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 Apresentação 
O Relatório de Gestão é um instrumento destinado à demonstração da execução dos 

serviços socioassistenciais prestados no âmbito municipal. O Relatório de Gestão 2015 da 

Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social - SMCAIS apresenta as 

principais ações e resultados alcançados durante o exercício de 2015 e revela os avanços 

e/ou obstáculos que dificultaram a execução das ações. As análises são parametrizadas pelo 

Plano Municipal de Assistência Social – PMAS (2014-2017) e pela realidade do município e 

do país, que impactaram na Política de Assistência Social.  

O processo de elaboração do Relatório buscou garantir a participação dos profissionais 

responsáveis pela execução dos serviços. Sendo assim, os departamentos, por seus 

respectivos diretores foram responsáveis pela compilação dos relatórios das coordenadorias 

atinentes à sua área.  

O cenário de crise política e financeira vivenciado pelo Brasil, possui rebatimentos nas 

finanças e nos investimentos públicos, principalmente nos municípios. Na Assistência Social, 

os impactos se relacionam com diminuição na capacidade de ampliação de serviços 

socioassistenciais, que requerem, sobretudo, aumento de recurso orçamentário na área, 

construção de unidades públicas e realização de novos concursos públicos para composição 

das equipes de referência destas unidades.  

Ainda assim, a administração municipal no ano de 2015 ampliou o orçamento da 

SMCAIS em torno de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), especialmente na 

qualificação dos serviços socioassistenciais. 

A SMCAIS reafirma seu compromisso na defesa e na consolidação do Sistema Único 

de Assistência Social – SUAS e na qualificação das ações nas áreas da Cidadania e da 

Segurança Alimentar.  

 

 

 

 

JANETE APARECIDA GIORGETTI VALENTE 

Secretária de Cidadania, Assistência e Inclusão Social 
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 Departamento de Operações da 
Assistência Social 

O Departamento de Operações da Assistência Social (DOAS) é responsável pela gestão e 

operacionalização dos serviços socioassistenciais. Sua estrutura organizacional observa a 

hierarquização e os níveis de complexidade operados pelo Sistema Único de Assistência 

Social (SUAS) definidos em Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE) 

– de Média Complexidade e de Alta Complexidade, as quais, por meio das Coordenadorias 

Setoriais e Distritais coordenam a execução dos serviços. 

A elaboração do presente relatório considerou a participação coletiva dos trabalhadores que 

operam o SUAS no município por meio das Coordenadorias Setoriais, Distritais e Chefias de 

Setor. Dessa forma, as Proteções - Básica e Especial apresentarão a seguir e de forma 

detalhada, o desenvolvimento das ações efetivadas durante o ano de 2015, tendo por 

referência as metas e os prazos estabelecidos no Plano Municipal de Assistência Social 

2014-2017. 

No ano de 2015 o esforço empreendido pelo Departamento foi o de efetivar a gestão 

compartilhada, tarefa desafiadora, pois significa o reconhecimento coletivo de que o exercício 

da gestão é atribuição que supera os limites do órgão gestor, estendendo-se às unidades 

estatais e por consequência às coordenações e chefias de setor (BRITO, NERY,GOMES, 

2015). A instituição das Chefias de Setor dos CRAS, luta histórica do município e efetivada 

no ano de 2015, constituiu-se em espaço inovador, importante colegiado gestor, 

possibilitando horizontes mais compartilhados, unidade de ações, alargamento da 

comunicação, além de contribuir para o rompimento da cultura instituída que separa “aqueles 

que planejam daqueles que executam”. 

Nesse diálogo que tenho estabelecido com as distintas dimensões de gestão as quais trazem 

as relações cotidianas vivenciadas com as equipes, um dos desafios postos é o 

estabelecimento de conexões, do exercício de complementaridade, de “se ver com o outro”.  

Trata-se do reconhecimento de que o trabalho de cada unidade de gestão possui autonomia, 

ao mesmo tempo em que está articulada e correlacionada às outras unidades. Ou seja, cada 

serviço em si, não responde por todas as necessidades das famílias que vivem em 

determinado território, mas a complementaridade de ações socioassistenciais e intersetoriais 

potencializa o atendimento integral das demandas apresentadas. 

Outro desafio diz respeito ao compromisso dos trabalhadores com a construção social e 

política dos direitos socioassistenciais que se realiza no enfrentamento cotidiano 

“O DOAS é 
responsável pela 
gestão e execução 
da Política de 
Assistência Social, 
que integra o 
campo dos direitos 
sociais, com a 
oferta de serviços, 
programas, 
projetos e 
benefícios 
socioassistenciais 
que proporciona o 
acesso às 
proteções sociais 
aos que delas 
necessitam. As 
ações do 
Departamento 
estão 
fundamentadas na 
Política Nacional 
de Assistência 
Social e no 
Sistema Único de 
Assistência Social 
– SUAS. ” 
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convocando-os a colocar em prática tanto o conhecimento específico quanto a postura ética 

para tomar posições e propor saídas, trazendo, assim, aberturas de perspectivas de novas 

possibilidades que afirmem a centralidade do direito dos cidadãos-usuários. 

Nessa direção, a escolha da produção de saberes a partir da valorização das experiências 

coletivas também registrou ganhos importantes em 2015 a partir da continuidade dos Grupos 

de Trabalhos (GT) Interproteções, DAS, Assistência Social e Saúde, Reordenamento dos 

Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e das reuniões mensais com 

Chefias de Setor de CRAS, CREAS, Alta Complexidade de Crianças e Adolescentes e POP 

Rua e Idoso. 

A intersetorialidade, “ação que envolve articulação de saberes e experiências com o objetivo 

de alcançar resultados integrados em situações complexas”, assinala avanços nos campos 

da saúde no que se refere às denúncias de violência contra a pessoa idosa, no âmbito de 

saúde mental com os serviços de acolhimento institucional de crianças e adolescentes e no 

da educação na interface com os SCFV. Embora o caminho seja longo, são construções que 

apontam para novas possibilidades de conhecimentos e saberes. 

Agendas sistemáticas continuam sendo realizadas por este Departamento junto a Vara da 

Infância e da Juventude, Ministério Público, Defensoria Pública e Conselhos Tutelares. O 

alinhamento de responsabilidades requer permanente diálogo na perspectiva de superar 

entraves e avançar na articulação com clareza de papéis, estabelecimento de fluxos e 

protocolos integrados. 

Ainda sabemos pouco sobre como os usuários avaliam as ofertas dos serviços. Nessa 

perspectiva, a Vigilância Socioassistencial teve importante iniciativa, como será possível se 

verificar mais adiante. Não há como deixar de destacar os avanços registrados pela citada 

área no aperfeiçoamento de processos os quais apresentam estreita interface com este 

Departamento de Operações, tais como a coleta de dados para o Censo SUAS, Relatório de 

Informações Sociais (RIS), perfil do Cadastro Único, dentre outros, demonstrando o início de 

uma nova cultura política de gestão que reorganiza o trabalho com base nas informações 

existentes, territorializando-as e qualificando a leitura de suas demandas e ofertas. 

Sem dúvida estar à frente deste Departamento não se constitui tarefa simples! Certamente 

não se trata de ação individual, mas significa contar com condições técnicas- operacionais e 

políticas de muitos atores compromissados em produzir qualidade na atenção aos usuários 

do SUAS no município. 

Silvia Jeni Luiz Pereira de Brito 

Diretora do Departamento de Operações de Assistência Social 
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Proteção Social Básica 
A Coordenadoria Setorial de Proteção Social Básica (CSPSB) é responsável pela gestão e 

execução dos serviços socioassistenciais desenvolvidos no âmbito dessa proteção e se 

organiza pelas unidades públicas estatais de referência compostas, de forma hierárquica, 

pelos cinco Distritos de Assistência Social (DAS) e pelos atuais 12 Centros de Referência de 

Assistência Social (CRAS). Os 120 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

(SCFV) executados pela rede privada do SUAS complementam as ofertas socioassistenciais 

desta Proteção. 

As principais metas de 2015 se pautaram pela continuidade do reordenamento dos CRAS, 

DAS, rede de SCFV, adequação dos espaços físicos, efetivação do Protocolo de Gestão 

Integrada de Serviços e Benefícios no âmbito do SUAS, demandas relativas à Proteção 

Social Básica do Pacto de Aprimoramento do SUAS, implantação de mais um CRAS, todas 

devidamente contidas no Plano Municipal de Assistência Social 2014 – 2017. 

Para conduzir o processo na perspectiva da Gestão Compartilhada, conforme diretriz da 

gestão central, a Coordenadoria deu continuidade ao planejamento estratégico iniciado em 

2014, visando a construção da unidade de propósitos e visão ampliada por meio da 

declaração de desafios coletivos, os quais instiga a pensar "onde estamos" e "onde queremos 

chegar". 

O método escolhido adaptou algumas técnicas do planejamento estratégico participativo para 

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

posteriormente, agregando a reverberação às equipes técnicas e vice-versa.  O 

monitoramento do processo ocorreu nas reuniões mensais do grupo de planejamento com a 

CSPSB e nas reuniões das equipes técnicas dos DAS/CRAS. Desse modo, como parte da 

metodologia, as equipes participaram da propositura do plano de ação declarando seus 

desafios de forma territorializada. 

