município. 
Foram incorporados os serviços ofertados nos seguintes Centros de Referência:
- Centro de Referência e Apoio à Mulher Operosa – CEAMO;
- Centro de Referência para Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais – CR LGBT;
- Centro de Referência do Idoso – CRI; 
No ano de 2009, o entendimento entre gestores e técnicos era de que, dada a realidade do município em se constituir 
uma metrópole e a história de luta dos movimentos populares para criação dos Centros de Referência, estes serviços 
seriam definidos como CREAS. Por ocasião do preenchimento do censo CREAS/2009 o Município foi orientado 
pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome –  MDS a rever esta construção considerando as 
distinções previstas nas diretrizes da Política Nacional de Assistência e a de Direitos Humanos. 
Sobrevindo a Resolução n° 109 que trata da Tipificação dos Serviços Socioassistenciais, verifica-se a necessidade 
da adequação da proteção especial de média complexidade, para além da incorporação dos serviços ofertados nos 
centros de referência, mas principalmente, a extinção dos antigos programas compartimentados, e a adoção do novo 
modelo previsto, com a implementação dos serviços tipificados.
Para isso foi constituído pelo gestor municipal, um Grupo de Trabalho –  GT com o objetivo de coletivamente 
entender, debater e propor os necessários reordenamentos nos serviços. Após várias discussões no GT, foi possível 
elaborar um desenho ilustrando a reorganização da PSE de Média Complexidade no município.
O desenho elaborado coloca que a PSE de Média Complexidade deve ser composta pelo CREAS e pelo Centro de 
Referência Especializado para a População em Situação de Rua –  Centro POP RUA, este último, vinculado à 
Coordenadoria Setorial de proteção Social Especial de Alta Complexidade – População Adulta em Situação de Rua.
O CREAS –  Centro de Referência Especializado de Assistência Social, de acordo com Guia de Orientações 
Técnicas de 2011, é a unidade pública estatal de abrangência municipal ou regional que tem como papel constituir-
se em lócus de referência, nos territórios, da oferta de trabalho social especializado no SUAS às famílias e 
indivíduos em situação de risco pessoal ou social, por violação de direitos.
Conforme ressaltamos anteriormente, o CREAS foi implantado no Município em 2008, porém, com a aprovação da 
Tipificação dos Serviços Socioassistenciais em 2009, a PSE de Média Complexidade passa a ser composta por um 
CREAS, três Centros de Referência, a ele referenciados, e pelo Centro POP RUA, unidade específica para 
população em situação de rua.
Em 2011 o CREAS, as redes de ONG´s, a ele vinculadas, assim como os Centros de Referência – CRAS, foram 
reordenadas e ampliadas às ofertas de serviços no seguinte modelo:
CREAS/Criança e Adolescente voltado ao atendimento famílias com crianças e adolescentes que vivenciem 
violações de direitos, e que oferta:

a) PAEFI Família, Crianças e Adolescentes que vivenciem violações de direitos;
b) PAEFI Família, Crianças e Adolescentes que vivenciem violência sexual;
c) Serviço de Proteção Social a Adolescentes em cumprimento de Medida Socieducativa de LA e PSC;
d) Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI;
e) Serviço Especializado em Abordagem de Social.

• Centro de Referência da Mulher, oferta:
PAEFI Família com Mulher Vítima de Violência de Gênero.

• Centro de Referência do Idoso, oferta:
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a) PAEFI Família com Idoso Vítima de Violações de Direitos;
b) Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosos e suas Famílias;
c) Programa de Atendimento Domiciliar a Idosos;
d) Programa de Formação de Cuidadores.

• Centro de Referência LGBT, oferta:
Serviço Especializado à População LGBT.

• CENTRO POP, oferta:
Serviço de Atendimento Especializado a População de Rua.

Conforme disposto no início do texto acima, durante o ano de 2012, teremos como prioridade a reorganização do 
Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, de acordo com o previsto na Política Nacional 
de Assistência Social, Norma Operacional Básica e Tipificação dos Serviços Socioassistenciais.
No que tange a Política Nacional de Direitos Humanos, deveremos reordenar os Centros de Referência da Cidadania 
como o da Mulher, do Idoso, do LGBT, da Pessoa com Deficiência, da Igualdade Racial e da Juventude, uma vez 
que esta Secretaria é responsável pela organização destas Políticas Públicas da Cidadania, Assistência e Inclusão 
Social. 
Como poderemos verificar pelos dados que seguem as ações desenvolvidas no CREAS e nos serviços da média 
complexidade nos permitem refletir sobre a importância de construir um planejamento público integrado e 
intensificar as ações intersetoriais.
Os dados apresentados pela Proteção Social Especial de Média Complexidade nos aponta para implementação de 
novas estratégias de oferta do Programa de Atendimento às Famílias e Indivíduos no âmbito dos Centros de 
Referência de Assistência Social – CRAS, que prevê a prevenção de situações de vulnerabilidades e riscos sociais 
vivenciados pelas famílias em seu território e em sua comunidade, além de sugerir a ampliação dos esforços para a 
construção de agendas de gestão pública integrada, com estabelecimento de fluxos e protocolos nos três níveis de 
proteção social – Básica e Especial de Média e de Alta Complexidade – e as políticas setoriais.
A gestão pública realizada pelo CREAS tem priorizado a participação dos gestores nas agendas de discussões 
intersetoriais por territórios, e esta estratégia vem fortalecendo as redes locais de proteção social das famílias 
atendidas.
A questão da situação de rua para crianças e adolescentes se intensificou nos territórios, deslocando a focalização do 
centro do município, observa-se a predominância de meninos na faixa etária de 10 a 17 anos, provenientes das 
regiões Sudoeste, Sul e Noroeste, além de outros municípios da região Metropolitana.
Outro fator importante será ofertar formação aos dirigentes das entidades que compõe a rede executora destes 
serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade, para que haja maior compreensão da complexidade e 
especificidade deste nível de proteção social, consequentemente maior critério na seleção dos recursos humanos e 
construção de estratégias de diminuição da rotatividade de profissionais.
Diante aos desafios que serão apontados pelos dados que seguem, em 2012 será necessário intensificar a oferta de 
formação continuada e supervisão dos profissionais da Rede Socioassistencial visando ampliar os conhecimentos e 
metodologias no trabalho com famílias violadas em seus direitos e que vivenciam situações de violência, 
promovendo a gradual ruptura desses ciclos de violências e fenômenos.
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III PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
                    

1. Indicadores de Resultados
SERVIÇOS PRESTADOS 2011 Jan Fev Mar Abr Mai Jun 1° Semestre

 META 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Total Média

a) Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Família e Indivíduos - PAEFI - - - - - - - - - -
- Famílias, Crianças e Adolescentes que Vivenciam 
Violações de Direitos – VDCCA, PETI, POASF

600 655 - 524 - 521 - 579 - 599 - 603 - 3.481 580

- Mulher em Situação de Violência Doméstica de 
Gênero – Violência Física, Psicológica, Patrimonial, 
Sexual, Moral e Ameaça de Morte – e seu Respectivo 
Núcleo Familiar.

30 34 - 51 - 58 - 57 - 69 - 58 - - 54

- Idosos e suas Famílias que Vivenciam Violações de 
Direitos

150 - 57 - 81 - 64 - 96 - 127 - 92 - 86

- Violência Sexual – Crianças e Adolescentes 330 191 - 209 - 187 - 244 - 273 - 247 - 1.351 225

b) Serviço Especializado em Abordagem Social - - - - - - - - - - - - - - -

- Crianças e Adolescentes - - - - - - - - - - - - - - -

- Adultos 300 - 397 - 533 - 336 - 293 - 412 - 314 - 381

c) Serviço de Proteção Social a Adolescentes: - - - - - - - - - - - - - - -

- Em Cumprimento de Medida Socioeducativa de 
Liberdade Assistida – LA

325 - 323 - 318 - 318 - 292 - 290 - 296 1.837 306

- Em Prestação de Serviços à Comunidade – PSC 80 - 73 - 83 - 88 - 79 - 79 - 74 476 79

d) Programa de Atendimento Domiciliar a Idosos com Grau 
de Dependência II Vítimas de Violência Doméstica

30 24 - 24 - 24 - 24 - 27 - 27 - - 25

e) Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua 
(190 ONG’s + 60 OG’s)

250 - 533 - 532 - 584 - 600 - 931 - 922 - 684

f) Serviço de Atendimento à População Migrante, Itinerante 
e em Situação de Rua 

250 - 121 - 103 - 132 - 116 - 165 - 118 - 126

g) Comunidade Terapêutica (em transição) - - - - - - - - - - - - - - -

- Adultos Masculino/Feminino 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6

- Adolescentes 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10

h) Programa de Atenção às Pessoas com Deficiência (em 
transição)

2.009 - 1.407 - 1.615 - 1.654 - 1.713 - 1.691 - 1.704 9.784 1.631
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SERVIÇOS PRESTADOS Jul Ago Set Out Nov Dez 2° Semestre Total Ano

 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Total Média Total Média

a) Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Família e Indivíduos – PAEFI    - - - -

- Famílias, Crianças e Adolescentes que 
Vivenciam Violações de Direitos – VDCCA, 
PETI, POASF

604 - 603 - 599 - 601 - 604 - 598 - 3.609 602 6614 551

- Mulher em Situação de Violência Doméstica de 
Gênero – Violência Física, Psicológica, 
Patrimonial, Sexual, Moral e Ameaça de Morte – 
e seu Respectivo Núcleo Familiar

55 - 51 - 53 - 58 - 55 - 48 - - 53 - 54

- Idosos e suas Famílias que Vivenciam 
Violações de Direitos

155 - 178 - 160 - 170 - 162 - 163 - - 165 - 130

- Violência Sexual – Crianças e adolescentes 278 - 276 - 284 - 282 - 282 - 274 - 1.676 279 3.027 252

b) Serviço Especializado em Abordagem Social - - - - - - - - - - - - - - - -

- Crianças e adolescentes - - - - - - - - - - - 39 39 - 39 -

- Adultos - 291 - 338 - 280 - 261 - 297 - 417 - 314 - 347

c) Serviço de Proteção Social a Adolescentes - - - - - - - - - - - - - - - -

- Em Cumprimento de Medida Socioeducativa 
de Liberdade Assistida – LA

- 302 - 295 - 296 - 313 - 317 - 325 1848 308 3.394 283

- Em Prestação de Serviços à Comunidade –
PSC

- 85 - 79 - 80 - 74 - 82 - 79 479 80 873 73

d) Programa de Atendimento Domiciliar a Idosos 
com Grau de Dependência II Vítimas de Violência 
Doméstica

27 - 27 - 29 - 26 - 25 - 25 - - 26 - 26

e) Serviço Especializado para Pessoas em Situação de 
Rua 

- 848 - 923 - 776 - 456 - 454 - 479 - 656 - 670

f) Serviço de Atendimento à População Migrante, 
Itinerante e em Situação de Rua 

- 122 - 154 - 109 - 113 - 71 - 52 - 103 - 115

g) Comunidade Terapêutica (em transição) - - - - - - - - - - - - - - - -

- Adultos - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6

- Adolescentes - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10

h) Programa de Atenção às Pessoas com Deficiência 
(em transição)

- 1.533 - 1.713 - 1.717 - 1.703 - 1.712 - 1.704 10.082 1.680 19.866 1.656
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III PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

2 Análise dos Resultados Obtidos por Serviço

a) Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Família e Indivíduos – PAEFI

i. Famílias, Crianças e Adolescentes que vivenciam violações de direitos –  VDCCA, 
PETI, POASF

Descrição: Serviço de apoio, orientação e acompanhamento a famílias com um ou mais de seus membros em 
situação de ameaça ou violação de direitos. Compreende atenções e orientações direcionadas para a promoção 
de direitos, a preservação e o fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e sociais e para o 
fortalecimento da função protetiva das famílias diante do conjunto de condições que as vulnerabilizam e/ou as 
submetem a situações de risco pessoal e social.
O atendimento fundamenta-se no respeito à heterogeneidade, potencialidades, valores, crenças e identidades 
das famílias e na compreensão das relações e dinâmica familiar, visando à superação processual dos conflitos e 
riscos pessoais e sociais. O serviço prevê atenção aos membros do grupo familiar de forma estreita, sistemática 
e monitorada, exigindo articulação e trabalho integrado com Rede Socioassistencial do território e as outras 
políticas sociais. O serviço integra e interage diretamente com os demais órgãos do Sistema de Garantia de 
Direitos. Deve garantir o atendimento e providências necessárias para a inclusão da família e seus membros em 
serviços socioassistenciais e/ou em programas de transferência de renda, de forma a qualificar a intervenção e 
restaurar o direito.

Regiões de Abrangência: Município de Campinas

Rede Executora: Vide Anexo C

A faixa etária que predomina nas famílias em atendimento no PAEFI Família, Criança e Adolescente é a que 
compreende 0 a 15 anos, com destaque para 13 a 15 anos, numa média, aproximada, de               1.500 crianças 
e adolescentes.
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Quanto ao sexo biológico a maioria é composta pelo sexo masculino, embora com pequena diferença entre os 
sexos.

Em relação aos jovens e adultos, numa média aproximada de 1.500 pessoas, a faixa etária que predomina é a 
de 16 a 45 anos, com maior destaque para a faixa de 16 a 25 anos, ou seja, boa parte dos integrantes das 
famílias é composta por jovens (33%). 

Em relação ao sexo biológico, neste caso predomina o número de mulheres em atendimento. Este dado pode 
nos remeter a reflexão de que parte dessas famílias pode ser monoparental e/ou são os usuários do sexo 
feminino que historicamente acessam a assistência social.
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A média de integrantes nas famílias em atendimento é de 5 pessoas, o que sugere que com 600 famílias em 
acompanhamento atinge-se, cerca de, 3.000 pessoas.
O número de adultos e crianças e adolescentes é praticamente nivelado, mas tendo em vista que esta 
informação refere-se à média de pessoas, a distribuição entre adultos e crianças, no gráfico, não atinge      5 
pessoas.

As regiões Sul e Sudoeste são as que mais concentram famílias em acompanhamento (54%). Pode-se levar em 
conta nesta análise o fato dessas regiões compreenderem grande extensão territorial e populacional na cidade, 
bem como políticas públicas insuficientes para atender todas as demandas. Isto não implica em inferir que as 
demais regiões possuam rede de serviços de acordo com a demanda. 

61



Durante o ano de 2011, as metas de atendimentos foram cumpridas em todos os meses, sendo que em alguns 
meses o número de famílias em acompanhamento superou as metas. A variação (número de famílias 
excedendo a meta) se dá pelo processo de acompanhamento em que é identificada a necessidade de 
atendimento de famílias interdependentes. Nos meses (janeiro a março) em que o número aparece inferior a 
meta foi devido a dificuldades das duplas (Psicólogo e Assistente Social) no preenchimento do instrumental 
CSAC.
Em abril, houve ampliação das metas com recursos do FMDCA, o que significou o aumento de 60 famílias que 
aguardavam na fila de espera. As regiões potencializadas foram a Norte e Noroeste devido apresentarem um 
número maior de demanda reprimida na época.
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Em relação às principais violações de direitos que ocorrem nas famílias em acompanhamento, a violência 
contra crianças e adolescentes é a predominante. Ressalta-se que este é o principal público alvo deste Serviço e 
a inclusão se faz prioritariamente pelas situações de violações de direitos contra crianças e adolescentes. 
Também faz parte do público-alvo, famílias com violações de direitos decorrentes de 
discriminações/submissões a situações que provocam danos e agravos a sua condição de vida e os impedem de 
usufruir autonomia e bem estar.
Dentre as violações contra crianças e adolescentes, a violência doméstica contra crianças e adolescentes é 
predominante com especial destaque para negligência/abandono (41%), seguidas pela violência psicológica 
(25%), física (21%) e sexual (6%). Outras violações identificadas são o trabalho infantil (6%) e a exploração 
sexual comercial de crianças e adolescentes (1%). Cabe ressaltar que algumas violações apesar de não serem 
motivos de inclusão no serviço, também são atendidas na perspectiva do olhar para a família em sua totalidade. 

O tempo médio das famílias no acompanhamento ficou em torno de 1 a 2 anos, mas também houve 
predominância de novas famílias. Nesse aspecto, há que se ressaltar que antes da configuração de PAEFI, 
alguns programas como o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil e o Programa de Orientação e Apoio 
Sociofamiliar executaram suas ações apenas em 2010, o que justifica o período de 1 a 2 anos de 
acompanhamento para um número significativo de famílias. Em média 20% das famílias estiveram mais de 
três anos em acompanhamento, pois a mudança na concepção da superação da violação de direitos é lenta e, 
possivelmente o mesmo aconteça com as famílias que ingressaram em 2010 ou 2011. O percentual de famílias 
de 1 a 6 meses é significativo, dadas às ampliações ocorridas.
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Em média, 70% das ações realizadas pelas equipes técnicas foram destinadas ao acompanhamento familiar, 
enquanto 30% significaram participações em reuniões, tanto as realizadas na própria entidade, quanto às de 
articulação da rede. Nesse montante, incluem-se as reuniões de supervisão que algumas equipes participaram e 
as reuniões com a gestão técnica e operacional do CREAS. 

Quanto às ações desenvolvidas com as famílias as que predominam são os atendimentos individuais e as visitas 
domiciliares. A visita domiciliar é uma estratégia bastante utilizada na Proteção Social Especial de Média 
Complexidade, tendo em vista que as equipes tem como referência o fato da família não procurar pelo 
atendimento considerando a violação de direitos já ter ocorrido. Também há vários atendimentos individuais às 
crianças e adolescentes e vem sendo refletida a necessidade de discussão de metodologia de trabalho com 
famílias na média complexidade a partir de abordagens grupais. 

Os Programas de Transferência de Renda que as famílias mais acessam são o Programa Bolsa Família e o 
Benefício de Prestação Continuada – BPC, muitas recebem outros tipos de benefícios como o VIVALEITE e o 
Prato Cheio Campinas. Importante destacar que algumas famílias acessam, concomitantemente, alguns destes 
programas/benefícios, na perspectiva da qualificação da atenção prestada. 
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O primeiro ano de execução do PAEFI foi em 2011 quando ocorreu o reordenamento das ações, por meio de 
transferência de famílias entre as equipes da Proteção Social Especial de Média Complexidade, a partir da 
necessidade de territorialização das famílias, adequação conforme as violações ocorridas e o público-alvo de 
cada Serviço. 
O gráfico apresenta o desligamento de famílias para outros Serviços devido ao reordenamento, acima, mas esse 
número, na sua maioria, indica apenas o referenciamento para o mesmo Serviço PAEFI, em regiões diferentes 
e, ainda, em algumas situações referenciadas para outros Serviços da média complexidade. 
Desta forma, as famílias que de fato foram desligadas apresentam como principal motivo do desligamento 
(25%) a superação da situação de violação de direitos, também podemos supor que as referenciadas para 
Serviços da Proteção Social Básica também minimizaram as situações de violação de direitos vivenciadas, 
totalizando assim 31% de superações das violações, num universo de                     117 desligamentos durante o 
ano. 
A mudança da família para outras regiões ou municípios também é significativa neste universo, representando 
28% do total de desligamento.

ANÁLISE GERAL DO SERVIÇO 

A gestão técnica e operacional do Serviço, durante o ano de 2011, foi de responsabilidade do DOAS/CREAS e 
algumas estratégias previstas no Plano Municipal de Assistência Social –  PMAS 2010/2013 puderam se 
efetivar, apesar de ainda estar formatado conforme os Programas VDCCA, POASF, ESCCA e PETI, que eram 
executados em 2010, e que em 2011 foram substituídos pelo PAEFI, conforme Tipificação Nacional dos 
Serviços Socioassistenciais.
As estratégias previstas no PMAS que foram implementadas no Serviço PAEFI foram:

• Estimulo à participação das equipes em Cursos, Conferências, Seminários e Congressos;
• Definição de territórios de atendimentos, conforme incidência do fenômeno e demanda apresentada pelo 

CREAS, ainda que algumas equipes tenham permanecido durante todo o ano em processo de transição, 
pois o processo de territorialização foi iniciado em 2011 e permanece em curso;

• Ampliação do quadro de Recursos Humanos, para execução do Serviço por meio da ampliação dos recursos 
cofinanciados e provenientes do FMDCA, ainda que isso tenha gerado questionamentos quanto à 
necessidade da execução do PAEFI diretamente pelo poder público (defesa da responsabilidade do Poder 
Público na execução do serviço), além da preocupação com a qualidade do serviço prestado que deve ser 
continuado, interdisciplinar e com recursos adequados as demandas. Observam-se uma grande rotatividade 
de profissionais que pode ser em virtude de baixos salários, diferentes condições de trabalho apresentado na 
Rede Socioassistencial, entre outros fatores;

• Fomento das ações com foco na matricialidade sociofamiliar;

• Estímulo ao trabalho de forma articulada e intersetorial com os diferentes níveis da proteção social, com a 
Rede Socioassistencial, Sistema de Garantia de Direitos e demais políticas públicas, visto ser um grande 
desafio.

• Realização de reuniões e contatos sistemáticos com as equipes do Serviço, visando discussão teórica, 
metodológica e prática;

• Participação da gestão técnica operacional nas discussões de casos junto às equipes do Serviço e rede 
intersetorial;
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• Definição de fluxos para os atendimentos das famílias (referência e contrarreferência), bem como 
instrumentais de acompanhamento;

• Estímulo à participação na Comissão de Combate à VDCCA/CMDCA;

Durante o ano de 2011, foram realizadas novas discussões sendo possível refletir pontos que foram fortalecidos 
durante a execução dos antigos Programas de VDCCA, POASF, ESCCA e PETI e imprimidos ao Serviço 
PAEFI. Também foi possível atualizar as estratégias e resultados esperados para o Serviço a partir de sua nova 
configuração.

Dentre os pontos refletidos foi possível destacar algumas forças que permeiam as equipes que executaram o 
Serviço, que contribuíram para a consolidação das ações e objetivos do PAEFI, são elas:
• Autonomia dos profissionais no processo de execução do trabalho técnico. Embora isso precise ser 

fortalecido em algumas entidades.
• Estímulo à estruturação física, organizacional, para possibilitar o enfrentamento das dificuldades que se 

impõem à realização do trabalho com famílias na Média Complexidade, numa Metrópole como Campinas.
• A qualificação profissional, comprometimento e os vínculos criados entre equipes e famílias 

acompanhadas;
• A disponibilidade dos profissionais para trabalhar em rede, fundamental para o trabalho com violações de 

direitos.
• A riqueza do trabalho interdisciplinar que a composição Assistente Social – Psicólogo (a) possibilita;

Apesar dos avanços conquistados em 2011, algumas ações precisam ser implementadas em 2012, a saber:

• Garantir supervisão técnica para todas as equipes, fundamental para o fortalecimento das ações executadas 
na Média Complexidade;

• Fomentar a formação continuada com foco na Proteção Social Básica e Especial;
• Continuidade dos reordenamentos necessários e da estruturação do trabalho.

ii. Mulher em Situação de Violência Doméstica de Gênero –  Violência Física, 
Psicológica, Patrimonial, Sexual, Moral e Ameaça de Morte – e seu Respectivo Núcleo 
Familiar

Descrição: Prestar atendimento psicológico, social, psicossocial e orientação jurídica às mulheres vítimas de 
violência doméstica de gênero (física, psicológica, sexual, moral e patrimonial) e suas famílias, visando o 
resgate de sua cidadania, autonomia e autoestima;

• Enfrentar e combater os efeitos da violência doméstica contra as mulheres, em consonância com a Lei 
Maria da Penha (Lei Federal n° 11.340/2006);

• Contribuir para o fortalecimento da mulher, visando o rompimento do ciclo de violência de gênero, no 
interior da sua família;

• Processar a inclusão das famílias no sistema de proteção social e nos serviços públicos, conforme 
necessidades;

• Contribuir para restaurar e preservar a integridade e as condições de autonomia da mulher e sua família;
• Realizar acompanhamento sociofamiliar através do atendimento psicossocial, contribuindo para o 

fortalecimento da família no desempenho de sua função protetiva e garantia de seus direitos.

Regiões de Abrangência: Norte; Sul; Leste; Sudoeste; e Noroeste.

Rede Executora: Vide Anexo C
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Em todas as regiões constata-se um número significativo de famílias que possuem em sua composição 
mulheres em situação de violação de direitos (vítimas de violência), porém as regiões de maior ênfase são 
respectivamente: 27% Região Sul, 23% Região Leste, 19% Região Norte, 16% Região Sudoeste e 15% Região 
Noroeste.

GRÁFICO 80: 

As faixas etárias de maior incidência foram de: 25 a 39 anos, 40 a 49 anos, 50 a 59 anos.
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GRÁFICO 81:

As Mulheres possuem em sua maioria de 1 a 2 filhos, o que corresponde a 59%. De 3 a 5 filhos 
correspondendo 25%, de 06 a 8 filhos 6 % e 10% não possuem filhos. 

A unidade executora atendeu de Janeiro a Dezembro de 2011 de 113% a 230% da meta cofinanciada, Houve 
picos de atendimentos em março, maio, junho e outubro, respectivamente.
A realidade do atendimento às famílias é a mesma dos atendimentos às mulheres, tendo em vista que o trabalho 
prevê o atendimento aos componentes do grupo familiar como um todo. A unidade executora atendeu, no 
mínimo, um componente familiar por mulher atendida.
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Constata-se que a origem da demanda atendida de maior preponderância advém de outros órgãos, tais como: 
Conselhos Tutelares, CEI, DAS/Leste, CBM, COHAB, reincidências, UNIMED, seguida de busca espontânea, 
CEAMO respectivamente, o que nos sinaliza a importância da consolidação do fluxo operacional através de 
gestão pública.

Os tipos de violências atendidas que mais predominaram em 2011 foram violência psicológica/moral, violência 
física, violência sexual/abuso/exploração, seguida de outras decorrentes de discriminação.
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O tempo de permanência no serviço está intimamente ligado aos tipos de violências versus os recursos internos 
e externos que a mulher e/ou família possuem para ressignificação da situação familiar vivenciada. As maiores 
permanências com relação ao tempo de atendimento no serviço foram:                até 6 meses; seguido de acima 
6 meses até 2 anos, dependendo da realidade de cada caso.

GRÁFICO 86: MULHERES ATENDIDAS VERSUS ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS, 
2011

As estratégias metodológicas de maior preponderância realizadas para as mulheres vítimas de violência foram: 
articulações com a rede de atenção a esta demanda; atendimentos individuais psicossociais; elaboração de 
plano individual e/ou familiar de atendimento; e visitas domiciliares psicossociais, seguida de mobilização da 
família extensa e ampliada. 
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Para os componentes do grupo familiar as estratégias que mais sobressaíram foram: participação em atividades 
internas e externas à instituição (grupos reflexivos realizados na comunidade); atendimento psicossocial; e 
visitas domiciliares. 
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Frente à realidade situacional do serviço desenvolvido, conforme visualizamos acima, os resultados sociais 
esperados, que mais se destacaram, foram: 17% redução de violações de direitos/agravamentos/reincidência; 
17% identificações de violações de direitos; 13% fortalecimento dos vínculos familiares; 13% fortalecimento 
do exercício da cidadania; 12% ressignificação das relações familiares, seguida dos demais resultados 
constatados, respectivamente.
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Observamos que não ocorreram desligamentos nos meses de março e outubro, mas, porém, nos meses de 
janeiro, junho e novembro houve maior incidência de desligamentos. Com relação aos desligamentos verifica-
se que maior incidência foi 53% em função de não adesão ao serviço, 18% rompimento do ciclo da violência, 
4% abrigamentos institucionais, 4% não localização do endereço da usuária, e os demais apontados, 
respectivamente

ANÁLISE GERAL DO SERVIÇO

Com relação ao PMAS 2010/2013 avaliam-se como estratégias realizadas, a efetivação dos planos individuais 
e/ou familiar de atendimentos, a intensificação das ações com o foco na matricialidade familiar (olhar 
ampliado para a família como um todo), o fortalecimento da família no desempenho de sua função protetiva, 
bem como maior aproximação com as políticas setoriais, com foco na intersetorialidade.
Verifica-se que, de acordo com as análises acima descritas, o maior desafio para o desenvolvimento desse 
Serviço em 2012 é a consolidação da gestão operacional através de gestão pública, objetivando o 
acompanhamento operacional, bem como o estabelecimento do fluxo operacional da rede executora de forma 
sistemática e articulada com os Serviços/Rede Socioassistencial de atenção às famílias que em sua composição 
possuem mulheres vítimas de violência, no sentido de complementaridade à rede do PAEFI, acarretando maior 
resolutividade do trabalho. Ressalta-se também a necessidade de intensificar a utilização do SIGM e do 
SISNOV.

iii. Idosos e suas famílias que vivenciam violações de direitos

Descrição: Prestar atendimento psicossocial à pessoa idosa vítima de violência doméstica, ao familiar agressor 
e aos demais membros da família;
• Contribuir para o fortalecimento da família no desempenho de sua função protetiva e de cuidados;
• Contribuir para restaurar a integridade e as condições de autonomia da pessoa idosa;
• Processar a inclusão das famílias no sistema de proteção social e nos serviços públicos, conforme a 

necessidade;
• Contribuir para romper com padrões violadores de direitos;
• Contribuir para a diminuição da incidência e reincidência de violação de direitos.

Regiões de Abrangência: Município de Campinas

Rede Executora: Vide Anexo C
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A faixa etária de maior predominância é de 65 a 79 anos; e de 80 a 85 anos.

A prevalência do sexo é o feminino, as mulheres atendidas em sua maioria são viúvas, dependentes 
socioeconomicamente dos familiares, filhos/noras e/ou netos, que as expõem às situações de violência. 
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A rede cofinanciada é composta de 2 unidades executoras, que juntas perfazem uma meta cofinanciada de 150 
usuários/mês. Observa-se que os meses de maior atendimento foram no 2° semestre.                 Vale ressaltar 
que uma das entidades iniciou seu atendimento em Fevereiro/2011, pois o mês de Janeiro correspondeu às 
necessidades de implantação do Serviço. 

Com relação ao número de atendimentos às famílias, verificamos que a maior incidência foi no                  2° 
semestre. 
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A região de maior incidência foi a Sul, seguida pela Noroeste. Constata-se que os bairros mais antigos e 
populosos contêm a maior frequência de pessoas idosas.

Com relação ao fluxo de referenciamento das denúncias, realizado pelo CRI – Centro de Referencia do Idoso, 
constata-se que a Sul é mais frequente.
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GRÁFICO 96:

Os tipos de violências predominantes foram: violência psicológica/moral; negligência; abuso 
financeiro/exploração; violência física; e abandono. Vale ressaltar que uma pessoa idosa pode ser vítima de 
mais de um tipo de violência.

Com relação ao tempo de permanência nos serviços varia de acordo com a complexidade e recursos internos e 
externos que a pessoa idosa e familiares possuem para o enfrentamento da realidade de violação de direitos. O 
tempo de permanência com maior preponderância foi: De 06 meses a 01 ano e de 01 a 5 anos. 
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As estratégias metodológicas de maior ênfase realizadas às pessoas idosas foram, respectivamente: articulações 
com a Rede Socioassistencial e demais políticas setoriais; atendimento individual sistemático; mobilização da 
família extensa e ampliada; visitas domiciliares psicossociais; entrevistas individuais psicossociais; plano 
individual e/ou familiar; e mobilização das redes sociais de apoio.   

Quanto às estratégias metodológicas realizadas para os componentes do grupo familiar, as que tiveram maior 
preponderância foram: atendimento individual sistemático; Plano de Atendimento Individual e Familiar; 
entrevistas individuais psicossociais; visitas domiciliares psicossociais, mobilização das redes sociais de apoio 
e atendimento grupal, respectivamente.
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O acesso à Política de Saúde ocorreu através da realização em sua maioria de pessoas idosas que necessitaram 
de consultas de atenção básicas, de consultas especializadas, de consulta em Saúde Mental e de pessoas idosas 
que necessitaram de consultas de atenção básica, especializadas, e de saúde mental, simultaneamente.  

A partir do desenvolvimento dos serviços os resultados esperados que mais se sobressaíram foram: melhoria na 
qualidade de vida; fortalecimento da convivência familiar e comunitária; e redução dos agravos decorrentes de 
situações de violações.
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Os meses de maior número de desligamentos foram Fevereiro, Maio, Julho, Janeiro e Setembro, sendo que os 
motivos de maior relevância foram: rompimento com o ciclo da violência; óbitos; abrigamento institucional; 
afastamento do agressor; inclusão no Programa de Atendimento Domiciliar; dentre outros motivos não 
expressivos, porém significativos.  

Os acessos aos programas de transferência de renda e outros benefícios socioassistenciais às pessoas idosas 
precisam ser intensificados. 
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A demanda reprimida foi maior nos meses iniciais do ano. Vale ressaltar que é prática dos serviços priorizarem 
o atendimento à demanda reprimida do mês anterior. Também há de se considerar inferências nesta questão 
com relação à rotatividade de RH (demissões/admissões), férias e início de atendimento de uma das unidades 
executoras em fevereiro.

Os procedimentos junto ao SIGM ocorreram, a partir de julho, com pico em agosto/201; o que deverá ser 
intensificado em 2012.

ANÁLISE GERAL DO SERVIÇO

Com relação ao Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Família e Indivíduos – PAEFI Idosos e 
suas famílias que vivenciam violações de direitos, frente às estratégias previstas no PMAS 2010/2013, 
verificam-se que as ações executadas foram: o fortalecimento da construção do Plano Individual e Familiar de 
Atendimento de forma articulada intersetorialmente, o fortalecimento de ações com foco na matricialidade 
sociofamiliar e redes extensa e solidária, o aperfeiçoamento do fluxo operacional de atendimento às pessoas 
idosas vítimas de violência e a inclusão na Rede Socioassistencial e nas políticas setoriais, o fortalecimento e 
unificação da metodologia de trabalho frente à Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais
Os desafios para 2012 são: repensar o local de uma das unidades executoras, tendo em vista as dificuldades de 
acesso da demanda das pessoas atendidas, embora este fato tenha sido minimizado com o atendimento na 
comunidade e na sede por meio de parcerias efetivadas; consolidar a integração dos CREAS, enquanto Política 
de Atendimento da Proteção Social Especial de Média Complexidade; e aprimorar o processo de atendimento 
regionalizado deste Serviço.

iv. Violência Sexual – Crianças e Adolescentes
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Descrição: Serviço de apoio, orientação e acompanhamento a famílias com um ou mais de seus membros 
em situação de ameaça ou violação de direitos. Compreende atenções e orientações direcionadas para a 
promoção de direitos, a preservação e o fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e sociais e para 
o fortalecimento da função protetiva das famílias diante do conjunto de condições que as vulnerabilizam 
e/ou as submetem a situações de risco pessoal e social.
O atendimento fundamenta-se no respeito à heterogeneidade, potencialidades, valores, crenças e 
identidades das famílias. O serviço articula-se com as atividades e atenções prestadas às famílias nos 
demais serviços socioassistenciais, nas diversas políticas públicas e com os demais órgãos do Sistema de 
Garantia de Direitos. Deve garantir atendimento e providências necessárias para a inclusão da família e 
seus membros em serviços socioassistenciais e/ou em programas de transferência de renda, de forma a 
qualificar a intervenção e restaurar o direito.