Essa estratégia permitiu constatar que os desafios postos para a macrodimensão da Proteção 

Social Básica encontram-se conectados com cada serviço, tendo nos CRAS a centralidade 

da prevenção. 

Tomando o primeiro desafio declarado – fortalecer a identidade dos serviços da Proteção 

Social Básica no campo da prevenção – foi realizado o exercício do deslocamento da 

discussão e análise de cenário do interior dos serviços para o exterior. Ficou latente, de um 

lado, o desejo do grupo que planeja em articular os serviços desta proteção, com 

aprimoramento dos processos de trabalho materializados nos fluxos e procedimentos entre 
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os mesmos. De outro, as inevitáveis exigências de articulações cotidianas com a Proteção 

Social Especial, no âmbito da gestão e execução dos serviços. 

No universo de desafios declarou-se a Gestão Territorial como demanda para continuidade 

das ações intersetoriais e a permanência do debate acerca de metodologias de trabalho com 

enfoque na participação popular. 

Igualmente é posto como desafio a importância dos Relatórios de Informações (RIS) 

sistematizadas pela área da Vigilância Socioassistencial na perspectiva de planejar ações 

nos serviços conectadas com as múltiplas determinações da realidade. 

Em síntese, a Proteção Social Básica tem trabalhado com os seguintes desafios, os quais se 

tornaram indutores dos Planos de Ações dos serviços: 

1) Fortalecer a identidade dos serviços da Proteção Social Básica na perspectiva da 

prevenção; 

2) Articular os serviços da Proteção Social Básica; 

3) Articular os serviços da Proteção Social Básica com os serviços da Proteção Social 

Especial; 

4) Articular as ações da política de assistência social com as demais políticas setoriais do 

território; 

5) Construir metodologias de trabalho na perspectiva da participação popular; 

6) Garantir interface estreita da Proteção Social Básica com área da Vigilância 

Socioassistencial. 

O desenvolvimento desse processo coletivo mostrou-se bastante desafiador, uma vez que 

as equipes de trabalho compõem-se por profissionais com diferentes graus de vivências e 

experiências, exigindo de início, a problematização de conceitos e ajustes de referenciais 

para elaboração do Plano de Ação, o qual foi pautado por: 

 Visão de totalidade do SUAS; 

 Mediações entre os níveis de proteção fundamentadas na realidade para responder 

as requisições dos programas serviços e benefícios socioassistenciais; 

 Construção coletiva de ações de acordo com as possibilidades e os limites 

institucionais – análise das contradições; 

 Visão sócio-histórica: trabalhar com intencionalidade e planejamento das ações; 
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 Declaração de ações de governabilidade do grupo que planeja, não 

responsabilizando sujeitos externos e identificando para quem, com quem, onde, por 

quê; 

 Diferenciação entre ação, atribuição e resultados. 

Sendo assim, para garantir o processo de Gestão Compartilhada das ações e a conexão dos 

processos desencadeados, foram realizadas pela Coordenadoria: 

 Reuniões quinzenais com as Coordenadorias Distritais; 

 Reuniões mensais com as Coordenadorias Distritais e Chefias de Setor de CRAS; 

 Reuniões com a Equipe de Referência dos SCFV e da Gestão do BPC; 

 Participações nos Grupos de Trabalho de Medidas Socioeducativas, Interproteções, 

SCFV, bem como nos seus desdobramentos; 

 Interface da Proteção Social Básica com a Área de Vigilância Socioassistencial para 

os Programas de Transferência de Renda (PTR), Sistemas Digitais (SIGM, SISC), 

Cadastros (Postos de Atendimento do CAD Único nos serviços); 

 Reuniões mensais com a participação da Diretoria do Departamento de Operações 

de Assistência Social (DOAS), Assessoria Técnica do Gabinete da Secretária 

Municipal, Coordenadorias Distritais e Chefias de Setor dos CRAS. 

O ano de 2015 também foi pautado pela participação das Coordenadorias Distritais, Chefias 

de Setor dos CRAS e equipes técnicas nos processos de organização e mobilização da 

população para as Pré Conferências Regionais de Assistência Social e XI Conferência 

Municipal da Assistência Social; Conferência Municipal de Direitos da Criança e Adolescente 

e Conferência Municipal do Idoso. Destaca-se também a participação nas discussões acerca 

do Marco Regulatório das Organizações Sociais (MROSC) e no processo de cofinanciamento 

da rede socioassistencial do município. 

A seguir detalham-se as ações desenvolvidas e os desafios dos serviços que integram a 

Coordenadoria Setorial de Proteção Social Básica. 

Distritos de Assistência Social – DAS 
Os Distritos de Assistência Social (DAS) são responsáveis por gerenciar e executar os 

serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais no macroterritório das cinco 

regiões administrativas da cidade. Os DAS ofertam atendimento socioassistencial por meio 

de equipes técnicas da Proteção Social Básica. 

Considerando os desafios postos e a constituição do Grupo de Trabalho dos DAS (GT DAS), 

foram realizadas reuniões mensais com a participação da direção do Departamento de 

Operação de Assistência Social (DOAS), Assessoria Técnica do Gabinete da Secretária 
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Municipal, Coordenadoria Setorial da Proteção Social Básica, Coordenadorias Distritais e 

Equipes Técnicas que integram os cinco DAS. A partir da identificação das ações 

desenvolvidas pelas unidades e através da análise comparativa, buscou-se fortalecer a 

identidade e unidade nas ações desenvolvidas por esses Distritos, sem, no entanto, 

desconsiderar as especificidades das regiões. 

Nesse sentido, em 2015, o GT DAS se pautou pelo seguinte debate: 

1) Composição das equipes de trabalho; 

2) Análise do território; 

3) População atendida; 

4) Demandas dos atendimentos. 

Haja vista a extensão territorial de abrangência dos DAS, qualificou-se o território e a 

população, segundo as cinco regiões administrativas, conforme o que se segue: 

Tabela 1 - Regiões 

DAS SUL SUDOESTE LESTE NOROESTE NORTE 
No. Bairros de 
Abrangência  

Região 289 189 215 86 180 
DAS 263 145 187 66 158 

No. Habitantes  

Região 

(IBGE 2010) 293.824 234.804 230.979 123.484 197.022 

DAS 253.824 174.804 190.979 63.484 157.022 
 

A região SUL é a mais populosa, atingindo aproximadamente 300.000 habitantes. A 

população idosa, entre a faixa etária de 60 a 100 anos, representa 26,94% do total de 133.784 

do município, perfazendo um total de 36.043 idosos na região (Censo 2010). 

A região SUDOESTE é a segunda mais populosa do município, apresenta elevado número 

de moradores que se declararam “sem renda ou com baixa renda” (Censo 2010). A população 

é prioritariamente formada por jovens e adultos. Apesar dos idosos serem minoria na região, 

é a primeira com maior número de BPC/ Idoso, em virtude da baixa renda per capita da 

população local. Historicamente, desde o século passado, a área rural abriga famílias 

descendentes de imigrantes suíços, italianos e alemães que vieram para substituir a mão de 

obra dos escravos nas lavouras (SEPLAMA, 2006). 

A região LESTE é a terceira mais populosa do município. A população idosa, entre a faixa 

etária de 60 a 100 anos, representa 28% do total de 133.784 do município, perfazendo um 
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total de 37.460 idosos na região (Censo 2010). Apresenta o maior território em extensão 

geográfica e concentra grandes áreas rurais. Constitui-se de bairros que ostentam alto padrão 

socioeconômico, contrastando com outros de grande vulnerabilidade e risco social. 

A região NORTE tem a segunda maior extensão territorial do município e baixa densidade 

demográfica, é a segunda menor população do município. A região concentra 26% do total 

da população idosa do município de Campinas com faixa etária entre 60 e 100 anos que é 

de 133.784 pessoas. Todavia a maior concentração de sua população está entre 20 e 59 

anos de idade e em sua maioria, mulheres. Apesar de a região possuir importante polo 

tecnológico e centros universitários, conta com áreas marcadas pela desigualdade 

social.(SMSP/ RIS/2014) 

A região NOROESTE possui a menor população entre as cinco regiões do município, sendo 

que a maior concentração de sua população está entre 20 e 59 anos de idade e em sua 

maioria, mulheres. Apresenta o maior número de unidades habitacionais do programa Minha 

Casa, Minha Vida, com 5.362 unidades, valor equivalente a 50,53% do total de unidades, que 

é de 10.611 (PMH, 2011 / RIS 2014). Segundo análise da equipe técnica, a região apresenta 

quatro microterritórios que se destacam pela condição de alta vulnerabilidade social e risco: 

Território Bassoli com maior incidência de jovens em drogadição e tráfico, alto índice de 

famílias numerosas e chefiadas por mulheres; Território Lisa com grande número de famílias 

residindo em áreas de risco (ocupações), cenário de drogadição e tráfico e maior índice de 

BPC na escola; Território Rossin / Monte Alto; Território Vila Castelo Branco e adjacências 

com aumento de idosos em situação de violência doméstica. 