Regiões de Abrangência: Município de Campinas

Rede Executora: Vide Anexo C

    
Legenda: VSDCCA – Violência Sexual Doméstica Contra Crianças e Adolescentes

O universo de crianças e adolescentes considerado na violência sexual doméstica foi de 4.420. Ressaltando que 
não significa que sejam crianças/adolescentes diferentes, pois uma mesma pode ter sido acompanhada o ano 
inteiro pelo Serviço. Desta forma, estamos considerando a média predominante de faixa etária, que neste caso é 
equilibrada entre as faixas.

Legenda: ESCCA - Exploração Sexual Comercial contra Crianças e Adolescentes

O universo de crianças e adolescentes considerado neste gráfico é de 2.025. A maioria composta por 
adolescentes, idade em que começam a participar de atividades noturnas e consequentemente ampliam a 
vulnerabilidade para o fenômeno.
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Este Serviço se subdivide entre três entidades que fazem o acompanhamento da ESCCA, cuja equipe de 
referência são três profissionais, sendo um Assistente Social, um Psicólogo e um Educador Social e uma 
entidade que faz o acompanhamento de VSDCCA, suja equipe é composta apenas pelo Assistente Social e 
Psicólogo.
Em abril, houve ampliação de 60 metas de atendimento com recursos do FMDCA.
A faixa etária que predomina nos dois segmentos é a de 10 a 15 anos e o sexo é o feminino

Nos grupos familiares da VSDCCA a predominância está na faixa etária de 26 a 45 anos, somando uma média 
de 53% do universo total que é composto por 3.121 pessoas.
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Quanto aos jovens e adultos em ESCCA predomina a faixa de 16 a 25 anos. Esta faixa etária predomina em 
ESCCA, pois o público-alvo é, geralmente, de adolescentes.  O universo considerado nesta análise é de 2.694 
pessoas.

O sexo que predomina nesse grupo também é o feminino.
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A região com maior número de atendimentos foi a Sul, seguida pela Noroeste. O universo considerado foi de 
1.798 famílias. Ressaltando que estamos trabalhando com média de atendimento, pois a mesma família pode 
ficar em atendimento por muitos anos e, no entanto, ser computado nos dados todos os meses.
Os bairros que predominaram no atendimento da região Sul são os que compõem a região do Parque Oziel, 
Jardim Campo Belo e Jardim Paranapanema. No entanto, ocorrem atendimentos em toda a região de forma 
geral.

A região com maior número de famílias em acompanhamento é a Sul. A região Sudoeste também tem destaque 
nos atendimentos de ESCCA, em um universo de 1.132 famílias. Ressaltando que estamos trabalhando com 
média de atendimento, pois a mesma família pode ficar em atendimento por muitos anos e, no entanto, ser 
computado nos dados todos os meses.
Os bairros que predominaram no atendimento da região Sul foram os que compõem a região do Jardim Campo 
Belo e Cidade Singer. Também houve algumas ocorrências na região do Jardim Paranapanema, Parque 
Jambeiro e São Bernardo.
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Em abril, houve ampliação de 60 metas de atendimento com recursos do FMDCA, para a entidade que executa 
VSDCCA, tendo em vista a demanda que estava reprimida e a gravidade deste fenômeno.
Durante todos os meses, as metas foram cumpridas, em junho houve uma inconsistência no preenchimento do 
instrumental, por isso só apareceram 149 famílias em acompanhamento.
Em ESCCA as metas não chegaram a ser totalmente preenchidas, que desencadeou mudanças na configuração 
interna de Serviço para 2012.
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Tanto em VSDCCA quanto em ESCCA (gráfico abaixo), muitas famílias estão em acompanhamento há mais 
de três anos (30 e 25 % respectivamente). Em VSDCCA, muitas famílias ingressaram neste ano, devido à 
ampliação das metas que ocorreu em abril e das readequações referentes à transição dos antigos programas de 
VDCCA, POASF e PETI para PAEFI. 

A participação em reuniões ocupa grande parte do tempo das equipes. No entanto, há que observar que a 
equipe de VSDCCA é composta por 6 duplas e uma única unidade executora, o que aumenta a contagem no 
número de reuniões, tendo em vista que os instrumentais eram preenchidos pelas duplas individualmente.
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Tanto em VSDCCA quanto em ESCCA, muitas famílias estão em acompanhamento há mais de três anos (30 e 
25 % respectivamente). Em VSDCCA, muitas famílias ingressaram neste ano, devido à ampliação das metas e 
das readequações que ocorreram na transição dos antigos programas de VDCCA, POASF e PETI para PAEFI. 
Muitas famílias que estavam em atendimento nesses Programas migraram para este PAEFI e trocaram a 
entidade que fazia o acompanhamento. Estas situações estão sendo objeto de discussão e acompanhamento da 
gestão operacional.  
Pelo menos metade do tempo das equipes foi ocupado com participação em reuniões, durante o ano de 2011, 
situação esta que vem sendo monitorada e acompanhada pela gestão pública. No entanto, há que observar que a 
equipe de VSDCCA é composta por 6 duplas e uma única unidade executora e a contagem das ações 
executadas foi dimensionado individualmente por dupla, mesmo que todas tenham participado das mesmas 
reuniões. O mesmo não ocorreu em ESCCA, pois as equipes unidades executoras eram separadas embora duas 
entidades fossem responsáveis pela execução de quatro regiões diferentes.
Nas ações de atendimentos VSDCCA predominou mais atendimentos com as famílias, seguidos dos 
atendimentos com as crianças e adolescentes e visitas domiciliares. Em ESCCA, predominou as visitas 
domiciliares, seguido dos atendimentos com crianças e adolescentes e com as famílias.

No Serviço de VSDCCA, como explicamos anteriormente o instrumental foi preenchido por duplas 
individualizadas o que multiplica o número de reuniões de equipe por exemplo. Porém nas reuniões internas 
são consideradas reuniões de equipe, discussão de casos, supervisão, entre outras. Nas reuniões externas, estão 
computadas as reuniões com a gestão pública, discussão de casos com a rede de atendimento, SGD, entre 
outras. Essas reuniões são importantes, pois fazem parte da articulação da rede de atendimento e do 
fortalecimento do Serviço.
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60% das reuniões que as equipes de ESCCA participaram foram realizadas na própria entidade, podendo ser 
estas reuniões de supervisão, com coordenação geral da entidade, coordenação técnica, equipe ou todos os 
funcionários. Em VSDCCA as reuniões internas significaram 40% das participações em reuniões.  
Ressaltando que esta rede participa ativamente da organização dos eventos referentes ao 18 de Maio, que é o 
Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual Contra Crianças e Adolescentes, participou de supervisão duas 
horas semanais e de 40 horas de capacitação que são computadas nas reuniões internas.

Nas ações de atendimentos VSDCCA predominou mais atendimentos com as famílias, seguidos dos 
atendimentos com as crianças e adolescentes e visitas domiciliares. 

Em ESCCA, predominou as visitas domiciliares, seguido dos atendimentos com crianças e adolescentes e com 
as famílias.
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O principal motivo de desligamento do segmento de VSDCCA foi à superação das situações que levaram as 
famílias ao acompanhamento neste PAEFI, em seguida aparece o remanejamento da família para outra unidade 
de atendimento da PSE – Média Complexidade.
Em ESCCA também prevalecem entre os desligamentos, aqueles ocorridos pela superação das situações que 
levaram as famílias ao acompanhamento do Serviço, em seguida aparece a não localização da família e a não 
adesão como motivos predominantes. 

ANÁLISE GERAL DO SERVIÇO

A gestão técnica e operacional do Serviço, durante o ano de 2011, foi de responsabilidade do CREAS e 
algumas estratégias previstas no Plano Municipal de Assistência Social –  PMAS 2010/2013 puderam se 
efetivar, apesar dele ainda estar formatado conforme os Programas (VDCCA, POASF, ESCCA e PETI) que 
eram executados em 2010 e que em 2011 foram substituídos pelo PAEFI, conforme Tipificação Nacional dos 
Serviços Socioassistenciais.
As principais mudanças ocorridas nesse Serviço em 2011 foram à separação de ESCCA da rede de Rua e a 
inclusão da Violência sexual doméstica contra crianças e adolescentes nos fenômenos abordados neste Serviço.

As estratégias previstas no PMAS que foram implementadas no Serviço PAEFI – Violências Sexuais foram:

• Estimulo à participação das equipes em Cursos, Conferências, Seminários e Congressos;
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•  Definição de territórios de atendimentos, conforme incidência do fenômeno e demanda apresentada pelo 
CREAS, ainda que algumas equipes tenham permanecido durante todo o ano em processo de transição, o 
processo de territorialização foi implantado em 2011;

• Ampliação do quadro de Recursos Humanos, para execução do Serviço, por meio da ampliação dos 
recursos cofinanciados e provenientes do FMDCA, ainda que isso tenha gerado alguns questionamentos 
quanto à execução do PAEFI não ser realizada diretamente pelo poder público;

• Fomento das ações com foco na matricialidade sociofamiliar;

• Estímulo ao trabalho de forma articulada e intersetorial com os diferentes níveis da proteção social, com a 
Rede Socioassistencial, Sistema de Garantia de Direitos e demais políticas públicas.

• Realização de reuniões e contatos sistemáticos com as equipes do Serviço, visando discussão teórica, 
metodológica e prática;

• Participação da gestão técnica operacional nas discussões de casos junto às equipes do Serviço e rede 
intersetorial;

• Definição de fluxos para os atendimentos das famílias (referência e contrarreferência), bem como 
instrumentais de acompanhamento;

• Estímulo à participação na Comissão de Combate à VDCCA, ESCCA e Criando Redes/CMDCA; 
• Publicação do livreto “Nós e os Nós” divulgando a metodologia do trabalho;
• Garantia de supervisão técnica para todas as equipes e realização de capacitação sobre o fenômeno da 

violência sexual e o trabalho com famílias;

Durante o ano de 2011, foram realizadas novas discussões onde foi possível refletir pontos que foram 
fortalecidos durante a execução dos antigos Programas de VDCCA, POASF, ESCCA e PETI e imprimidos ao 
Serviço PAEFI durante este ano. Também foi possível atualizar as estratégias e resultados esperados para o 
Serviço a partir de sua nova configuração
Dentre os pontos refletidos foi possível destacar algumas forças que permeiam as equipes que executaram o 
Serviço, que contribuíram para a consolidação das ações e objetivos do PAEFI, são elas:

• A qualificação profissional, comprometimento e os vínculos criados entre equipes e famílias 
acompanhadas;

• A disponibilidade para trabalhar em rede, fundamental para o trabalho com violações de direitos.

• A riqueza do trabalho interdisciplinar que a equipe ampliada Assistente Social/Psicólogo/Educador Social 
possibilita;

Apesar dos avanços conquistados em 2011, algumas ações precisam ser implementadas em 2012, a saber:

• Continuidade da supervisão técnica para todas as equipes, fundamental para o fortalecimento das ações 
executadas na Média Complexidade;

• Fomentar a formação continuada das equipes;
• Construção de metodologia para o PIFA –  Plano Individual e Familiar de Atendimento, de forma 

articulada, interinstitucional e intersetorial com o Sistema de Garantia de Direitos –  SGD e com a 
participação dos indivíduos e suas famílias; 

• Mapeamento dos equipamentos de atenção a crianças e adolescentes em ESCCA nas cinco regiões;
• Contratação de instituto de pesquisa para elaboração do diagnóstico, Plano Operativo Local –  POL e 

material didático e de divulgação; 
• Mapeamento da incidência e localização do fenômeno nos territórios, mediante contratação de serviço 

especializado para a realização da pesquisa;
• Fomentar a cultura da informação

• Realização de simpósios, seminários, workshop e fórum permanente de debates. 

b) Serviço Especializado em Abordagem Social

i. Crianças e Adolescentes

Descrição: Serviço ofertado de forma continuada e programada com a finalidade de assegurar trabalho 
social de abordagem e busca ativa que identifique, nos territórios, a incidência de trabalho infantil, 
mendicância, exploração sexual comercial, situação de rua, dentre outras. Deverão ser consideradas praças, 
entroncamento de estradas, fronteiras, espaços públicos onde se realizam atividades laborais, locais de 
intensa circulação de pessoas e existência de comércio, terminais de ônibus, trens e outros.
O Serviço deve buscar a resolução de necessidades imediatas e promover a inserção na Rede de Serviços 
Socioassistenciais e das demais políticas públicas na perspectiva da garantia dos direitos.
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O Serviço Especializado em Abordagem Social terá gestão única com equipes de trabalho distintas, uma 
para abordagem de 0 a 17 anos e 11 meses, iniciado por ONG cofinanciada a partir de dezembro de 2011, 
sem a presença de familiares, e outra para abordagem de pessoas acima de 18 anos e grupo familiar.

Regiões de Abrangência: Município de Campinas

Rede Executora: Vide Anexo C 

GRÁFICO 128:

A faixa etária que predominou foi a de 10 a 12 anos, com grande incidência também para a faixa acima dessa 
idade.

GRÁFICO 129:

A grande predominância em relação ao sexo foi para os meninos. 
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A região de Campinas que mais teve meninos em situação de rua foi a Sudoeste, seguida pela região 
Metropolitana. É provável que a incidência de crianças e adolescentes atualmente esteja mais concentrada fora 
na região central da cidade, em decorrência do policiamento e fiscalização que ocorre com mais freqüência. 
Nas regiões mais afastadas, com menor intensidade de policiamento, predominantemente guarda municipal, e 
outros agentes de fiscalização como SETEC e EMDEC (dentro dos terminais de transporte público) faz-se 
necessário a ampliação das ações de abordagens sociais.

A maioria das abordagens ocorreu na Região do Terminal Ouro Verde e em outros locais, como por exemplo: 
Balão do Castelo; Avenida Orozimbo Maia; e Rua José Paulino. Em seguida, aparece a Região da Avenida 
John Boyd Dunlop e outros pontos da Região Central. 

GRÁFICO 132:
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GRÁFICO 133:

No ano de 2011, o Serviço começou a ser executado apenas no mês de dezembro, quando ocorreu o respectivo 
cofinanciamento.  Neste período houve a abordagem de 39 crianças e adolescentes nas ruas de Campinas, 
sendo que a meta estabelecida inicialmente de 100 crianças e adolescentes não chegou a ser atingida.
As principais ações realizadas, além das abordagens efetivadas, foram à atualização de prontuários e contatos 
telefônicos com as famílias e com a rede de atendimento, seguidas das visitas domiciliares e elaboração de 
relatórios para outros serviços do Sistema de Garantia de Direitos.
Os referenciamentos para as crianças, adolescentes e /ou suas famílias envolveram mais o abrigo especializado, 
serviços da Proteção Social Básica (Convivência e Fortalecimento de Vínculos), DAS e CRAS e serviços da 
saúde. O PETI também teve frequente interação com este Serviço.

ANÁLISE GERAL DO SERVIÇO 

Tendo em vista o início da execução do referido Serviço apenas em dezembro de 2011 a Gestão Pública do 
Serviço ainda não está totalmente delineada. Sendo assim, precisará de esforços em 2012 para construir uma 
gestão que colabore na construção das diretrizes, escopo e metodologia do Serviço, frente às especificidades do 
fenômeno.
A entidade que executa este Serviço atende o público alvo de crianças e adolescentes, não tendo sido possível 
constituir uma equipe que unificasse os diferentes ciclos de vida da população em situação de rua, conforme 
preconizava a Resolução SMCAIS n° 01/2010, nas respectivas diretrizes.
Também não foi possível ampliar a ação para todos os territórios, ficando inicialmente prioritária a região 
central e pontos focados de alguns territórios. Para estender a ação a todos os territórios faz-se necessária a 
ampliação das equipes de trabalho e um mapeamento dos locais de maior demanda.
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Como a execução ainda é recente, não houve nenhum processo de capacitação e dada à especificidade do 
trabalho e do público alvo, faz muito importante que isso ocorra em 2012.
Quanto ao SIGM, é necessário refletir de que forma as crianças e adolescentes serão associadas, tendo em vista 
que o Serviço tem como objetivo inicial a abordagem e o referenciamento social.
Para 2012, será necessário centrar esforços na gestão técnica e operacional do trabalho para que seja possível 
construir um Serviço integrado com a rede de atendimento socioassistencial, capaz de colaborar na produção 
de indicadores e no georreferenciamento das pessoas em situação de rua, tendo em vista a contribuição para 
maior articulação do Sistema de Garantias de Direitos, com os demais municípios da Região Metropolitana e 
comissões e fóruns destinados ao fortalecimento da Política, conforme preconiza o PMAS 2010/2013.

ii. Adultos

Descrição: Serviço ofertado, de forma continuada e programada, com a finalidade de assegurar o trabalho 
de abordagens e de buscas ativas que identifique territórios, a incidência de pessoas em situação de rua, 
crianças, adolescentes, jovens adultos, adultos, dentre outras.

Regiões de Abrangência: Município de Campinas

Rede Executora: Vide Anexo C

As faixas etárias de maior incidência dos atendidos foram de 25 a 39 anos, de 40 a 49 anos. Destes,       77% 
são do sexo masculino e 23% do sexo feminino.
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A maior presença nas ruas das pessoas atendidas foi mendicantes, coletor de reciclagens, pessoas sem 
ocupação definida, seguida de vendedores informais.

Quanto à procedência dos atendidos da Região Metropolitana de Campinas – RMC destacaram-se os seguintes 
municípios: Campinas; Hortolândia; Sumaré; E Monte Mor.
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A Rede Socioassistencial para este serviço é composta de 1 unidade executora, sendo que esta atendeu as 
metas cofinanciadas na maioria dos meses de 2011, inclusive superando a meta cofinanciada. Os meses que 
não atingiram as metas cofinanciadas tiveram como motivação a sazonalidade, circularidade que são peculiares 
a esta população, bem como é necessário considerar férias dos profissionais que atuam na abordagem, embora 
exista revezamento. Outro fator é o apoio do SARES, na Operação Inverno.

Constata-se que o número de famílias atendidas em relação ao número de usuários atendidos é bem menor, isto 
se deve a especificidade desta população, no tocante as relações familiares, que são frágeis e em muitas vezes 
inexistentes. Continua sendo um desafio a implementação do trabalho com famílias, dado principalmente a 
dificuldade de acesso, estabelecida tanto pelo usuário como pelos próprios familiares.

As regiões com maior número de abordagens são a Leste, Sul e Norte. A região Leste abrange a área Central, 
onde se concentra um grande número de pessoas em situação de rua.
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As formas de acesso com maior preponderância foram: busca ativa (ação cotidiana/abordagem); Serviços de 
Saúde; adesão espontânea/atendimento na sede; e atendimento de solicitação de Munícipe.

As estratégias metodológicas de maior evidência foram: abordagem de rua; entrevistas psicossociais e 
intervenções para o retorno à família de origem.
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A grande maioria dos atendidos são pessoas acometidas de problemas de saúde mental com comorbidade, 
seguida de alcoolistas e/ou dependentes de substâncias psicoativas. Fato que visualiza a importância do 
trabalho intersetorial, principalmente com a Política de Saúde. Desafio constante é o estabelecimento de 
competências na abordagem de rua com relação à Política de Saúde.

GRÁFICO 143:

Intervenções que tiveram como foco o retorno à família de origem e/ou comunidade, maior evidência foi às 
articulações/contatos com famílias extensa e/ou ampliada e visitas domiciliares. 

 

O tempo de permanência no Município de Campinas, não necessariamente em situação de rua, de maior 
incidência foi: acima de 10 anos; de 2 a 5 anos; e de 2 meses a 6 meses. 
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O acesso de maior preponderância foi os benefícios compensatórios, seguidos de documentação civil.

Os motivos de desligamentos de maior ênfase foram: autonomia institucional; inadaptação ao Serviço em 
função do perfil; e retorno à família de origem.

ANÁLISE GERAL DO SERVIÇO

O Serviço Especializado em Abordagem Social (Adulto) executou suas ações de acordo com a Tipificação 
Nacional de Serviços Socioassistenciais, proporcionou a inclusão dos indivíduos e familiares no sistema de 
proteção social, desempenhou ações que objetivaram o fortalecimento dos vínculos familiares e contribuiu para 
a redução das violações de direitos das pessoas em situação de rua atendidas, portanto esteve em consonância 
com o PMAS 2010/2013. 

c) Serviço de Proteção Social a Adolescentes

i. Em cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida – LA

Descrição: Serviço executado por Entidades parceiras cofinanciadas, com porta de entrada, gestão da rede, 
estudo de casos pelo CREAS, bem como monitoramento pela CSAC. O serviço tem por finalidade prover 
atenção socioassistencial e acompanhamento a adolescentes e jovens em cumprimento de medidas 
socioeducativas, em meio aberto, determinadas judicialmente. Para a oferta do serviço faz-se necessário à 
observância da responsabilização face ao ato infracional praticado, cujos direitos e obrigações devem ser 
assegurados de acordo com as legislações e normativas específicas para o cumprimento da medida. 
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O acompanhamento social ao adolescente e ao grupo familiar deve ser realizado de forma sistemática, 
garantindo o acompanhamento contínuo e o desenvolvimento do Plano Individual de Atendimento – PIA. Aos 
Adolescentes deve haver a garantia de frequência mínima semanal
No acompanhamento da medida de Prestação de Serviços à Comunidade o serviço deverá identificar no 
município os locais para a prestação de serviços, a exemplo de: entidades sociais, programas comunitários, 
hospitais, escolas e outros serviços governamentais. A prestação dos serviços deverá se configurar em tarefas 
gratuitas e de interesse geral, com jornada máxima de oito horas semanais, sem prejuízo da escola ou do 
trabalho, no caso de adolescentes maiores de 16 anos ou na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. 
A inserção do adolescente em qualquer dessas alternativas deve ser compatível com suas aptidões e 
favorecedora de seu desenvolvimento pessoal e social.

Regiões de Abrangência: Município de Campinas

Rede Executora: Vide Anexo C  

GRÁFICO 147:

A faixa etária que predomina nesse tipo de Medida Socioeducativa é a que abrange dos 16 aos 18 anos.  

GRÁFICO 148:

A predominância é do sexo masculino e a região de maior incidência de adolescentes em cumprimento de 
medida socioeducativa/liberdade assistida é a Sul.

GRÁFICO 149:

101

Fonte: PMC – SMCAIS – CSAC 2011



A região de maior incidência de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa/Liberdade Assistida 
é a Sul, principalmente nos bairros com maior vulnerabilidade social e tráfico de drogas, como as regiões do 
Jardim Campo Belo; Parque Oziel; e Jardim Paranapanema.

GRÁFICO 150:

Quanto aos atos infracionais praticados a grande prevalência é o tráfico de drogas, seguido do roubo 
qualificado. 
É importante destacar que o tráfico de drogas é considerado pela OIT –  Organização Internacional do 
Trabalho, Convenção n° 82/2000, do qual o Brasil é signatário, UMA DAS PIORES FORMAS DO 
TRABALHO INFANTIL; muitas vezes, a família acredita que o filho que trabalha, não está cometendo ato 
infracional

GRÁFICO 151: 
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As metas de atendimento foram integralmente cumpridas apenas no mês de Dezembro de 2011. As principais 
ações transitaram em torno dos atendimentos dos orientadores de medida, seguidas pelos atendimentos em 
grupos e ações de inserção e acompanhamento escolar dos adolescentes em cumprimento de Medidas 
Socioeducativas – MSE.

GRÁFICO 152: 
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Em relação às atividades com os adolescentes as ações que mais predominaram estiveram relacionadas à 
ampliação do universo cultural e o desenvolvimento de potencialidade, habilidades, talentos e formação 
cidadã, como, por exemplo, palestras, debates, fóruns, atividades artísticas, culturais e esportivas, discussões 
sobre o projeto de vida, atividades para conhecimento do território e oficinas sobre sexualidade entre outras.

GRÁFICO 154:

Quanto aos desligamentos efetuados, os motivos que mais prevaleceram foram à substituição de Medida 
Socioeducativa – MSE para privação de liberdade e o cumprimento integral da MSE de Liberdade Assistida – 
LA, o que significa que houve interrupção no cumprimento da MSE, por isso ele recebeu internação sanção, ou 
a prática de outro ato infracional.
Quanto ao cumprimento integral da MSE, significa que o adolescente frequentou o Serviço durante o tempo 
determinado judicialmente.

GRÁFICO 155: 
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Quanto aos Programas de Transferência de Renda que as famílias deste Serviço acessam está o Programa Ação 
Jovem, por tratar-se de um Serviço destinado aos adolescentes, depois aparecem os Programas: Renda Cidadã; 
e Jovem.Com.

ANÁLISE GERAL DO SERVIÇO

As estratégias previstas para o PMAS em relação a este Serviço estão sendo implementadas a saber:
Gestão Técnica Pública do Serviço – É de responsabilidade do CREAS e está acontecendo de forma contínua e 
sistemática, sendo que a municipalização do Serviço de Proteção Social aos Adolescentes em Cumprimento de 
Medidas Socioeducativas de Liberdade Assistida –  LA e de Prestação de Serviços à Comunidade –  PSC 
também se efetivou;
GT’s Intersetoriais e Interinstitucionais – ocorrem sistematicamente encontros com unidades executoras de LA, 
PSC, Privação de Liberdade e representantes das Secretarias Municipais de Assistência, Saúde e Educação. 
Bem como Comissão no CMDCA que discute ações e diretrizes para esta política no Município;
O acolhimento inicial ao adolescente, logo após a audiência judicial e a orientação à família, para inclusão do 
adolescente na executora de MSE é realizado por profissional do CREAS, na antiga Central de Vagas, 
realizado no espaço físico da Vara da Infância e da Juventude, Fluxos, protocolos e interface com a Divisão 
Regional da Secretaria de Desenvolvimento Social do Governo do Estado de São Paulo –  DRADS/SEDS e 
com o Sistema de Garantia de Direitos, estão sob responsabilidade do Gestor Público (CREAS); 
Em 2011, foi possível garantir uma dupla de assistente social e psicólogo para trabalhar exclusivamente com 
famílias dos adolescentes em cumprimento de Medida Socioeducativas em Meio Aberto no Município de 
Campinas. Este trabalho será concebido e definido juntamente com a gestão do CREAS, durante o ano de 
2012.
As famílias acompanhadas pelo Serviço de MSE/LA que forem público-alvo para o acompanhamento familiar 
do PAEFI serão referenciadas para o CREAS, seguindo protocolo estabelecido para esse fim, bem como a 
inclusão e referenciamento para Serviços da Proteção Social Básica acontecerão em todos os atendimentos.
Em relação ao SIGM, somente em meados de 2011, foi possível definir junto a Promotoria da Infância e 
Juventude a questão do resguardo do sigilo de justiça que envolve o atendimento destes adolescentes e discutir 
as diretrizes para associação dos adolescentes ao SIGM. Portanto, essa ação precisa ser implementada em 
2012.

Desafios que se mantém para o ano de 2012: 

• Construção do Plano Municipal de Medidas Socioeducativas, elaborado pelo gestor/CREAS e aprovação 
do CMDCA. É importante enfatizar que o plano municipal deverá ter como base o Plano Nacional de 
Atendimento Socioeducativo (com prazo até abril para ser elaborado e publicizado pela Secretaria Nacional 
dos Direitos Humanos, ligada à Presidência da República e a elaboração do Plano Estadual de MSE);  

• Construção coletiva do trabalho metodológico com as famílias dos adolescentes; 
• Definição de papéis e atribuições dos coordenadores dos programas e orientadores de medidas; 
• Contratação de servidores públicos para execução do serviço, e para isso o concurso público para a 

Assistência Social tem que ser efetivado; 
• Reordenamentos necessários para cumprimento de diretrizes e normas nacionais. 

ii. Em Prestação de Serviços à Comunidade – PSC

Descrição: Também esse serviço como o de Liberdade Assistida, tem no CREAS a porta de entrada, a gestão 
do serviço, estudo de casos, e pela CSAC o monitoramento, e avaliação. O serviço tem por finalidade prover 
atenção socioassistencial e acompanhamento a adolescentes e jovens em cumprimento de medidas 
socioeducativas, em meio aberto, determinadas judicialmente, bem com as suas famílias. Para a oferta do 
serviço faz-se necessário à observância da responsabilização face ao ato infracional praticado, cujos direitos e 
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obrigações devem ser assegurados de acordo com as legislações e normativas específicas para o cumprimento 
da medida.  (PMAS 2012 - 2013).
O acompanhamento social ao adolescente e ao grupo familiar deve ser realizado de forma sistemática, 
garantindo o acompanhamento contínuo e o desenvolvimento do PIA/PIFA. Aos adolescentes deve haver a 
garantia de frequência mínima semanal.

Regiões de Abrangência: Município de Campinas

Rede Executora: Vide Anexo C

GRÁFICO 156: 

As 80 metas de atendimento foram integralmente cumpridas apenas no mês de Dezembro de 2011. A faixa 
etária que predomina nesse tipo de Medida Socioeducativa é a que abrange dos 16 aos 18 anos. 

GRÁFICO 157: 

A predominância é do sexo masculino.

GRÁFICO 158: 
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A região de maior incidência de adolescentes em cumprimento de MSE/LA é a Sul. 

GRÁFICO 159: 

Quanto aos atos infracionais praticados a grande prevalência é o tráfico de drogas, seguido do roubo simples.
GRÁFICO 160: 
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As metas de atendimento foram cumpridas em quase todos os meses, sendo que em alguns ultrapassou a meta 
estabelecida. 

GRÁFICO 161: 

As principais ações transitaram em torno dos atendimentos dos orientadores de medida, seguidas pelos 
atendimentos psicossociais. Cabe ressaltar que a concepção deste Serviço, sobre o atendimento psicossocial é 
mais abrangente que Assistente Social e Psicólogo, sendo que provavelmente este atendimento foi em dupla de 
profissionais, mas não necessariamente desses profissionais.

GRÁFICO 162:
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Em relação às atividades com os adolescentes as ações que mais predominaram estiveram relacionadas à 
ampliação do universo cultural e o desenvolvimento de potencialidade, habilidades, talentos e formação cidadã 
como, por exemplo, palestras, debates, fóruns, atividades artísticas, culturais e esportivas, discussões sobre o 
projeto de vida, atividades para conhecimento do território e oficinas sobre sexualidade entre outras. 

GRÁFICO 163: 

Quanto aos desligamentos efetuados, os motivos que mais prevaleceram foram à substituição da MSE para 
privação de liberdade e o cumprimento integral da MSE de LA, o que significa que houve interrupção no 
cumprimento da MSE, por isso ele recebeu internação sanção, ou a prática de outro ato infracional.
Quanto ao cumprimento integral da MSE, significa que o adolescente freqüentou o Serviço durante o tempo 
determinado judicialmente.

GRÁFICO 164: 

Quanto aos Programas de Transferência de Renda que as famílias deste Serviço acessam está o Programa Ação 
Jovem, por tratar-se de um Serviço destinado a adolescentes, depois aparecem os Programas: Renda Cidadã; 
Jovem.Com; e Bolsa Família.

ANÁLISE GERAL DO SERVIÇO

As estratégias previstas para o PMAS em relação a este Serviço estão sendo implementadas, a saber:
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Gestão Pública do Serviço –  está acontecendo sob responsabilidade do CREAS; GT’s Intersetoriais e 
Interinstitucionais –  ocorrem bimestralmente encontros com unidades executoras de LA, PSC, Privação de 
Liberdade e representantes das Secretarias Municipais de Assistência, Saúde e Educação. Bem como Comissão 
no CMDCA que discute ações e diretrizes para esta política no Município; Central de Vagas no espaço físico 
da Vara da Infância e da Juventude está funcionando sob a gestão do CREAS; Fluxos, protocolos e interface 
com a DRADS e com o Sistema de Garantia de Direitos, estão sob responsabilidade do Gestor Público 
(CREAS); Em 2011, foi possível garantir uma dupla de Assistente Social e Psicólogo para trabalhar 
exclusivamente com famílias dos adolescentes em cumprimento de Medida Socioeducativas em Meio Aberto 
no Município de Campinas. Este trabalho será definido juntamente com a gestão do CREAS. 
As famílias acompanhadas pelo Serviço de MSE LA que forem público-alvo para o acompanhamento familiar 
do PAEFI serão referenciadas para o CREAS, bem como o referenciamento para Serviços da Proteção Social 
Básica acontecerão em todos os atendimentos.
Em relação ao SIGM, somente em meados de 2011, foi possível definir junto a Promotoria da Infância e 
Juventude a questão do resguardo do sigilo de justiça que envolve o atendimento destes adolescentes e discutir 
as diretrizes para associação dos adolescentes ao SIGM. Portanto, essa ação precisa ser implementada em 
2012. 

d) Programa de Atendimento Domiciliar a Idosos com Grau de Dependência II Vítimas 
de Violência Doméstica

Descrição: Atender e acompanhar, no domicílio, as dificuldades e/ou necessidades dos idosos em situação de 
maior vulnerabilidade social com nível de dependência Grau II, conforme preconiza a ANVISA, 
prioritariamente aqueles vítimas de violência doméstica; Inclusão e atualização das pessoas idosas e suas 
famílias no Sistema Integrado de Governança Municipal – SIGM, até julho de 2011.
Garantir o atendimento e melhoria da qualidade de vida dos idosos com dependência de Grau II, através de 
cuidadores domiciliares secundários e supervisão de equipe psicossocial.

Regiões de Abrangência: Município de Campinas

Rede Executora: Vide Anexo C

As faixas etárias com maior incidência foram: 43% de 65 a 79 anos; 25% de 80 a 85 anos; 23% de 86 a 90 
anos; 6% de 60 a 64 anos; e 3% de 90 a 100 anos, respectivamente.
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Constata-se que 64% dos atendidos são do sexo feminino, e 34% são do sexo masculino.

Este serviço é realizado por 1 unidade executora (ONG), com 30 metas cofinanciadas. A unidade executora 
atendeu, em 2011, de 80% a 97% das metas cofinanciadas, como podemos observar no gráfico acima.