De maneira geral, a população atendida nos DAS é caracterizada em sua maioria por 

mulheres e idosos. As primeiras chegam espontaneamente e procuram por recursos como: 

cesta básica, inclusão em Programas de Transferência de Renda, segunda via de 

documentos, orientações gerais, dentre outros. Com relação aos idosos, constata-se um 

número crescente de denúncias de violência e solicitação de vagas em serviços de 

acolhimento institucional, sendo um desafio o equacionamento entre oferta de vagas e 

demanda. Estes chegam através de denúncia e/ou referenciados pela rede e/ou familiares. 

Desse modo, os DAS incluem em seu universo de atendimento, indivíduos e famílias com 

características diversas: 

 DAS Noroeste: jovens expostos a drogadição e tráfico; 

 DAS Leste: homens sozinhos residentes em pensões, em busca de benefícios e 

orientações; 

 DAS Sudoeste: homens, jovens, e egressos do sistema prisional, bem como aqueles 

que não tem os seus direitos atendidos nas outras políticas sociais; 
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 DAS Sul: jovens em busca de PTR e cursos; 

 DAS Norte: solicitação de estudo social para outros serviços e os referenciamentos 

dos Conselhos Tutelares. 

É digna de nota a elevada demanda advinda de notificações tais como, Protocolos oriundos 

do Sistema de Garantia de Direitos – Conselhos Tutelares, Vara da Infância, Ministério 

Público, e dos serviços de 156, Disque Denúncia, das políticas setoriais, com destaque para 

a área de saúde, rede socioassistencial e solicitações emergenciais, especialmente 

referentes a crianças e adolescentes e idosos. De maneira geral, são situações relacionadas 

à violação de direitos que exigem intervenções sociais e seus múltiplos desdobramentos: 

levantamento do histórico de atendimento, articulação com a rede de serviços e familiar, 

atendimento individualizado, visita domiciliar, estudo social, elaboração de relatórios, inclusão 

em serviços e benefícios, referenciamentos e contrarreferenciamentos. 

O quadro a seguir demonstra, quantitativamente, os atendimentos dos DAS no ano de 2015: 

Tabela 2 - Atendimentos dos DAS no ano de 2015 

DAS SUL SUDOESTE LESTE NOROESTE NORTE TOTAL  
No. de Famílias Atendidas  1.126 642 739 956 923 4.386 

No. de Atendimentos 

Realizados  
1.486 1.125 815 2.030 975 6.431 

No. de Notificações  242 121 183 51 175 772 

 

Vale ressaltar que as ações desenvolvidas pelos DAS, dado ao universo que alcançam, 

diferenciam-se das ações dos CRAS, especialmente no que se refere ao acompanhamento 

das famílias incluídas nos serviços, benefícios e Programas de Transferência de Renda. 

Frente ao desafio de construir instrumentais próprios para sistematização dos dados de 

atendimento e inserção no Sistema Integrado de Governança Municipal – SIGM, elaborou-se 

instrumental único para registro dos atendimentos, o que vem sendo utilizado desde 

novembro de 2015. 

De acordo com a diretriz da SMCAIS, trabalhou-se na perspectiva de utilização do SIGM para 

registros dos atendimentos e coleta de informações. Para isso se realizou um processo de 

sensibilização do grupo para uso da ferramenta a partir da realidade de cada serviço, 

considerando os aspectos de atendimento, equipamentos disponíveis e o domínio da equipe 

para utilização do sistema informatizado. 
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Importante relatar os diálogos iniciados com a Vigilância Socioassistencial visando à 

integração e articulação das equipes que realizam o Cadastro Único com as equipes dos 

DAS e o fortalecimento da gestão, aprimoramento de fluxos, sobretudo, qualificando o 

acolhimento das famílias e indivíduos. 

Em avaliação realizada nas regiões, registrou-se que o GT DAS proporcionou o 

reconhecimento e delimitação do papel do DAS, com definição da identidade do serviço, 

valorização da equipe técnica, unificação dos instrumentos para coleta de dados e a 

consequente qualificação das ações. A construção da identidade e da unidade se realiza de 

forma processual, entretanto o resultado, até o momento, é significativo para a constituição 

dos processos de trabalho dos DAS, seus desafios e limites. 

Para além do atendimento à população, os Distritos de Assistência Social cumprem papel 

relevante no processo de gestão, articulação da rede socioassistencial do território, 

intersetorialidade com as demais políticas setoriais no macro território, interface e gestão 

compartilhada com os CRAS. 

Na perspectiva do fortalecimento da intersetorialidade, os cinco Distritos realizaram as 

seguintes ações nos territórios: 

 Integração nos Comitês Regionais de Arbovirose, coordenado pela Vigilância em 

Saúde – VISA, com proposta de combate ao mosquito aedes aegypti através de 

ações envolvendo diversas secretarias e com previsão de continuidade para 2016; 

 Estreitamento do trabalho em conjunto com a política de saúde no acompanhamento 

de casos de maior complexidade; 

 Realização de reuniões intersetoriais mensais nas regiões, cada uma com sua 

dinâmica,  eventos, palestras e debates, com participação da rede de serviços; 

Ademais, destaca-se que a participação nas reuniões bimensais do GT Assistência Social e 

Saúde, contribuiu para a aproximação das duas políticas nas regiões, fortalecendo as ações 

no território. Ainda assim, constata-se como desafio para 2016, a consolidação desse 

processo através da adesão de um maior número de profissionais e/ou a melhor 

representação das outras políticas sociais nesses grupos, garantindo, desta forma, o 

fortalecimento das ações no território. 

É valoroso ressaltar o trabalho com a rede socioassistencial através das reuniões regionais 

mensais, as quais permitiram estimular e disseminar as discussões do GT ampliado do 

reordenamento do SCFV (GT SCFV), com os representantes da rede executora pública e 

privada, bem como aproximar os serviços da Proteção Social Básica e a interface com a 

Vigilância Socioassistencial por meio do monitoramento da Coordenadoria Setorial de 
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Avaliação e Controle (CSAC) nos territórios. Para 2016, há indicativos da necessidade de se 

qualificar a Gestão Territorial articulada com a Vigilância Socioassistencial, em especial com 

a Coordenadoria de Avaliação e Controle (CSAC). 

Com relação à articulação entre as Proteções Sociais- Básica e Especial, a instituição do GT 

Interproteções vem contribuindo para o alinhamento dos processos de trabalho, qualificando 

o fluxo de referenciamento e contrarreferenciamento, fortalecendo as relações e as 

discussões de situações comuns aos serviços. As equipes sinalizam que este processo 

impactou positivamente as relações entre os serviços da Proteção Social Básica e da 

Proteção Social Especial nos territórios, especialmente àqueles com CREAS territorializados. 

Para o próximo período, o desafio consiste na descentralização da discussão através de GTs 

regionalizados, agregando a rede socioassistencial e as políticas setoriais afins. 

Como estratégia da Gestão Compartilhada realizam-se reuniões regionais sistemáticas com 

a equipe técnica dos CRAS e DAS com o objetivo de fluir as informações e ampliar os 

espaços de discussão com vistas a unidade das ações e avaliação processual do trabalho. 

Em 2015, realizou-se a XI Conferência Municipal da Assistência Social, o que desencadeou 

ações voltadas para a articulação, formação, organização e participação dos territórios nas 

Pré Conferências regionais, sob a condução das Coordenadorias Distritais e apoio das 

equipes técnicas dos serviços. Como resultado da mobilização, quatro usuários da Região 

Norte do município foram candidatos a delegados, sendo uma eleita para a Conferência 

Estadual. 

Por fim, dada a extensão territorial dos DAS e, consequentemente, a especificidade da 

demanda de atendimento, aponta-se a necessidade de ampliação das equipes de Proteção 

Social Básica dos DAS, implantação de novos CRAS e ampliação de benefícios 

socioassistenciais e  transporte para as equipes. 

Centro de Referência da Assistência Social – CRAS 
Os CRAS executam prioritariamente o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família 

(PAIF) e também o atendimento às famílias por demanda espontânea, busca ativa, 

referenciamento de outros setores e da rede socioassistencial, bem como a gestão territorial 

no processo de articulação entre os serviços do território. 

O processo de reordenamento das ações dos CRAS vem se dando desde meados de 2013, 

quando o serviço passou a ter execução direta do poder público. Desde então, se avança no 

sentido do fortalecimento da gestão, na qualificação das ações, bem como na estruturação 

dos espaços físicos e de equipamentos, melhoria nos processos de planejamento para 

aquisição de insumos e materiais. 
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No ano de 2015, com a efetivação dos cargos de Chefias de Setor dos CRAS avançou-se na 

construção de processos de gestão através de reuniões sistemáticas entre a Coordenadoria 

Setorial da Proteção Social Básica, Coordenadorias Distritais e Chefias de Setor, com o 

propósito de se construir e monitorar os Planos de Ações das unidades, fortalecimento da 

identidade dos CRAS e da articulação em rede nos territórios, elaboração de diagnóstico com 

vistas a gestão territorial. 