Com relação às famílias atendidas observamos que, a unidade executora atendeu de 80% a 74% das metas 
cofinanciadas. 
O número de famílias é menor que o número de pessoas idosas atendidas, visto que em alguns casos os 
mesmos não têm vínculos familiares e/ou estes são fragilizados que restringe o atendimento.
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Durante 2011, foram referenciados, pelo CRI – Centro de Referência do Idoso, 9 pessoas para atendimento, 
sendo que a região de moradia de maior preponderância foi a Leste.

Os tipos de violência que mais se sobressaíram foram: violência psicológica/moral; e negligência.
 

Com relação ao tempo de permanência no Serviço, constatamos que 66% de 1 a 2 anos; 28% acima de       6 
meses; e 6% até 6 meses. Vale ressaltar que o tempo de permanência das pessoas idosas neste Serviço depende 
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dos recursos internos e externos que o mesmo e os familiares possuem, bem como a inferência das condições 
de dependência de Grau II.

As regiões de moradia são representadas por 29% da Leste; 26% da Noroeste; 18% da Sul; 15% da Norte; e 
12% da Sudoeste.

Em função das características deste Serviço, atendimento domiciliar, o gráfico acima apresenta uma visão das 
demandas operacionais/tempo que o mesmo requer. Constamos que 67% dos atendidos necessitam de 
atendimento domiciliar por 4 horas diárias; 12% dos atendidos por 6 horas diárias;      12% são pessoas idosas 
institucionalizadas que mantêm vínculo com a equipe do programa e 7% de        2 horas diárias. Vale ressaltar 
que o número de pessoas idosas que necessitavam de 8 horas diárias, já foi maior, porém a partir do trabalho 
desenvolvido pode diminuir o número de horas de atenção domiciliar, proporcionando não só o resgate de 
vínculos no âmbito familiar, mas também o fortalecimento da responsabilização dos familiares para com os 
atendidos.
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Monitoramentos à distância é uma prática cotidiana do Serviço, dado as necessidades do perfil do programa. 
Observa-se que 54% são monitoramentos à distância nos fins de semana, 36% são de monitoramento à 
distância nos períodos noturno e 10% de monitoramento à distância nos feriados.  

As estratégias metodológicas de maior incidência realizadas para as pessoas idosas atendidas foram: 
Articulações com a Rede Socioassistencial e setorial, Planejamento das ações junto aos técnicos e cuidadores 
domiciliares, Acompanhamento e supervisão do trabalho desenvolvido, Elaboração do plano individual e/ou 
familiar e atendimentos realizados pelos cuidadores no domicílio.
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Os acessos aos programas de transferência e renda e outros benefícios ocorreram a partir de maio/2011, tendo 
picos nos meses de agosto, setembro, outubro e dezembro. O acesso de maior relevância foi o BPC – Benefício 
de Prestação Continuada. 

Os resultados esperados de maior ênfase foram: 17% melhoria na qualidade de vida; 16% redução das 
violações dos direitos socioassistenciais, seus agravamentos e reincidências; 15% ressignificação e preservação 
dos vínculos familiares; 14% rompimento do ciclo da violência doméstica e familiar; e ampliação da 
capacidade protetiva das famílias.
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Os desligamentos ocorreram somente nos meses de agosto, outubro e novembro/2011, pelos motivos de óbitos 
e abrigamento institucional. A realidade situacional das pessoas idosas e familiares, quando iniciam o 
atendimento, são bastante fragilizadas, tanto fisicamente como psicologicamente, e a reversão deste quadro, 
depende dos recursos internos e externo que ambos possuem para enfrentamento da situação problema, 
distanciando a possibilidade de desligamento do serviço por outros motivos que não o óbito e abrigamento 
institucional.

ANÁLISE GERAL DO SERVIÇO

O Programa de Atendimento Domiciliar a Idosos com Grau de Dependência II – Vítimas de Violência, não era 
previsto na tipificação, porém foi implantado a partir de demandas apontadas pelo órgão gestor operacional. 
Durante 2011, desenvolveu suas ações, em conformidade com a Resolução n° 01/2010, em consonância com 
seus objetivos e diretrizes. Consolidou-se como Política de Atendimento à Pessoa Idosa junto à Rede 
Socioassistencial de Proteção Social de Média Complexidade. Obteve êxito na relação com as demais políticas 
sociais, possibilitando inclusão e/ou acesso das pessoas idosas e seus familiares à Rede Socioassistencial e 
demais políticas setoriais. Viabilizou o fortalecimento de ações com foco na matricialidade sociofamiliar e 
redes extensas e solidária. Desenvolveu a construção dos planos individuais e/ou familiar. Portanto analisamos 
que a mesma executou as estratégias previstas no Plano Municipal de Assistência Social – PMAS 2010/2013. 
Vale ressaltar que, para 2012, este programa será reordenado para Serviço de Atendimento Domiciliar para 
Pessoas com Deficiência e Pessoas Idosas na Proteção Social de Média Complexidade. Salientamos que este 
programa está sendo referência para outros municípios.

e) Serviço Especializado para pessoas em Situação de Rua

Descrição: Serviço ofertado para pessoas que utilizam as ruas como espaço de moradia e/ou sobrevivência. 
Tem a finalidade de assegurar atendimento e atividades direcionadas para o desenvolvimento de sociabilidade, 
na perspectiva de fortalecimento de vínculos interpessoais e/ou familiares que oportunizem a construção de 
novos projetos de vida.
Deve oferecer trabalho técnico para a análise das demandas dos usuários, orientação individual e grupal e 
encaminhamentos a outros serviços socioassistenciais e demais políticas públicas que possam contribuir na 
construção da autonomia, da inserção social e da proteção às situações de violência.

Regiões de Abrangência: Norte; Sul; Leste; Sudoeste; e Noroeste.

Rede Executora: Vide Anexo C
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A Rede Socioassistencial é composta de 4 unidades executoras, sendo 3 ONG’s que perfazem um total de 
metas cofinanciadas de 190 usuários/mês, e 1 OG com capacidade de atendimento de 60 usuários/mês, 
totalizando 250 usuários/mês. Observa-se que as metas foram alcançadas em todos os meses, tendo picos de 
atendimentos nos meses de maio a setembro/2011, em decorrência da operação inverno que é realizada neste 
período. Considera-se aqui o número de atendimentos realizados em todos os serviços durante o ano de 2011.

As faixas etárias de maior predominância nestes serviços foram: 43% usuários de 25 a 39 anos; 25% de 40 a 49 
anos; 13% de 18 a 24 anos; 12% de 50 a 59 anos, respectivamente. Observam-se um crescente número em 
todas as faixas etárias de atendimentos às pessoas em situação de rua no 2° e 3° trimestres de 2011. Sendo que 
70% dos atendidos são do sexo biológico masculino e 30% feminino. 
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Quanto à procedência dos atendidos da Região Metropolitana de Campinas – RMC, Campinas perfaz o maior 
número de usuários, seguida de Hortolândia; Sumaré; Indaiatuba; e Monte Mor, respectivamente. Observa-se 
que a grande maioria é munícipe, o que demanda um olhar para ações preventivas às situações de rua.

Constatou-se que a preponderância da origem dos usuários foi dos municípios da Região Metropolitana de São 
Paulo, seguida dos demais Municípios de São Paulo e de Outros Estados. Demonstrando um crescente do 
processo migratório interestadual, dependendo em muitas vezes das oportunidades de trabalho sazonal.
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As formas de acesso a este serviço de maior preponderância foram: Demanda espontânea, atendimento através 
do Serviço 156/PMC, referenciamento do SARES, atendimento através de solicitação de munícipe, e 
referenciamento da Rede Socioassistencial.

Com relação ao número de atendimento a maior incidência foi respectivamente: os egressos do sistema 
penitenciário, itinerantes e migrantes, moradores de Campinas em situação de rua (munícipes). Cabe ressaltar a 
importância de estabelecer políticas intersetoriais de inclusão aos egressos do sistema prisional. A gestão 
operacional da SMCAIS já iniciou um processo de articulação com o Centro de Atendimento aos Egressos e 
Famílias –  CAEF, da Secretaria de Administração Penitenciária do Governo do Estado de São Paulo, na 
perspectiva da busca de estratégias para efetivar essa inclusão.
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Observa-se que a incidência maior de permanência no Município de Campinas, não necessariamente de 
pessoas em situação de rua, foi de 6 a 10 anos; seguida de 2 anos a 5 anos; e de 2 meses a 6 meses.        

       

As estratégias metodológicas realizadas junto aos usuários e familiares com maior frequência foram: 
entrevistas/atendimento com Assistente Social; grupos socioeducativos e reflexivos; atendimento com 
Terapeuta Ocupacional; oficinas de geração de renda; atendimento psicossocial; ações que objetivem o retorno 
à família de origem; e oficinas de potencialização para o trabalho. 
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De acordo com o desenvolvimento do trabalho e adesão dos usuários, os Serviços desenvolveram ações 
metodológicas, com o foco na reinserção ao mundo do trabalho, através de oficinas de geração de renda; 
serviços de intermediação de mão de obra; inserção no mercado informal; e inserção no mercado formal.

O acesso aos direitos civis, aos benefícios sociais, previdenciários e compensatórios, se fez presente através de 
referenciamentos aos serviços correspondentes. Sendo o de maior incidência os benefícios compensatórios, 
seguidos dos benefícios sociais, documentação civil e previdenciários. 

Observamos que os resultados de maior incidência foram identificação das violações de direitos; redução das 
violações de direitos socioassistenciais, fortalecimento da auto-estima, ressignificação das experiências 
vividas, elaboração de um novo projeto de vida dentre os outros. 

ANÁLISE GERAL DO SERVIÇO
 

Em relação ao Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua, avalia-se que os mesmos executaram 
as estratégias prescritas de acordo com a Resolução n° 01/2010, da SMCAIS, estando em consonância com o 
PMAS 2010/2013, na medida em que apresentaram resultados significativos para a população atendida, como 
elaboração de novos projetos de vida, retornos às famílias e/ou aos municípios de origem, retorno ao mundo do 
trabalho, etc. Avaliou-se positivamente o trabalho desenvolvido pelas unidades executoras, frente aos 
resultados alcançados em 2011. Com relação ao SARES, que é OG, está previsto o reordenamento do Serviço, 

121



o qual desempenhará a função de Centro para a População em Situação de Rua realizando a gestão da Rede 
Socioassistencial de Atenção à População de Rua na Proteção Social de Média Complexidade.
Desafios para 2012: implementação do Centro Pop; consolidação da gestão do fluxo operacional da rede; 
capacitação das equipes; incrementação dos procedimentos junto ao SIGM; implementação da Política 
Intersetorial de Atenção às Pessoas em Situação de Rua, envolvendo todas as Secretarias Municipais, 
principalmente, as de Saúde; Trabalho e Renda; e de Segurança.

f) Serviço de Atendimento à População Migrante, Itinerante e em Situação de Rua 

Descrição: Respeitar o fluxo operacional do recâmbio estabelecido em conjunto com o gestor da SMCAIS e a 
Rede Socioassistencial de atenção à população em situação de rua; Propiciar um espaço de escuta em ambiente 
protegido e eticamente orientado; Oferecer atendimento social aos usuários demandatários do serviço.

Regiões de Abrangência: Norte; Sul; Leste; Sudoeste; e Noroeste.

Rede Executora: Vide Anexo C

As faixas etárias predominantes são: de 25 a 39 anos, seguida de 18 a 24 anos. 

A Rede Socioassistencial era composta de 1 unidade executora cofinanciada. Este programa realizou em 2011 
a gestão do recurso financeiro para o recâmbio. A unidade executora durante 2011 não atingiu a meta 
cofinanciada, conforme demonstra o gráfico acima. Salientamos que o mesmo foi objeto de discussão e 
reavaliação da continuidade, fato que culminou com a desabilitação do mesmo em 2012.
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Os municípios de maior incidência foram Campinas; e Hortolândia; seguidos de Sumaré; Paulínia; e Monte 
Mor, respectivamente.

Observa-se que as procedências dos usuários fora da RMC destacaram-se: demais Cidades do Estado de São 
Paulo; Municípios da RMSP; seguida de outros Estados. Demonstra a importância da articulação com os atores 
da política de atenção à população de extra-Campinas e região.

Constata-se que a permanência dos usuários no Município de Campinas, varia de 1 a 10 dias; de 11 a      20 
dias; de 2 meses a 6 meses; de 2 anos a 5 anos; e acima de 10 anos. Verifica-se que, em sua maioria, o público-
alvo deste Serviço é itinerante, migrante e munícipes em situações emergenciais de rua.
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Com relação ao recâmbio, verifica-se que as unidades executoras que demandaram com maior frequência 
foram: SAMIM; SARES; DAS; CRAS; SOS Rua; e Abrigo Sara M. Todos os serviços pertencentes à Rede 
Socioassistencial, conforme fluxo pré-estabelecido pela Gestão Pública.

Dentre as estratégias metodológicas realizadas ao usuário e familiares atendidos, as preponderantes foram 
entrevistas com Assistente Social, articulações por telefone com municípios de origem/familiares, 
referenciamento à Rede Socioassistencial/população de rua, articulações com outros parceiros e orientações 
sociais. Estas estratégias vão ao encontro da realidade situacional do programa. (local/Rodoviária).
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Dentre os benefícios acessados a documentação civil seguida dos benefícios previdenciários e sociais foram os 
mais frequentes e demandados.

Pela própria característica e perfil do programa, os resultados de maior preponderância foram o retorno à 
família e/ou comunidade e outras demandas sociais específicas do contexto da Rodoviária, como, por exemplo, 
visitas/articulações aos familiares dos egressos do sistema penitenciário, em função de indultos e acolhimento 
institucional.

ANÁLISE GERAL DO SERVIÇO

Este programa está incluso nas estratégias de reordenamento dos Serviços Socioassistenciais de Atenção à 
População em Situação de Rua, conforme descrito no Plano Municipal, de Assistência Social –  PMAS 
2010/2013 e de acordo com a Resolução CNAS n° 109 – Tipificação dos Serviços Socioassistenciais.
Este programa durante 2011 passou por reavaliação tendo em vista que o mesmo atendia não só o público-alvo 
de pessoas em situação de rua, mas também um número significativo da demanda oriunda da Rodoviária. 
Outro aspecto avaliado é que o mesmo não estava em consonância com a Resolução 109/CNAS – Tipificação 
Nacional dos Serviços socioassistenciais. Em decorrência dessa avaliação, o Programa não foi habilitado em 
2012. O recurso financeiro correspondente a este programa foi alocado para o Serviço Especializado para 
Pessoas em Situação de Rua, objetivando a implementação das ações desse Serviço, através da potencialização 
do quadro de recursos humanos com a dupla psicossocial.
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g) Comunidade Terapêutica (em transição)

i. Adultos

Descrição: Serviço de apoio institucional temporário para pessoas adultas residentes no Município de 
Campinas, dependentes de substâncias psicoativas, com o acompanhamento focado na matricialidade familiar, 
com orientação e encaminhamentos dos usuários e seus familiares que se encontram em situação de ameaça ou 
violação de direitos.

Regiões de Abrangência: Todo Território Nacional

Rede Executora: Vide Anexo C 

Observa-se que a faixa etária mais atingida é de 25 a 39 anos, em seguida a de 18 a 24 anos e a menor 
incidência é na faixa etária de 40 a 49 anos.

A Região Metropolitana de Campinas – RMC apresenta o maior número de atendimentos seguido de outras 
cidades do Estado de São Paulo e a menor demanda foi da Região Metropolitana de São Paulo – RMSP. Foram 
registrados 49 atendidos de Campinas.
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O atendimento geral da entidade foi bem superior ao das metas cofinanciadas, ou seja: 5 metas destinadas ao 
sexo masculino e 1 ao sexo feminino.
Em relação a este gráfico destaca-se o benefício previdenciário de Auxílio-Doença, tendo em vista que a 
dependência de substâncias psicoativas é tratada como doença e, portanto, da Área da Saúde.

A deficiência intelectual e mental aparece em todos os trimestres, como também a visual a menor incidência é 
de deficiência física.
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De um modo geral a entidade realizou diversas ações para alcançar seus objetivos, destaca-se no              2° 
trimestre o aconselhamento individual, as oficinas socioeducativas e atendimento psicológico individual, no 3° 
trimestre sobressaiu o aconselhamento familiar e o atendimento individual do Serviço Social. Observa-se que 
foi crescente as oficinas socioeducativas, decrescendo no 4° trimestre.

A entidade realizou reuniões em todos os trimestres, destacando as intersetoriais no território.                  O 3° 
trimestre foi o que apresentou menor número de reuniões.

Nos três últimos trimestres houve uma maior participação em eventos de capacitação, sendo que no primeiro 
não realizaram nenhuma capacitação.
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A entidade realizou os referenciamentos para toda a Rede Socioassistencial, com grande destaque para a 
Saúde; Proteção Social Básica/CRAS; e Trabalho e Renda.

A rede que mais ofertou atendimento foi a Área de Saúde. 

Quanto à demanda reprimida, observamos que os quatro trimestres apresentaram defasagem de vagas, com 
destaque maior para os três últimos trimestres.

ANÁLISE GERAL DO SERVIÇO
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A entidade, no decorrer de 2011, atingiu os objetivos, ofertando através de suas ações o acesso aos direitos 
socioassistenciais; prevenção de situações de isolamento social e acolhimento institucional, fortalecimento da 
convivência familiar e rede comunitária, melhoria da qualidade de vida familiar, redução dos agravos 
decorrentes de situações violadas de direitos, inclusão dos usuários e famílias na Rede Socioassistencial e 
demais políticas públicas. Considerando que se trata de programa em transição, importante se faz a 
interlocução entre as Secretarias: de Saúde; e de Cidadania, Assistência e Inclusão Social, como também os 
Conselhos Setoriais.  

ii. Adolescentes   

Descrição: O Serviço de Apoio Institucional Temporário para Adolescentes, do sexo masculino e feminino, 
residentes no Município de Campinas, dependentes de substâncias psicoativas, tem o seu atendimento focado 
na matricialidade familiar, com orientação e acompanhamento dos adolescentes e seus familiares que se 
encontram em situação de ameaça ou violação de direitos.
• Atender adolescentes dependentes de substâncias que se encontram em situação de vulnerabilidade pessoal 

e social, residentes em Campinas;
• Atender adolescentes dependentes de substâncias psicoativas em situação de rua/ESCCA referenciados 

pelo CREAS e serviços de abordagem social;
• Realizar atendimento por profissionais do Serviço Social e da Psicologia, oferecendo ambiente protegido e 

suporte tanto aos adolescentes quanto às suas famílias/rede significativa;
• Propiciar atenção e orientações direcionadas para a promoção de direitos, a preservação e o fortalecimento 

de vínculos familiares, comunitários e sociais;
• Fortalecer a função protetiva das famílias/rede significativa diante do conjunto de condições que as 

vulnerabilizam e/ou as submetem a situações de risco pessoal e social;    

• Assegurar a inclusão dos adolescentes e suas famílias na Rede Socioassistencial;
• Promover a ressignificação das experiências dos adolescentes frente aos contextos sociais, culturais e a sua 

relação com a dependência de substâncias psicoativas;

• Considerar a preconização da RDC n° 29/2011, da Agência de Vigilância Sanitária – ANVISA, referente à 
regulamentação de Comunidades Terapêuticas e o Manual de Orientação para instalação e funcionamento 
das comunidades terapêuticas no Estado de São Paulo.

Objetivos:
• Atender adolescentes dependentes de substâncias psicoativas que se encontram em situação de 

vulnerabilidade pessoal e social, residentes em Campinas;
• Atender adolescentes dependentes de substâncias psicoativas em situação de rua/ESCCA referenciados 

pelo CREAS e serviços de abordagem social;
• Realizar atendimento por profissionais do Serviço Social e da Psicologia, em ambiente protegido, que 

forneça suporte tanto aos adolescentes quanto às suas famílias/rede significativa;
• Contribuir para o fortalecimento da família/rede significativa no desempenho de sua função protetiva;
• Realizar a inclusão das famílias no sistema de proteção social e nos serviços públicos, conforme 

necessidades;
• Contribuir para restaurar e preservar a integridade e as condições de autonomia dos usuários;
• Contribuir para romper com padrões violadores de direitos no interior da família;
• Contribuir para a reparação de danos e da incidência de violação de direitos;
• Prevenir a reincidência de violação de direitos.

Regiões de Abrangência: Todo o território nacional

Rede Executora: Vide Anexo C
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São predominantes nos atendimentos as demais cidades do Estado de São Paulo e Campinas.
 

Quanto à situação escolar a maioria frequenta a FUMEC – Fundação Municipal para Educação Comunitária, 
que é educação para adultos, constatando, desta forma, que a maioria abandona os estudos quando se viciam 
em algum tipo de substância quimiodependente.

Quanto ao tempo de permanência observamos que no primeiro e terceiro trimestre houve falta de adesão ao 
tratamento uma vez que os adolescentes permaneceram no programa apenas no primeiro mês, considerando 
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que a duração de cada tratamento é de 90 dias. Em contrapartida nos três primeiros trimestres houve 
adolescentes que permaneceram no programa por um período superior ao definido como ideal para 
permanência do adolescente na entidade.

 Observa-se que apenas o ecstasy vem sendo utilizado em menor quantidade, quanto às outras substâncias 
ficaram similares entre si.

Quanto aos desligamentos no primeiro e terceiro trimestre a maioria retornou à família de origem, sendo que o 
quarto trimestre modificou totalmente a situação, ou seja, a maioria estava em início de tratamento e 
consequentemente não teve este tipo de desligamento.
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Todos os trimestres o atendimento foi superior a meta cofinanciada, com exceção do quarto trimestre.

As famílias foram envolvidas durante todo o processo de tratamento, demonstrando, desta forma, o 
fortalecimento de vínculos e o esforço de todas as partes para o sucesso final do usuário.

As atividades predominantes foram psicológico individual, orientações sobre políticas sociais e 
aconselhamento individual, através de atendimento individual e grupal, com dupla psicossocial e elaboração do 
plano individual e familiar de atendimento e articulação com a Rede Socioassistencial e demais órgãos do 
Sistema de Garantia de Direitos –  SGD. Também se realizaram oficinas socioeducativas e inclusão em 
ambiente de convivência e sociabilidade para fortalecimento de vínculos sociofamiliares e sociocomunitários.
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Verifica-se a predominância do fortalecimento dos vínculos pessoais e comunitários e a participação em 
atividades grupais. Observa-se a inclusão dos adolescentes e suas famílias na Rede Socioassistencial, como 
também a participação dos adolescentes e suas famílias e rede significativa em atividades grupais externas e 
internas à Comunidade Terapêutica, contribuindo no processo de autonomia e independência.

ANÁLISE GERAL DO SERVIÇO

O referido Serviço está em fase de transição e depende da interlocução entre as Secretarias Municipais: de 
Cidadania, Assistência e Inclusão Social; e de Saúde, como também os referidos Conselhos afins destas duas 
citadas Pastas.
O serviço contribuiu para melhorar a qualidade de vida das famílias envolvidas bem com a redução de 
adolescentes dependentes de substancias psicoativas.
Contribuiu para a redução dos agravos decorrentes de situações violadoras de direitos com inclusões dos 
adolescentes e suas famílias na Rede Socioassistencial e demais políticas públicas, propiciaram também a 
inclusão na rede de ensino formal. Os adolescentes adquiriram maior autonomia e independência

h) Programa de Atenção às Pessoas com Deficiência (em transição)

Descrição: Contribuir para o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários das pessoas com 
deficiência e seu grupo familiar, promovendo a inclusão nos serviços socioassistenciais e acesso aos benefícios 
assistenciais e previdenciários.

Regiões de Abrangência: Município de Campinas

Rede Executora: Vide Anexo C 
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A faixa etária de maior frequência nos Serviços de Atenção às Pessoas com Deficiência – PCD é de 18 a 39 
anos seguida pela de 7 a 11 anos.

27% dos usuários são procedentes da região Sul e 11% de outras cidades.

Na sua maioria, as entidades cumpriram a meta proposta. Entretanto, alguns Serviços, durante o ano, foram 
reordenando as suas metas, de acordo com o cadastro de usuários que efetivamente frequentavam a entidade. 
Registra-se nos meses de janeiro e julho a diminuição da frequência dos usuários em função das férias.
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Dos 302.288 atendimentos registrados aos usuários as estratégias metodológicas usadas se concentram 43% no 
atendimento de fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, 29% no atendimento pedagógico e 13% em 
atendimento da equipe de reabilitação. 
Portanto, os Serviços, de maneira geral, ofertam mais atendimentos na Área da Saúde e da Educação.

Os dados demonstram que dos 20.978 atendimentos realizados às famílias a maior incidência é de: 37% pelo 
Serviço Social; 21% pelo Psicólogo; e 16% pela dupla Psicossocial em atendimento de grupos de famílias. 
Observa-se que tanto as visitas domiciliares integrantes do Plano de Atendimento Familiar, quanto às visitas 
domiciliares emergenciais realizadas em caso de extrema necessidade, correspondem a 2% do total dos 
atendimentos às famílias.

Dos usuários atendidos, 522 acessaram benefícios de transferência de renda, sendo o mais significativo, com 
89% o Beneficio de Prestação Continuada – BPC.

ANÁLISE GERAL DO SERVIÇO

No ano de 2011 não houve organização do processo de transição por meio da articulação entre os gestores das 
Políticas de Assistência Social, de educação e de saúde.  No entanto, todos os Serviços continuaram atendendo 
sua usual demanda e na sua maioria com foco na Área da Saúde e da Educação.
Apesar dos Serviços registrarem atendimentos às famílias, aproximadamente, 37% é realizado por Assistentes 
Sociais, 20% por Psicólogos e 16% de atendimentos psicossociais aos grupos de famílias. 
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O número de famílias referenciadas aos CRAS/DAS ainda não é representativo.
Todas as entidades mantêm prontuário de usuários e registros de atendimentos.
Em 2011 as entidades definiram sua área preponderante de atendimento e, em 2012, poderão adequar sua 
missão institucional e objetivos em conformidade com as diretrizes da Política de Assistência Social. 
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IV PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

A Prefeitura Municipal de Campinas, por intermédio da Secretaria de Cidadania, Assistência e Inclusão Social, 
gestora da Política Municipal de Assistência Social, passa a implementar ações compromissadas com o 
reordenamento de ações e a implementação de novos Serviços. Entre essas ações, a gestão de todos os serviços de 
acolhimento passa a ocorrer de forma sistemática, assim como o monitoramento e o controle.        A capacitação dos 
profissionais tem ocorrido em diversos níveis, bem como a apresentação sistemática de práticas exitosas, visando 
socialização de metodologias cotidianas.

Com isso, organizou-se, no início do ano de 2008, a Coordenadoria Setorial de Proteção Social Especial de 
Alta Complexidade –  Crianças e Adolescentes, entendendo ser uma política com prioridade absoluta em caráter 
nacional.

Passando a organizar a gestão dessa proteção, cumprindo as diretrizes, também, do Plano Nacional de 
Promoção, Proteção e Defesa de Direitos de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária – 
PNCFC, promove reuniões semanais com toda a rede, sempre em parceria com a Coordenadoria Setorial de 
Avaliação e Controle –  CSAC, com a Comissão de Abrigos do CMDCA –  Conselho Municipal de Direitos da 
Criança e do Adolescente, com a Vara da Infância e da Juventude de Campinas e com os Conselhos Tutelares da 
municipalidade, bem como outros importantes parceiros do Município e fora dele.

Consideramos importante relatar que a gestão dessa política prevê a responsabilidade do Poder Público, no 
planejamento e execução orçamentária para a realização dos serviços, nas diversas políticas intersetoriais. Muitas 
ações têm sido desencadeadas para que as demais Secretarias Municipais ampliem o seu orçamento na composição 
de ações intersetoriais protetivas, principalmente a saúde e a educação. Como exemplo, podemos citar a designação 
de pedagogos nos Serviços de Acolhimento, realizando ações intersetoriais e integradas, planejadas com a Educação 
e a Assistência Social, em uma prática pertinente às reais necessidades das crianças e adolescentes, afastadas de 
cuidados parentais.

A implementação de tais políticas, notadamente em nível municipal, tem por objetivo, de um lado, evitar 
abrigamentos injustificados e de outro, assegurar que as crianças e adolescentes abrigados tenham sua situação 
permanentemente trabalhada na perspectiva de promover, da forma mais rápida possível, a reintegração familiar ou, 
quando isto não for possível, por qualquer razão plenamente justificada, sua colocação em família substituta 
(adoção).

Considerando todas as leis e as normativas do SUAS e do PNCFC, a Tipificação Nacional e as Orientações 
Técnicas para os Serviços de Acolhimento, o município teve como proposta para continuidade do reordenamento da 
proteção Social Especial de Alta Complexidade em 2011:

• Construção de 2 Abrigos (seguindo os padrões sugeridos pelo documento das Orientações Técnicas para 
Serviços de Acolhimento para melhor qualificação das ações do Abrigo Municipal –  Centro Municipal de 
Proteção à Criança e ao Adolescente – CMPCA, com 20 vagas em cada uma e ampliação gradual da faixa etária 
para 18 anos de idade (não foi possível realizar a construção, apenas houve a identificação de uma área publica 
onde poderiam ser construídos os abrigos);

• Implantação de uma nova Casa-Lar em 2011 para adolescentes grávidas e/ou com filhos, por intermédio de 
parceira com a entidade Associação dos Amigos da Criança – AMIC (implantado).

• Reordenamento dos 2 maiores Abrigos existentes no Município, quais sejam o das entidades: Lar da Criança 
Feliz; e Casa dos Menores/Cidade dos Meninos (foi possível, através de uma supervisão, realizar um diagnóstico 
das duas instituições e a partir deste, foi realizada uma readequação do quadro de Recursos Humanos do Lar da 
Criança Feliz e iniciou-se a reforma do espaço físico, possibilitando que as casas das crianças fossem 
transformadas em unidades mistas).

• Em relação ao reordenamento da Cidade dos Meninos, a partir do diagnóstico, foi acordado que a instituição 
implantaria 1 primeira Casa Lar na comunidade, para 10 crianças e adolescentes oriundas do Abrigo da mesma. 
O recurso financeiro foi liberado e a instituição deverá concretizar esta ação, nos primeiros meses de 2012;

• Readequação das 2 Repúblicas, ligadas à Casa dos Menores, transformando-as em Casas-Lares para 
adolescentes (realizado);

• Em parceria com as demais políticas, desenvolver diferentes modalidades para jovens acima de 18 anos de idade, 
cujos vínculos familiares estejam rompidos ou fragilizados, que apresentem deficiências ou doenças mentais e 
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que, portanto, necessitam da tutela do Estado, até que desenvolvam autonomia (esta proposta ainda encontra-se 
em estudo); 

• A partir de Resolução do Conselho Nacional de Justiça, o Município de Campinas, por intermédio de Portaria, 
em parceria com a Vara da Infância e da Juventude de Campinas – VIJ, e com as demais políticas públicas da 
municipalidade, tem oferecido o suporte técnico necessário e os serviços das diferentes Secretarias no 
desdobramento de ações, por intermédio do Programa de Audiências Concentradas, visando agilizar recursos 
para a efetivação de proteção integral com o retorno das crianças e adolescentes às famílias de origem ou 
extensas, com acompanhamento intersetorial;

• Elaboração da Lei de Família Acolhedora (foi elaborada, porém não houve tempo de ser aprovada pelo 
Legislativo Municipal em 2011);

• Aprovação de recurso para divulgação dos Serviços de Acolhimento Familiar (esta proposta foi concretizada em 
2011, porém deverá ser operacionalizada em 2012).

Para 2012, a Proteção Social Especial de Alta Complexidade – PSEAC/Criança e Adolescente tem como desafios 
para a continuidade do reordenamento dos Serviços de Acolhimento:

• Elaborar fluxos e protocolos sobre como os Serviços deverão proceder quando houver evasões de crianças e 
adolescentes;

• Fluxos e protocolos para o acolhimento e metodologia do trabalho a ser desenvolvido com as famílias e o 
desligamento;

• Em parceria com a entidade Aldeias Infantis –  SOS Brasil, desenvolver metodologia para a reintegração 
familiar, nos Serviços de Acolhimento Institucional;

• Promover discussões e reflexões com os Serviços de Acolhimento e órgãos do SGD, as adoções necessárias;

• Dar continuidade ao GT de estudos dos custos dos Serviços de Acolhimento;

• Continuidade da formação para os profissionais dos Serviços de Acolhimento;

• Proposição e levantamento de recursos para contratação de Cuidadores que possam acompanhar internações 
hospitalares e/ou crianças e adolescentes que necessitem atenção individual;

• Implantação do programa de apadrinhamento afetivo para crianças e adolescentes destituídos do poder familiar e 
com pouca ou nenhuma possibilidade de colocação em famílias substitutas;

• Implantação de Repúblicas para jovens de 18 a 24 anos, que ainda não tiverem a autonomia desenvolvida;

• Realização de encontros com a Rede denominados “Cá entre Nós“, ou seja, encontros realizados com a Rede de 
Proteção Especial de Alta Complexidade e profissionais do Sistema de Garantia de Direitos, com o objetivo de 
compartilhar boas práticas nos Serviços de Acolhimento de Crianças e Adolescentes;

• Realização de 1 seminário da PSEAC/Criança e Adolescente;

• Elaboração compartilhada do Guia de Cuidado e Proteção dos Serviços de Acolhimento para Crianças e 
Adolescentes.

Compõe, também, esta Rede, a Casa Abrigo para Mulheres Vítimas de Violência de Gênero e seus filhos, 
denominada como SARA M. Em 2011 iniciou-se a readequação do quadro de RH, através da admissão de uma 
cozinheira.  Também a equipe obteve supervisão institucional que contribuiu para as reflexões quanto à necessidade 
de revisão da Metodologia de Trabalho.

Para 2012 apresenta- se como desafio:

• Adequação do espaço físico, através da locação de um imóvel melhor; 

• Reestruturação do quadro de funcionários, que necessita de 1 Assistente Social e 2 Agentes Sociais;

• Revisão de sua metodologia para ficar em consonância com o que preconiza a Política Nacional para Mulheres 
Vítimas de Violência de Gênero e também o SUAS – Sistema Único da Assistência Social.

A Proteção Social de Alta Complexidade, entendida como espaço de acolhimento provisório e excepcional, 
e respeitada à especificidade do ciclo de vida, continuará seu processo de reordenamento conceitual, estrutural e de 
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formação técnica, com ênfase no acolhimento personalizado e em pequenos grupos, visando garantir o direito à 
convivência familiar e comunitária.

O reordenamento proposto terá como referência o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do 
Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária e das Orientações Técnicas para os 
Serviços de Acolhimento, do Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente –  CONANDA e do 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS e será extensivo aos reordenamentos em outras 
faixas etária do ciclo de vida.