Dessa maneira, elegeu-se as seguintes pautas, as quais foram trabalhadas ao longo de 2015 

e ainda permanecem dado o caráter processual: 

 Plano de Atendimento à Família (PAF): alinhamento dos conceitos e dos critérios de 

inserção da família no acompanhamento individual e coletivo, famílias beneficiárias 

de PTR e definição do uso do deste instrumental pelas unidades; 

 Análise do Relatório Mensal de Atendimento (RMA) / IDCRAS e o público prioritário 

dos CRAS; 

 Efetivação do uso do SIGM como instrumental de gestão e registro de atendimentos 

e coleta de dados; 

 Atribuições das Chefias de Setor e equipe técnica; 

 Reconhecimento do profissional "agente de ação social" como integrante da equipe 

técnica; 

 Análise acerca do diagnóstico e indicadores territoriais a partir do Relatório 

Informações Sociais (RIS) em estreita articulação com a área de Vigilância 

Socioassistencial. 

Com o objetivo de garantir o fluxo de discussão, fluir as informações, construir o diálogo e a 

avaliação processual realizou-se reuniões sistemáticas das Chefias de Setor dos CRAS com 

as equipes técnicas nos territórios acerca dos temas tratados com a gestão e de outros 

pertinentes a organização e discussão teórico-prática e organizativa. 

Nesse sentido, a avaliação realizada pelas equipes técnicas demonstrou que a instituição das 

Chefias de Setor foi positiva para o planejamento e organização das ações desenvolvidas 

nos CRAS e também junto à rede de serviços do território, possibilitando uma referência na 

gestão do serviço, no trabalho técnico e na gestão do RH. 

Como avanços também foram apontados: 

 Trabalho em equipe construído através de planejamento, discussão de fluxos, 

reuniões de equipe, leitura de textos e vídeos sobre o SUAS, orientações técnicas 

sobre o CRAS, de forma participativa, alinhando-se concepções e conceitos; 
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 Qualificação das discussões, com as equipes, a partir da organização e 

sistematização de dados produzidos pela Coordenadoria Setorial; 

 Papel desenvolvido pelas Chefias de Setor na condução da gestão do serviço; 

 Fortalecimento das equipes técnicas; 

 Reorganização do serviço, das equipes e das atividades; 

 Reordenamento dos processos de trabalho dos CRAS, reestruturação da dinâmica 

diária das unidades – mudanças nos horários de atendimentos e adequações para a 

realização de novas ações; 

 Orientação em torno das atribuições de cada profissional da equipe, especialmente 

as de agente de ação social e agente administrativo, otimizando os serviços 

prestados; 

 Melhoria no relacionamento interpessoal; 

 Melhoria no atendimento à população. 

Dessa forma, entende-se que se trata de um processo de gestão em curso e, portanto, 

constitui-se em pauta contínua. 

Com relação ao papel dos agentes de ação social nas equipes dos CRAS, considerando que 

o SUAS reconhece o técnico de nível médio como integrante da equipe técnica e entendendo 

que este desempenha um importante papel no desenvolvimento das ações complementares 

aos dos técnicos de nível superior, realizou-se junto as chefias de setor um estudo a respeito 

da ação desse profissional nas equipes dos CRAS, ressignificando o seu papel com vistas à 

ampliação das estratégias de trabalho do PAIF, especialmente no que se refere à busca ativa 

para alcance do público prioritário (BPC, PBF, beneficiários de PTR e benefícios 

assistenciais) e também na recepção/atendimento qualificado ao público e/ou execução das 

oficinas para as famílias e indivíduos atendidos. 

A maioria das unidades de CRAS possui agentes de ação social e já iniciou processos de 

integração desse profissional. Há indicação de capacitação, muitos já se encontram 

participando junto à formação da rede de SCFV, de ampliação e/ou reposição de cargos em 

algumas unidades, o que será possível na próxima chamada do concurso público, conforme 

se demonstra abaixo: 

Tabela 3 - Agentes de Ação Social. 

CRAS Existentes  A serem chamados em 

2016 

Florence 02 01 

São Luís 01 01 



Pág. 21  
Departamento de Operações da Assistência Social  

   

 

Satélite Iris 02 02 

Bandeiras 00 01 

Campo Belo 02 02 

Vila Réggio 02 01 

Espaço Esperança 03 00 

Recanto Anhumas 03 00 

Flamboyant 01 01 

Novo Tempo 01 01 

Nelson Mandela 02 00 

Campos Elíseos 03 00 

TOTAL 22 10 

 

No campo da organização da gestão foram realizados levantamentos e estudos da cobertura 

dos territórios de CRAS visando dar maior coerência da região a ser atendida. O processo foi 

feito pelos CRAS através do mapeamento das vulnerabilidades dos territórios, utilizando 

dados do Programa Bolsa Família (PBF), Fundação SEADE, SICON e discutidos no âmbito 

da diretoria do DOAS. 

Trabalho Social com Famílias 
A partir da análise de dados referentes aos atendimentos das unidades e fundamentados nos 

parâmetros técnicos instituídos pelo SUAS, no Pacto de Gestão Integrada de Serviços, 

Benefícios e Transferência de Renda no âmbito do SUAS, e considerando-se a necessária 

inversão da lógica dos atendimentos particularizados para os atendimentos coletivos pautou-

se o debate acerca do trabalho social com as famílias e atendimento do público prioritário dos 

CRAS. 

Frente a isso, pode-se observar um movimento de maior equilíbrio entre as ações 

particularizadas e coletivas a partir de novas estratégias e concepções das equipes. Esse 

movimento se deu com ações realizadas com as famílias/usuários nos CRAS e em parceria 

com a rede do território conforme abaixo: 

 Acompanhamento dos beneficiários dos Programas Renda Cidadã e Ação Jovem 

através de grupos reflexivos mensais; 

 Realização de reuniões periódicas informativas sobre o Programa Bolsa Família 

(PBF), com o objetivo de prevenir possíveis sansões de descumprimento de 

condicionalidades, tal como o Projeto "PTR na Rede"; 
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 Realização de atividades de grupo, inclusive descentralizadas nos territórios; 

 Participação de mais de um membro familiar em oficinas de convivência visando 

fortalecer os vínculos familiares e comunitários, orientar e proporcionar a troca de 

experiências; 

 Execução de oficinas de convivência a partir de temas: políticas sociais, redução da 

maioridade penal, conferências de assistência social, diversidade de gênero, 

consciência negra, papel da mulher na sociedade, sexualidade e direitos 

reprodutivos; 

 Realização de eventos para os usuários em articulação com a rede intersetorial 

como, por exemplo, “Brincando em Família”, “Café com Prosa”, “Tarde da Alegria”, 

“Rede Abraço”, “Sarau Cultural do DIC City”; 

 Planejamento, organização e execução do Projeto Novas Atitudes.com, incluindo 

formações temáticas, oficinas e cortejos; 

 Realização do grupo de convivência de idosos em articulação com a Secretaria de 

Esportes; 

 Mobilização da população do território para participação nas Pré Conferências da 

Assistência Social em parceria com os serviços dos territórios; 

 Organização e execução da Semana da Consciência Negra, a qual incluiu a 

execução da oficina de fotografia em parceria com o Museu da Imagem e do Som de 

Campinas, que abordou o olhar dos adolescentes sobre o tema através da fotografia. 

 

Figura 1 - Atividades realizadas durante a Semana da Consciência Negra no CRAS Campo Belo. 

Concomitantemente as estas ações contratou-se por meio de processo licitatório o Projeto 

de Oficinas destinado aos usuários/famílias do PAIF e também aos moradores dos territórios, 

o qual se encontra em andamento desde setembro de 2015, com previsão de término para 
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março de 2016. O projeto previu a execução de 24 oficinas, sendo duas por CRAS, dentre as 

seguintes modalidades: 

 Artes Cênicas 

 Artesanato 

 Bate Lata 

 Capoeira 

 Coral 

 Criação em Mídia 

 Danças Brasileiras 

 Dança de Rua 

 Dança de Salão 

 Jogos e Brincadeiras 

O Projeto de Oficinas visou complementar as ações do CRAS, favorecer aos participantes a 

reflexão sobre situações vivenciadas e interesses comuns, estimular a socialização e a 

discussão de projetos de vida a partir de potencialidades coletivamente identificadas, 

propiciar a melhoria da comunicação e fomentar a cooperação entre os membros da família, 

estimular a autocompreensão, fomentar a reflexão sobre a importância e os meios de 

participação social, promover espaços de vivência comunitária, pertencimento e mobilização. 

O processo de implantação das oficinas requisitou a organização, planejamento, condução, 

acompanhamento e avaliação das atividades entre todos os envolvidos: técnicos, oficineiros 

e usuários. 

A partir das avaliações mensais há indicativos da importância dessa oferta para 

complementar as ações do CRAS. 
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Figura 2 -   Encontro aberto à comunidade para apresentação dos trabalhos realizados pelos 
grupos de convivência realizados pelo CRAS Recanto Anhumas. 