No tocante a Proteção Social de Alta Complexidade, a oferta de acolhimento nos diferentes ciclos de vida e 
situações de violação de direitos, ainda há muitos desafios a trilhar na busca de quebrar o paradigma da 
institucionalização. A Proteção Social de Alta Complexidade exige, ainda, uma nova lógica de organização que 
priorize e garanta, para todo o ciclo de vida, uma proposta efetiva de Acolhimento Familiar e Comunitário, de 
acordo com as diretrizes do Sistema Único de Assistência Social e do Plano Nacional de Convivência Familiar e 
Comunitária. 
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IV – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
1 – Indicadores de Resultados

SERVIÇOS PRESTADOS 2011 Jan Fev Mar Abr Mai Jun 1° Semestre

 MET
A

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Total Média

a) Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e 
Adolescentes

- - - - - - - - - - - - - - -

- Abrigo Institucional 327 - 311 - 307 - 321 - 313 - 314 - 327 1893 316
- Casa-Lar 83 - 76 - 81 - 81 - 78 - 75 - 74 465 78
- Abrigo Especializado 24 - 27 - 19 - 22 - 23 - 17 - 22 130 22
- Casa de Passagem de 7 a 17 anos e 11 meses* 14 - 20 - 20 - 30 - 19 - 24 - 34 147 25

- Casa de Passagem Especializada de 7 a 17 anos e                 11 
meses** 

15 - 27 - 41 - 44 - 39 - 31 - 34 216 36

b) Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora 35 38 - 40 - 36 - 38 - 36 - 44 - 232 -
c) Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas em Situação de Rua – Adultos - - - - - - - -

- Abrigo Institucional (ONG 35 + OG 150) 185 - 204 - 207 - 167 - 290 - 157 - 194 - 203

d) Serviço de Acolhimento para Pessoas Idosas - - - - - - - - - - - - - -
- Grau de Dependência I (100 ONG’s + 12 OG’s)*** 112 - 79 - 78 - 82 - 83 - 88 - 89 - 83
- Grau de Dependência II 70 - 50 - 51 - 48 - 54 - 52 - 51 - 51

e) Abrigo de Apoio aos Usuários em Atendimento na Rede de Saúde 
(em transição)

156 - 159 - 161 - 163 - 151 - 152 - 156 - 157

f) Serviço de Acolhimento Institucional para Mulheres em Situação 
de Violência – SARA-M

- - - - - - - - - - - - -

         - Mulheres 5 - 3 - 5 - 4 - 5 - 5 - 6 - 5
         - Filhos 1 - 9 - 9 - 1 - 11 - 9 - 9 - 8

legenda: 1 - Famílias acompanhadas 
2 - Usuários atendidos 

* Explicação quanto aos atendimentos: vide gráfico 270
** Explicação quanto aos atendimentos: vide gráfico 282
*** Explicação quanto aos atendimentos: vide gráfico 323
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SERVIÇOS PRESTADOS Jul Ago Set Out Nov Dez 2° Semestre Total Ano

 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Total Média Total Média
a) Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e 
Adolescentes

- - - - - - - - - - - - - - - -

- Abrigo Institucional - 328 - 336 - 319 - 309 - 314 - 314 1920 320 3813 318
- Casa-Lar - 73 - 81 - 81 - 81 - 80 - 80 476 79 941 78
- Abrigo Especializado - 19 - 14 - 14 - 11 - 10 - 12 80 13 210 18
- Casa de Passagem de 7 a 17 anos e 11 meses - 27 - 24 - 35 - 24 - 23 - 17 150 25 197 16
- Casa de Passagem Especializada de 7 a 17 anos e       11 

meses 
- 33 - 36 - 39 - 48 - 40 - 38 234 39 450 38

b) Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora 44 - 47 - 47 - 50 - 48 - 45 - 281 47 513 43

c) Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas em Situação de Rua – Adultos - - - - - - -
- abrigo institucional - 182 - 149 - 187 - 190 - 171 - 192 - 178 - 191

d) Serviço de Acolhimento para Pessoas Idosas - - - - - - - - - - - - -

- Grau de Dependência I - 85 - 86 - 84 - 86 - 88 - 84 - 85 - 84
- Grau de Dependência II - 53 - 55 - 55 - 54 - 56 - 57 - 55 - 53

e) Abrigo de Apoio aos Usuários em Atendimento na Rede de 
Saúde (em transição)

- 176 - 175 - 174 - 176 - 175 - 176 - 175 - 166

f) Serviço de Acolhimento Institucional para Mulheres em Situação de Violência – SARA-M
      - Mulheres - 7 - 8 - 7 - 5 - 2 - 3 - 5 - 5
      - Filhos - 4 - 4 - 7 - 8 - 5 - 10 - 6 - 7

legenda: 1 - Famílias 
2 - Usuários atendidos 
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IV PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

2 Análise dos Resultados Obtidos por Serviço

a) Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes

i. Abrigo Institucional

Descrição: Garantir os meios para que todas as crianças e adolescentes com medida de proteção de 
abrigamento tenham restabelecidos seus direitos, o desenvolvimento de suas potencialidades e a conquista de 
maior grau de independência individual e social, na perspectiva da garantia do direito a convivência familiar e 
comunitária.
Preservar vínculos com a família de origem, salvo determinação judicial em contrário;
Reintegrar na família de origem ou extensa e rede social significativa;
Possibilitar a inclusão na família substituta quando esgotadas as tentativas de reintegração familiar;
Desenvolver com os adolescentes condições para a independência e os autocuidados.

Regiões de Abrangência: Município de Campinas

Rede Executora: Vide Anexo C 

Em 2011 a rede de acolhimento para crianças e adolescentes, modalidade ABRIGO, constituiu-se por        7 
unidades executoras totalizando 327 metas/mês. 
O número total de atendidos em 2011 foi de 556, sendo 320 remanescentes de 2010 e 236 ingressos. 
O número de desligados no período foi de 258 crianças e adolescentes.

Registra-se que a faixa etária de maior incidência, dos que ingressaram em 2011, no Serviço de Acolhimento é 
de crianças de 0 a 11 anos, com 67%; e de adolescentes de 12 a 17 anos com 33%.
Ressaltamos que a faixa etária de 0 a 3 anos demanda uma maior estrutura de recursos humanos e cuidados 
especiais. Atendendo normativas nacionais e internacionais essa faixa etária deveria ser atendida em Serviço de 
Família Acolhedora.
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Observa-se um equilíbrio entre o sexo biológico daqueles que ingressaram em 2011.

Dos 236 ingressos no ano, 98% (232) são procedentes de Campinas, 3 de outras cidades do interior do estado e 
1 da cidade de São Paulo. As regiões de procedência de Campinas de maior destaque são Sudoeste, seguida da 
Sul. 
No gráfico observa-se que 10% estão sem informação, pois esses dados são disponibilizados no momento do 
ingresso e às vezes não é conhecido.

144



O gráfico demonstra que motivo preponderante do acolhimento em 55% foi à violência doméstica contra a 
criança e ao adolescente, negligência seguida da violência física. 
Registrou-se em 2011, um número significativo: 20%, do item "outros", que será explicitado para 2012 como 
sendo: genitores com comprometimento da saúde mental, adoção ilegal, devolução de adoção e de guarda. Os 
dados indicam a necessidade de um alinhamento conceitual permanente através de formação continuada.

Do total de crianças e adolescentes acolhidos em 2011, percentualmente 15,3% encontravam-se liminarmente 
destituídos e 18,2% destituídos do poder familiar. 
O percentual de destituídos do poder familiar indica a necessidade de abertura de mais Casas-Lares para que 
esses acolhidos possam ter uma vivência familiar e comunitária de acordo com o PMAS.
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Observa-se que 70% das crianças e adolescentes atendidos no ano estavam no serviço de acolhimento até 24 
meses, atendendo as determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.
7% de 25 a 30 meses e 23% acima de 31 meses necessitam de maior detalhamento das demandas desses 
acolhidos para planejamento de ações adequadas.

Do total de acolhidos em 2011, percentualmente 68,9% das crianças e adolescentes eram irmãos.

Embora a média mensal de atendimento, em alguns meses, não tenha alcançado a meta, alguns serviços 
atenderam durante todo o período acima da meta, e outros um pouco abaixo da meta. 
Fato esse porque alguns serviços ainda não atendem de 0 a 17 anos, para que não houvesse separação de 
grupos de irmãos, e especificamente um serviço que está em processo de reordenamento procurou atender 
abaixo da meta para que em meados de 2012 pudesse efetivar sua redução de atendimento.  
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O número total de acolhidos em 2011 foi de 556, sendo 320 remanescentes de 2010 e 236 ingressos em 2011, 
58% e 42% respectivamente.
O número de desligados no período foi de 258 crianças e adolescentes, isto é 46% dos atendidos em 2011 
foram desligados dos Serviços.

Dos 10.385 procedimentos realizados o maior percentual concentra-se no contato telefônico,              58%; 
seguidos com 12% o atendimento específico da Psicologia; 11% o atendimento psicossocial individual; e 10% 
o atendimento específico do Serviço Social.
Observa-se que, somente, 4%, isto é 455 entrevistas domiciliares foram realizadas para um total de       556 
acolhidos no ano. 
Os dados apontam a necessidade de mudança dos paradigmas de atendimento, onde a proximidade com a 
família é imprescindível para que ela possa se envolver nos processos de mudança. Concomitantemente, é 
necessário cumprir a estrutura física e de Recursos Humanos previstas nas normativas nacionais.
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Das abordagens metodológicas utilizadas, 61% foram direcionadas às famílias de origem nuclear e extensas, e 
39% às crianças e adolescentes.

Dos 556 acolhidos em 2011, 258 (42%) foram desligados; destes 47% reinseridos no convívio familiar e 
comunitário (destes, 41 crianças e adolescentes para família de origem, 36 para família extensa/rede 
significativa, 26 para adoção nacional, 1 para adoção internacional, 10 para família acolhedora e               3 
recâmbios), 30% de evasão e 23% transferidos para outros serviços de acolhimento e outros. 
As evasões, predominantemente, ocorreram em Serviços de grande porte, em processo de reordenamento.

Das 258 crianças e adolescentes desligadas, 78% ficaram acolhidas até 24 meses, prazo compatível com a 
legislação vigente que estima esse como o prazo máximo para conclusão do estudo e definição legal da 
situação processual da criança e do adolescente acolhido. E 22% foram desligados com mais de 25 meses de 
acolhimento.
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A Lei Federal n° 12.010, conhecida como Lei da Adoção, que entrou em vigor em novembro de 2009, no seu 
Artigo 101, § 4° e § 5° determina que todas as crianças e adolescentes acolhidos devem ter seu Plano 
Individual de Atendimento – PIA.
Do total de crianças e adolescentes em acolhimento em novembro de 2011, 91% tinham seu PIA. 
Dos 9% que ainda não tinham PIA, 4% eram formados por crianças e adolescentes que ingressaram no Serviço 
antes de novembro de 2009 e 6% posterior a essa data. 
Os Serviços de Acolhimento têm 30 dias, a contar do ingresso da criança e do adolescente, para elaboração 
inicial do PIA para envio a Vara da Infância e da Juventude.

ANÁLISE GERAL DO SERVIÇO 

Houve, durante o ano de 2011, o inicio do processo de reordenamento de 3 unidades executoras de Serviços de 
Acolhimento Institucional de grande porte, para adequação dos serviços, de acordo com a Tipificação e 
Orientações Técnicas, com a formação de grupo de trabalho coordenado pelo CMDCA com a participação dos 
Serviços envolvidos, SMCAIS e FEAC.
Desse grupo surgiu como resultado em uma das unidades a reorganização das escalas de trabalho e ampliação 
do número de educadores, qualificando o serviço ofertado. 
Nas outras duas unidades, para 2012, haverá a implantação de 1 Casa-Lar para transferência dos acolhidos 
nesses Abrigos.
Quanto à construção de uma nova sede própria do Abrigo Municipal, de acordo com a Tipificação e 
Orientações Técnicas do Serviço de Acolhimento houve a elaboração de projeto de construção, mas ainda não 
foi licitado.  
Os dados apontam ainda pouca inserção em cursos profissionalizantes e mercado de trabalho.
Todas as crianças e adolescentes em acolhimento têm garantido o acesso e inserção na rede escolar e na Rede 
de Saúde Pública. Porém, há relatos da necessidade de melhoria das demandas individuais. 
Dos 3.290 atendimentos nos Serviços de Saúde, 41% foram demandas de Centros de Saúde, 9% Serviços da 
UNICAMP, 9% hospitais públicos, 7% acompanhamento psicológico, 6% hospitais particulares,          4% 
Serviços da PUCC, 3% CEVI e 21% outros. O SAMU realizou 12 atendimentos para essa Rede de Abrigos.
Dado que confirma a necessidade de articulação e efetivação de protocolos de atendimento junto a essa rede. 
Do percentual do total de acolhidos no ano, 31% fizeram uso de medicamentos.
Do total 547 acessos a benefícios, serviços e programas, 93% referem-se ao Programa VIVALEITE,        4% o 
BPC, 1% o Bolsa Família e 1% o Ação Jovem.

ii. Casa-Lar

Descrição: Atender até 10 crianças/adolescentes a partir da doutrina da proteção integral, do caráter da 
excepcionalidade e transitoriedade da medida de proteção de abrigamento, das peculiaridades do segredo de 
justiça e da garantia do direito à convivência familiar e comunitária.
Garantir os meios para que todas as crianças e adolescentes com a medida de proteção de abrigamento, 
preferencialmente grupos de irmãos com poder familiar destituído ou liminarmente destituído e/ou com 
processo verificatório com perspectiva de destituição e/ou perspectiva de acolhimento de média e longa 
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duração, em acolhimento em unidades residenciais, tenham restabelecidos seus direitos, o desenvolvimento de 
suas potencialidades e a conquista de maior grau de independência individual e social, na perspectiva da 
garantia do direito a convivência familiar e comunitária.
Preservar vínculos com a família de origem, salvo determinação judicial em contrário;
Reintegrar na família de origem ou extensa e rede social significativa;
Possibilitar a inclusão na família substituta quando esgotadas as tentativas de reintegração familiar;
Desenvolver com os adolescentes condições para a independência e os autocuidados.

Regiões de Abrangência: Município de Campinas

Rede Executora: Vide Anexo C 

Em 2011 a rede de acolhimento para crianças e adolescentes, modalidade CASA LAR, constituiu-se por    9 
unidades executoras totalizando 83 metas/mês. 
Todas as crianças e adolescentes acolhidos nas casas lares foram transferidos dos serviços de acolhimento de 
Campinas, modalidade ABRIGO, prioritariamente, 7 Casas-Lares acolhendo liminarmente destituídos ou 
destituídos do poder familiar, e 2 casas lares para atendimento prioritário de adolescentes a partir de 16 anos.
O número total de atendidos em 2011 foi de 106, sendo 75 remanescentes de 2010 e 31 ingressos.
O número de desligados no período foi de 21 crianças e adolescentes.

Quanto às crianças e adolescentes que ingressaram no serviço, a faixa etária de 12 a 17 anos é que registrou o 
maior número. Na sua maioria, foram adolescentes que saíram de dois Serviços de Acolhimento, que mantém 2 
Casas-Lares para adolescentes, prioritariamente, a partir de 16 anos com o objetivo de prepará-los para a vida 
adulta e independente.

Observa-se uma pequena predominância do sexo biológico masculino daqueles que ingressaram em 2011.

150



Do total de crianças e adolescentes acolhidos em 2011, percentualmente 36,9% encontravam-se liminarmente 
destituídos e 44,4% destituídos do poder familiar.
O gráfico demonstra que, na sua maioria, as Casas-Lares estão acolhendo crianças e adolescentes liminarmente 
destituídos e destituídos do poder familiar, conforme sua diretriz.

Do total de acolhidos em 2011, percentualmente 82,3% das crianças e adolescentes eram irmãos, confirmando 
a diretriz do serviço de atender preferencialmente grupos de irmãos.

A oscilação de metas se deu na sua maioria nos dois Serviços específicos para adolescentes a partir de    16 
anos, que dependem de uma preparação do Serviço de Acolhimento, Abrigo, para transferi-los para as Casas-
Lares.
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O número total de acolhidos, em 2011, foi de 106, sendo 75 remanescentes de 2010 e 31 ingressos em 2011, 
70,7%; e 29,5%, respectivamente.
O número de desligados no período foi de 21 crianças e adolescentes, o que corresponde a 19,8% dos 
atendidos em 2011 nos Serviços.

Dos 3.255 procedimentos realizados o maior percentual concentra-se no contato telefônico, 36%, seguidas com 
22% atendimento específico do Serviço Social, 17% atendimento específico da Psicologia, 10% o atendimento 
psicossocial individual.
Observa-se que 3%, isto é 110 entrevistas domiciliares foram realizadas para um total de 106 acolhidos no ano.

Das abordagens metodológicas utilizadas, 53% foram direcionadas houve um equilíbrio percentual entre 
aquelas direcionadas às famílias de origem nuclear e extensas e 47% as crianças e adolescentes.
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Dos 106 acolhidos em 2011, 21 (19%) foram desligados; destes 19% reinseridos no convívio familiar e 
comunitário, 14% de evasão e 67% completaram a maioridade.

Das 21 crianças e adolescentes desligadas, 67% ficaram acolhidas até 24 meses e 33% com mais de        25 
meses de acolhimento.
A maioria dos desligamentos, até 24 meses, referem-se a acolhidos em 2 Casas-Lares que atendem, 
prioritariamente, adolescentes a partir de 16 anos.

O gráfico demonstra que 28 crianças e adolescentes acolhidos em novembro de 2011 não tinham PIA. Embora 
a maioria dos acolhidos esteja, liminarmente, destituídos do poder familiar, todos os acolhidos devem ter o seu 
Plano de Atendimento Individual – PIA, conforme Lei Federal n° 12.010.

ANÁLISE GERAL DO SERVIÇO 
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Conforme ações previstas no PMAS 2010/2013, houve a implantação de uma Casa-Lar em 2010 e uma em 
2011, esta última financiada com recursos da FEAC, cujos dados não se encontram computados nesse 
relatório.
A terceira Casa-Lar não foi implantada por ter sido avaliado a necessidade de maior maturação do processo e 
assimilação de metodologia.
Realizou-se a adequação conceitual das 2 Repúblicas existentes no Município para 2 Casas-Lares, uma 
masculina e uma feminina.
Dos 377 atendimentos nos Serviços de Saúde, 67% foram demandas de Centros de Saúde, 5% Serviços da 
UNICAMP, 7% hospitais públicos, 5% acompanhamento psicológico e psiquiátrico, 3% hospitais particulares, 
4% serviços da PUCC, 4% CEVI e 5% outros. 
O SAMU realizou 3 atendimentos para essa Rede de Abrigos.
Dado que confirma a necessidade de articulação e efetivação de protocolos de atendimento junto a essa rede. 
Do percentual do total de acolhidos no ano, 15% fizeram uso de medicamentos.
Houve 19 inserções no mercado de trabalho.

iii. Abrigo Especializado

Descrição: Atender a doutrina da proteção integral, do caráter da excepcionalidade e transitoriedade da medida 
de proteção de abrigamento, das peculiaridades do segredo de justiça e da garantia do direito à convivência 
familiar e comunitária.
Atender crianças e adolescentes referenciadas pelo CREAS, com medida de proteção expedida por órgão 
competente conforme legislação vigente.
Garantir os meios para que todas as crianças e adolescentes, em situação de rua e/ou exploração sexual, 
usuários ou não de substâncias psicoativas, com agravos ou não em saúde mental, com a medida de proteção 
de abrigamento tenham restabelecido seus direitos, o desenvolvimento de suas potencialidades e a conquista de 
maior grau de independência individual e social, na perspectiva da garantia do direito a convivência familiar e 
comunitária.
Preservar vínculos com a família de origem, salvo determinação judicial em contrário;
Reintegrar na família de origem ou extensa e rede social significativa;
Possibilitar a inclusão da família substituta quando esgotadas as tentativas de reintegração familiar
Desenvolver com os adolescentes condições para a independência e os autocuidados.

Regiões de Abrangência: Município de Campinas

Rede Executora: Vide Anexo C 

Em 2011 a rede de acolhimento para crianças e adolescentes, modalidade ABRIGO ESPECIALIZADO, 
constituiu-se por 2 unidades executoras, uma masculina e uma feminina, totalizando 24 metas/mês. 
O número total de atendidos em 2011 foi de 104, sendo 13 remanescentes de 2010 e 91 ingressos. 
O número de desligados no período foi de 94 crianças e adolescentes.
Com o objetivo de otimização das metas, qualificação do serviço e adequação às orientações técnicas de 
atender ambos os sexos no mesmo espaço, foi proposto para 2012, à junção dos 2 Abrigos em um único 
serviço misto com capacidade de atendimento de 18 metas.
Esse Serviço caracteriza-se pelo fenômeno da circularidade dos adolescentes com histórico de vivência de rua 
entre os abrigos especializados, a Casa de Passagem e a rua.
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A concentração de ingressantes está na faixa etária de 13 a 17 anos. Há registro de somente uma criança no 
período.

Observa-se um equilíbrio entre o sexo biológico daqueles que ingressaram em 2011.

89% do que ingressaram no ano são procedentes de Campinas, 11% de outras cidades do interior do estado e 
cidade de São Paulo. No gráfico observa-se que 13% estão sem informação, pois esses dados são informados 
no momento do ingresso e às vezes não é conhecido.
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GRÁFICO 254: TOTAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INGRESSANTES, POR 
MOTIVO PREPONDERANTE DE ACOLHIMENTO, 2011



O gráfico demonstra que o motivo preponderante do acolhimento em 45% foi à situação de rua seguido com 
20% de uso de substâncias psicoativas. 
Registrou-se em 2011 um número significativo, 10%, do item "outros", que deverá ser explicitado no 
instrumental de coleta de dados para 2012.
Esse serviço caracteriza-se pela circularidade dos adolescentes nos abrigos especializados, na casa de 
passagem e a rua.

GRÁFICO 255:

Observa-se que a maioria dos adolescentes acolhidos não esta com os genitores liminarmente destituídos ou 
destituídos do poder familiar.

GRAFICO 256:

O tempo médio de permanência dos acolhidos no serviço é, em 85% dos casos, de até 3 meses.
Esse serviço caracteriza-se pela circularidade dos adolescentes nos Abrigos Especializados, na Casa de 
Passagem e a rua.
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O gráfico demonstra que a ocupação do Abrigo Especializado Masculino, durante o ano, manteve-se atendendo 
dentro da meta, com exceção dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro.
No Abrigo Especializado Feminino houve uma maior oscilação durante o ano, especificamente nos meses de 
abril, maio, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro.
Conforme demonstram os dados, a proposta de unificação dos dois Serviços, para 2012, também se efetivou a 
partir da constatação da necessidade de otimização das metas.

A composição dos acolhidos foi de 13 adolescentes remanescentes de 2010, 91 ingressos, totalizando 104 
acolhimentos em 2011.
O número de desligados no período foi de 94 crianças e adolescentes.

Dos 4.219 procedimentos realizados o maior percentual concentra-se no contato telefônico,                 44%, 
seguidos com 13% o atendimento específico do Serviço Social, 12% o atendimento específico da Psicologia, 
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11% o atendimento psicossocial individual, 8% atendimento psicossocial do grupo familiar. Observa-se que 
8%, isto é, 320 entrevistas domiciliares foram realizadas para um total de 104 acolhidos no ano. 
Os dados apontam a necessidade de mudança dos paradigmas de atendimento, onde a proximidade com a 
família é imprescindível para que ela possa se envolver nos processos de mudança. Concomitantemente é 
necessário cumprir a estrutura física e de RH previstas nas normativas nacionais.

Das abordagens metodológicas utilizadas, o maior percentual, 64% foram direcionadas às famílias de origem 
nuclear e extensa e 36% às crianças e adolescentes.

O alto percentual de evasões se dá em função da circularidade dos adolescentes entre os serviços de 
acolhimento e a rua.
Nesse contexto destaca-se o percentual de 17% de reinseridos no convívio familiar e comunitário. 
Independente do motivo do desligamento do acolhido do serviço, a sua família continua sendo atendida. Isso 
permite uma intervenção continua com sua família, objetivando a vinculação do mesmo e a busca pela garantia 
de convivência familiar e comunitária.
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Dos 94 desligados, 86% ficaram acolhidos até 3 meses, desses destaca-se em 45% a permanência até        10 
dias. 
Dos 91 ingressos em 2011, 45% foram encaminhados pela Vara da Infância e Juventude, 29% pelos Conselhos 
Tutelares e 13% de demanda espontânea. Os demais encaminhamentos se deram pela Casa Verde, Casa Betel e 
transferências de outros Abrigos.
Permanentemente, os fluxos e os procedimentos têm que ser revistos em função da dinâmica e circularidade 
dos adolescentes, conforme diretriz do serviço e perfil dos adolescentes acolhidos.

Observa-se que 40% dos atendidos, em novembro de 2011, ainda não têm elaborado seu Plano de Atendimento 
Individual – PIA.
Embora haja grande circulação dos adolescentes em situação de rua na Casa de Passagem Especializada, a Lei 
Federal n° 12.010 também é aplicada aos acolhidos com esse perfil.
As equipes de trabalho foram orientadas da necessidade e determinação legal da elaboração desse documento.

ANÁLISE GERAL DO SERVIÇO 

Com o objetivo de otimização das metas, qualificação do serviço e adequação às orientações técnicas de 
atender ambos os sexos no mesmo espaço, foi proposto para 2012, a junção dos 2 abrigos especializados em 
um único serviço misto com capacidade de atendimento de 18 metas. Para essa adequação foram realizadas 
várias reuniões com a SMCAIS e a equipe do Serviço.
Para contribuir para reflexão dessa mudança o CMDCA possibilitou a vinda de profissionais de                  2 
experiências inovadoras: Casa das Expedições, de São Paulo/SP; e Lua Nova de Sorocaba/SP.
Dos 439 atendimentos nos serviços de saúde, predominantemente, 28,1%% foram demandas de Centro de 
Saúde, 21,2% do CRAISA, 15,5% de hospitais públicos, 14,1% do CEVI e 10,5% (32) do SAMU.
Dado que confirma a necessidade de articulação e efetivação de protocolos de atendimento junto a essa Rede. 
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Do percentual do total de acolhidos no ano, 60,7% fizeram uso de medicamentos.
De 162 atendimentos, 34% acessaram o Programa Bolsa Família, 37% Programa de Segurança Alimentar e 
13,6% cursos profissionalizantes.

iv. Casa de Passagem de 7 a 17 anos e 11 meses

Descrição: Atender a doutrina da proteção integral, do caráter da excepcionalidade e transitoriedade da medida 
de proteção de abrigamento, das peculiaridades do segredo de justiça e da garantia do direito à convivência 
familiar e comunitária.
Garantir os meios para que todas as crianças e adolescentes que necessitam de acolhimento transitório e 
emergencial tenham restabelecidos seus direitos, o desenvolvimento de suas potencialidades e a conquista de 
maior grau de independência individual e social, na perspectiva da garantia do direito a convivência familiar e 
comunitária.
Preservar vínculos com a família de origem, salvo determinação judicial em contrário;
Reintegrar na família de origem ou extensa e rede social significativa;
Possibilitar a inclusão na família substituta quando esgotadas as tentativas de reintegração familiar;
Desenvolver com os adolescentes as condições para a independência e os autocuidados.

Regiões de Abrangência: Município de Campinas

Rede Executora: Vide Anexo C 

Em 2011 o Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes, modalidade Casa de Passagem de          7 a 
17 anos e 11 meses, constituiu-se por 1 unidade executora com 14 metas/dia. 
O número total de atendidos em 2011 foi de 209, sendo 11 remanescentes de 2010 e 198 ingressos. 
Houve no período 202 desligamentos.

Registra-se que a faixa etária de maior incidência dos que ingressaram em 2011 nesse Serviço de Acolhimento 
é de crianças de 12 a 17 anos com 74%, de 7 a 11 anos com 25%. 
Confirmamos que a faixa etária dos acolhidos corresponde à diretriz do serviço.
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Há uma predominância do sexo biológico masculino.

Dos 198 ingressos no ano, 88% (174) são procedentes de Campinas, 9% (17) de outras cidades da RMC, outras 
cidades do interior do estado, outros estados e 3% (7) sem informação. 
As regiões de procedência de Campinas de maior destaque são Sul, seguidas da Norte e Leste. 
No gráfico observa-se que 3% estão sem informação, pois esses dados são disponibilizados no momento do 
ingresso e às vezes não é conhecido.

Os dados apontam que motivo preponderante do acolhimento em 55% foi à violência doméstica contra a 
criança e o adolescente, com destaque para a violência física, seguida da negligência. 
O segundo maior motivo de acolhimento foi à situação de rua com 17%. 
Registrou-se, em 2011, um número significativo, 7%, do item "outros", que será explicitado para 2012 como 
sendo: genitores com comprometimento da saúde mental, adoção ilegal, devolução de adoção e de guarda.
Os dados apontam a necessidade de um alinhamento conceitual através de formação continuada.
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Observa-se um número inexpressivo de acolhidos com destituição do poder familiar. Não há registro de 
liminarmente destituídos do poder familiar.

Do total de acolhidos em 2011, percentualmente 15% das crianças e adolescentes eram irmãos, formando 11% 
de grupos de irmãos.

O Serviço tem capacidade de atender 14 metas/dia. Somente no mês de junho é que, por alguns dias, a Casa de 
Passagem acolheu acima da sua meta diária.
O gráfico demonstra o atendimento mensal de crianças e adolescentes.
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No ano de 2011, registrou-se 209 acolhidos, sendo 11 remanescentes de 2010 e 198 ingressos.
Do total de acolhidos, 202 foram desligados o que demonstra a diretriz desse Serviço pela rotatividade dos 
acolhidos.

Dos 3.040 procedimentos realizados o maior percentual concentra-se 37% no atendimento específico do 
Serviço Social, seguidos de 30% de contato telefônico, 21% no atendimento específico da Psicologia, e 8% no 
atendimento psicossocial individual.
Observa-se que somente 3%, isto é 91 entrevistas domiciliares foram realizadas para um total de 209 acolhidos 
no ano, bem como não houve atendimento de grupos e oficinas socioeducativa.
É necessário cumprir a estrutura física e de RH previstas nas normativas nacionais para que todas as atividades 
sejam fortalecidas e desenvolvidas sem prejuízo dos acolhidos.

As abordagens metodológicas tiveram foco expressivo com 74% na família de origem nuclear e extensa, 
seguido de 26% as crianças e adolescentes.
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Registra-se um equilíbrio entre as crianças e adolescentes que foram desligados/transferidos para outros 
Serviços de Acolhimento e reinseridos ao convívio familiar e comunitário, 44% e 40%, respectivamente. 
Destes 40%, 32% foram reinseridos em suas famílias de origem nuclear e 8% em suas famílias extensas.
Todos os meses, com exceção de novembro e dezembro, houve recâmbio dos acolhidos, totalizando 9% dos 
desligamentos e 7% correspondem às evasões ocorridas ao longo do ano.

51% dos acolhidos foram desligados, dentro do prazo de permanência, da Casa de Passagem, seguidos de 24% 
de 11 a 30 dias. Observa-se um alto percentual de 25% de desligados de 2 a 6 meses. Dos que ingressaram em 
2011, 198 crianças e adolescentes, 58% foram encaminhados pelos Conselhos Tutelares e 11% pela Vara da 
Infância e Juventude. Os demais encaminhamentos se deram pela PM, GM, procura espontânea e outros.
É necessário rever fluxos e procedimentos que possam agilizar os desligamentos, conforme diretriz e 
característica do serviço, que é de acolhimento transitório e emergencial.
Os motivos de permanência além do prazo estão ligados a falta de vagas para transferência para outros serviços 
e morosidade de definição dos processos pela VIJ.
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A Lei Federal n° 12.010, conhecida como Lei da Adoção, que entrou em vigor em novembro de 2009, no seu 
Artigo 101, § 4° e § 5° determina que todas as crianças e adolescentes acolhidos devem ter seu Plano 
Individual de Atendimento – PIA.
Do total de crianças e adolescentes em acolhimento em novembro de 2011, 74% tinham seu PIA. 
Dos 26% que ainda não tinham PIA, provavelmente eram referentes aos ingressos do mês. 
Esse Serviço de Acolhimento, Casa de Passagem, em função da sua especificidade, tem até 10 dias, a contar do 
ingresso da criança e do adolescente, para elaboração inicial do PIA para envio a Vara da Infância e da 
Juventude.

ANÁLISE GERAL DO SERVIÇO 

A ampliação de metas e da faixa etária desse serviço para 0 a 17 anos e 11 meses da Casa de Passagem não foi 
realizada por questões de falta de espaço físico.
A elaboração de Plano Individual de Atendimento –  PIA tem sido realizado, no entanto o fluxo de 
desligamentos, em 49%, não está atendendo o previsto de permanência de até 10 dias no serviço.
Os dados apontam ainda pouca inserção dos acolhidos na rede regular de ensino. O acompanhamento escolar é 
feito dentro do serviço, pela pedagoga, justificado pelo prazo de permanência dos acolhidos.   No entanto, esse 
ano registrou-se um significativo percentual de acolhidos, 49%, que ficaram mais tempo que o estabelecido. A 
justificativa da entidade para o acompanhamento escolar dentro do serviço é a falta de RH e carro para o 
acompanhamento e transporte das crianças e adolescentes, além do curto prazo de permanência deles no 
Serviço, por se tratar de Casa de Passagem.
Portanto, se faz necessário fortalecer as discussões de fluxos, junto aos órgãos do Sistema de Garantia de 
Direitos.
Dos 66 atendimentos nos Serviços de Saúde, predominantemente, 56% foram demandas de Centro de Saúde, 
12% do CEVI, 11% de hospitais públicos, 8% do SAMU e 14% de outros.
Dado que confirma a necessidade de articulação e efetivação de protocolos de atendimento junto a essa rede. 
Do percentual do total de acolhidos no ano, 15% fizeram uso de medicamentos.
Quanto a acessos a benefícios, serviços e programas, somente uma pessoa acessou um curso profissionalizante.

v. Casa de Passagem Especializada de 7 a 17 anos e 11 meses

Descrição: Atender a doutrina da proteção integral, do caráter da excepcionalidade e transitoriedade da medida 
de proteção de abrigamento, das peculiaridades do segredo de justiça e da garantia do direito à convivência 
familiar e comunitária.
Garantir os meios para que todas as crianças e adolescentes, em situação de rua e/ou exploração sexual, 
usuários ou não de substâncias psicoativas, que necessitam de acolhimento transitório e emergencial tenham 
restabelecidos seus direitos, o desenvolvimento de suas potencialidades e a conquista de maior grau de 
independência individual e social, na perspectiva da garantia do direito a convivência familiar e comunitária.
Preservar vínculos com a família de origem, salvo determinação judicial em contrário;
Reintegrar na família de origem ou extensa e rede social significativa;
Possibilitar a inclusão na família substituta quando esgotadas as tentativas de reintegração familiar;
Referenciar para abrigos especializados;
Desenvolver com os adolescentes as condições para a independência e os autocuidados.

Regiões de Abrangência: Município de Campinas

Rede Executora: Vide Anexo C 

Em 2011 o serviço de acolhimento para crianças e adolescentes, modalidade Casa de Passagem Especializada 
de 7 a 17 anos e 11 meses, constituiu-se por uma unidade executora com 15 metas/dia. 
O número total de atendidos em 2011 foi de 59, sendo 21 remanescentes de 2010 e 38 ingressos. 
O número de desligados no período foi de 16 crianças e adolescentes.
A Casa de Passagem Especializada faz parte dos serviços de circularidade das crianças e adolescentes com 
histórico de situação de rua.
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Registra-se que a faixa etária de maior incidência dos que ingressaram em 2011 nesse serviço de acolhimento é 
de 82% de adolescentes, com predominância de 16 a 17 anos com 55%.
Confirmamos que a faixa etária dos acolhidos corresponde à diretriz do serviço. 
Esse dado nos remete a necessidade de serviço de acolhimento para jovens de 18 a 24 anos, ainda não 
implantado.

Observa-se a predominância, dos que ingressaram em 2011, do sexo biológico masculino.

A região predominante de origem, dos que ingressaram em 2011, é Sul com 42%. 
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De acordo com a diretriz e objetivo do Serviço, os dados confirmam que o motivo preponderante de 
acolhimento, dos que ingressaram em 2011, foi à situação de rua.

Observa-se que o percentual do total de acolhidos em 2011, 63% permanece no Serviço até 30 meses e 37% 
mais de 31 meses.
Os dados confirmam que a Casa de Passagem Especializada faz parte dos serviços de circularidade das 
crianças e adolescentes com histórico de situação de rua, motivo do grande tempo de permanência dos mesmos 
no Serviço.

Os dados registram o número de atendidos durante o ano de 2011. O serviço não apontou atendimento acima 
da capacidade de 15 acolhidos por dia. 

O total de atendidos em 2011 foi de 59 crianças e adolescentes, sendo 21 remanescentes de 2010 e 38 
ingressos.
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Dos 1.529 procedimentos realizados, a predominância dos atendimentos foi de 53% de contatos telefônicos 
seguidos de 16% de atendimento específico do Serviço Social, 12% de atendimento psicossocial individual e 
8% de atendimento específico de Psicologia.
Para 59 acolhidos houve 106 entrevistas domiciliares, isto é, 7%.

Observa-se que o foco das abordagens em 71% foi com as famílias de origem nuclear e extensa, e        29% 
para as crianças e adolescentes.

Dos 16 desligamentos, 69% referem-se a transferências para outros serviços de acolhimento e 31% de retorno 
ao convívio familiar e comunitário. Os dados confirmam o objetivo do serviço que de passagem entre a rua e 
um processo de convivência e moradia mais duradouro e de vinculação.
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Dos 16 desligamentos realizados, 94% ficaram acolhidos até 24 meses e 6% acima de 25 meses.

Observa-se que um grande número de atendidos ainda não tem elaborado seu Plano de Atendimento Individual 
– PIA.
Embora haja grande circulação das crianças e adolescentes em situação de rua na casa de passagem 
especializada, a Lei n° 12.010 também é aplicada aos acolhidos com esse perfil.
As equipes de trabalho foram orientadas da necessidade e determinação legal da elaboração desse documento.

ANÁLISE GERAL DO SERVIÇO 

Em 2011 houve a efetivação da readequação da proposta metodológica do Pernoite Protegido, denominado 
hoje Casa Verde, de acordo com o serviço de Casa de Passagem Especializada para crianças e adolescentes em 
situação de rua, com atendimento direto 24 horas.
Para o total de atendidos, somente um estava liminarmente destituído e 5 destituídos do poder familiar e 14 
eram irmãos.
A todos os acolhidos foram oportunizados o acesso e frequência na sala de transição.
A Sala de Transição foi criada pela Secretaria Municipal de Educação – SME destinada, prioritariamente, para 
crianças e adolescentes em situação de rua, com o objetivo de atenção especializada para a complexidade dessa 
demanda. Depois de vinculados e/ou transferidos para outros Serviços podem ser transferidos para escolas da 
comunidade.
Das 140 utilizações dos Serviços de Saúde, 72% foram demandas referentes à Saúde Mental, 14% de Centros 
de Saúde e 14% de outros. O SAMU foi demandado em 7 atendimentos.
Dado que confirma a necessidade de articulação e efetivação de protocolos de atendimento junto a essa rede. 
Do percentual do total de acolhidos no ano, 16% fizeram uso de medicamentos.
Das 72 pessoas que acessaram benefícios, serviços e programas, 36% acessaram o Programa Bolsa Família e 
44% o Programa de Segurança Alimentar.
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b) Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora

Descrição: Atender a doutrina da proteção integral, do caráter da excepcionalidade e transitoriedade da medida 
de proteção de colocação familiar, das peculiaridades do segredo de justiça e da garantia do direito à 
convivência familiar e comunitária.
Garantir os meios para que todas as crianças e adolescentes com a medida de proteção em colocação familiar 
tenham restabelecidos seus direitos, o desenvolvimento de suas potencialidades e a conquista de maior grau de 
independência individual e social, na perspectiva da garantia do direito a convivência familiar e comunitária.
Promover o acolhimento familiar de crianças e adolescentes afastadas temporariamente de sua família de 
origem;
Acolher e dispensar cuidados individualizados em ambiente familiar;
Preservar vínculos com a família de origem, salvo determinação judicial em contrário;
Possibilitar a convivência comunitária e o acesso à rede de políticas públicas;
Apoiar o retorno da criança e do adolescente à família de origem.

Regiões de Abrangência: Município de Campinas

Rede Executora: Vide Anexo C 

Em 2011 a rede de acolhimento para crianças e adolescentes, em famílias acolhedoras, constituiu-se por 2 
unidades executoras totalizando 35 metas/mês. 
O número total de atendidos em 2011 foi de 43, sendo 24 remanescentes de 2010 e 19 ingressos. 
O número de desligados no período foi de 17 crianças e adolescentes.

Registra-se que a faixa etária de maior incidência dos que ingressaram em 2011 no serviço de acolhimento é de 
crianças: de 0 a 3 anos com 68%, seguida de 16% de 4 a 6 meses e 16% de 7 a 11 anos.
Os dados confirmam as normativas nacionais e internacionais essa faixa etária deve ser atendida em serviço de 
família acolhedora.

Observa-se a predominância do sexo biológico feminino dos ingressantes em 2011.
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A região de procedência de maior predominância é a Sudoeste com 53 % dos ingressantes de 2011.

O motivo preponderante de acolhimento dos ingressantes de 2011 é com 74% a violência 
doméstica/negligência, seguido do abandono com 21% e 5% a violência doméstica física. 
Os dados indicam a necessidade de um alinhamento conceitual permanente através de formação continuada.

Do total de crianças e adolescentes acolhidos em 2011, percentualmente 18,8% encontravam-se liminarmente 
destituídos e 7,2% destituídos do poder familiar. 
O percentual de liminarmente destituídos e destituídos do poder familiar indica a necessidade de abertura de 
mais Casas-Lares para que esses acolhidos possam ter uma vivenciam familiar e comunitária de acordo com o 
PMAS.
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Observa-se que 75% das crianças e adolescentes atendidos no ano estavam no Serviço de Acolhimento até 24 
meses, atendendo as determinações do ECA.
3% de 25 a 30 meses e 22% acima de 31 meses necessitam de maior detalhamento das demandas desses 
acolhidos para planejamento de ações adequadas. As ações realizadas com as famílias durante o tempo de 
permanência estão expressas no gráfico 298.

Do percentual total de acolhidos em 2011, 27,4% das crianças e adolescentes eram irmãos.

O gráfico demonstra que em 2011 não houve o cumprimento da totalidade das metas mensais, em especial em 
um dos serviços. Tal fato ocorreu por dois motivos: um dos Serviços passou por uma revisão de cadastro das 
famílias acolhedoras, mudança total da equipe de trabalho e com isso houve diminuição do número de famílias 
aptas ao acolhimento; e não houve no Município uma campanha para adesão de novas famílias acolhedoras.

172



O número total de acolhidos em 2011 foi de 43, sendo 24 remanescentes de 2010 e 19 ingressos em 2011, 56% 
e 44%, respectivamente.
O número de desligados no período foi de 17 crianças e adolescentes, isto é 40% dos atendidos em 2011 foram 
desligados dos Serviços.

Dos 4.140 procedimentos metodológicos realizados, o maior percentual concentra-se no contato telefônico 
51%, seguidas com 14% o atendimento específico da Psicologia, 12% de atendimento de grupos, 5% de 
atendimento psicossocial do grupo familiar, 4% de atendimento psicossocial individual e 2% de atendimento 
específico do Serviço Social. Observa-se que 12%, isto é, 495 entrevistas domiciliares foram realizadas para 
um total de 43 acolhidos no ano.  Esse dado confirma a mudança dos paradigmas de atendimento, onde a 
proximidade com a família é imprescindível para que ela possa se envolver nos processos de mudança.
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Das abordagens metodológicas utilizadas, 45%% foram direcionadas às famílias de origem nuclear e extensas, 
38% as famílias acolhedoras e 17% as crianças e adolescentes.
Os dados confirmam o estreito acompanhamento e intervenções metodológicas junto às famílias.

Do total de crianças e adolescentes desligados, 76,5% foram reinseridas no convívio familiar e comunitário e 
23,5% transferidos para outros Serviços de Acolhimento.

Das 17 crianças e adolescentes desligadas, 88% ficaram acolhidas até 24 meses, prazo compatível com a 
legislação vigente que estima esse o prazo máximo para conclusão do estudo e definição legal da situação 
processual da criança e do adolescente acolhido. 
12% foram desligadas com mais de 25 meses de acolhimento.
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Foram realizadas 55 inscrições de interessados em se candidatar a família acolhedora, 16 reuniões 
informativas, 16 cadastros domiciliares, 27 atendimentos psicossociais da família candidata, 10 reuniões de 
grupos de famílias candidatas, 10 atendimentos conclusivos da família candidata e 11 atendimentos aos filhos 
das famílias candidatas.

Das 170 atividades realizadas para divulgação do Serviço, 48% foram contatos telefônicos, 24% de           E-
mails, 8% de divulgação para profissionais, 5% de divulgação na mídia, 4% de contatos pessoais, 4% de 
palestras e eventos 7% de outras atividades.

Observa-se que dos 25 acolhidos em novembro de 2011, 24 tinham seu Plano de Atendimento Individual 
realizados.
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ANÁLISE GERAL DO SERVIÇO 

A Lei da Família Acolhedora foi elaborada pela SMCAIS e encaminhada à Câmara dos Vereadores para 
analise e aprovação, e encontra-se disponível para ordem do dia.
Das 177 utilizações dos Serviços de Saúde, 69% foram demandas de centro de saúde e                              11% 
acompanhamento psicológico, 16%de hospitais particulares e 2% de hospitais públicos.
Dado que confirma a necessidade de articulação e efetivação de protocolos de atendimento junto a essa rede. 
Do percentual do total de acolhidos no ano, 12% fizeram uso de medicamentos.
Das 139 pessoas que acessaram benefícios, serviços e programas, 42% acessaram o Programa de Segurança 
Alimentar; 17% o Programa Renda Mínima; 14% o Programa Bolsa Família; 13% o Programa Renda Cidadã; 
e 12% Programa VIVALEITE.

c) Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas em Situação de Rua – Adulto 
Abrigo Institucional

Descrição: Assegurar proteção integral, espaço de escuta a 35 pessoas, em duas unidades distintas, sendo para 
o sexo masculino com 15 vagas e outra com 20 vagas, em situação de rua podendo estar em processo de 
reabilitação por dependência química; Atender, por dupla psicossocial (profissional do Serviço Social e da 
Psicologia), oferecendo condições de reabilitação, reinserção e de inclusão social, oportunizando a 
independência institucional e o fortalecimento da cidadania; Construir com os usuários de forma coletiva e 
participativa as regras de gestão e convivência do equipamento; Preparar os usuários para acessar as diversas 
formas de moradias (Famílias, Comunidade, Repúblicas e outras). Propiciar moradia com alimentação, 
higienização, vestuário e convivência; Atender o fluxo operacional da rede estabelecida em conjunto com o 
gestor da SMCAIS; Contribuir para o fortalecimento e autonomia de pessoas adultas em situação de rua com 
vistas à reinserção no mercado de trabalho formal e/ou informal. 
Proporcionar acolhimento transitório a 150 pessoas em regime de Albergue.

Regiões de Abrangência: Regiões Leste, Noroeste, Norte, Sudoeste e Sul

Rede Executora: Vide Anexo C 
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A faixa etária de maior incidência do total dos acolhidos, em 2011, foi 25 a 39 anos (47%); 50 a 59 anos 
(25%); 40 a 49 anos (20%); e 18 a 24 anos (8%). Destaca-se a faixa etária de 25 a 59 anos, período que 
podemos considerar produtivo, fato que delineou as ações no que se refere à inclusão no mercado de trabalho. 
A faixa etária de 18 a 24 anos, tem sido uma crescente realidade nos serviços de atenção à população de rua, 
demonstrando a necessidade de atenção quanto às ações de qualificação profissional/ inserção nas Políticas 
Intersetoriais, principalmente, e não só de Trabalho e Renda, mas, também, na Educação. Sendo que 76% dos 
atendidos são do sexo masculino e 24% do sexo feminino.

 

 

Com relação à escolaridade, observa-se que 61% dos acolhidos possuem Ensino Fundamental Incompleto; 
23% Ensino Fundamental Completo; 6% Ensino Médio Completo; 4% Ensino Médio Incompleto; 4% 
Analfabeto e 1% Superior Completo e Incompleto, respectivamente. Esta realidade situacional contribui, 
consideravelmente, para as dificuldades de inserção no mercado de trabalho, bem como nos visualiza a 
importância do trabalho intersetorial com a Política de Educação, objeto de discussão na Rede 
Socioassistencial para a População em Situação de Rua.

Considerando a categorização dos acolhidos em 2011, identificamos que 44% foram Itinerantes, seguido de 
31% dos Migrantes, 13% Moradores de Campinas em Situação de Rua e em Situação Emergencial de Rua, 9% 
foram Egressos do Sistema Penitenciário e outras situações emergenciais não específicas de pessoas em 
situação de rua, e 4% de Moradores de Rua com Potencial para o Trabalho, sendo que estes, em sua maioria 
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foram acolhidos nos abrigos cofinanciados e os demais em sua maioria no SAMIM, dado a especificidade e 
realidade situacional deste equipamento.
O monitoramento e as discussões na Rede Socioassistencial, apontam a necessidade de reordenamento do 
SAMIM, objetivando melhor adequação e resolutividade na atenção as pessoas em situação de rua, focando a 
importância de fazer parte da rede no sentido de complementaridade, como Casa de Passagem.

A Rede Socioassistencial é composta de 2 ONG’s, e 1 OG, sendo que juntas perfazem um total de metas 
cofinanciadas (ONG’s) e capacidade de atendimento (OG) de 185 usuários/mês. Observa-se que as mesmas 
atenderam nos meses de Janeiro, Fevereiro, Abril, Junho, Setembro, Outubro e Dezembro/2011 acima das 
metas cofinanciadas, bem como da capacidade de atendimento.  Vale ressaltar que o acolhimento é realizado 
através do fluxo operacional pré-estabelecido pela Rede Socioassistencial de atenção à população de rua, com 
gestão do Poder Público, com exceção do SAMIM, que acolhe, também, através de busca espontânea e 
usuárias do sexo feminino, em torno de 20% dos acolhidos.

Do total de referenciamento para acolhimento institucional, os locais demandatários de maior preponderância 
foram: demanda/busca Espontânea (50%); SARES (28%); SOS Rua (7%); SAMIM (7%); Casa de Apoio Santa 
Clara (3%), respectivamente, variando os referenciamentos de trimestre para trimestre. Vale ressaltar que a 
demanda espontânea foi para acolhimento no SAMIM, as demais demandas foram para os Abrigos 
cofinanciados.
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Com relação às condições de saúde, constatou-se que 32% dos acolhidos tinham comprometimento de saúde 
em função do alcoolismo; 23% eram pessoas drogaditas; 11% eram dependentes de múltiplas drogas; 11% 
comprometimento físico; 10% Saúde Mental; 8% doenças crônicas e as demais demonstradas no gráfico com 
menor expressividade. Realidade situacional que nos sinaliza a importância da interlocução com a Política de 
Saúde, objetivando a efetivação do trabalho intersetorial, que são pautas de discussões sistemáticas não só do 
Poder Público, mas, principalmente da Rede Socioassistencial de Atenção à População em Situação de Rua, 
focando as competências frente às demandas deste público-alvo.

As estratégias que tiveram maior predominância foram, respectivamente: entrevistas com Assistentes Sociais; 
ações que desenvolvam a independência; entrevistas com Psicólogos; ações que possibilitaram acesso a Rede 
de Qualificação Profissional; elaboração de Planos Individuais/Planos Familiares de Atendimento. Vale 
ressaltar a expressividade do número de articulações realizadas por intermédio de ligações telefônicas. Todas 
às estratégias mencionadas objetivaram a elaboração de um novo projeto de vida, focando a importância da 
ressignificação da vivência de rua.

GRÁFICO 312:
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Constata-se a realização de estratégias metodológicas específicas para inserção no mercado de trabalho, com 
maior incidência para os Grupos Socioeducativos e Oficinas Socioeducativas/Foco Trabalho; atividades de 
formação/preparação profissional, possibilitando maiores condições de acesso ao mundo do trabalho.

A partir das estratégias metodológicas de preparação para mundo do trabalho, identificamos inserções efetivas 
no mercado de trabalho formal, informal, em oficinas de geração de renda, bem como em cadastros de 
intermediações de trabalho. Observa-se maior predominância de inserção no trabalho informal.
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As incidências de intervenções específicas, visando o retorno ao contexto familiar se deram em sua maioria 
através de visitas domiciliares, seguida de contatos com a família extensa e ampliada e ações e/ou 
atendimentos grupais.

A maior incidência de acessos foi com benefícios compensatórios (vestuários, cestas básicas, cobertores), 
seguidos de documentação civil, benefícios sociais e previdenciários, conforme demonstra o gráfico acima.  
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Do total de desligamentos realizados, as motivações preponderantes foram, respectivamente: retorno à 
convivência familiar; retorno à família/Município de origem; inadaptação ao perfil do Serviço; 
restabelecimento dos vínculos familiares; acesso às novas alternativas de moradia, seguida de autonomia 
institucional.  

A preponderância com relação ao tempo de permanência dos acolhidos foi: 29% estavam no Município de 6 a 
10 dias; 28% permanência de 1 a 5 dias; 15% de 11 a 20 dias; 8% acima de 10 anos; e 7% até          1 mês, 
respectivamente.
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Observa-se que por um lado os dados nos mostram a incidência de itinerância e migração no Município, por 
outro o aumento gradativo dos munícipes em situação de rua. Realidade situacional pautada nas discussões e 
avaliações da Política de Atenção à População em Situação de Rua.

ANÁLISE GERAL DO SERVIÇO 

Faz-se necessário salientar que a Rede Socioassistencial para Acolhimento Institucional para Pessoas em 
Situação de Rua, até o momento, é composta, como já mencionamos, de 2 Abrigos cofinanciados: de 
acolhimento institucional para pessoas em situação de rua, que se encontra em fase de adesão ao tratamento de 
saúde e/ou com condições para o trabalho e o SAMIM, que ainda se operacionaliza na condição de Albergue.
Com relação ao SAMIM, em 2012, está sendo pauta de discussões no que se refere ao seu reordenamento e 
reorganização para atendimento da demanda da Rede Socioassistencial. Intenciona-se que o mesmo se 
desmembre em 3 Casas de Passagem para População em Situação de Rua, prevista no PMAS 2010/2013.
Portanto, analisando frente às diretrizes e estratégias previstas no PMAS 2010/2013 para o Serviço de 
Acolhimento Institucional, constatamos a efetivação dos resultados esperados no que tange reordenamento e 
reorganização dos serviços, a melhoria na qualidade de vida dos usuários, fortalecimento da autonomia, resgate 
dos vínculos familiares, acesso a Rede Socioassistencial e demais políticas setoriais, inserção no mercado de 
trabalho, inclusões em serviços alternativos de geração de renda, dentre outros.   
O desafio para 2012 é a efetivação do reordenamento do SAMIM, o que contribuirá para a implantação dos 
serviços complementares às necessidades da Rede Socioassistencial no que se refere ao Acolhimento 
Institucional; a efetivação e/ou implementação do trabalho intersetorial com as demais Políticas Setoriais, 
principalmente com a Política de Saúde e de Educação; dar continuidade aos procedimentos junto ao SIGM, os 
quais necessitam serem implementados; e consolidação da Rede Socioassistencial, bem como do fluxo 
operacional com gestão pública. 
Outro desafio frente aos números apresentados é a implantação de unidade de acolhimento para jovens de 18 a 
24 anos, estruturadas como Repúblicas e unidades para acolhimento de mulheres.

d) Serviço de Acolhimento para Pessoas idosas

i. Grau de Dependência I

Descrição: Acolhimentos para idosos com 60 anos ou mais, residentes no Município de Campinas, para ambos 
os sexos, independentes ou com Dependência Grau I. A natureza do acolhimento deverá ser provisória e, 
excepcionalmente, de longa permanência, quando esgotadas todas as possibilidades de autocuidados e convívio 
com familiares.
É previsto para idosos que não dispõem de condições para permanecer com a família, pelos vínculos rompidos 
ou fragilizados e/ou com vivência de situações de violência e negligência.
O atendimento deve ser em unidade institucional com característica domiciliar para idosos com diferentes 
necessidades e Grau de Dependência I. Deve assegurar a convivência com familiares, amigos e pessoas de 
referência de forma contínua, bem como acesso às atividades culturais, educativas e de lazer na comunidade. A 
capacidade das unidades deve seguir as normas da Vigilância Sanitária, assegurado o atendimento de 
qualidade, personalizado, com até 4 idosos por quarto.

Regiões de Abrangência: Norte; Sul; Leste; Sudoeste; e Noroeste.

Rede Executora: Vide Anexo C 
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A faixa etária de maior preponderância das pessoas idosas acolhidas foi de 65 a 79 anos, de 80 a 85 anos, 86 a 
90 anos, acima de 90 anos, seguida de 60 a 64 anos.

A maioria das pessoas idosas acolhidas neste Serviço é do sexo feminino, conforme demonstra o gráfico 
acima.

Assim como o maior número de referenciamentos aos acolhimentos institucionais advém das famílias e/ou 
comunidades, a demanda reprimida também se centraliza nestes partícipes, seguida da Rede Socioassistencial e 
demais Políticas Setoriais. Fato que nos sinaliza a importância de estabelecermos o fluxo de atendimento, 
inclusive incorporando às Políticas de Atenção às Pessoas Idosas, de forma transversal (Ex. Interrelação com 
as demais Proteções Sociais).
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A origem dos referenciamentos para acolhimento foi: em 1° lugar as famílias, e em 2° lugar o Centro de 
Referência do Idoso – CRI, seguidas de solicitações da comunidade.

A procedência de pessoas idosas acolhidas que se destacam em uma ordem de maioria é: Sul; Leste; Norte; 
Sudoeste; e Noroeste. Isto se deve em função de que os territórios Sul, Leste e Norte são regiões antigas e, 
portanto, possuem maior número de pessoas idosas. Outra razão é que das 6 unidades executoras, 4 se 
localizam na região Sul, 1 na região Leste e 1 na região Norte.
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A Rede Executora do Acolhimento Institucional para Pessoas Idosas – Grau Dependência I, é composta de 6 
entidades, sendo 4 ONG’s com um total de 100 metas/usuários e 1 OG com capacidade de                  12 
usuários, juntas perfazem um total de 112/usuários. As unidades executoras, durante 2011, atingiram de 100% 
a 40% das metas cofinanciadas e capacidade/usuários. Sendo que os meses de maiores atendimentos foram: 
Maio, Junho, Agosto e Novembro/2011. 
Duas entidades atenderam em 40% e 56% das metas cofinanciadas, sendo que suas metas eram de           5 e 50 
metas, respectivamente, sendo que uma delas iniciou suas atividades em 2011 e os dois primeiros meses foram 
de implantação. Outra passou por um reordenamento de vagas (Grau I, II e III) em função de exigências da 
ANVISA, diminuindo o número de vagas durante o reordenamento.

Com relação ao atendimento aos familiares, de maneira geral, constata-se um número acima das metas 
cofinanciadas, porém ainda é inferior ao número de pessoas idosas acolhidas, em função da inexistência de 
familiares, ou das fragilidades dos vínculos e das relações familiares e/ou de resistências, tanto das pessoas 
idosas como dos familiares em aproximar-se. Fato que nos sinaliza a importância do trabalho junto às famílias, 
no tocante ao resgate de vínculos familiares e/ou comunitários. 
 

As motivações que deram origem aos acolhimentos institucionais foram: dificuldades das famílias na prestação 
de cuidados às pessoas idosas; vínculos familiares fragilizados e/ou rompidos; pessoas idosas em situação de 
rua /abandono; e vivência de situações de violência/negligência.
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As principais estratégias no desenvolvimento do Serviço foram: atendimento individual sistemático; 
atendimento grupal; entrevistas individuais psicossociais; atividades de convivência familiar; oficinas 
socioeducativas; atividades de convivência comunitária; mobilização e fortalecimento do convívio e de Redes 
Sociais de Apoio.

As principais estratégias realizadas aos componentes do grupo familiar foram: atendimento individual 
sistemático; entrevistas individuais psicossociais; atendimento grupal; atividades de convivência familiar; 
mobilização e fortalecimento do convívio e de Redes Sociais de Apoio; ações para retorno à família e/ou 
comunidade; oficinas socioeducativas; atividades de convivência comunitária. Ações estratégicas que 
contribuíram para a aproximação e/ou reaproximação das pessoas idosas com os componentes do grupo 
familiar, fortalecendo os vínculos familiares. 
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Embora o Serviço seja de Grau de Dependência I, que apresenta menos fragilidades do que o Grau de 
Dependência II, se observa a utilização expressiva da Política de Saúde, com maior frequência por consultas de 
atenção básica, especializadas e de Saúde Mental. Constata-se também a utilização pelas pessoas idosas das 
três modalidades de forma concomitante. 

Frente ao trabalho desenvolvido identificou-se junto às unidades executoras a obtenção dos resultados sociais 
esperados, conforme descrevemos de acordo com a maior incidência: melhoria na qualidade de vida; 
ressignificação e preservação dos vínculos familiares; resgate de autonomia; redução de violações de direitos 
dentre outras.  
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O tempo de permanência de maior incidência das pessoas acolhidas que mais se sobressaíram foi:           de 1 a 
2 anos; de 3 a 5 anos; de até 6 meses; acima de 10 anos; de 6 a 8 anos, respectivamente.

Os acessos/inclusões realizados de maior incidência para as pessoas idosas e componentes do grupo familiar 
foram: BPC –  Benefício de Prestação Continuada; Segurança Alimentar; Programa Viva Mais; Programa 
VIVALEITE, dentre outros sinalizados acima menos expressivos.

O maior número de desligamentos foi motivado por óbito, seguido de retorno à família e à comunidade. 
Podemos inferir que esta realidade situacional é devido às fragilidades do processo de envelhecimento, porém 
não única. 
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Os procedimentos junto ao SIGM foram mais expressivos a partir do treinamento realizado, e verificamos um 
incremento no 2° e 3° trimestres, sendo que no 3° e 4° trimestres houve mais encaminhamentos ao CPAT – 
Centro Público de Apoio ao Trabalhador. 

ANÁLISE GERAL DO SERVIÇO 

Frente às estratégias executadas, previstas no PMAS 2010/2013, para o Acolhimento Institucional para Pessoas 
Idosas com Grau de Dependência I, constatamos a efetivação dos resultados esperados, com relação à redução 
do agravamento de situações de negligências, violência e ruptura de vínculos familiares; articulações de ações 
com a Rede Socioassistencial e demais políticas setoriais; a intensificação da elaboração do Plano Individual 
e/ou Familiar de Atendimento e aproximação dos familiares, através do estímulo e fortalecimento da 
convivência familiar e comunitária.
Desafios para 2012, ainda é a necessidade de consolidação da gestão operacional pública, bem como a 
necessidade de reordenamento da Rede Socioassistencial, através de atualização e análise do diagnóstico da 
realidade situacional desta demanda no Município, objetivando a implementação da Rede de Atenção à Pessoa 
Idosa.

ii. Grau de Dependência II

Descrição: Acolhimentos para idosos com 60 anos ou mais, residentes no Município de Campinas, de ambos 
os sexos, com Grau de Dependência II. A natureza do acolhimento deverá ser provisória e, excepcionalmente, 
de longa permanência, quando esgotadas todas as possibilidades de autocuidados e convívio com familiares.
É previsto para idosos que não dispõem de condições para permanecer com a família, pelos vínculos rompidos 
ou fragilizados e/ou com vivência de situações de violência e negligência.
O atendimento deve ser em unidade institucional com característica domiciliar para idosos com diferentes 
necessidades e Grau de Dependência II. Deve assegurar a convivência com familiares, amigos e pessoas de 
referência de forma contínua, bem como acesso às atividades culturais, educativas e de lazer na comunidade. A 
capacidade das unidades deve seguir as normas da Vigilância Sanitária, assegurado o atendimento de 
qualidade, personalizado, com até 4 idosos por quarto.

Regiões de Abrangência: Todo o Município.

Rede Executora: Vide Anexo C 
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A Rede Executora de Acolhimento Institucional para Pessoas Idosas com Grau Dependência II é composta de 
4 entidades, sendo 4 ONG’s com um total de 68 metas/usuários. As unidades executoras, durante 2011, 
atingiram 69% a 81% das metas cofinanciadas.  Sendo que os meses de maior atendimento foram: Dezembro, 
Novembro, Setembro e Agosto/2011.
As entidades atenderam em 45% das metas cofinanciadas, sendo que suas metas eram de 5 e 29 metas, 
respectivamente.  Uma das entidades teve início de suas atividades em 2011, os dois primeiros meses foram de 
implantação. Outra passou por um reordenamento de vagas (Grau I, II e III) em função de exigências da 
ANVISA, diminuindo o número de vagas durante o reordenamento, além do mesmo não acolher pessoas 
idosas com Grau de Dependência II, este só existe, para atendimento dos usuários que evoluem de um grau 
para o outro.

A faixa etária de maior preponderância das pessoas idosas acolhidas foi respectivamente:                           de 65 
a 79 anos; de 80 a 85 anos; 86 a 90 anos; acima de 90 anos; seguida de 60 a 64 anos.

A maioria das pessoas idosas acolhidas é do sexo feminino, conforme demonstra o gráfico acima.

191



Com relação ao atendimento aos familiares, de maneira geral, constata-se um número acima das metas 
cofinanciadas, porem ainda é inferior ao número de pessoas idosas acolhidas, em função da inexistência de 
familiares, ou das fragilidades dos vínculos e das relações familiares e/ou de resistências tanto das pessoas 
idosas como dos familiares em aproximar-se. Fato que sinaliza a importância do trabalho junto às famílias, no 
tocante ao resgate de vínculos familiares e/ou comunitários.  
Vale ressaltar que as exigências, que decorrem do Grau de Dependência II, aumentam, consideravelmente, às 
dificuldades para os familiares na atenção e prestação de cuidados as pessoas idosas, motivo pelo qual, em sua 
maioria, os institucionalizam.

A origem dos referenciamento para acolhimento foi: em 1° lugar às famílias, e em 2° lugar o Centro de 
Referência do Idoso –  CRI, seguidas de solicitações da comunidade. Fato que nos sinaliza a importância da 
consolidação do fluxo operacional pela gestão pública.
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As motivações que deram origem aos acolhimentos institucionais foram: dificuldades das famílias na prestação 
de cuidados às pessoas idosas; pessoas idosas em situação de rua/abandono; e vivência de situações de 
violência/negligência; e vínculos familiares fragilizados e/ou rompidos;

A procedência das pessoas idosas acolhidas que se destacam em uma ordem de maioria é: Sul; Norte; 
Sudoeste; Leste; e Noroeste.
Podemos inferir que os territórios Sul, Leste e Norte são regiões antigas e, portanto, possuem maior número de 
pessoas idosas. Com relação ao Grau de Dependência II, a Sudoeste vem despontando como a 3° região que 
possui maior número de pessoas idosas, nesta condição. Outra inferência é que das               4 unidades 
executoras, 3 se localizam na Região Sul e 1 na Região Norte. 
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As principais estratégias no desenvolvimento do Serviço foram: atendimento individual sistemático; entrevistas 
individuais psicossociais; oficinas socioeducativas; atendimento grupal; atividades de convivência comunitária; 
atividades de convivência familiar, as quais colaboraram para a melhoria da qualidade de vida dos acolhidos.

As principais estratégias realizadas aos componentes do grupo familiar foram: atendimento individual 
sistemático; entrevistas individuais psicossociais; atendimento grupal; atividades de convivência comunitária; 
oficinas socioeducativas; ações para retorno à família e/ou comunidade. Ações estratégicas que contribuíram 
para a aproximação e/ou reaproximação das pessoas idosas com os componentes do grupo familiar, 
fortalecendo os vínculos familiares.

194



Os acessos/inclusões realizados de maior incidência para as pessoas idosas e componentes do grupo familiar 
foram: BPC –  Benefício de Prestação Continuada; Segurança Alimentar; Programa VIVALEITE, Programa 
Viva Mais; Centro de Convivência, dentre outros acima sinalizados.

Frente ao trabalho desenvolvido identificou-se às unidades executoras a obtenção dos resultados sociais 
esperados, de acordo com a maior incidência: melhoria na qualidade de vida; redução de violações de direitos; 
ressignificação e preservação dos vínculos familiares; resgate de autonomia; rompimento do ciclo da violência 
doméstica, dentre outras.

Com relação ao Grau de Dependência II, observa-se a utilização expressiva da Política de Saúde, com maior 
frequência de consultas de atenção básica, especializadas e de Saúde Mental. Constata-se também a utilização 
pelas pessoas idosas das três modalidades de forma concomitante. 
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O tempo de permanência no Serviço de maior incidência das pessoas acolhidas que mais se sobressaíram foi: 
de 1 a 2 anos; de 3 a 5 anos; de até 6 meses; acima de 10 anos; de 6 a 8 anos, seguido dos demais tempos de 
permanência não expressivos, porém significativos.