 

Figura 3 - Encontro de integração das Oficinas realizadas nos CRAS da região Noroeste 

Com relação ao público prioritário dos CRAS, além das ações acima descritas, os serviços 

recebem bimestralmente da Coordenadoria dos Programas de Transferência de Renda e 

Cadastro, a lista de repercussão dos descumprimentos de condicionalidades e realizam a 

busca ativa dos beneficiários em suspensão através de convocação para participação de 

grupos informativos, com encaminhamento para recurso e, se necessário, outros serviços e 

políticas sociais. 
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 As famílias que procuram os CRAS para a inclusão no Programa Bolsa Família são 

atendidas individualmente no acolhimento, momento em que é realizado estudo social para 

inclusão em outras ações do PAIF e demais encaminhamentos conforme demanda 

apresentada. 

Os desafios encontrados pelas equipes quanto ao trabalho junto ao público do Programa 

Bolsa Família refere-se a: 

 Dificuldade de localização de endereços (inconsistentes ou não encontrados); 

 Atualização cadastral, uma vez que depende do comparecimento da família ao posto 

de atendimento descentralizado; 

 Casos de descumprimento de condicionalidades relacionados à frequência escolar; 

 Atuação conjunta ainda frágil entre as políticas de educação, saúde e assistência 

social; 

 Demora na liberação das senhas técnicas pelo Ministério do Desenvolvimento Social 

e Combate à Fome (MDS) para acesso ao Sistema de Condicionalidades (SICON); 

 Baixa participação das famílias em descumprimento de condicionalidades em 

atividades coletivas e/ou contínuas; 

 Realização de atividades contínuas com usuários que residem em bairros distantes 

do CRAS. 

No tocante ao atendimento ao público do BPC, as ações dos CRAS ainda não se 

consolidaram, uma vez que há pouco conhecimento desse público pelas equipes e vice-

versa. Algumas famílias com membros beneficiários do BPC são acompanhadas pelos 

CRAS, porém a partir de outras demandas apresentadas. 

Em relação ao Pacto de Aprimoramento do SUAS, cabe destacar que em Campinas, 

metrópole de mais de um milhão de habitantes, as ofertas socioassistenciais de Proteção 

Social Básica são realizadas pelos cinco DAS, 12 CRAS e 120 SCFV. No entanto, o PAIF é 

executado exclusivamente pelos CRAS. Desta forma, exemplifica-se o seguinte cenário: 

 Dos 14.892 beneficiários do BPC, 4.917 encontram-se em território de cobertura de 

CRAS. Desses, 163 famílias foram acompanhadas, atingindo-se um índice de 3,32%. 

 Das 931 famílias beneficiárias do PBF em fase de suspensão por descumprimento 

de condicionalidades, 497 encontram-se em território de cobertura de CRAS. 

Dessas, 82 famílias foram acompanhadas, atingindo-se o índice de 16,50%. 

Conforme se observa e considerando as especificidades do município, entende-se que as 

metas estabelecidas para o Pacto de Aprimoramento dos SUAS avançam em direção ao seu 

cumprimento. 
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Dados de Atendimento dos CRAS 
Considerando que Campinas é uma metrópole, a organização dos CRAS considera 5.000 

famílias referenciadas e atendimento anual estimado em 1.000 famílias. O desenvolvimento 

do trabalho social com famílias nos CRAS ocorre por meio de dois processos distintos e 

complementares: 

a) Atendimento às famílias, ou a alguns de seus membros, através de uma ação imediata de 

prestação ou oferta de atenção, com vistas a uma resposta qualificada de uma demanda da 

família ou do território; 

b) Acompanhamento familiar através de um conjunto de intervenções, desenvolvidas de 

forma continuada, a partir do estabelecimento de compromissos entre famílias e profissionais. 

Os dados a seguir demonstram mês a mês o número de famílias acompanhadas pelos CRAS, 

conforme informado mensalmente ao MDS através do RMA: 

Tabela 4 - Número de Famílias em acompanhamento no PAIF 

Número de Famílias em Acompanhamento no PAIF em 2015 

REGIÃO CRAS jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 

Leste 

Flamboyant 76 72 70 70 74 75 74 68 69 70 70 67 

Recanto 

Anhumas 
122 113 116 112 107 101 103 102 95 107 109 116 

Sul 
Bandeiras 170 163 160 150 150 151 141 138 147 150 151 151 

Campo Belo 229 226 201 177 153 150 128 127 97 126 131 138 

Norte 

Espaço 

Esperança 
171 172 173 174 121 122 118 115 101 115 115 116 

Vila Réggio 137 134 139 135 132 135 135 129 129 131 129 132 

Noroeste 

Florence 0 0 0 9 24 45 45 47 53 50 55 55 

São Luís 100 100 101 104 101 97 101 101 103 104 100 97 

Satélite Iris 114 130 130 124 129 105 103 104 105 134 110 147 

Sudoeste 

Campos 

Elíseos 
142 125 127 11 110 110 105 104 104 102 108 107 

Nelson 148 132 133 133 133 131 137 137 152 179 186 177 
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Mandela 

Novo 

Tempo 
200 193 191 178 175 207 204 202 202 202 202 198 

TOTAL 1.609 1.560 1.541 1.377 1.409 1.429 1.394 1.374 1.357 1.470 1.466 1.501 

 

A tabela abaixo indica quantas famílias foram atendidas e acompanhadas por CRAS no ano 

de 2015: 

 

Tabela 5 - Famílias Atendidas em 2015 

Famílias Atendidas em 2015  

Região CRAS 
Famílias 

Acompanhadas  

 Atendimento às 

Famílias 
Total  

Leste 
Flamboyant 110 980 1.090 

Recanto Anhumas 165 930 1.095 

Sul 
Bandeiras 229 1.739 1.968 

Campo Belo 309 1.699 2.008 

Norte 
Espaço Esperança 196 778 974 

Vila Réggio 168 960 1.128 

Noroeste 

Florence 60 711 771 

São Luís 129 1.540 1.669 

Satélite Iris 195 2.917 3.112 

Sudoeste 

Campos Elíseos 158 1.108 1.266 

Nelson Mandela 177 637 814 

Novo Tempo 284 1.606 1.890 

TOTAL 2.180 15.605 17.785 

Como é possível observar, 80% dos CRAS ultrapassaram a meta estimada de 1.000 

famílias/ano. A análise relativa aos 20% dos CRAS que não atingiram a meta relaciona-se 
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tanto às especifidades das equipes técnicas como também às dificuldades impostas pelos 

próprios territórios onde estão localizados. 

Concluindo, entende-se que o trabalho social com famílias executado pelos CRAS é 

preventivo ao atuar no não agravamento da situação de vulnerabilidade social vivenciada 

pelas famílias, que é fruto do contexto social e não apenas da vivência familiar. Nesta 

perspectiva, destaca-se o papel das oficinas de convivência, uma vez que fortalecem os 

vínculos comunitários e são espaços propícios para a reflexão.  

Nessa direção, os programas de transferência de renda se constituem em importante 

estratégia dos CRAS na aproximação e acompanhamento das famílias, na articulação com 

os serviços socioassistenciais e intersetoriais no território respondendo, desta forma, com 

maior efetividade às situações de vulnerabilidades vivenciadas. 

Gestão Territorial 
Considerando-se que a Gestão Territorial é coordenada pelas Chefias de Setor dos CRAS e 

que esta dimensão da gestão é recente no município, destacam-se as seguintes ações: 

1) A articulação da rede socioassistencial referenciada ao CRAS; 

2) A promoção da articulação intersetorial; 

3) A interface com os serviços da Proteção Social Especial. 

Com relação a primeira, nas cinco regiões administrativas do município realizam-se reuniões 

mensais com a rede socioassistencial, com a participação de representantes dos SCFV, 

Chefias de Setor dos CRAS e Coordenadorias Distritais, sob a condução desta última. A 

avaliação empreendida aponta que esse espaço fortaleceu a comunicação e permitiu uma 

aproximação dos CRAS com a rede socioassistencial de seu território. Entretanto, destaca-

se a permanente necessidade de avançar no fortalecimento da articulação e no 

aperfeiçoamento dos fluxos de referenciamento e contrarreferenciamento, além de alcançar 

maior interface nas informações sobre as famílias atendidas pelo PAIF e pelos SCFV. 

O diálogo da política de assistência social com as demais políticas setoriais do território está 

estabelecido por meio de reuniões intersetoriais mensais dos CRAS e DAS com integrantes 

de serviços da saúde, assistência social e educação, porém ainda carece de avançar no 

estabelecimento de fluxos de atendimentos.  

Considerando-se as particularidades de cada região há redes intersetoriais que realizam 

ações comunitárias, inclusive em parceria com lideranças e moradores da comunidade como, 
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por exemplo, Brincando em Família, Café com Prosa, Tarde da Alegria, Rede Abraço, Sarau 

Cultural do DIC City e Projeto Novas Atitudes.com. 