O maior número de desligamentos foi motivado por óbito, seguido de retorno à família e retorno à 
comunidade. Podemos inferir que esta realidade situacional é devida, em sua maioria, pelas fragilidades do 
processo de envelhecimento. 
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Assim como o maior número de referenciamentos aos acolhimentos institucionais advém das famílias e/ou 
comunidades, a demanda reprimida também se centraliza nestes atores, seguida da Rede Socioassistencial e 
demais políticas setoriais.
Fato que nos sinaliza a importância de estabelecermos o fluxo de atendimento, inclusive incorporando às 
Políticas de Atendimento e de Atenção às Pessoas Idosas de forma transversal (Ex. Interrelação com as demais 
Proteções Sociais). Principalmente este Serviço (Grau II) que deve estar interligado com a Proteção Social 
Especial de Média Complexidade e/ou Proteção Social Básica.

Os procedimentos junto ao SIGM foram mais expressivos a partir do treinamento realizado, e verificamos um 
incremento no 2° e 3° trimestres, sendo que no 3° e 4° trimestres houve mais encaminhamentos ao Centro 
Público de Apoio ao Trabalhador – CPAT.

ANÁLISE GERAL DO SERVIÇO 

Vale ressaltar que o Serviço de Acolhimento Institucional para as Pessoas Idosas com Grau de Dependência II 
possui as mesmas diretrizes, objetivos e estratégias metodológicas do Serviço de Acolhimento Institucional 
Grau de Dependência I. O que difere é o olhar distinto em função das dificuldades e/ou fragilidades peculiares 
ao Grau de Dependência II, na execução das ações junto aos usuários e familiares.
Frente às estratégias executadas, previstas no PMAS 2010/2013, para o Acolhimento Institucional para Pessoas 
Idosas com Grau de Dependência II, constatamos a efetivação dos resultados esperados, com relação à redução 
do agravamento de situações de negligências, violência e ruptura de vínculos familiares; articulações de ações 
com a Rede Socioassistencial e demais políticas setoriais; a intensificação da elaboração do Plano Individual 
e/ou Familiar de Atendimento e aproximação dos familiares, através do estímulo e fortalecimento da 
convivência familiar e comunitária.

197



Desafios para 2012, ainda é a necessidade de consolidação da gestão operacional pública, bem como a 
necessidade de reordenamento da Rede Socioassistencial, através de atualização e análise do diagnóstico da 
realidade situacional desta demanda no município, objetivando a implementação da Rede de Atenção à Pessoa 
Idosa. Intensificação do trabalho intersetorial com a Política de Saúde, no atendimento às pessoas idosas e na 
implementação de políticas de atenção aos mesmos, quando estes migram para o Grau de Dependência III 
(Casa de Cuidados).

e) Abrigo de Apoio aos Usuários em Atendimento na Rede de Saúde (em transição)

Descrição: Oferecer aos usuários e seus familiares, ambiente protegido com padrões de qualidade no que se 
refere à higiene, acessibilidade, habitabilidade, salubridade, segurança e conforto; oferecer alimentação com 
padrões nutricionais adequados e adaptados às necessidades específicas de seus usuários; atender, 
prioritariamente, usuários e famílias residentes no Município de Campinas.

Regiões de Abrangência: Todo território Nacional

Rede Executora: Vide Anexo C 

Há predominância no atendimento de maiores de 40 anos. 

Observa-se que os usuários do sexo masculino são mais frequentes, principalmente na entidade que acolhe 
usuários em tratamento de câncer. 
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A demanda predominante em todos os trimestres é de usuários de outros municípios dos Estados de São Paulo; 
e Minas Gerais. Ressalta-se que duas destas entidades foram fundadas, especificamente, para atender pessoas 
residentes fora do Município de Campinas e uma OG é para pessoas em situação de rua com transtornos 
mentais.

Todas as entidades atenderam os usuários acima da meta cofinanciada.

Todas as entidades atenderam as famílias acima da meta cofinanciada.
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Nas estratégias metodológicas, destacamos o maior número para as entrevistas individuais seguidas por 
atividades lúdicas e recreativas com menor realização de visitas domiciliares.

No referenciamento destacamos a interlocução com os municípios de origem, dos encaminhamentos para a 
Saúde, a Rede de Proteção Social Especial de Alta Complexidade; e Transportes. 
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No que se refere aos benefícios previdenciários, à aposentadoria por invalidez se destaca nos quatro trimestres 
seguido pela aposentadoria especial.

Em relação à demanda reprimida, destacamos que houve maior demanda nos dois primeiros trimestres, dos 
pacientes oncológicos, seguido dos portadores de HIV e os de transtornos mentais, nos dois últimos trimestres 
houve uma redução significativa em todas as especialidades.

ANÁLISE GERAL DO SERVIÇO 

A Rede Executora é composta por 3 ONG’s e uma OG e através de suas estratégias metodológicas realizaram 
atividades de fortalecimento da cidadania dos usuários, acesso a benefícios sociais e previdenciários; inclusão 
dos usuários e famílias nas demais políticas sociais; atendimento individual e grupal, por profissionais do 
Serviço Social e da Psicologia aos usuários e familiares, realização de atividades grupais e/ou individuais 
internas e externas ao acolhimento; realização de atividades de convívio e de organização da vida cotidiana; 
utilização parcial do SIGM pelas unidades executoras.
Ressaltamos que o Serviço encontra-se em processo de transição e conseqüente discussão com a Secretaria 
Municipal de Saúde, necessitando da intensificação de interlocução entres as duas secretarias e os referidos 
Conselhos destas áreas. 
Salientamos que a ausência de Residências Inclusivas condiciona a permanência dos usuários com transtornos 
mentais no Serviço de Acolhimento Institucional, o que resulta em longa permanência em acolhimento 
transitório.
Identificamos a necessidade de iniciar o processo de articulação entre as Secretarias Municipais: de Saúde; e de 
Cidadania, Assistência e Inclusão Social, que já fora proposto desde 2010, para definição de competências e 
reordenamentos deste Serviço, pois não se encontram tipificados na Resolução CNAS      n° 109, de 
11/11/2009. Outro aspecto a ser considerado refere-se ao atendimento de pessoas provenientes de outros 
municípios, que utilizam os serviços cofinanciados, com recursos do Município de Campinas, e que poderiam 
compor convênios/consórcios regionais para a população demandatária deste Serviço. 
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f) Serviço de Acolhimento Institucional para Mulheres em Situação de Violência – 
SARA-M

Descrição: Acolhimento Institucional para mulheres e filhos de até 14 anos, vítimas de violência de gênero no 
âmbito doméstico. Espaço de acolhimento provisório excepcional, com prazo máximo de           3 meses, 
respeitando a individualidade de cada usuária. Oferece moradia, alimentação higienização e espaço seguro e 
protetivo. 

Regiões de Abrangência: Norte; Sul; Leste; Sudoeste; e Noroeste.

Rede Executora: Vide Anexo C 

Este Serviço é executado por 1 OG, que possui capacidade de acolhimento para 5 mulheres e 10 filhos, 
respectivamente. Atendeu acima de sua capacidade nos meses de Maio; Junho; Julho; Agosto; Setembro; e 
Outubro/2011, com relação ao atendimento às mulheres; e no mês de Abril/2011 com relação aos filhos 
atendidos. 
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Observa-se que a faixa etária de maior preponderância foi a de 25 a 39 anos, presentes em todas as regiões, 
com maior incidência na Região Noroeste, seguida da Sul e Leste; de 18 a 24 anos, nas regiões Sul e Leste; de 
40 a 49 anos nas regiões Noroeste e Sudoeste.

Com relação aos filhos, as faixas etárias de maior preponderância foram de 0 a 6 anos; de 7 a 11 anos e de 12 a 
14 anos, sendo que as regiões de maior incidência foram Leste; Sul; e Noroeste.
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O fluxo demandatário de acolhimento é através da Delegacia Defesa da Mulher –  DDM, em função das 
características do Serviço. O gráfico demonstra o referenciamento através da DDM, porém com demanda dos 
Serviços acima.

Os referenciamentos mais preponderantes realizados foram: Saúde; Educação; Sistema de Garantia de Direitos; 
Cultura; e Trabalho e Renda.
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Com relação aos tipos de violências com maior ênfase foram: violência psicológica/moral; violência física, 
seguida de violência sexual/abuso e/ou exploração Sexual, respectivamente.

As atividades grupais (mulheres e filhos) que sobressaíram ocorreram internamente (espaço físico/Abrigo), 
através das assembleias semanais e oficinas artesanais. As atividades externas através dos recursos culturais e 
de lazer da comunidade.

As estratégias metodológicas realizadas de maior ênfase foram: atendimentos com Psicólogo; atendimento 
individual com Assistente Social; atendimento com a dupla psicossocial. Vale ressaltar que, em 2011, ocorreu 
período de afastamento, por Licença Maternidade, do Assistente Social e o acolhimento de usuárias com maior 
complexidade, exigindo maior atenção.
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O acesso de maior incidência foi o Bolsa Família, seguido do mercado de trabalho.

Os acessos aos direitos civis e benefícios de maior preponderância foram: documentação civil; benefícios 
sociais, seguido dos previdenciários.

Acesso ao Benefício de Prestação Continuada –  BPC se fez presente, conforme demonstra o gráfico acima, 
tanto para as mulheres como para os familiares.
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Os desligamentos que ocorreram em 2011 foram: rompimento com o ciclo de violência; retorno às famílias 
ampliadas/extensas; retorno ao convívio comunitário; e ressignificação das relações familiares.

O tempo de permanência no Serviço depende da complexidade de cada caso, sendo que os de maior incidência 
foram: até 1 Mês; de 2 a 3 meses; de 11 a 20 dias; até 5 dias; e de 6 a 10 dias.

Com relação à demanda reprimida ocorreram nos meses de Maio e Junho/2011, justamente nos meses que 
foram identificados picos de atendimento, pois a unidade executora já estava atendendo acima de sua 
capacidade.
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ANÁLISE GERAL DO SERVIÇO 

Com relação às estratégias previstas no PMAS 2010/2013 avalia-se como executadas: articulação com as 
demais Secretarias e Sistema de Justiça; preservação e fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários; 
estreitamento do Sistema de Assistência Social com o de Saúde; oferta de atendimento personalizado e 
individual; e garantia de acesso e respeito à diversidade.
Desafios para 2012: implementação do acompanhamento da família de origem; implantação de programas e 
serviços que atendam o agressor e melhoria na infraestrutura do Serviço; rever a lógica da capacidade de 
atendimento, ou seja, não mais por indivíduo e sim por famílias.
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V PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA

1.       Federal

i. Bolsa Família

Descrição: O Programa Bolsa Família, do Governo Federal, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome –  MDS é um programa de transferência direta de renda às famílias pobres e 
extremamente pobres, com renda mensal per capita de até R$ 140,00. Atende uma média mensal de 29.000 
famílias durante o ano, com valor do benefício variando entre R$ 22,00 (vinte e dois reais) e R$ 306,00 
(trezentos e seis reais).
Para atender adequadamente às famílias, que estão dentro do perfil indicado pelo Programa, temos o desafio da 
manutenção e atualização permanente do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, 
ferramenta utilizada na seleção e inclusão de famílias, bem como no monitoramento do Programa. Em 2011, 
realizamos a ampliação do atendimento de cadastro através de mais um posto de atendimento no Centro de 
Políticas Sociais Nelson Mandela. Também iniciamos o planejamento e o processo de contratação para a 
descentralização do atendimento do Cadastro Único e Bolsa Família, para as cinco regiões da cidade, 
identificando os locais para funcionamento, a estrutura necessária, e indicação dos recursos.  
O cadastro das famílias e também as ações de gestão de benefícios, que compreendem o bloqueio, desbloqueio, 
manutenção e/ou cancelamento do benefício, são realizados através do atendimento no espaço do CPAT – 
Centro Público de Apoio ao Trabalhador, no Centro e também na região do Ouro Verde, no Centro de Políticas 
Sociais Nelson Mandela. As condicionalidades do Programa, que envolvem a frequência escolar das crianças e 
adolescentes, bem como o acompanhamento semestral de Saúde, às mulheres de 14 a 44 anos; e crianças de 0 a 
6 anos, são informadas diretamente pelas Secretarias Municipais: de Educação; e de Saúde, em sistema 
próprio. O acompanhamento às famílias, priorizando aquelas em situação de descumprimento de 
condicionalidades, é feito pelos CRAS, de acordo com as atividades oferecidas em cada região. As famílias 
também podem obter informações sobre o benefício através do atendimento telefônico do Programa, para 
consultas sobre valores, bloqueios, concessão e agendamento para cadastros.

Regiões de Abrangência: Município de Campinas

ANÁLISE GERAL DO SERVIÇO 

O Programa atendeu uma média mensal de 29.371 famílias, com repasse de recursos mensais, diretamente às 
famílias, ultrapassando os R$ 3.000.000,00 ao mês. O número de atendimentos está acima da estimativa de 
famílias pobres disponibilizada pelo MDS, que usa como indicativo para o cálculo os dados da PNAD/IBGE, 
de 2006. Sendo assim, temos uma taxa de cobertura em torno de 109%, o que indica que as ações de 
identificação do público prioritário para o Programa e o cadastramento e manutenção dos dados, vem sendo 
realizado de maneira satisfatória. O acompanhamento às famílias por parte do CRAS foi enfatizado nas 
reuniões de gestão dos programas de transferência de renda, procurando identificar alternativas para melhoria 
constante desse processo, principalmente no que diz respeito às famílias em descumprimento de 
condicionalidades, o que pode ser considerado um indicativo de maior vulnerabilidade.
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Região/Famílias atendidas Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
Norte 3.574 3.462 3.448 3.515 3.497 3.496

Sul 8.170 7.914 7.942 8.144 8.115 8.121

Leste 2.557 2.457 2.469 2.537 2.527 2.528

Sudoeste 10.148 9.771 9.791 10.059 10.040 10.033

Noroeste 5.303 5.353 5.355 5.483 5.465 5.464

TOTAL DE FAMÍLIAS 
ATENDIDAS NO MUNICÍPIO

29.752 28.957 29.006 29.738 29.643 29.643

Valor Total Repassado (R$) 2.624.607,00 2.574.741,00 2.578.232,00 3.202.680,00 3.199.794,00 3.203.190,00

Região/Famílias atendidas Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Norte 3.496 3.375 3.415 3.467 3.386 3.377

Sul 8.077 7.837 7.931 8.039 7.891 7.903

Leste 2.522 2.441 2.472 2.510 3.125 3.113

Sudoeste 9.988 9.683 9.836 9.982 9.818 9.842

Noroeste 5.438 5.288 5.372 5.451 5.321 5.312

TOTAL DE FAMÍLIAS 
ATENDIDAS NO MUNICÍPIO

29.521 28.625 29.026 29.448 29.541 29.547

Valor Total Repassado (R$) 3.191.504,00 3.191.500,00 3.326.122,00 3.362.588,00 3.380.266,00 3.363.716,00
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ii. Benefício de Prestação Continuada

Descrição: O Benefício de Prestação Continuada, conforme previsto no Artigo 20, da Lei Federal              n° 
8.742, de 07/12/1993, é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que 
comprove não possuir meios para prover a própria manutenção e nem de tê-la provido por sua família. Desta 
forma esse benefício integra a Proteção Social Básica no âmbito do SUAS.

Para o reconhecimento do benefício considera-se:

• Idoso: àquele com idade igual a 65 anos ou mais; pessoa com deficiência: àquela cuja deficiência a 
incapacita para a vida independente e para o trabalho, enquadrando-se apenas as pessoas cuja renda familiar 
per capita seja inferior a ¼ do salário mínimo e também não possua outro benefício no âmbito da 
seguridade social, ou outro regime.

• O BPC para a pessoa com deficiência está diferenciado entre pessoas com deficiência, até 18 anos, sendo 
incluída no BPC Escola e após essa idade no cadastro de pessoa com deficiência.

Destaca-se que os beneficiários do BPC, conforme Artigo 3° da Portaria n° 44, de 19/02/2009, do Ministério 
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS são considerados, em conjunto com suas respectivas 
famílias, usuários da Política de Assistência Social, devendo-lhes ser assegurado, prioritariamente, o acesso aos 
Serviços, Programas e Projetos da Rede Socioassistencial.

Planejamento e Estratégias para Implantação:
• Acompanhamento do cadastro dos beneficiários do BPC no CAD Único;
• Manutenção da atualização dos dados e de novos cadastros;
• Monitoramento e gestão do benefício;
• Promoção de ações continuadas de formação da rede para utilização adequada do SIGM;
• Interlocução com a coordenação do BPC em nível estadual e federal.

O percurso metodológico tem como eixo principal do planejamento, no município de Campinas, a constituição 
de grupo gestor composto por representantes das Políticas: de Educação; de Cidadania, Assistência e Inclusão 
Social; e de Saúde. Esse grupo tem como principal objetivo o acompanhamento e a inclusão dos usuários do 
BPC e seus familiares no Sistema de Garantia de Direitos.

Quadro de Benefícios Concedidos (total) em 2011, sendo aproximadamente 7 mil beneficiários

Região %
Norte 16

Sudoeste 21
Noroeste 14

Sul 28
Leste 18

Há um equilíbrio entre a concessão para pessoas com deficiência e idosas.

Regiões de Abrangência: Município de Campinas

ANÁLISE GERAL DO SERVIÇO 

No que se refere à inclusão do beneficiário do BPC e seus familiares nas Políticas Sociais do Município, não 
foi, até o momento, desenvolvido mecanismo para esse monitoramento. Acredita-se que a incrementação do 
SIGM, bem como o recadastramento ao benefício que tem prazo de encerramento para novembro de 2012, 
possibilitarão de forma prática e eficiente o acompanhamento e a inclusão dos usuários do BPC nas Políticas 
de Assistência Social.
A efetivação dos cadastros dos usuários, embora frágil na sua concepção metodológica nos permite considerar 
um real aumento na identificação dos beneficiários do BPC. Esses dados serão possíveis de serem trabalhados 
e discutidos para o planejamento da inclusão dos mesmos na Rede Socioassistencial. 
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2. Estadual

i. Bolsa Família

Descrição: O Programa Ação Jovem, do Governo do Estado de São Paulo, atende jovens com idade entre 15 e 
24 anos e renda mensal per capita de até meio salário-mínimo. A meta mensal estipulada para o município era 
de 3.000 jovens, sendo alterada para 2.266 em junho/2011. O valor do benefício é de       R$ 80,00 (oitenta 
reais).

Foram realizadas reuniões de planejamento e acompanhamento das ações, monitoramento das metas por 
executor, discussão quanto à inclusão de novos jovens, para alcance das metas e gestão dos benefícios 
financeiros, pagos diretamente às famílias. Também disponibilizamos agenda de treinamento/suporte às 
dúvidas para operacionalização do sistema Pró-Social, estimulando a qualidade dos cadastros e atualização 
sistemática dos mesmos, bem como a utilização dos sistemas para informação e monitoramento das 
condicionalidades do Programa.

A operacionalização do Programa é feita em parceria com os Distritos de Assistência Social – DAS, Centros de 
Referência da Assistência Social – CRAS e 40 Organizações Não-Governamentais – ONG’s, que realizam o 
cadastro das famílias no sistema Pró-Social, do Governo do Estado de São Paulo e, são responsáveis pelo 
acompanhamento dos jovens e oferta de atividades socioeducativas.

Regiões de Abrangência: Município de Campinas

ANÁLISE GERAL DO SERVIÇO

O Programa atendeu uma média mensal de 2.247 jovens. Houve redução na meta estipulada para o Município, 
considerando que a rede executora do Programa apontou dificuldades na identificação e inclusão de jovens, de 
acordo com os critérios estabelecidos pelo Programa. 

A adequação no número de vagas foi satisfatória, atendendo às necessidades identificadas pelo Município. 
Avançamos no lançamento das informações de condicionalidades do Programa, no que diz respeito, 
principalmente, às ações complementares e de frequência escolar.
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QUADRO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM 2011 – Bolsa Família

EXECUTOR REGIÃO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Associação Cornélia Maria Elizabeth Van Hylckama 
Vlieg

LESTE 53 45 46 48 44 43 46 48 50 50 53 52

Centro Comunitário Irmão André – CECOIA LESTE 2 2 2 2 2 2 6 8 8 8 8 10
Centro de Educação e Assessoria Popular – CEDAP LESTE 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7 7 7
CIAO LESTE 5 3 6 5 5 4 2 0 0 0 0 0
Creche Bento Quirino LESTE 55 56 54 58 60 60 54 53 47 48 47 47
Distrito de Assistência Social – DAS/Leste LESTE 71 70 70 58 56 49 44 45 41 41 41 41
CRAS Nilópolis LESTE 52 54 53 50 55 55 57 70 68 68 67 67
Fundação Bezerra de Menezes – FUNEBEM LESTE 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5
Núcleo Social Cássia Rodrigues Lasca LESTE 20 21 20 21 20 20 10 10 14 20 20 19
Centro Social Educativo Semente Esperança LESTE 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Sociedade Educativa de Trabalho e Assistência – 
SETA Jardim Flamboyant

LESTE 60 59 56 55 58 52 52 49 49 56 56 55

Sociedade Educativa de Trabalho e Assistência – 
SETA – Jardim Nilópolis

LESTE 9 17 17 16 15 14 23 27 24 24 23 23

Casa Maria de Nazaré NOROESTE 185 174 182 174 167 162 167 165 153 147 131 130
Distrito de Assistência Social – DAS/Noroeste NOROESTE 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
CRAS Jardim São Luiz NOROESTE 38 49 41 41 40 40 41 41 41 41 41 43
CRAS Cidade Satélite Iris NOROESTE 5 5 5 1 5 5 6 7 8 8 8 10
Fundação Gerações NOROESTE 31 31 12 10 28 28 41 40 39 39 41 41
Projeto Gente Nova – PROGEN NOROESTE 137 138 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Projeto Gente Nova – PROGEN – Vila Castelo Branco NOROESTE 0 0 0 89 92 88 85 86 81 76 75 74
Projeto Gente Nova – PROGEN – Cidade Satélite Iris NOROESTE 0 0 0 50 51 51 59 58 60 61 61 60
TABA – Espaço de Vivência e Convivência do 
Adolescente

NOROESTE 3 3 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0

Associação Beneficente Semear NORTE 43 43 26 26 26 26 26 25 22 27 27 27
Associação Beneficente Semear – Vila Olímpia NORTE 0 0 0 0 0 0 0 10 15 22 27 26
Associação Beneficente Padre Israel Martinez – ARCA NORTE 6 6 6 6 6 6 3 1 0 0 0 0

EXECUTOR REGIÃO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Centro Promocional Tia Ileide – CPTI NORTE 88 86 85 89 106 106 124 128 134 117 117 113
Distrito de Assistência Social – DAS/Norte NORTE 78 76 71 68 70 63 64 65 59 54 56 25
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CRAS Espaço Esperança NORTE 20 20 23 23 22 19 24 24 21 21 21 24
CRAS Vila Réggio NORTE 0 0 0 0 0 0 2 7 11 11 11 45
Associação Beneficente Direito de Ser NORTE 42 41 40 35 35 34 42 42 35 35 35 34
Centro Espírita Allan Kardec – 
Educandário Eurípedes

NORTE 52 51 50 79 97 97 99 98 96 90 88 87

Grupo Primavera NORTE 34 34 35 31 30 28 31 30 30 35 35 33
União Cristã Feminina NORTE 58 58 58 47 48 47 51 50 49 49 51 51
Centro Comunitário do Jardim Santa Lúcia SUDOESTE 31 31 31 32 31 20 13 12 12 12 12 12
Centro de Estudos e Promoção da Mulher 
Marginalizada – CEPROMM 

SUDOESTE 70 67 71 68 69 67 77 76 76 74 74 74

Distrito de Assistência Social – DAS/Sudoeste SUDOESTE 215 209 163 34 34 32 24 25 16 18 17 17
CRAS Profilurb SUDOESTE 0 0 0 74 61 61 46 46 50 47 48 46
CRAS Vida Nova SUDOESTE 0 0 0 31 30 24 18 20 27 29 29 26
Lar Escola Nossa Senhora do Calvário – 
Núcleo Comunitário Calvariano

SUDOESTE 56 55 55 55 24 23 21 25 31 40 41 47

Obra Social São João Bosco – OSSJB – Centro SUDOESTE 97 104 104 135 117 114 127 124 128 132 130 122
Obra Social São João Bosco – OSSJB – 
Parque Vida Nova

SUDOESTE 0 0 0 0 0 0 7 7 7 12 12 12

CRAS Jardim Campos Elíseos SUDOESTE 0 0 56 73 71 62 39 44 45 45 52 52
Associação de Pais e Amigos de Surdos de Campinas – 
APASCAMP 

SUL 19 17 17 15 14 12 9 10 9 11 12 12

Instituto Educacional Professora Maria do Carmo 
Arruda Toledo – CADAF 

SUL 7 6 6 7 7 4 3 2 4 4 4 4

Centro Social Presidente Kennedy SUL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Conselho Comunitário de Campinas SUL 48 48 46 41 39 36 30 30 25 22 22 22
Distrito de Assistência Social – DAS/Sul SUL 214 220 238 97 121 120 111 123 127 125 124 123
CRAS Jardim das Bandeiras SUL 0 0 0 63 63 62 56 79 74 76 73 75
CRAS Jardim Campo Belo SUL 0 0 0 87 85 83 77 112 120 130 124 121
Obra Social São João Bosco – OSSJB – Parque Oziel SUL 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3
Associação de Assistência Social São João Vianney SUL 32 33 32 16 16 16 17 17 23 25 26 25
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EXECUTOR REGIÃO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Associação dos Benfeitores e Amigos de Meninos 
Bailarinos Atores – ABAMBA 

TODAS 4 4 4 3 3 2 2 2 1 1 2 2

Associação Beneficente da Boa Amizade – ABBA TODAS 10 10 11 7 6 7 9 9 10 11 11 12
Associação de Educação do Homem de Amanhã – 
GUARDINHA  

TODAS 107 107 106 103 123 123 125 126 134 120 132 131

Instituição Padre Haroldo Rahm (APOT) TODAS 8 8 10 13 24 24 20 20 20 17 18 17
Centro Espírita Allan Kardec – Casa de Apoio à Vida 
(CAVI)

TODAS 0 0 0 1 1 1 4 5 5 6 6 4

Cidade dos Meninos TODAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
Centro de Integração Empresa Escola – CIEE TODAS 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Centro de Orientação ao Adolescente de Campinas – 
COMEC 

TODAS 73 71 68 64 61 60 61 57 50 50 49 48

Centro Profissional Dom Bosco – CPDB TODAS 84 84 86 78 75 73 82 80 74 74 72 70
Fundação Municipal para Educação Comunitária – 
FUMEC 

TODAS 11 10 10 10 9 3 0 0 0 0 0 0

Instituto Educacional Evangélico para Deficientes 
Auditivos – IEEDA

TODAS 2 3 3 3 3 3 2 2 1 2 2 2

Programa Jovem.Com TODAS 19 19 18 4 3 1 1 1 0 0 0 0
Secretaria Municipal de Educação – SME TODAS 23 22 22 17 15 3 2 2 0 0 0 0
Fundação FEAC (Projeto Trabalho, Educação e 
Cidadania – TEC)

TODAS 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAIS 2.305 2.292 2.278 2.236 2.266 2.158 2.166 2.266 2.247 2.259 2.260 2.241
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ii. Renda Cidadã

Descrição: O Programa Renda Cidadã caracteriza-se por transferência direta de renda às famílias que tenham 
uma renda per capita de até meio salário mínimo. A fonte dos recursos é estadual, atendendo uma meta mensal 
de 1.363 famílias, conforme definido pelo Governo do Estado de São Paulo, em junho/2011, o valor do 
benefício é de R$ 80,00 (oitenta reais).

Foram realizadas reuniões de planejamento e acompanhamento das ações, monitoramento das metas por 
executor e gestão dos benefícios financeiros, pagos diretamente às famílias. Também disponibilizamos agenda 
de treinamento/suporte às dúvidas para operacionalização do Sistema          Pró-Social, estimulando a 
qualidade dos cadastros e atualização sistemática dos mesmos.

A operacionalização do Programa é feita em parceria com os Distritos de Assistência Social – DAS, Centros de 
Referência da Assistência Social –  CRAS e 8 Organizações Não-Governamentais –  ONG’s, que realizam o 
cadastro das famílias no sistema Pró-Social, do Governo do Estado de São Paulo e, são responsáveis pelo 
acompanhamento das mesmas.

Regiões de Abrangência: Município de Campinas

ANÁLISE GERAL DO SERVIÇO

O Programa atendeu uma média mensal de 1.330 famílias. Considerando que a meta estipulada, pelo Governo 
do Estado, para o atendimento no Município era de 1.300 famílias, sendo ampliada para      1.363, em 
junho/2011, conseguimos operacionalizar adequadamente as vagas disponíveis, com distribuição nas regiões, 
de acordo com a capacidade de atendimento. A implantação do Sistema para lançamento das informações de 
condicionalidades do Programa não aconteceu, devido a atraso no cronograma de desenvolvimento do mesmo, 
que compete ao Gestor Estadual.
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QUADRO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM 2011 – Renda Cidadã

EXECUTOR REGIÃO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Associação Cornélia Maria Elizabeth Van Hylckama Vlieg Leste 63 63 63 63 63 63 63 62 62 62 62 62

Distrito de Assistência Social – DAS/Leste Leste 73 73 73 73 77 77 76 74 72 72 72 72

CRAS Jardim Flamboyant Leste 44 44 44 44 44 44 42 41 42 42 42 42

CRAS Jardim Nilópolis Leste 85 85 85 85 85 85 84 84 84 86 86 85

Sociedade Educativa de Trabalho e Assistência – SETA Leste 54 53 53 53 53 53 52 51 51 51 51 51

Distrito de Assistência Social – DAS/Noroeste Noroeste 14 14 14 14 15 26 29 29 68 71 75 74

CRAS Jardim São Luiz Noroeste 115 115 114 115 140 140 137 137 142 142 140 139

CRAS Cidade Satélite Iris Noroeste 10 10 10 10 41 41 41 40 44 47 47 47

Projeto Gente Nova – PROGEN Noroeste 170 170 170 169 168 168 155 154 153 154 154 161

Casa da Criança Meimei Norte 24 24 24 24 22 22 18 17 17 19 23 23

Instituto Vedruna Norte 35 35 35 35 35 35 31 28 26 25 19 19

Distrito de Assistência Social – DAS/Norte Norte 66 66 66 66 66 66 66 67 68 67 68 69

CRAS Espaço Esperança Norte 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6

CRAS Vila Réggio Norte 71 71 71 71 71 71 70 70 70 73 73 73

Obra Social São João Bosco – OSSJB Sudoeste 40 39 39 39 39 39 38 38 38 38 38 35

Distrito de Assistência Social – DAS/Sudoeste Sudoeste 32 32 31 31 31 31 31 30 32 33 32 32

CRAS Jardim Campos Elíseos Sudoeste 22 22 22 22 21 21 21 20 20 20 20 19

CRAS Profilurb Sudoeste 38 38 39 39 39 39 39 39 37 37 37 37

CRAS Parque Vida Nova Sudoeste 29 29 29 25 25 25 26 26 26 25 25 24

Conselho Comunitário de Campinas Sul 81 81 81 81 78 77 67 61 61 59 58 58

Distrito de Assistência Social – DAS/Sul Sul 86 86 86 70 70 70 68 69 69 69 68 68

CRAS Jardim das Bandeiras Sul 48 48 48 50 51 51 51 49 50 53 53 52

CRAS Jardim Campo Belo Sul 46 46 46 59 59 59 59 59 59 59 59 60

Centro de Orientação ao Adolescente de Campinas – COMEC Todas 50 51 51 51 56 55 54 52 52 52 47 47

TOTAIS 1.300 1.300 1.299 1.294 1.354 1.363 1.324 1.303 1.349 1.362 1.355 1.355
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3.         Municipal

i. Renda Mínima

Descrição: O Programa de Garantia de Renda Familiar Mínima – PGRFM, implantando pelo Município em 
1995, atende famílias com crianças/adolescentes entre 0 e 16 anos, com renda per capita de até        R$ 35,00 
e, que sejam moradoras do Município há, no mínimo, 4 anos. A participação no Programa é de 18 meses e o 
valor médio do benefício pago atualmente é de R$ 120,00.

Um dos principais aspectos do Programa é que sua gestão é municipal, permitindo agilidade na tomada de 
decisões e atendimento às situações de famílias que necessitam de inclusão em programas de transferência de 
renda, mas ainda não acessaram outros recursos da esfera estadual ou federal, sobre os quais o município não 
tem plena governabilidade. Entretanto, um desafio recorrente é a necessidade de reformulação da Lei do 
Programa, que é de 1995 e precisa ser alterada de forma a permitir potencialização dos recursos, considerando 
o contexto atual dos programas de transferência de renda, principalmente no que diz respeito à ampla cobertura 
dos mesmos no município. Entre as propostas de alteração na lei do PGRFM estão: critérios para recebimento 
do benefício, valores transferidos e operacionalização do mesmo, garantindo a continuidade das ações de 
atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade e a integração com outros programas sociais 
desenvolvidos no âmbito do SUAS.

O PGRFM é operacionalizado pelos Distritos de Assistência Social – DAS e pelos Centros de Referência de 
Assistência Social – CRAS, de forma intersetorial, através dos Fóruns Intersetoriais Regionais, para discussão 
de propostas e inclusão de famílias no Programa. Em 2011 não houve inclusão de novas famílias, tendo em 
vista a discussão de uma nova proposta para o Programa, com perspectiva de mudança/atualização da Lei que 
rege o mesmo. Essa nova proposta foi iniciada no começo de 2011, com a participação de profissionais de 
notório saber, das esferas nacional e estadual, para estabelecermos o Programa de Renda Básica de Campinas.

Regiões de Abrangência: Município de Campinas

ANÁLISE GERAL DO SERVIÇO

O Programa atendeu uma média mensal de 1.836 famílias. O número de atendimentos foi diminuindo 
gradativamente, pois não realizamos novas inclusões ao longo do ano, considerando a necessidade de 
reformulação do mesmo, com nova redação na legislação, adequando critérios e funcionamento do programa. 
Foram realizadas reuniões de apresentação da nova proposta para as Coordenadorias da SMCAIS, Gabinete e 
Diretorias, visando o debate e validação das mudanças. Também aconteceram             2 fóruns internos, com 
participação de convidados inclusive do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome –  MDS, 
para discussão da proposta no contexto de erradicação da extrema pobreza, pensando em alternativas de 
integração com outros programas de transferência de renda no âmbito estadual e federal. No entanto, não 
conseguimos encaminhar a proposta de mudança da Lei à Câmara Municipal, avaliando ser mais pertinente 
avançar nos debates internos e repensar o Orçamento do Programa, de forma a potencializar os recursos para o 
próximo ano.