Nessa mesma direção, alguns CRAS realizam as seguintes ações nos territórios: 

 Participação de encontros com representantes da comunidade, associação de 

moradores, saúde, habitação, cultura, esporte e administração regional, com objetivo 

de formar um grupo gestor do Espaço São Domingos, local onde ocorrerá a futura 

instalação do CRAS São Domingos; (realizado pela equipe CRAS Campo Belo) 

 Realização de reuniões entre as secretarias de assistência social, cultura, esportes 

e representantes da comunidade que compõem o CEU Florence e CEU Vila 

Esperança; (CRAS Florence e CRAS Espaço Esperança) 

 Organização e participação na Comissão de Gerenciamento do Centro Cultural José 

Alves; (CRAS Satélite Íris) 

Acerca da articulação entre as proteções sociais- básica e especial, as equipes técnicas 

sinalizam que o GT Interproteções permitiu o apontamento das dificuldades de articulação 

entre as proteções e foi possível pensar em estratégias para superar algumas delas. 

Entendem ainda tratar-se de espaço contínuo e fortalecido especialmente, através de GT’s 

regionalizados, agregando a rede socioassistencial e políticas setoriais. 

Ainda, as regiões Sul e Noroeste que contam com unidades públicas de CREAS nos 

territórios instituíram espaço para discussão de casos, sendo que a região Sul agrega 

também a equipe de Saúde, o que se denominou de "Eixo SUS/SUAS". 

Por fim, destaca-se a gestão territorial como ponto crucial para a real efetivação dos CRAS 

enquanto serviços de referência no território 

Implantação / Mudanças / Reformas de DAS e CRAS 
DAS Norte 

No mês de novembro de 2015, houve a mudança da sede do DAS Norte para um novo 

endereço, o que impactou positivamente no trabalho da equipe, bem como no atendimento 

às famílias. A área da recepção passou a acomodar melhor as famílias, um banheiro foi 

adaptado para atender as pessoas com deficiência e a sala do CAD Único ganhou em espaço 

e qualidade. A sala de atendimento favoreceu a escuta garantindo o sigilo e privacidade e 

contou com a instalação de um computador com acesso à internet para registro no SIGM, 

ação esta que vem ao encontro da proposta de extinguir o registro físico dos atendimentos. 
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CRAS Bandeiras 

O CRAS Bandeiras está ampliando o espaço físico, com a locação de uma nova casa ao lado 

da já existente, prevista para março de 2016, com o objetivo de melhorar o atendimento a 

população, realizar oficinas no local, implantar um posto de atendimento do CADÚnico e uma 

sala de telecentro do Programa Juventude Conectada. 

CRAS Flamboyant 

O CRAS Flamboyant encontra-se em processo de busca de uma nova sede com objetivo de 

se inserir mais no território de sua abrangência, ampliar as instalações, melhorar o 

atendimento à população e a oferta de serviços, tais como oficinas e grupos. Ainda não há 

previsão definida, mas se espera concretizar até o final do primeiro semestre de 2016. 

CRAS Campos Elíseos 

Até o final de 2015, o CRAS Campos Elíseos funcionou em espaço físico compartilhado com 

o SCFV – Vila União, mas com equipes distintas. Para o próximo ano, a proposta do SCFV 

foi reestruturada, de maneira que os usuários do SCFV – Vila União foram absorvidos por 

outro SCFV do território e a equipe técnica foi incorporada ao CRAS. Com isso, ampliar-se-á 

a oferta de atividades, agregando-se novas ações ao serviço, readequação do espaço físico, 

além de potencializar o papel de referência do CRAS na comunidade. 

Interface da Proteção Social Básica com a Área de V igilância 
Socioassistencial 
No decorrer de 2015, tendo como referência o Protocolo de Gestão Integrada, a 

Coordenadoria Setorial da PSB priorizou o estreitamento da relação com a Área de Vigilância 

Socioassistencial, no sentido de construir os processos necessários que favoreçam o 

acompanhamento das condicionalidades dos beneficiários do PBF, BPC, Ação Jovem e 

Renda Cidadã, considerando que o descumprimento de condicionalidades pode ser um 

indicativo de violações de direitos vivenciadas pela família e deve, portanto, ser analisado por 

meio dos serviços da rede socioassistencial. 

Entende-se que os CRAS e os DAS, são agentes indutores da universalização dos benefícios 

nos territórios. Desta forma, a PSB participou de reuniões bimensais do Comitê Gestor dos 

Programas de Transferência de Renda (PTR) composto pelas coordenações distritais, 

técnicos de DAS, chefias de setor dos CRAS e Vigilância Socioassistencial (VS), com pautas 

que priorizam a integração dos serviços, programas e benefícios, tais como: 

 Atualização periódica do mapeamento das famílias beneficiárias do PBF, com base 

nas informações disponibilizadas pelo MDS; 
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 Informações das famílias beneficiárias do PBF em descumprimento de 

condicionalidades para a realização do acompanhamento familiar; advertência, 

suspensão, bloqueio e limites de recursos – SICON; 

 Gestão dos programas estaduais, Ação Jovem e Renda Cidadã; 

 Interação dos postos de atendimento do cadastro único (agendamento e equipe 

executora) com os DAS e CRAS; 

 Atualização cadastral da tarifa social de energia elétrica; 

 Integração do Cadastro Único e o SIGM; 

 Orientação a respeito dos índices para o cálculo do ID CRAS. 

Destaca-se ainda que a reestruturação dos postos descentralizados de atendimento do 

Cadastro Único, através da ampliação do número de atendentes e iniciação do 

aprimoramento dos processos de trabalho dos mesmos, realizado pela VS, favoreceu a 

proximidade das equipes envolvidas. 

Além disso, em conformidade com a diretriz da SMCAIS, trabalhou-se na perspectiva de 

utilização do SIGM para registros dos atendimentos e coleta de informações. Com este 

intuito, foi constituída a Comissão de Planilhas, a qual contou inicialmente com um 

representante de cada região, sendo, necessariamente um técnico dos CRAS. 

Os representantes desempenham um papel fundamental neste processo vez que são 

interlocutores das discussões do GT para as equipes e vice-versa. Assim, a Comissão de 

Planilhas, agora intitulada de Comissão do SIGM, tem o papel de deliberar sobre a 

operacionalização das informações, considerando também as discussões que ocorrem em 

outros espaços da PSB, tal como a reflexão sobre critérios de acompanhamento com as 

Chefias de Setor e as equipes técnicas. 

Concomitante a este GT, existe o Grupo Gestor do SIGM, do qual participam as 

Coordenadorias Setoriais, Diretoria do DOAS e Vigilância Socioassistencial, com o objetivo 

de dar diretriz sobre o referido Sistema considerando todos os serviços vinculados a 

assistência social do município. 

Destaca-se que os CRAS utilizam o SIGM há mais tempo e se constituiu no principal 

contribuinte para o desenvolvimento da nova versão do Sistema que entrou no ar 

recentemente. Em paralelo, realizou-se um processo de sensibilização do grupo de DAS para 

uso da ferramenta. 

Além disso, os dados coletados para o Relatório de Informações Sociais, elaborado em 2014 

pela VS, foram apresentados às equipes dos territórios visando subsidiar a construção do 
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diagnóstico, planejamento e indicadores dos macro e micros territórios, de forma a constituir-

se como ferramenta de gestão territorial. 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos  
Os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) desenvolvem ações de 

caráter preventivo e protetivo no âmbito da Proteção Social Básica à crianças, adolescentes, 

idosos, pessoas com deficiência, dentre outros. É um serviço referenciado ao CRAS e 

articulado ao Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF). Quando localizado 

em território sem cobertura de CRAS, o SCFV é referenciado ao DAS. Em 2015, foram 

executadas pela rede privada do SUAS 16.376 metas. 

Tabela 6 - Metas executadas 

ANO 2013 2014 2015 
METAS 14.155 16.256 16.376 

Reconhece-se que houve avanço no número de metas, entretanto, por se tratar de um 

importante espaço preventivo e de convivência, sua ampliação permanece na agenda do 

município.  

Com relação aos três SCFV cuja execução era realizada diretamente pelo poder público, a 

partir da análise da demanda de atendimento, estrutura física, materiais, equipe de trabalho 

e condições socioterritoriais da região de localização decidiu-se pelo encerramento das 

atividades dos SCFV 31 de março e Vila União. Tomou-se o cuidado de referenciar seus 

usuários para outros SCFV do território, sendo as equipes técnicas incorporadas aos CRAS 

Flamboyant e Campos Elíseos, respectivamente. O SCFV – Vila Formosa permanece em 

funcionamento e em processo de reordenamento. 

A partir do “Termo de Aceite”, compromisso assumido do Município com o MDS em 2013, 

iniciou-se o processo de Reordenamento do SCFV. Trata-se do estabelecimento de ações 

para o cumprimento dos parâmetros do MDS, a partir da Tipificação Nacional de Serviços 

Socioassistenciais e das orientações acerca da Concepção de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos. 

O GT Ampliado para o Reordenamento SCFV, com a participação de representantes do 

poder público (DOAS, DAS, CRAS, CSAC), Conselho Municipal de Assistência Social 

(CMAS), FEAC, comissão PSB/CMDCA e dos SCFV dos territórios, através das reuniões 

sistemáticas, enfatizou-se a compreensão e reconhecimento do modo como estão 

organizados os Serviços, conhecendo suas potencialidades e desafios, a fim de formar um 

retrato e construir uma unidade na sua oferta. Ao longo do processo elaborou-se um 

mapeamento dos SCFV do município com a participação da maior parte da rede, indicando-

se que: 
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 O número de usuários por grupo varia de 15 a 30 participantes, divididos por faixa 

etária; 

 As equipes de trabalho são diversificadas, bem como a remuneração, o que contribui 

para a rotatividade dos profissionais, principalmente do educador; 

 Há uma diversidade de denominações / nomenclaturas, especialmente para os 

profissionais de ensino médio, contudo com predominância de educador e educador 

social; 

 O planejamento das atividades, embora utilizando metodologias diferentes, conta 

com a participação de toda equipe e pouca participação do usuário; 

 Avançou-se na discussão da concepção das 11 situações prioritárias, no entanto a 

inserção e permanência deste público nos serviços constituem-se em desafio. 

Identificaram-se as potencialidades, fragilidades e desafios dos serviços, todavia 

desencadeou-se um processo que prioriza a participação e a construção coletiva do 

conhecimento, privilegiando o diálogo. Além disso, para além dos objetivos do GT SCFV, 

reconheceram-se lutas de outros âmbitos tais como, trabalhista, qualificação profissional, 

padrão de Serviço, financiamento, perfil da equipe de trabalho, dentro outros. 

Em relação à interface com os serviços da PSB (CRAS e DAS) e PSE foi sinalizada como 

pontual. Entretanto, observa-se estreitamento das relações a partir das reuniões regionais 

com a participação de representantes dos SCFV, chefias de setor dos CRAS, coordenação 

distrital e, posteriormente, de representantes da PSE Média Complexidade. 

Avançou-se nas discussões acerca dos conceitos, metodologia e público prioritário. Os 

seguintes temas foram pautados para 2016: 

 Estratégias metodológicas objetivando a inclusão e a permanência do usuário nos 

serviços; 

 Fluxo de referenciamento, principalmente em relação ao público prioritário. 

Simultaneamente, ofertaram-se capacitações e formações para os profissionais que compõe 

a rede socioassistencial, tais como: 

 Capacitação Práticas Restaurativas (setembro a novembro de 2015): realizado em 

parceria com o Núcleo PAULUS de Formação, Pesquisa e Disseminação Social e a 

Vara da Infância e Juventude de Campinas/SP, para 6 profissionais de cada serviço, 

sendo 3 gestores/técnicos e 3 orientadores/monitores sociais, através de 04 

encontros teóricos e de 05 encontros de intervisão. 
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 Curso Crescer com Valores (agosto a dezembro de 2015): realizado em parceria com 

o Instituto Criança é Vida para os profissionais (educadores) que atuam com crianças 

de 7 a 9 anos, através de encontros mensais. 

 Convivência no SUAS (novembro de 2015 a dezembro de 2016): Formação 

executada em parceria com uma das entidades de assessoramento do município 

(Fundação FEAC) destinada a toda rede de Serviços de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos, executada de forma regionalizada e sob a condução de 

profissionais de grande expressão no SUAS, Prfª. Drª. Abigail Torres e Stela Ferreira. 

A SMCAIS mantém interface com a Secretaria de Educação para articulação entre Programa 

Mais Educação (PME) e SCFV, de acordo com a realidade de uma metrópole e as 

especificidades dos territórios.  

Em consonância com as normativas do SCFV, as quais preconizam um técnico de CRAS de 

referência para os SCFV estabeleceu-se que as Chefias de Setor desenvolveriam este papel. 

Nos territórios de DAS, como estratégia da gestão pública, tornou-se necessária a 

composição de uma equipe de referência para atuar nessa articulação. Assim, a princípio 

foram designados dois profissionais, os quais integraram as reuniões regionais em conjunto 

com as coordenações distritais e GT SCFV, promovendo articulação entre os serviços do 

território e a gestão, assim como a interlocução com a CSAC e a sistematização dessas 

informações visando firmar alinhamento na execução. Integram também as atribuições da 

equipe de referência discussão metodológica para a gestão das vagas, composição na 

Comissão de Proteção Básica do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do 

Adolescente (CMDCA) e alimentação trimestral do Sistema de Informações dos Serviços de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SISC). 

Gestão das Vagas 
Considerando a realidade de Campinas com mais de 16.000 vagas distribuídas em 120 

serviços por todo o município, e a diretriz de reordenamento da gestão pública, a equipe de 

referência buscou metodologias possíveis para a implantação de uma central de vagas 

através da experiência de outras secretarias em gestões similares. Para 2016, propõe-se a 

construção de uma proposta simplificada, articulada com os sistemas já existentes e 

disponíveis, com possibilidade de execução em médio prazo. 

Comissão de Proteção Básica / CMDCA 
O Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), instância de 

controle social, de defesa de direitos, discussões e deliberações sobre a políticas públicas 

voltadas às crianças e aos adolescentes, tem constituído comissões específicas para 

fomentar e acolher os debates setoriais das diferentes políticas que estão voltadas para o 
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atendimento e/ou no desenvolvimento de ações preventivas e protetivas de criança e 

adolescentes, tais como a Comissão da Proteção Básica, da qual participa um representante 

da PSB. 

Sistema de Informação do Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos - SISC 
O SISC é uma ferramenta de gestão do SCFV desenvolvida pelo Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS e operada em conjunto com os 

municípios, por meio da qual é realizado o acompanhamento e monitoramento dos serviços 

executados, assim como a apuração dos atendimentos realizados, para fins de cálculo do 

cofinanciamento federal. A coordenação setorial da PSB em conjunto com a área da 

Vigilância Socioassistencial, conduz o processo trimestral de inserção das informações 

coletadas junto a rede de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Atualmente 

o Município recebe cofinanciamento federal referente a 2.160 metas das quais 1.080 

constitui-se por "público prioritário". Em dezembro de 2015, dos 3.917 usuários inseridos no 

SISC, 1.695 encontravam-se em situação prioritária, conforme demonstra tabela abaixo: 

Tabela 7 - Situação prioritária 

Situação Prioritária – TODAS AS IDADES  Quantidade  

I. Em situação de isolamento 89 

II. Trabalho infantil 15 

III. Vivência de violência e ou negligência  1.075 

IV. Fora da escola ou com defasagem escolar superior a 2 (dois) anos 62 

V. Em situação de acolhimento 14 

VI. Em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto 3 

VII. Egressos de medidas socioeducativas 2 

VIII. Situação de abuso e/ ou exploração sexual 11 

IX. Com medidas de proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA 318 

X. Crianças e adolescentes em situação de rua 69 

XI. Vulnerabilidade que diz respeito às pessoas com deficiência 37 

Público prioritário  1.695 

Não está em situação prioritária 2.222 

TOTAL 3.917 

Fonte: Relatórios Estatísticos das Situações prioritárias (SISC – dezembro 2015) 
 



Pág. 36  
Departamento de Operações da Assistência Social  

   

 

Como é possível observar, é grande a presença de usuários com vivência de violência e ou 

negligência exigindo-se, cada vez mais, qualificação dessa importante oferta 

socioassistencial. 

Para 2016, aponta-se a necessidade de se reestruturar as ações da equipe de referência 

para os SCFV, bem como intensificar a interface entre Proteção Social Básica (PSB) e 

Proteção Social Especial (PSE) no que se refere ao referenciamento do público prioritário. 

BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA – BPC 
Em consonância com as metas do PMAS 2014-2017 houve continuidade na efetivação do 

processo da gestão do Setor de Benefícios Assistenciais, a qual tem por objetivo coordenar, 

monitorar e avaliar as ações relativas ao Beneficio de Prestação Continuada (BPC), 

articulando-o aos demais benefícios socioassistenciais, e as ações relativas ao Programa 

BPC na Escola. 

Observou-se aumento no número de idosos em busca do acesso ao BPC nos territórios, 

desafiando as equipes a ofertar ações específicas para esse público, bem como intensificar 

a interlocução com a rede de serviços existente, tais como, os SCFV intergeracionais, escolas 

e centros de saúde. Ademais, um representante de cada região participa das reuniões 

mensais da Comissão do BPC do CMAS. 