218



QUADRO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM 2011 – Renda Mínima

Região/ Famílias 
Atendidas/Mês

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Norte 495 455 409 366 325 297 297 263 242 205 173 139

Sul 806 749 696 635 588 537 533 477 422 380 337 291

Leste 278 256 228 206 181 167 167 153 141 117 99 78

Sudoeste 662 602 553 503 456 411 408 385 334 297 261 224

Noroeste 598 557 504 467 426 389 385 344 315 289 257 218

TOTAIS 2.839 2.619 2.390 2.177 1.976 1.801 1.790 1.622 1.454 1.288 1.127 950

Região/
Valores 

Repassados/Mês

Jan
(R$)

Fev
(R$) 

Mar
(R$)

Abr
(R$)

Mai
(R$)

Jun
(R$)

Jul
(R$)

Ago
(R$) 

Set
(R$)

Out
(R$)

Nov
(R$) 

Dez
(R$) 

Norte  51.975,00 47.460,00 42.560,00 38.185,00 33.740,00 30.625,00 30.730,00  27.160,00 24.850,00 21.280,00 18.130,00 14.350,00 

Sul 89.729,00  83.709,00 77.732,00  71.188,00 65.764,00  59.884,00 59.464,00 53.340,00  46.935,00 42.525,00 37.485,00  32.340,00 

Leste 28.070,00 25.830,00 23.170,00 21.315,00 18.410,00  17.220,00 17.185,00 15.610,00 13.930,00 11.760,00 10.115,00  8.085,00 

Sudoeste 74.200,00 67.690,00 62.055,00 56.000,00 50.755,00  45.465,00 45.115,00 42.770,00 37.275,00 32.585,00 28.700,00 24.640,00 

Noroeste 64.708,00 60.235,00 54.880,00  50.085,00 46.125,00  42.105,00 41.510,00 36.645,00 33.460,00 26.215,00 27.545,00  23.485,00 

TOTAIS  308.682,00 284.924,00 260.397,00 236.773,00 214.794,00 195.299,00 194.004,00 175.525,00 156.450,00 134.365,00 121.975,00 102.900,00
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ii. Programa JOVEM.COM

Descrição: O Programa Jovem.Com é uma iniciativa do governo municipal, em execução desde outubro de 
2006, com o objetivo de implementar um plano de inclusão social e de cidadania digital, através da oferta de 
bolsas para jovens de 15 a 29 anos, agregada a um itinerário de formação sócio educativa e promover a 
inclusão digital às comunidades de territórios com maior vulnerabilidade social. 

Em 2010 o Programa foi reestruturado, respaldado na Lei Municipal n° 13.796/2010; n° 13.846/2010; e o 
Decreto n° 17.092/2010, passando a ser articulado a partir de dois projetos distintos: 

ii.1. Projeto Jovem.Com – Cultura Digital

O Jovem. Com – Cultura Digital – destina-se a promover a inclusão social, formação e atuação comunitária de 
jovens de 15 a 29 anos a partir da inclusão digital, bem como, oferecer as comunidades atendidas acesso 
gratuito à Tecnologia da Informação – TI.

As ações do Programa se organizam a partir de dois eixos complementares: 

A. Bolsa: estímulo e formação aos jovens de 15 a 29 anos –  Oferta de bolsa aos jovens agregada a um 
itinerário de formação social, cidadania, projetos de vida, mundo do trabalho e em cultura digital, visando à 
preparação do bolsista para atuação nas unidades de inclusão digital que compõem a rede de telecentros.

B. Rede de Telecentros: Oferta de uma rede de telecentros públicos, entidades parceiras e escolas, 
distribuídos pela cidade, visando atender às comunidades das regiões de maior vulnerabilidade social, e 
promover a inclusão social através da inclusão digital, por meio do uso das tecnologias da informação. 

A rede de telecentros é composta hoje com 38 unidades implantadas, definida como espaço de uso 
coletivo com acesso à internet onde se realizam atividades pedagógicas orientadas em cultura digital, 
acesso livre gratuito, disponibilização de serviços do governo – E-gov, através da ação dos bolsistas do 
Programa, bem como, a articulação e integração com as demais ações locais, de modo que o telecentro 
possa se consolidar como um espaço de referência em cultura digital, norteada pelas seguintes diretrizes: 

• Portas abertas ao uso gratuito por qualquer cidadão, para navegação, uso e oficinas de informática e 
outros, aberto no mínimo, 30 horas por semana, em horários que permitam o máximo uso da 
população do entorno;

• Atendimento intergeracional, a partir de 12 anos, em caso de criança abaixo de 12 anos, deverá estar 
acompanhado de responsável; 

• Acesso, a sites de relacionamento, blogs e outras ferramentas disponíveis na web, de modo que o 
público usuário possa conhecer e acompanhar a evolução tecnológica da internet;

• Trabalhar efetivamente para que toda a comunidade local, independente de grupo, filiação partidária 
ou religiosa, idade, escolaridade e outros elementos de diversidade, apropriem-se do espaço do 
telecentro para seu uso e benefício;

• Ação de Coordenador local –  que tem como responsabilidade a supervisão e acompanhamento dos 
jovens e o compartilhamento da gestão da unidade de telecentro. 

• Ação de 1 bolsista nível A e 2 bolsistas do nível B –  do Programa Jovem.Com –  que são 
corresponsáveis, juntamente com a equipe técnica de gestão do Programa e o coordenador local, pela 
organização/orientação e apoio ao usuário no que diz respeito às atividades educativas relacionadas à 
cultura digital. 

Acesso do Jovem ao Programa 
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O acesso se dá através de aprovação no processo seletivo, realizado anualmente pelo programa, com os 
seguintes critérios: idade 15 a 29 anos, morador de Campinas, cursando o último ano de ensino fundamental ou 
cursando/concluído o ensino médio, não estar trabalhando renda familiar de 0 a 3 salários mínimos, ter 
interesse na área de cultura digital. 

ANÁLISE GERAL DO SERVIÇO

Ações Desenvolvidas pelo Programa no decorrer 2011
Com o objetivo de atender a reestruturação e as demandas do Programa, se propôs no Plano Plurianual da 
Assistência Social –  PMAS 2010/2013, ações estratégicas integradas, complementares, continuadas e 
concomitantes no campo da formação técnico pedagógica dos bolsistas e gestão/monitoramento dos 
telecentros, bem como a manutenção técnica preventiva, corretiva em tempo real e estrutural das unidades de 
telecentros, o desenvolvimento do sistema de controle e gerenciamento de informações (dos usuários, das 
atividades pedagógicas desenvolvidas e dos bolsistas), renovação e adequação do parque de máquinas, 
efetivação do processo seletivo de bolsistas e a ampliação da rede de telecentros. 

Dentre as ações estratégicas estabelecidas e a execução, no ano de 2011, houve avanços significativos nos 
aspectos técnicos, efetivação do processo seletivo, com a realização no ano de dois processos seletivos 
realizado pela Secretaria de Recursos Humanos da Prefeitura, com a colaboração da Coordenação do 
Programa. Porém, a formação técnica pedagógica dos bolsistas e a gestão dos telecentros, como previsto na 
proposta de reestruturação do Programa, não ocorreu devido a insuficiência de pessoal técnico, prejudicando a 
inovação e ampliação das ações desenvolvidas nos telecentros, no campo da cultura digital, com novo processo 
de contratação sendo viabilizado pela IMA.
Outro aspecto a ser considerado foi o resultado do processo seletivo que ficou aquém do esperado, uma vez 
que não foi possível completar todas as vagas disponibilizadas, o que acarretou certa dificuldade no 
desenvolvimento das atividades nos telecentros e, em alguns, com a suspensão do atendimento por falta de 
bolsistas. 

AVANÇOS: 

• Área Técnica/Equipamentos: 

 Contratação e efetivação (continuada) de serviços de manutenção técnicas preventiva, corretiva 
(hardware, software e rede de conectividade) a toda rede de telecentro, através da Informática de 
Municípios Associados – IMA, garantindo dessa forma uma melhoria no atendimento da comunidade e 
no desenvolvimento das ações dos bolsistas de forma ininterrupta; 

 Dotação de infraestrutura da rede lógica e elétrica dos telecentros localizados em espaços públicos, 
visando à padronização técnica, a preparação para a implantação do projeto de Sistema de Controle e 
Gerenciamento, bem como, reduzir os custos com o atendimento técnico.  Foram realizadas em 17 
unidades (CVI –  Taquaral; Clube Vila 31 de Março; CRAS Jardim Nilópolis; GM Jardim Florence; 
Teatro Maria Monteiro; Clube Municipal da Vila Padre Anchieta; CRAS Espaço Esperança; Tancredo 
Neves; CRJ; Administração Regional 9; Núcleo Comunitário de Crianças e Adolescentes da Vila 
Formosa; e Parque das Águas; Biblioteca Municipal de Sousas; Espaço Esperança; e Administração 
Regional 9);

 Aquisição de Equipamentos novos – através do Convênio – SENASP/MJ n° 132/2008 – PRONASCI – 
foram 148 estações (teclado, mouse, CPU, monitor), constituíram os novos telecentros e renovaram 
outros, no ano de 2010/2011. Os locais que receberam os equipamentos passaram a ser identificados 
como Telecentro/PRONASCI, conforme segue: 

 Troca de Equipamentos velhos por novos em 5 telecentros/PRONASCI: (Tancredo Neves –         16 
estações; Teatro Maria Monteiro –  12 estações; Espaço Esperança –  24 estações; Administração 
Regional 9 –  10 estações; Núcleo Comunitário de Crianças e Adolescentes da Vila Formosa –  10 
estações) – total de 74 estações (teclado, monitor, mouse, CPU); 
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 Abertura de novas unidades: 4 telecentros/PRONASCI: Centro Comercial Ouro Verde –  20 estações, 
CASI – Jardim Campo Belo – 20 estações; Centro de Políticas Públicas Nelson Mandela – 24 estações, 
Centro Maria Rosa – 12 estações – total de 76 estações. 

• Formação Técnico-Pedagógica dos Bolsistas e Gestão/Monitoramento das Ações dos Telecentros: 
Considerando que a formação e acompanhamento dos bolsistas e gestão dos telecentros constituem as 
principais ações do programa com vistas a atender a reestruturação proposta, lançando novos desafios ao 
programa de acompanhar o ritmo das inovações tecnológicas, aperfeiçoar o que vinha sendo realizado, 
propiciar atendimento adequado e eficaz da população usuária dos telecentros e suprir a reduzida equipe 
técnica existente e não especializada no campo da cultura digital, foi proposto à contratação de uma 
instituição/empresa para a execução das ações pertinentes a essa área, processo esse cancelado por razões 
judiciais e de ordem financeira.
Mediante o cenário conjuntural a equipe técnica do Programa Jovem. Com, programou e realizou a 
formação para os bolsistas, dentro dos temas que tinha domínios técnicos, buscou apoio em parceiros que 
contribuíram na área de cultura digital, como realizou visitas sistemáticas aos telecentros para 
acompanhamento e suporte as atividades realizadas pelos bolsistas.  

1. Formação Inicial – Novos bolsistas – 2 turmas (janeiro/2011; e outubro/2011)

Jovens Capacitados Carga Horária Total
35 + 25 = 60 

(respectivamente)
Processos Seletivo de 

Outubro/2010 e
Setembro de 2011

120 horas

Temas Trabalhados: 
Acolhimento dos novos bolsistas; orientações sobre a legislação, normas e regras e as atividades 
desenvolvidas pelo Programa Jovem.Com; identidade, relações interpessoais, grupais e convivência; 
orientações sobre as atividades dos telecentros: oficinas básicas, acesso livre, atendimento ao público; 
relatórios semanais, mensais, cadastro de usuários, cuidados com o espaço e os equipamentos dos 
telecentros e procedimentos de chamadas técnicas; integração com os demais bolsistas do Programa.

2. Formação Continuada dos Bolsistas – 2 grupos – 4 horas semanais cada

Jovens Capacitados Carga Horária Total Parcerias
Primeiro Semestre –

70 (média)

Segundo Semestre –
44 jovens

352 horas Net Comunidade/Instituto Asas, Coordenadoria da 
Juventude, Coordenadoria da Diversidade Sexual, 

Profissional liberal da ONG Oficina Beija Flor

Temas Trabalhados: 

• Módulo de Cidadania e Desenvolvimento
Desenvolvimento da capacidade de se comunicar, de expressar e ouvir o outro; percepção de si mesmo e do 
outro no processo grupal; Fortalecimento dos vínculos dos participantes do programa (bolsistas/equipe 
técnica/coordenador local e usuários); legislação e normas do programa; Atribuições de papéis dos 
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bolsistas, coordenador local, equipe técnica, administrativo e coordenador geral e usuários; análise e 
interpretação das novas demandas do mundo do trabalho e as necessidades de formação profissional para a 
inserção no mercado; noções sobre as profissões; capacitação para a inclusão social versus diversidade de 
gênero versus etnia versus religião versus classe social; reflexão sobre as origens e causas da violência nas 
relações sociais; poluição ambiental versus cidadania.

• Módulo de Gestão de Telecentro
Capacitação para o atendimento à comunidade, através do acesso livre, realização de oficinas básicas de 
informática e outras atividades desenvolvidas pelos telecentros; cadastro dos usuários; registro dos dados 
das atividades versus a população atendida nos telecentros e encaminhamento dos dados, através de 
relatórios, para a administração do Programa Jovem. Com; cuidado com o espaço e os equipamentos 
públicos; planejamento de atividades (oficinas formativas e acesso livre) e sistematização por faixa etária; 
divulgação das ações na região; estratégias de fortalecimento dos vínculos com os usuários etc.; detecção 
de defeitos técnicos e encaminhamento de chamadas para manutenção técnica dos equipamentos.

• Módulo de Cultura Digital 
Conceitos de inclusão digital/ política pública de inclusão digital; Sustentabilidade e inclusão digital; 
Orientação básica para o desenvolvimento das oficinas com o alinhamento dos conceitos envolvidos: 
digitação, internet, editor de texto, planilha, redes sociais etc.; Conhecer e utilizar novas ferramentas de 
inclusão digital (blog, podcast, stopmotion)  

3. Atividades Complementares Externas: 

Carga horária: 88 horas

• Participação do Programa Jovem.Com através de Sala de Telecentro, orientada pelos Bolsistas   
Fórum Social e do Trabalho – organizado pela Secretaria de Cidadania, Assistência e Inclusão Social e a 
Secretaria de Trabalho e Renda; 
Arena Digital – organizado pela Comissão de Tecnologia da Câmara Municipal de Campinas;
Seminário Cidades Digitais – realizado pela Network Eventos/IMA; 
Sábadomania – Cidadania – organizado pelo CIC Vida Nova;
Aniversário Comemorativo do 1° Ano de Atividades do Centro de Políticas Públicas Nelson Mandela – 
DIC V;
Aniversário Comemorativo do 1° Ano de Atividades do Teatro Maria Monteiro – Vila Padre Anchieta. 

• Participação dos Bolsistas
Fórum de Inclusão Digital – organizado pala Net Comunidade e Instituto Asas;
Conferência Municipal da Juventude – organizado pela Coordenadoria da Juventude.

4. Acompanhamento Sistemático e Monitoramento das Atividades dos Telecentros e dos Bolsistas: 
Além da formação continuada entendemos que o telecentro, também, se constitui como um espaço de 
formação privilegiado, pois é aonde o bolsista tem o contato com a comunidade e coloca em prática os 
ensinamentos apreendidos, possibilitando assim a “ação/reflexão/ação”. 
Para esse momento a equipe técnica planejou e realizou visitas sistemáticas aos telecentros para 
acompanhar e avaliar as ações desenvolvidas pelos bolsistas (oficinas, acesso livre, atendimento e 
chamadas técnicas), dar suporte técnico pedagógico a gestão dos telecentros, favorecer a interlocução do 
bolsistas versus coordenador local versus comunidade; apoio no remanejamento de equipamentos e apoio 
técnico na abertura dos novos telecentros e atendimento individual ao bolsista quando necessário.  
• Processo Seletivo 
Nos meses de Agosto e Setembro de 2011 realizamos o 2° Processo Seletivo, válido por 1 ano, para 
preenchimento das vagas existentes e a formação de banco reserva para reposição de vagas.  As inscrições 
foram realizadas via online, gratuitas e o processo composto por três fases: prova objetiva/ avaliação 
psicológica/ apresentação e comprovação da documentação.
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RESULTADOS: 
• Número de vagas oferecidas: 100 vagas (29 do Nível A; e 71 do Nível B); 
• Número de jovens inscritos no processo seletivo = 1.688;
• Número de jovens que compareceram para realizar a prova = 201;
• Número de jovens aptos para ingresso no Programa: 29 jovens.

O resultado do Processo Seletivo ficou aquém do esperado, porém o mais impactante foi o não 
comparecimento dos jovens inscritos no dia da prova, para o qual não temos elementos objetivos de 
avaliação, mas acreditamos que alguns fatores podem ter influenciado no resultado: 
 Gratuidade nas inscrições – nenhum ônus financeiro, portanto, não priorizado pelo jovem; 
 Dificuldade na tramitação da comunicação quanto ao dia da prova, realizado pela empresa contratada, 

por E-mail, e o jovem não ter acessado, por descuido e/ou desatenção, mudança de endereço 
eletrônico, utilização de endereço de terceiros; ou mesmo não ter acessado a informação, por ter 
“caído” no spam; 

 Familiares terem realizado a inscrição sem considerar o interesse do jovem em participar do 
programa; 

 Desistência;
 Localidade da prova – foi realizada em duas escolas, localizadas nas regiões Noroeste e Sul (falta de 

conhecimento/experiência em se deslocar pela cidade), dificuldades no transporte;
 Inscritos de outros municípios;
 Dificuldades dos jovens na interpretação do edital do processo seletivo e os seus procedimentos; 
 Impacto do cenário conjuntural no que diz respeito à política administrativa que o Município estava 

vivenciando no período.

DESAFIOS 
• Área Técnica/Equipamentos/Novas Salas 

 Implantação do Sistema de Controle e Gerenciamento a distância dos telecentros – uma vez que as salas 
são adequadas em termos de redes lógica e elétricas;

 Finalização da implantação de infraestrutura –  rede lógica e elétrica –  nos telecentros em espaços 
públicos:  

 Aquisição de Novos equipamentos. 

 Aquisição e implantação de softwares nos telecentros que possibilitem a inclusão das pessoas com 
deficiência; 

 Aquisição e instalação de ar condicionado nas salas de telecentros, visando o funcionamento dos 
equipamentos e do ambiente adequados;

 Implantação de novas salas de telecentros

• Área de Formação Técnico-Pedagógica/Gestão de Telecentros 

 Redefinir as estratégias para desenvolver a formação técnica pedagógica dos bolsistas e a gestão dos 
telecentros, considerando as necessidades e as disponibilidades financeiras; 

• Processo Seletivo 

 Realizar o 3° Processo seletivo com os ajustes necessários visando garantir um resultado favorável ao 
Programa, bem como, o acesso dos jovens, programado pela Secretaria Municipal de Recursos Humanos 
para o início de 2012.

ii.2. Projeto Jovem.Com Cidadania 

O Projeto foi proposto na reestruturação do Programa Jovem.Com, visando atender os jovens de 15 a 29 anos, 
moradores em territórios com maior vulnerabilidade social, diagnosticados pelos CRAS e CREAS, atrelados ao 
oferecimento de bolsa auxílio (Níveis C e D), grade de formação socioeducativa e comunitária de 12 horas 
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semanais e acompanhamento social, visando à inclusão social, a formação de protagonistas juvenis e a inclusão 
digital. 
A proposta também tem como objetivo a continuidade das ações pedagógicas desenvolvidas no decorrer do 
Convênio – SENASP/MJ n° 132/2008 – PRONASCI – executado em 2009/2010 – com a participação de 1.300 
jovens no projeto socioeducativo realizado com recursos do Governo Federal e Municipal. 
Concomitantemente, em 2010/2011, foi desenvolvido o Convênio SENASP/MJ n° 659/2008 – 
PRONASCI/PROTEJO – com concessão de bolsas pelo Governo Federal ao longo de 12 meses. 
O “PROTEJO”  objetivou a inclusão social de 600 jovens de 15 a 24 anos expostos à violência doméstica, 
urbana ou em situação de rua residentes em específicos territórios, a fim de promover:

• Fortalecimento da cidadania; 

• Proteção ao jovem; 

• Pacificação Social; 

• Emancipação juvenil; 

• Formação de Redes, considerando as características do PROTEJO, 800 horas distribuídas em 1° ciclo com 
440 horas e 2° ciclo com 360 horas, bem como a construção de indicadores que avaliassem e monitorassem 
o processo.

ANÁLISE GERAL DO SERVIÇO

1. Envolvidos no Desenvolvimento do Projeto
A operacionalização foi realizada de acordo com os procedimentos legais exigidos – processos licitatórios –, 
contratando as diversas instituições relacionadas a seguir:

1.1. Instituição de Ensino: Núcleo de Trabalhos Comunitários – NTC da PUC/SP

Atribuições: Assessoria na elaboração, execução, supervisão e avaliação do projeto.

1.2. Instituições para Execução de Oficinas Socioeducativas:

• CIDAP – Centro de Inclusão Digital e Aprendizagem Profissional;

• COMEC – Centro de Orientação ao Adolescente de Campinas;

• OSSJB – Obra Social São João Bosco. 

Atribuições: Desenvolvimento do projeto por meio de oficinas socioeducativas junto aos jovens em seus 
respectivos territórios. 

1.3. Instituição para a Orientação e o Desenvolvimento junto aos Jovens dos Projetos Locais 
Referentes ao 2° Ciclo do Projeto:

Instituto Corpore pelo Desenvolvimento da Qualidade de Vida. 

Atribuições: Formação e o desenvolvimento dos projetos locais, nos temas de Cidadania, Saúde e Meio 
Ambiente, por meio de oficinas socioeducativas junto aos jovens, prevendo atividades externas, pesquisas 
e intervenção em seus respectivos territórios. 

1.4. Empresa de Informática:

Sidericoudes & Brisola Assessoria e Consultoria Educacional e Tecnológica Ltda. 

Atribuições: Desenvolvimento e execução dos Módulos de Informática, em conformidade com as 
diretrizes pedagógicas do projeto e demais atividades desenvolvidas pelas demais entidades envolvidas.
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2. OS TERRITÓRIOS ABRANGIDOS, DENOMINADOS DE POLOS 

Região Polo Bairro Referência
Sudoeste Parque Vida Nova Parque Vida Nova
Norte Jardim São Marcos Vila Esperança
Sul Jardim Campo Belo 

Jardim São Fernando 

Jardim Campo Belo 1 e 2

Jardim São Fernando e Vila Formosa
Noroeste Parque Itajaí Parque Itajaí  

3. A SUPERVISÃO E O MONITORAMENTO

Consistiram em acompanhar as ações planejadas, de forma que as ações praticadas fossem condizentes 
com os princípios do projeto e com os acordos deliberados entre os envolvidos; analisar os impactos e os 
resultados a partir dos desafios enfrentados, redimensionando as ações sempre que necessário; monitorar 
com cunho formativo e não fiscalizador ou punitivo, no sentido de oferecer orientações para o 
realinhamento das ações e fortalecer os parâmetros teórico-metodológicos da ação.

4. ANÁLISE FINAL:

O PROTEJO foi desenvolvido ao longo de 14 meses, no período de fevereiro/2010 até março/2011, e 
foram inscritos 713 jovens, dos quais 671 jovens participaram das oficinas sociopedagógicas do 1° ciclo e 
360 jovens participaram das atividades de formação e execução dos projetos locais do      2° ciclo, os 
quais trabalharam informações, problemas relevantes e propostas para melhorias locais.

• Análise da baixa frequência por região, ao término do projeto:

Quadro I – Análise da Baixa Frequência por Região

Região Inscritos Sistema MJ 0% Freq < 50% Freq

Parque Itajaí 188 177 0 132

Jardim Campo Belo 229 199 5 115

Jardim São Fernando 182 121 0 59

Parque Vida Nova 81 74 4 32

Vila Esperança 33 29 0 22
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• Motivos que justificaram a baixa frequência durante o Percurso Social Formativo e, posterior, 
afastamento:

Quadro II – Levantamento das Causas de Afastamento

Motivo 1° ciclo 2° ciclo

Trabalho 119 44

Prisão 4 1

Gravidez 8 3

Problemas de Saúde 12 -2

Cuidados a Pessoa da Família 23 0

Mudança 27 2

Outros Cursos 23 -3

Falta de Interesse 79 20

Totais 295 65

A “evasão” de um projeto social deve ser compreendida a partir de variáveis socioculturais e socioeconômicas, 
tendo em vista que o que afasta a juventude das atividades nem sempre é o abandono, mas sim, um 
emaranhado de dimensões inerentes à vida social, que contribuiu para a não permanência dos jovens no 
projeto.
Verifica-se, portanto, que tal projeto obteve êxito junto à juventude, uma vez que promoveu a transformação da 
realidade da maioria dos jovens, seja com a sua certificação, seja com a sua inserção no mercado de trabalho 
ou em outros cursos que devem lhes propiciar a qualificação almejada e uma colocação profissional de acordo 
com seus anseios e aptidões.
Ao término do projeto, os envolvidos registraram as reflexões e as experiências vivenciadas no livro 
“CONSTRUINDO POLÍTICA COM A JUVENTUDE –  PRONASCI/PROTEJO”. Este busca trazer 
debates sobre projetos juvenis dessa natureza e, primordialmente, provocar a construção de um sistema de 
indicadores sociais que respaldem o processo de gestão, que monitore a realidade social para fins de 
formulação e reformulação de políticas públicas.
O contingenciamento orçamentário freou a discussão e os encaminhamentos necessários em relação à 
construção de uma proposta continuada para o programa.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAMPINAS

Secretaria de Cidadania, Assistência e Inclusão Social
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ANEXOS
(referentes ao exercício de 2011)

MARÇO/2012
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ANEXO C – REDE EXECUTORA OG’s E ONG’s

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

PB – POTENCIALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA – PAIF

Região Unidade Executora Bairro parcial integral família

LESTE CENTRO DE EDUCAÇÃO E ASSESSORIA POPULAR – CEDAP (Assessoria/Capacitação) VILA ITAPURA  0 0 0

LESTE SOCIEDADE EDUCATIVA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA – SETA (Jardim Flamboyant) JARDIM SANTANA  0  0 250

LESTE SOCIEDADE EDUCATIVA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA – SETA (Jardim Nilópólis) JARDIM SANTANA  0  0 250

NORTE CPTI – CENTRO PROMOCIONAL TIA ILEIDE (Fórum da Família) JARDIM SETE DE 
SETEMBRO

 0  0 300

NORTE MOVIMENTO ASSISTENCIAL ESPÍRITA MARIA ROSA – SOPA DO GRAMEIRO JARDIM CAMPINEIRO  0  0 250

NOROESTE CENTRO DE EDUCAÇÃO E ASSESSORIA POPULAR – CEDAP (Jardim Santa Clara) JARDIM SANTA CLARA  0  0 300

NOROESTE PROJETO GENTE NOVA – PROGEN – Cidade Satélite Íris CIDADE SATÉLITE ÍRIS  0  0 250

SUL ASSOCIAÇÃO DOUGLAS ANDREANI – Jardim Campo Belo JARDIM CAMPO BELO II 
III

 0  0 250

SUL ASSOCIAÇÃO DOUGLAS ANDREANI – Jardim Monte Cristo I JARDIM MONTE CRISTO  0  0 250

SUL SEARA ESPÍRITA JOANNA DE ÂNGELIS – Núcleo Assistencial Espírita Jerônimo Mendonça 
(substituído pela Associação Douglas Andreani a partir de agosto/11)

JARDIM CAMPO BELO II 
III

 0  0 250

SUDOESTE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SEMEAR – Vila Perseu Leite de Barros VILA PERSEU L BARROS  0  0 250

SUDOESTE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SEMEAR – Profilurb VILA PROFILURB  0  0 250

SUDOESTE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SEMEAR – Parque Vida Nova PARQUE VIDA NOVA  0  0 250

 TOTAIS 0 0 3.100

PB – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – Crianças e Adolescentes de 6 a 14 anos e 11 meses
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Região Unidade Executora Bairro parcial integral família

LESTE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO JARDIM SANTA CÂNDIDA 150 0 150

LESTE ASSOCIAÇÃO NAZARENA ASSISTENCIAL BENEFICENTE – ANA JARDIM NILÓPOLIS 269 0 169

LESTE ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL – APAS SOUSAS 160 0 130

LESTE ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL DE ORAÇÃO E TRABALHO – Jardim Boa Esperança JARDIM BOA ESPERANÇA 100 0 96

LESTE CENTRO ASSISTENCIAL CÂNDIDA PENTEADO DE QUEIRÓZ MARTINS VILA BRANDINA 80 0 76

LESTE GRUPO COMUNITÁRIO CRIANÇA FELIZ VILA BRANDINA 100 0 92

LESTE OS SEAREIROS – Núcleo Mãe Maria VILA BRANDINA 120 0 100

LESTE SERVIÇO SOCIAL NOVA JERUSALÉM JARDIM DAS PAINEIRAS 150 0 120

LESTE SOCIEDADE FEMININA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA – Centro CENTRO 150 0 137

LESTE PMC – NÚCLEO COMUNITÁRIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VILA 31 DE MARÇO VILA 31 DE MARÇO 76 0 58

LESTE PMC – NÚCLEO COMUNITÁRIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VILA NOGUEIRA VILA NOGUEIRA 72 0 54

LESTE PMC – NÚCLEO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO JARDIM NILÓPOLIS JARDIM NILÓPOLIS 51 0 38

NORTE AMIC – ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA CRIANÇA – Village – Edifício Francisco Cândido Xavier VILLAGE CAMPINAS 100 0 80

NORTE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMPINEIRA – Núcleo São Marcos JARDIM SÃO MARCOS 80 0 80

NORTE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DA BOA AMIZADE – ABBA JARDIM EULINA 40 0 33

NORTE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DIREITO DE SER JARDIM CAMPINEIRO 75 0 61

NORTE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PADRE ISRAEL MARTINEZ SOSSA – ARCA VILA PADRE ANCHIETA 80 0 55

NORTE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SEMEAR PARQUE VIA NORTE 125 0 110

NORTE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SEMEAR – Vila Olímpia RESIDENCIAL OLÍMPIA 250 0 180

NORTE ASSOCIAÇÃO CIVIL CARMELITAS DA CARIDADE – Centro Assistencial Vedruna JARDIM SANTA MÔNICA 140 0 100

NORTE ASSOCIAÇÃO DAS FRANCISCANAS MISSIONÁRIAS DO CORAÇÃO IMACULADO DE MARIA RECANTO DA FORTUNA 
II

100 0 85

NORTE CPTI – CENTRO PROMOCIONAL TIA ILEIDE – Sede/Administração CHÁCARA NOVA BOA 
VISTA

265 0 210

NORTE CPTI – CENTRO PROMOCIONAL TIA ILEIDE – Parque Shallon PARQUE SHALLON 80 0 70

NORTE FUNDAÇÃO IRMÃ RUTH DE MARIA CAMARGO SAMPAIO – FIRMACASA PARQUE MARIA HELENA 145 0 140

NORTE GRUPO PRIMAVERA JARDIM SÃO MARCOS 230 0 215

NORTE LAR CAMPINENSE DE BEM ESTAR À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE – LAR VOVÓ ISABEL JARDIM EULINA 60 0 55

NORTE MOVIMENTO ASSISTENCIAL ESPÍRITA MARIA ROSA – SOPA DO GRAMEIRO JARDIM CAMPINEIRO 70 0 54

NORTE NAS – NÚCLEO DE AÇÃO SOCIAL REAL PARQUE 70 0 55

NORTE SOCIEDADE PRÓ-MENOR BARÃO GERALDO BARÃO GERALDO 90 0 70
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NORTE UNIÃO CRISTÃ FEMININA JARDIM SANTA MÔNICA 155 0 90

NOROESTE ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL – Parque da Floresta PARQUE DA FLORESTA 80 0 30

NOROESTE ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA ASSISTENCIAL – AEA JARDIM SANTA ROSA 90 0 65

NOROESTE CASA DA CRIANÇA LUZ DO AMANHECER JARDIM CAMPINA 
GRANDE

55 0 40

NOROESTE CASA DE MARIA DE NAZARÉ – Casa Hosana CIDADE SATÉLITE ÍRIS 150 0 90

NOROESTE CASA DE MARIA DE NAZARÉ – Casa dos Anjos JARDIM LILIZA 220 0 142

NOROESTE CENTRO COMUNITÁRIO DA CRIANÇA DO PARQUE ITAJAÍ I E REGIÃO PARQUE ITAJAÍ 150 0 95

NOROESTE PROJETO GENTE NOVA – PROGEN VILA CASTELO BRANCO 260 0 260

NOROESTE PROJETO GENTE NOVA – PROGEN – Cidade Satélite Íris CIDADE SATÉLITE ÍRIS 120 0 120

NOROESTE PMC – NÚCLEO COMUNITÁRIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JARDIM MARIA ROSA JARDIM MARIA ROSA 54 0 44

SUL AMIC – ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA CRIANÇA JARDIM CAMPO BELO II 
III

150 0 100

SUL AMIC – ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA CRIANÇA – Jardim Monte Cristo JARDIM MONTE CRISTO 200 0 120

SUL ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL, PROMOCIONAL E EDUCACIONAL RESSURREIÇÃO – APER JARDIM CARLOS 
LOURENÇO

140 0 95

SUL ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SEMEANDO ESPERANÇA – ABESE VILA GEORGINA 50 0 35

SUL ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – ABEC – Centro Social Marista Irmão Elias 
David

VILA RICA 220 0 205

SUL ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SÃO JOÃO VIANNEY – Casa Marcondes Pinheiro VILA GEORGINA 90 0 90

SUL ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA ASSISTENCIAL – AEA VILA FORMOSA 40 0 38

SUL ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL – APAS JARDIM 
PARANAPANEMA

150 0 120

SUL ASSOCIAÇÃO PROJETO ANHUMAS QUERO-QUERO VILA BRANDINA 60 0 40

SUL CENTRO SOCIAL BERTONI JARDIM NOVA EUROPA 60 0 50

SUL CENTRO SOCIAL LÍRIO DOS VALES VILA IPÊ 70 0 45

SUL CENTRO SOCIAL ROMÍLIA MARIA VILA IPÊ 90 0 90

SUL CENTRO SÓCIO EDUCATIVO SEMENTE ESPERANÇA – CSESE JARDIM BARONESA 74 0 60

SUL FUNDAÇÃO BEZERRA DE MENEZES – FUNEBEM – 
EPV – Escola Preparatória para a Vida I – Vila Palmeiras

VILA PALMEIRAS 60 0 40

SUL INSTITUIÇÃO PAULISTA ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL – 
Núcleo Social Profª. Cássia Rodrigues Lasca

PARQUE DOS CISNES 150 0 110

SUL OBRA SOCIAL SÃO JOÃO BOSCO – OSSJB – Parque Oziel PARQUE OZIEL 200 0 160

SUL SEARA ESPÍRITA JOANNA DE ÂNGELIS – Núcleo Assistencial Espírita Jerônimo Mendonça JARDIM CAMPO BELO II E 100 0 85
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III

SUL PMC – NÚCLEO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JARDIM ESMERALDINA JARDIM ESMERALDINA 75 0 51

SUL PMC – NÚCLEO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VILA FORMOSA VILA FORMOSA 71 0 57

SUL PMC – NÚCLEO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VILA UNIÃO VILA UNIÃO 60 0 50

SUDOESTE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SALÉM JARDIM CAMPOS 
ELÍSEOS

100 0 75

SUDOESTE CASA DA SOPA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DO NÚCLEO RESIDENCIAL JARDIM PARAÍSO DE 
VIRACOPOS

JARDIM PARAÍSO DE 
VIRACOPOS

130 0 130

SUDOESTE CENTRO COMUNITÁRIO DO JARDIM SANTA LÚCIA JARDIM SANTA LÚCIA 100 0 90

SUDOESTE CENTRO DE ESTUDOS E PROMOÇÃO DA MULHER MARGINALIZADA – CEPROMM JARDIM ITATINGA 125 0 90

SUDOESTE CRECHE ESTRELINHA DO ORIENTE PARQUE VISTA ALEGRE 60 0 60

SUDOESTE LAR ESCOLA NOSSA SENHORA DO CALVÁRIO JARDIM SÃO PEDRO 
VIRACOPOS

110 0 95

SUDOESTE OBRA SOCIAL SÃO JOÃO BOSCO – OSSJB – Parque Vida Nova PARQUE VIDA NOVA 300 0 270

SUDOESTE SOCIEDADE FEMININA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA – Jardim Itatinga JARDIM ITATINGA 50 0 38

 TOTAIS 7.897 0 6.338

 

PB – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – Adolescentes e Jovens de 15 a 24 anos

Região Unidade Executora Bairro parcial integral família

LESTE APRENDIZADO DOMÉSTICO SANT'ANA CENTRO 90  0 80
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LESTE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO JARDIM SANTA CÂNDIDA 150  0 150

LESTE ASSOCIAÇÃO PROJETO ANHUMAS QUERO-QUERO – Jardim Santana JARDIM SANTANA 60  0 55

LESTE ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL DE ORAÇÃO E TRABALHO – APOT – Jardim Boa Esperança JARDIM BOA ESPERANÇA 56  0 50

LESTE CENTRO DE EDUCAÇÃO E ASSESSORIA POPULAR – CEDAP VILA ITAPURA 40  0 30

LESTE CENTRO ESPÍRITA ALLAN KARDEC – Casa de Apoio a Vida CENTRO 20  0 20

LESTE GRUPO COMUNITÁRIO CRIANÇA FELIZ VILA BRANDINA 30  0 27

LESTE OBRA SOCIAL SÃO JOÃO BOSCO – OSSJB CENTRO 300  0 260

LESTE SOCIEDADE EDUCATIVA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA – SETA JARDIM SANTANA 100  0 100

LESTE SOCIEDADE FEMININA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA – Centro CENTRO 60  0 52

LESTE SOS ADOLESCENTE CENTRO 100  0 80

LESTE TABA – ESPAÇO DE VIVÊNCIA E CONVIVÊNCIA DO ADOLESCENTE CENTRO 60  0 60

NORTE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CAMPINEIRA – Núcleo São Marcos JARDIM SÃO MARCOS 50  0 50

NORTE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DA BOA AMIZADE – ABBA JARDIM EULINA 30  0 23

NORTE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DIREITO DE SER JARDIM CAMPINEIRO 100  0 70

NORTE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SEMEAR – Vila Olímpia RES OLÍMPIA 50  0 45

NORTE CENTRO ESPIRITA ALLAN KARDEC – EDUCANDARIO EURÍPEDES VILA NOVA 300  0 285

NORTE CPTI - CENTRO PROMOCIONAL TIA ILEIDE – Parque Shallon PARQUE SHALLON 20  0 20

NORTE CPTI – CENTRO PROMOCIONAL TIA ILEIDE - VILA Francisca VILA FRANCISCA 160  0 140

NORTE FUNDAÇÃO IRMÃ RUTH DE MARIA CAMARGO SAMPAIO – FIRMACASA PARQUE MARIA HELENA 30  0 30

NORTE GRUPO PRIMAVERA JARDIM SÃO MARCOS 77  0 70

NORTE LAR CAMPINENSE DE BEM ESTAR À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE – LAR VOVÓ ISABEL JARDIM EULINA 30  0 25

NORTE UNIÃO CRISTÃ FEMININA JARDIM SANTA MÔNICA 100  0 90

NOROESTE CASA DE MARIA DE NAZARÉ – Casa dos Anjos JARDIM LILIZA 140  0 100

NOROESTE FUNDAÇÃO GERAÇÕES PARQUE VALENÇA I E II 80  0 50

NOROESTE PROJETO GENTE NOVA – PROGEN VILA CASTELO BRANCO 150  0 150

NOROESTE PROJETO GENTE NOVA – PROGEN – Cidade Satélite Íris CIDADE SATÉLITE ÍRIS 100  0 100

SUL ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SÃO JOÃO VIANNEY – Casa Monsenhor Bruno Nardini VILA JOAQUIM INÁCIO 50  0 50

SUL ASSOCIAÇÃO PROJETO ANHUMAS QUERO-QUERO VILA BRANDINA 40  0 30

SUL CASA DE MARIA DE NAZARÉ – Casa Divina Pastora JARDIM DO TREVO 20  0 20

SUL CENTRO SOCIAL ROMÍLIA MARIA VILA IPÊ 40  0 40

SUL CENTRO SÓCIO EDUCATIVO SEMENTE ESPERANÇA – CSESE JARDIM BARONESA 20  0 20
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SUL FUNDAÇÃO BEZERRA DE MENEZES – FUNEBEM –
EPV – Escola Preparatória para a Vida I –Vila Palmeiras

VILA PALMEIRAS 60  0 30

SUL FUNDAÇÃO BEZERRA DE MENEZES – FUNEBEM –
EPV III – Escola Preparatória para a Vida III – Jardim do Lago II

JARDIM DO LAGO II 60  0 30

SUL INSTITUIÇÃO PAULISTA ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL – 
Núcleo Social Profª. Cássia Rodrigues Lasca

PARQUE DOS CISNES 50  0 45

SUL OBRA SOCIAL SÃO JOÃO BOSCO – OSSJB – Jardim Dom Gilberto JARDIM DOM GILBERTO 120  0 80

SUL OBRA SOCIAL SÃO JOÃO BOSCO – OSSJB – Parque Oziel PARQUE OZIEL 60  0 40

SUDOESTE CENTRO COMUNITÁRIO DO JARDIM SANTA LÚCIA JARDIM SANTA LÚCIA 70  0 60

SUDOESTE CENTRO DE ESTUDOS E PROMOÇÃO DA MULHER MARGINALIZADA – CEPROMM JARDIM ITATINGA 80  0 65

SUDOESTE FUNDAÇÃO ORSA JARDIM NOVO CAMPOS 
ELÍSEOS

180  0 90

SUDOESTE LAR ESCOLA NOSSA SENHORA DO CALVÁRIO JARDIM SÃO PEDRO 
VIRACOPOS

75  0 60

SUDOESTE OBRA SOCIAL SÃO JOÃO BOSCO – OSSJB – Parque Vida Nova PARQUE VIDA NOVA 120  0 120

 TOTAIS 3.528 0 2.992

PB – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – Centros de Convivência Inclusivos e Intergeracionais

Região Unidade Executora Bairro parcial integral família

LESTE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARÓQUIA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS BOTAFOGO 85 0 85

LESTE ASSOCIAÇÃO CORNÉLIA MARIA ELIZABETH VAN HYLCKAMA VLIEG – 
Centro Cultural Cândido/FUMEC

SOUSAS 150  0 150

LESTE CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO "Padre Santi Capriotti" – CEI CENTRO 100  0 90

LESTE FUNDAÇÃO BEZERRA DE MENEZES – FUNEBEM – EPV II – Escola Preparatória para a Vida II – VILA NOGUEIRA 125  0 45
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Vila Nogueira

NORTE AMIC – ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA CRIANÇA – Village – Edifício Francisco Cândido Xavier VILLAGE CAMPINAS 30  0 27

NORTE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SEMEAR – Vila Olímpia RESIDENCIAL OLÍMPIA 50  0 50

NORTE CENTRO DE ORIENTAÇÃO FAMILIAR – COF – Jardim Chapadão JARDIM CHAPADÃO 150  0 140

NORTE CPTI – CENTRO PROMOCIONAL TIA ILEIDE (Fórum da Família) – Jardim Sete de Setembro JARDIM 7 DE SETEMBRO 126  0 120

NORTE INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL DIAS DA CRUZ JARDIM EULINA 150  0 125

NORTE MOVIMENTO ASSISTENCIAL ESPÍRITA MARIA ROSA – SOPA DO GRAMEIRO JARDIM CAMPINEIRO 150  0 150

NOROESTE CENTRO PROMOCIONAL NOSSA SENHORA DA VISITAÇÃO JARDIM IPAUSSURAMA 100  0 100

NOROESTE FUNDAÇÃO GERAÇÕES PARQUE VALENÇA I E II 100  0 100

NOROESTE OBRA DO BERÇO JARDIM ROSSIN 50  0 50

NOROESTE PROJETO GENTE NOVA VILA CASTELO BRANCO 150  0 150

NOROESTE PROJETO GENTE NOVA – PROGEN – Cidade Satélite Íris CIDADE SATÉLITE ÍRIS 150  0 150

SUL AMIC – ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA CRIANÇA – Jardim Monte Cristo JARDIM MONTE CRISTO 45  0 20

SUL CENTRO SOCIAL ROMÍLIA MARIA VILA IPÊ 150  0 150

SUL FUNDAÇÃO BEZERRA DE MENEZES – FUNEBEM – EPV III – Escola Preparatória para a Vida III –
Jardim do Lago II

JARDIM DO LAGO II 150  0 75

SUDOESTE CENTRO COMUNITÁRIO DO JARDIM SANTA LÚCIA JARDIM SANTA LÚCIA 150  0 150

SUDOESTE LAR ESCOLA NOSSA SENHORA DO CALVÁRIO JARDIM SÃO PEDRO 
VIRACOPOS

60  0 60

SUDOESTE SOCIEDADE DAS FILHAS DE NOSSA SENHORA DO SAGRADO CORAÇÃO – Casa da Criança Madre 
Maria Anastácia

PARQUE VIDA NOVA 150  0 150

SUDOESTE SOCIEDADE DAS FILHAS DE NOSSA SENHORA DO SAGRADO CORAÇÃO – Casa da Criança Maria 
Luísa Hartzer

PARQUE MONTREAL 37  0 37

   TOTAIS 2.408 0 2.174

 PB – Benefício Eventual para Famílias em Situação de Vulnerabilidade Temporária 

Região Unidade Executora Bairro parcial integral família

NORTE ISA – INSTITUTO DE SOLIDARIEDADE PARA PROGRAMAS DE ALIMENTAÇÃO JARDIM NILÓPOLIS 0 0 12500

   TOTAIS 0 0 12.500

TOTAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 

13.833 0 27.104
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PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

PEM – POTENCIALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS – PAEFI – Famílias, Crianças e Adolescentes que 
Vivenciam Violações de Direitos
Região Unidade Executora Bairro parcial integral família

LESTE ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA – AFASCOM – 
Bosque

BOSQUE  0 0 90

LESTE CENTRO REGIONAL DE ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA – CRAMI JARDIM BRANDINA  0 0 30

LESTE OBRA SOCIAL SÃO JOÃO BOSCO – OSSJB CENTRO  0 0 90

NORTE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DIREITO DE SER JARDIM CAMPINEIRO  0 0 60
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NORTE CPTI – CENTRO PROMOCIONAL TIA ILEIDE (7 DE SETEMBRO III) JARDIM SETE DE 
SETEMBRO

 0 0 30

NOROESTE PROJETO GENTE NOVA – PROGEN VILA CASTELO BRANCO  0 0 60

SUL CONSELHO COMUNITÁRIO DE CAMPINAS VILA INDUSTRIAL  0 0 90

SUDOESTE CENTRO COMUNITÁRIO DO JARDIM SANTA LÚCIA JARDIM SANTA LÚCIA  0 0 30

SUDOESTE CENTRO DE ESTUDOS E PROMOÇÃO DA MULHER MARGINALIZADA – CEPROMM JARDIM ITATINGA  0 0 60

   TOTAIS 0 0 540

PEM – POTENCIALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS – PAEFI – Mulher em Situação de Violência Doméstica 
de Gênero e seu Respectivo Núcleo Familiar
Região Unidade Executora Bairro parcial integral família

LESTE SOS AÇÃO MULHER E FAMÍLIA CENTRO 0 0 30

   TOTAIS 0 0 30

 

PEM – POTENCIALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS – PAEFI – Idosos e suas Famílias que Vivenciam 
Violações de Direitos
Região Unidade Executora Bairro parcial integral família

LESTE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARÓQUIA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS BOTAFOGO 120 0 120

NOROESTE ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA – AFASCOM – 
Vila Nova Esperança

JARDIM NOVA 
ESPERANÇA

30 0 30

 
  TOTAIS 150 0 150

PEM – POTENCIALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS – PAEFI – Violência Sexual – Crianças e Adolescentes

Região Unidade Executora Bairro parcial integral família

LESTE CENTRO DE EDUCAÇÃO E ASSESSORIA POPULAR – CEDAP VILA ITAPURA 0 0 60

LESTE CENTRO REGIONAL DE ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA – CRAMI JARDIM BRANDINA 0 0 120

NORTE CPTI – CENTRO PROMOCIONAL TIA ILEIDE (Fórum da Família) – Jardim Sete de Setembro JARDIM 7 DE SETEMBRO 0 0 30

SUL CENTRO DE ESTUDOS E PROMOÇÃO DA MULHER MARGINALIZADA – CEPROMM –
Comunidade Santa Maria Eufrásia

CIDADE SINGER 0 0 30

SUDOESTE CENTRO DE ESTUDOS E PROMOÇÃO DA MULHER MARGINALIZADA – CEPROMM JARDIM ITATINGA 0 0 30

   TOTAIS 0 0 270

 

PEM – POTENCIALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL À ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS – Liberdade Assistida – LA

Região Unidade Executora Bairro parcial integral família
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LESTE OBRA SOCIAL SÃO JOÃO BOSCO CENTRO 165 0 165

SUL CENTRO DE ORIENTAÇÃO AO ADOLESCENTE DE CAMPINAS – COMEC – Ponte Preta PONTE PRETA 160 0 160

   TOTAIS 325 0 325

 

PEM – POTENCIALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS – Prestação de Serviços à 
Comunidade – PSC
Região Unidade Executora Bairro parcial integral família

LESTE CENTRO DE ORIENTAÇÃO AO ADOLESCENTE DE CAMPINAS – COMEC – Bosque II BOSQUE 80 0 80

   TOTAIS 80 0 80

 

PEM – SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL 

Região Unidade Executora Bairro parcial integral família

LESTE ASSOCIAÇÃO CORNÉLIA MARIA ELIZABETH VAN HYLCKAMA VLIEG – SOS RUA –
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO SOCIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

BOSQUE 300  0 25

   TOTAIS 300 0 25

 

PEM – SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – Adultos  

Região Unidade Executora Bairro parcial integral família

LESTE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SEMEAR – Centro CENTRO 60 0 60

LESTE ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO SANTA CLARA CENTRO 100 0 10

LESTE ASSOCIAÇÃO CORNÉLIA MARIA ELIZABETH VAN HYLCKAMA VLIEG SOUSAS 30 0 30

LESTE PMC – SARES – SERVIÇO DE ACOLHIMENTO E DE REFERENCIAMENTO SOCIAL CENTRO 80 0 0

   TOTAIS 270 0 100

PEM – PROGRAMA DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO MIGRANTE, ITINERANTE E EM SITUAÇÃO DE RUA

Região Unidade Executora Bairro parcial integral família

LESTE ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO SANTA CLARA CENTRO 250 0 10

   TOTAIS 250 0 10
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PEM – PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR A IDOSOS COM GRAU DE DEPENDÊNCIA II – Vítimas de Violência Doméstica

Região Unidade Executora Bairro parcial integral família

LESTE ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA – AFASCOM – 
Bosque

BOSQUE 30 0 30

   TOTAIS 30 0 30

 

PEM – PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE CUIDADORES DE IDOSOS  

Região Unidade Executora Bairro parcial integral família

SUDOESTE CENTRO COMUNITÁRIO DO JARDIM SANTA LÚCIA JARDIM SANTA LÚCIA 100 0 0

   TOTAIS 100 0 0

TOTAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
 

1.255 0 1.550

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

PEA – SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES – Abrigo Institucional

Região Unidade Executora Bairro parcial integral família

LESTE ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ – GUARDINHA BONFIM 0 25 20

LESTE PMC – CMPCA – Centro Municipal de Proteção à Criança e Adolescente TAQUARAL 0 25 20

NORTE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS 13 PAIS PARQUE DAS 
UNIVERSIDADES

0 60 30

SUL CASA DOS MENORES DE CAMPINAS – Abrigo Feminino JARDIM SÃO DOMINGOS 0 86 66

SUL CASA DOS MENORES DE CAMPINAS – Abrigo Masculino JARDIM SÃO DOMINGOS 0 86 66

SUDOESTE ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ – GUARDINHA JARDIM NOVO CAMPOS 
ELÍSEOS

0 25 20

   TOTAIS 0 307 222
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PEA – SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES – Casa-Lar  

Região Unidade Executora Bairro parcial integral família

LESTE ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL – Casa 1 – Projeto Campinas NOVA CAMPINAS  0 9 4

LESTE ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL – Casa 2 – Projeto Campinas JARDIM NOSSA 
SENHORA 
AUXILIADORA

 0 9 3

LESTE ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL – Casa 3 – Projeto Campinas JARDIM DAS PAINEIRAS  0 9 3

LESTE ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL – Casa 4 – Projeto Campinas JARDIM NOSSA 
SENHORA 
AUXILIADORA

 0 9 4

LESTE ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL – Casa 5 – Projeto Campinas JARDIM NOSSA 
SENHORA 
AUXILIADORA

 0 9 3

LESTE ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL – Casa 6 – Projeto Campinas JARDIM NOSSA 
SENHORA 
AUXILIADORA

 0 9 3

SUL AMIC – ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA CRIANÇA – Jardim Nova Europa JARDIM NOVA EUROPA  0 9 6

SUL CASA DOS MENORES DE CAMPINAS – Casa-Lar Feminina JARDIM CAMPOS 
ELÍSEOS

 0 10 6

SUL CASA DOS MENORES DE CAMPINAS – Casa-Lar Masculina JARDIM DO LAGO  0 10 6

   TOTAIS 0 83 38

     

PEA – SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES – Abrigo Especializado

Região Unidade Executora Bairro parcial integral família

LESTE ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL DE ORAÇÃO E TRABALHO – APOT – Jardim Boa Esperança – Masculino JARDIM BOA 
ESPERANÇA

0 14 14

LESTE ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL DE ORAÇÃO E TRABALHO – APOT – Jardim Flamboyant – Feminino JARDIM FLAMBOYANT 0 10 10

   TOTAIS 0 24 24

PEA – SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES – Casa de Passagem Especializada de 7 a 17 anos e 11 meses

Região Unidade Executora Bairro parcial integral família

LESTE ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL DE ORAÇÃO E TRABALHO – APOT – Botafogo BOTAFOGO 0 15 20

   TOTAIS 0 15 20
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PEA – SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES – Casa de Passagem de 7 a 17 anos e 11 meses

Região Unidade Executora Bairro parcial integral família

LESTE CASA DE MARIA DE NAZARÉ – Casa Betel BOSQUE 0 14 14

   TOTAIS 0 14 14

 

PEA – SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIAS ACOLHEDORAS

Região Unidade Executora Bairro parcial integral família

LESTE PMC – SAPECA – Serviço Alternativo de Proteção Especial à Criança e Adolescente PARQUE ALTO 
TAQUARAL

0 20 20

SUL ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ – GUARDINHA PARQUE ITÁLIA 0 15 30

   TOTAIS 0 35 50

 

PEA – SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – Adultos – Abrigo Institucional

Região Unidade Executora Bairro parcial integral família

LESTE CÁRITAS ARQUIDIOCESANA DE CAMPINAS – CASA TRANSITÓRIA "ANTONIO FERNANDO" JARDIM GUANABARA 0 15 15

LESTE OS SEAREIROS – Casa de Acolhimento (de Maio/2011 a Dezembro/2011) TAQUARAL 0 20 20

NORTE PMC – SAMIM – SERVIÇO DE ACOLHIMENTO AO MIGRANTE, ITINERANTE E EMDICANTE BONFIM 0 150 3

TOTAIS 0 185 38

PEA – ABRIGO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA COM TRANSTORNOS MENTAIS

Região Unidade Executora Bairro parcial integral família

NORTE PMC – ABRIGO RENASCER BOTAFOGO 0 20 20

TOTAIS 0 20 20

PEA – SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA

Região Unidade Executora Bairro parcial integral família

NORTE PMC – ABRIGO SARA M VILA NOVA 0 15 15

   TOTAIS 0 15 15

 

PEA – SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS – Abrigo – Grau de Dependência I

Região Unidade Executora Bairro parcial integral família
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LESTE PMC – CASA DO IDOSO E DA IDOSA VILA COSTA E SILVA 0 12 0

NORTE LAR DOS VELHINHOS DE CAMPINAS – LVC VILA PROST DE SOUZA 0 50 50

SUL ASSISTÊNCIA VICENTINA FREDERICO OZANAM DE CAMPINAS VILA INDUSTRIAL 0 13 13

SUL ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA – AFASCOM –
Jardim Antônio Von Zuben

JARDIM ANTÔNIO VON 
ZUBEN

0 5  0

SUL LAR DA AMIZADE ILCE DA CUNHA HENRY PARQUE ITÁLIA 0 12 12

SUL LAR EVANGÉLICO ALICE DE OLIVEIRA SÃO BERNARDO 0 20 20

   TOTAIS 0 112 95

 

PEA – SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS – Abrigo – Grau de Dependência II

Região Unidade Executora Bairro parcial integral família

NORTE LAR DOS VELHINHOS DE CAMPINAS – LVC VILA PROST DE SOUZA 0 29 29

SUL ASSISTÊNCIA VICENTINA FREDERICO OZANAM DE CAMPINAS VILA INDUSTRIAL 0 16 16

SUL ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA – AFASCOM
Jardim Antônio Von Zuben

JARDIM ANTÔNIO VON 
ZUBEN

0 5 0 

SUL LAR DA AMIZADE ILCE DA CUNHA HENRY PARQUE ITÁLIA 0 20 20

   TOTAIS 0 70 65

 

TOTAL DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 
 

0 880 601
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PROGRAMAS EM PROCESSO DE TRANSIÇÃO

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – PROCESSOS EM TRANSIÇÃO

PB (T) – SERVIÇO DE AÇÕES COMPLEMENTARES ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE FRAGILIDADES CIRCUNSTANCIAIS E EMERGENCIAIS DE APOIO À SAÚDE

Região Unidade Executora Bairro parcial integral família

NORTE SOBRAPAR – SOCIEDADE BRASILEIRA DE PESQUISA E ASSISTÊNCIA PARA REABILITAÇÃO 
CRANIOFACIAL

CIDADE UNIVERSITÁRIA 130 0 130

NORTE SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA À FIBROSE CÍSTICA VILA NOVA 45 0 45

TOTAIS 175 0 175

TOTAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – PROCESSOS EM TRANSIÇÃO  175 0 175
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PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE – PROCESSOS EM TRANSIÇÃO

PEM (T) – PROGRAMA DE ATENÇÃO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA  

Região Unidade Executora Bairro parcial integral família

LESTE CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL SÍNDROME DE DOWN – CEESD VILA BRANDINA 149 0 147

LESTE CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO "Padre Santi Capriotti" – CEI CENTRO 90 0 88

NORTE FUNDAÇÃO SÍNDROME DE DOWN – FSD BARÃO GERALDO 94 0 94

NORTE INSTITUTO DE PEDAGOGIA TERAPÊUTICA PROF. NORBERTO DE SOUZA PINTO JARDIM GUANABARA 100 0 100

SUL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE SURDOS DE CAMPINAS – APASCAMP VILA TEIXEIRA 100 0 100

SUL ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS AUTISTAS EM CAMPINAS – ADACAMP PARQUE ITÁLIA 108 0 106

SUL ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CAMPINAS VILA LEMOS 160 0 155

SUL CASA DA CRIANÇA PARALÍTICA DE CAMPINAS – CCP PARQUE ITÁLIA 255 0 253

SUL CENTRO CULTURAL LOUIS BRAILLE DE CAMPINAS JARDIM PROENÇA 170 0 70

SUL CENTRO DE APOIO E INTEGRAÇÃO DO SURDOCEGO E MÚLTIPLO DEFICIENTE – CAIS JARDIM NOVO SÃO JOSÉ 40 0 40

SUL INSTITUTO CAMPINEIRO DOS CEGOS TRABALHADORES VILA MARIETA 52 0 52

SUL INSTITUTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL RECRIAR – IEER JARDIM BONFIM 75 0 75
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SUL INSTITUTO EDUCACIONAL EVANGÉLICO PARA DEFICIENTES AUDITIVOS JARDIM NOVA EUROPA 29 0 29

SUL INSTITUTO EDUCACIONAL PROFESSORA MARIA DO CARMO ARRUDA TOLEDO – CADAF VILA LEMOS 130 0 128

SUL PRÓ-VISÃO SOCIEDADE CAMPINEIRA DE ATENDIMENTO AO DEFICIENTE VISUAL JARDIM PROENÇA 277 0 277

SUDOESTE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPINAS – APAE VILA AEROPORTO 180 0 180

   TOTAIS 2.009 0 1.894

 

PEM (T) – COMUNIDADE TERAPÊUTICA – MASCULINO – Adultos

Região Unidade Executora Bairro parcial integral família

LESTE ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL DE ORAÇÃO E TRABALHO – APOT – Jardim Boa Esperança JARDIM BOA ESPERANÇA  0 5 5

   TOTAIS 0 5 5

 

PEM (T) – COMUNIDADE TERAPÊUTICA – FEMININO – Adultos 

Região Unidade Executora Bairro parcial integral família

LESTE ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL DE ORAÇÃO E TRABALHO – APOT – Jardim Boa Esperança JARDIM BOA 
ESPERANÇA

0 1 1

   TOTAIS 0 1 1

 

PEM (T) – COMUNIDADE TERAPÊUTICA – Adolescentes  

Região Unidade Executora Bairro parcial integral família

LESTE ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL DE ORAÇÃO E TRABALHO – APOT – Jardim Boa Esperança JARDIM BOA 
ESPERANÇA

0 10 10

   TOTAIS 0 10 10

TOTAL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE – PROCESSOS EM TRANSIÇÃO 2.009 16 1.910
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PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE – PROCESSOS EM TRANSIÇÃO

PEA (T) – ABRIGO DE APOIO AOS USUÁRIOS EM ATENDIMENTO NA REDE DE SAÚDE  

Região Unidade Executora Bairro parcial integral família

NORTE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DA CRIANÇA COM CÂNCER E HEMOPATIAS – APACC BOSQUE PALMEIRAS 0 56 56

NORTE CASA DE REPOUSO BOM PASTOR JARDIM SANTA 
GENEBRA

0 60 60

SUDOESTE ASSOCIAÇÃO DE APOIO À PORTADORES DE AIDS ESPERANÇA E VIDA – AGAEVI JARDIM ANCHIETA 0 40 40

TOTAIS 0 156 156

TOTAL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE – PROCESSOS EM TRANSIÇÃO 0 156 156

TOTAL GERAL – PROCESSOS EM TRANSIÇÃO 17.272 1.052 31.496
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ANEXO D

Unidades implantadas que compõem a Rede de Telecentros até dezembro/2011

Telecentros ATIVOS

 1 – Em Espaços Públicos Região
1 Biblioteca Central / Ministério das Comunicações 

Rua Benjamim Constant, n° 1633
Leste

2 Centro de Vivência do Idoso (Lagoa Taquaral)
Avenida Heitor Penteado, s/n° – Portão 4

Leste

3 Clube Municipal Leste – Vila 31 de Março
Rua Ernesto Luis de Oliveira, n° 65 – Praça de Esportes – Vila 31 de Março 

Leste

4 Administração Regional – AR 14 
Rua Um, 86 – Bairro Carlos Gomes 

Leste

5 Biblioteca de Sousas
Rua Cabo Oscar Rossin, n° 63 – Centro

Leste

6 Núcleo Comunitário de Criança e Adolescente – Jardim Nilópolis
Rua Joaquina Gomes Ferreira, n° 12 – Jardim Nilópolis

Leste

7 CPAT – Centro Público de Apoio ao Trabalhador
Avenida Campos Sales, n° 427 – Centro 

Leste

8 Base da Guarda Municipal Jardim Florence 
Avenida John Boyd Dunlop, s/n° (ao lado da Pirelli)

Noroeste

9 DAS Noroeste – Nova Esperança / Ministério Comunicações
Rua Salvador Allende s/n° – Jardim Nova Esperança 

Noroeste

10 CEASA – Centrais de Abastecimento de Campinas S/A
Rodovia Dom Pedro, Km 140,5 – Jardim São Marcos

Norte

11 Clube Municipal Padre Anchieta / IDOSO
Rua Nossa Senhora das Dores, n° 67– Vila Padre Anchieta

Norte

12 CRAS – Espaço Esperança / PRONASCI
Rua Rui Idelfonso, n° 721 – Jardim dos Amarais

Norte

13 Movimento Maria Rosa / PRONASCI
Rua Vicente Palombo, n° 34 – Jardim Campinense

Norte

14 Teatro Maria Monteiro / PRONASCI
Avenida Cardeal Dom Agnello Rossi, s/n° – Vila Padre Anchieta

Norte

15 Centro Comercial Ouro Verde / PRONASCI 
Rua Armando Frederico Renganeschi, s/n° – Jardim Cristina

Sudoeste

16 Centro de Políticas Sociais Nelson Mandela / PRONASCI
Rua Carmem Di Angelis, s/n°

Sudoeste

17 CRJ – Centro de Referência da Juventude
Rua Dusolina Leoni Torneux, s/n° – Vila União

Sudoeste

18 DAS Sudoeste – Centro de Formação Tancredo Neves / IDOSO / PRONASCI 
Avenida Tancredo Neves, s/n° – Jardim Campos Elíseos

Sudoeste

19 CASI – Centro de Atendimento Social Integrado / PRONASCI 
Rua Ademir Cubero Ruano, s/n° – Jardim Campo Belo I

Sul

20 Núcleo Comunitário de Criança e Adolescente – Vila Formosa / PRONASCI 
Rua Ademar Pereira de Barros, n° 249 – Vila Formosa 

Sul

21 Parque das Águas / IDOSO
Avenida Paula Correa de Viana, n° 765 – Parque Jambeiro

Sul

22 Administração Regional – AR 9 – Jardim Estoril / PRONASCI
Rua Comendador Júlio Fernandes, n° 624 – Jardim São Pedro

Sul

 2 – Em Parcerias com ONG’s e Entidades Região
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23 Grupo Comunitário Criança Feliz 
Rua Francisco Mesquita, n° 106 – Vila Brandina 

Leste

24 CIC – Centro de Integração da Cidadania 
Rua Odete Terezinha Santucci Otaviano, n° 92 – Parque Vida Nova 

Sudoeste

25 Fundação Orsa
Rua Doutor Félix Moraes Sales, n° 673 – Jardim Novo Campos Elíseos

Sudoeste

26 Nave-Mãe Vista Alegre
Rua Antonio Avelar Vidal, s/n° – Jardim Vista Alegre

Sudoeste

27 Fundação Douglas Andreani 
Rua Wadi Abdala Gnatos, n° 7 – Jardim Monte Cristo

Sul

28 Nave-Mãe Jardim Fernanda 
Rua Carlos Gardel, n° 85 – Jardim Fernanda 

Sul

29 Abrace Solidário 
Rua Aracandiva, n° 351 – Jardim Miriam

Leste

30 Sagrada Família
Rua Carlos Serra do Amaral, s/n° – Vila 31 de Março

Leste

31 Nave-Mãe Leonel Brizola 
Rua Durvalina Moura Ferrão, s/n° – Jardim Marisa 

Sul

 3 – Em Parcerias com Escolas Região
32 EMEF Padre Emílio Miotti 

Rua Beata Madre Plácida Viel, n° 36 – Jardim Santa Lúcia 
Sudoeste

33 EE Uacury Ribeiro de Assis Bastos
Rua Maria Salomé Braz, n° 80 – Jardim Monte Belo I 

Leste

34 EMEF Doutor João Alves dos Santos 
Rua Doutor Manoel Thomaz, n° 635 – Vila Boa Vista 

Norte

35 EMEF Odila Maia Rocha Brito
Rua Juvenal de Oliveira, s/n° – Jardim São Domingos

Sul

36 EMEF Maria Luiza Pompêo de Camargo
Rua Floreano Bueno, n° 26 – Jardim São Gabriel

Sul

Novas Salas para 2012 –
Telecentros em Processo de Instalação

Região Tipo

37 CRAS Vila União 
Rua Tião Carreiro, n° 20 – Vila União 

Sudoeste Público

38 Centro de Convivência da Saúde – Projeto TEIA – Jardim Florence II 
Rua Darci de Oliveira, n° 950 

Noroeste Público

Telecentros em Estudo de
Proposta de Abertura para 2012

Região Tipo

39 Residencial Vila Olímpia 
Rua Atletismo, n° 271/277 – Vila Olímpia 

Norte Parceria 
com ONG

40 Centro de Políticas Públicas – Jardim Bassoli Noroeste Público
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