BPC na Escola 
O BPC na Escola é um Programa permanente de aperfeiçoamento do Benefício de Prestação 

Continuada e tem por objetivo promover a elevação da qualidade de vida e dignidade de 

crianças e adolescentes com deficiência, de 0 a 18 anos beneficiárias do BPC, garantindo-

lhes acesso e permanência na escola, bem como o acompanhamento de seus estudos por 

meio da articulação intersetorial e da gestão compartilhada entre as três esferas de governo, 

e as políticas de Assistência Social, Educação, Saúde e Direitos Humanos. Em 2015, coube 

ao município a aplicação de 207 questionários pelos DAS e CRAS, conforme tabela abaixo: 

Tabela 8 - Questionários aplicados 

Região Serviço Quantidade TOTAL  

NORTE 

DAS Norte 44 

48 CRAS Espaço Esperança 10 

CRAS Vila Réggio 04 

NOROESTE 

DAS Noroeste 22 

33 CRAS Florence 03 

CRAS Satélite Iris 06 
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CRAS São Luís 02 

SUDOESTE 

DAS Sudoeste 17 

48 
CRAS Campos Elíseos 15 

CRAS Nelson Mandela 07 

CRAS Novo Tempo 09 

SUL 

DAS Sul 30 

51 CRAS Bandeiras 08 

CRAS Campo Belo 13 

LESTE 

DAS Leste 09 

17 CRAS Flamboyant 03 

CRAS Recanto Anhumas 05 

TOTAL 207 

Diante disso, no segundo semestre foram realizadas as seguintes ações: 

 Reunião com a equipe de gestão do BPC Escola no município para organização da 

aplicação do questionário com a participação das secretarias envolvidas (SMCAIS, 

Educação, Saúde e Pessoa com Deficiência); 

 Apresentação dos resultados de 2014; 

 Impressão e montagem dos questionários disponibilizados eletronicamente pelo 

MDS e envio para os serviços; 

 Emissão das cartas de identificação dos profissionais responsáveis pela aplicação 

dos questionários; 

 Orientação junto ao serviço municipal de 156 sobre os procedimentos da aplicação 

dos questionários para consulta dos beneficiários; 

 Aplicação do questionário realizada por técnicos, estagiários e agentes de ação 

social dos DAS e CRAS; 

 Inserção dos dados no sistema BPC na Escola após conclusão do questionário. 

Finalizado o processo de aplicação e inserção dos dados em dezembro de 2015, visando a 

identificação das barreiras para o acesso e permanência na escola das pessoas com 

deficiência beneficiárias do BPC, os serviços elaboraram relatórios qualitativos do processo 

de aplicação do questionário, os quais serão analisados e divulgados em 2016 pela Gestão 

do BPC. 

Desafios avaliados durante a execução das atividade s 

 Maior equacionamento entre o número de profissionais da equipe de PSB dos DAS 

e as demandas de atendimento do serviço; 

 Equilíbrio entre demanda e oferta para serviços voltados ao público idoso; 
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 Integração e articulação das equipes do Cadastro Único e equipes dos DAS e CRAS, 

na perspectiva de aprimorar a gestão e os fluxos de trabalho; 

 Articulação entre as Proteções Sociais Básica e Especial; 

 Maior celeridade nos processos de manutenção dos equipamentos; 

 Consolidação da gestão nos CRAS a partir das Chefias de Setor; 

 Morosidade na liberação pelo MDS de senhas técnicas para acesso ao SICON; 

 Atendimento do público prioritário pelos CRAS; 

 Implantação do CRAS São Domingos; 

 Conhecimento do território para além da dimensão geográfica, considerando as 

evidências presentes na dinâmica de ocupação, formação e relações estabelecidas; 

 

Resultados alcançados 

 Avanço no alinhamento dos conceitos e consensos relativos à PSB; 

 Estabelecimento de planejamento como ferramenta de organização das ações dos 

serviços e processos de trabalho; 

 Reconhecimento e definição do papel do DAS, com definição da identidade do 

serviço, valorização da equipe técnica, unificação de instrumento de coleta de dados, 

qualificando as ações; 

 Fortalecimento da relação entre a assistência social e a saúde nas regiões; 

 Maior mobilização dos usuários para a participação nas Pré Conferencias e XI 

Conferência Municipal da Assistência Social; 

 Fortalecimento da articulação da rede socioassistencial e conhecimento dos serviços 

a partir das reuniões regionais e GT SCFV; 

 A efetivação e nomeação dos cargos de chefias de setor dos CRAS; 

 A qualificação das discussões com a equipe a partir da organização e sistematização 

de dados pela CSPSB; 

 O fortalecimento das equipes e processos de trabalho dos CRAS (reorganização do 

serviço, da equipe e atividades); 

 A integração dos agentes de ação social às equipes do CRAS, fortalecendo suas 

ações. 

Metas para 2016 

 Ampliação de RH nos DAS; 

 Reposição de vagas nos CRAS; 

 Ampliação da cobertura de CRAS; 



Pág. 39  
Departamento de Operações da Assistência Social  

   

 

 Consolidação do uso do SIGM como ferramenta de gestão para sistematização dos 

dados de atendimento da PSB; 

 Continuidade do processo de integração entre as equipes dos postos de atendimento 

do Cadastro e as equipes dos serviços; 

 Redefinição da gestão do BPC; 

 Reestruturação da proposta da equipe de referência para os SCFV; 

 Continuidade do processo de reordenamento dos SCFV; 

 Continuidade do processo de fortalecimento da identidade e unidade dos DAS; 

 Continuidade do processo de gestão junto às chefias de setor de CRAS e 

coordenações distritais; 

 Análise dos dados de atendimento dos CRAS perante os parâmetros estabelecidos 

nas diretrizes que regem o SUAS; 

 Qualificação da gestão territorial dos CRAS; 

 Avanço na articulação entre o PAIF e SCFV; 

 Contratação de supervisão para as equipes de DAS e CRAS na perspectiva do 

trabalho social com famílias; 

 Construção de espaço de discussão com agentes de ação social; 

 Interface mais estreita com a Coordenadoria Setorial de Avaliação e Controle; 

 Continuidade na estruturação dos espaços físicos, de equipamentos e melhoria no 

planejamento/previsão das necessidades e nos processos de aquisição de insumos 

e materiais dos DAS, CRAS e SCFV – Vila Formosa. 

Proteção Social de Média Complexidade 
A Coordenadoria Setorial de Proteção Social Especial de Média Complexidade (CSPSEMC) 

é responsável pela gestão e execução dos serviços socioassistenciais desenvolvidos no 

âmbito dessa proteção. Se organiza pelas unidades públicas estatais de referência 

compostas pelos três Centros de Referência de Assistência Social (CREAS) e pelos 15 

serviços executados pela rede privada do SUAS, a saber: 

 Serviço de Atendimento Especializado à Famílias e Indivíduos (PAEFI), 

 Serviço de Abordagem Social de Crianças e Adolescentes, 

 Serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto de Liberdade Assistida (LA) e 

Prestação de Serviços à Comunidade (PSC), 

 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, 

 Centro- Dia de Referência da Pessoa com Deficiência, 

 Serviço de Atendimento Especializado à Pessoa com Deficiência, Idosos e Suas 

Famílias – no domicílio do usuário. 
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Para desenvolver o processo de avaliação dos serviços vinculados a Proteção Social 

Especial de Média Complexidade considerou-se o planejamento estratégico, importante 

ferramenta de gestão, e as metas estabelecidas no PMAS 2014-2017. Assim, foram 

realizadas etapas que incluíram reuniões com a Diretora do DOAS e Colegiado composto 

pelas Coordenadorias Setoriais e Distritais, reunião com as Chefias de CREAS, apoios 

técnicos, equipes técnicas dos territórios e diálogo com a Vigilância Socioassistencial (CSAC) 

visando o aprimoramento das informações disponibilizadas, as quais apontaram os principais 

avanços e desafios destacados mais adiante. 

Considerou-se, que o recente processo de descentralização dos CREAS Noroeste e Sul e a 

gradativa ampliação de metas de atendimento (220 novas metas de atendimento no ano de 

2015) possibilitaram uma nova configuração para os serviços de Média Complexidade no 

município de Campinas. Conforme já sinalizado no Relatório de Gestão 2014, além da 

fundamental proximidade de acesso para os indivíduos e famílias e da ampliação do número 

de atendimentos, o fato de estar presente no território favorece a identidade dos processos 

de trabalhos internos e externos ao CREAS, dada a amplitude das relações que lá se 

estabelecem as quais, consequentemente, fortalecem o trabalhado articulado, intersetorial e 

em rede.  

A atenção socioassistencial na Proteção Social Especial de Média Complexidade, devido à 

natureza de seu objeto de trabalho, bem como das possibilidades de agravamento dos riscos 

pessoal e social vivenciados pelas famílias e indivíduos atendidos, exige ofertas 

diversificadas e especializadas, continuadas e articuladas com a rede socioassistencial e 

também vinculadas ao conjunto das políticas sociais e ao Sistema de Garantia de Direitos. 

Desenhar o lugar institucional dos CREAS nos territórios e sua interface com os serviços 

socioassistenciais e demais políticas públicas, vem sendo objeto de constante e instigante 

debate, considerando tratar-se de um modelo próprio do município, cuja execução dos 

diferentes serviços a ele vinculados se realiza tanto de forma direta, como também em 

parceria com as entidades sociais vinculadas ao SUAS do município. 

Mediante tais desafios, espaços de discussões e construções foram constituídos com os 

diferentes níveis de gestão, equipes técnicas e vigilância socioassistencial, na perspectiva da 

Gestão Compartilhada, diretriz da gestão central, a fim de fortalecer a identidade do CREAS 

no que diz respeito às ações desenvolvidas pelas equipes que compõem a Proteção Social 

Especial de Média Complexidade, considerando as características de cada região.  

Tal processo vem sendo importante para a sistematização das ações, especialmente no que 

diz respeito à organização das ofertas socioassistenciais para além do atendimento 

particularizado e sistemático atribuído ao PAEFI (Programa Serviço de Atendimento 
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Especializado a Famílias e Indivíduos) e também para fortalecer a relação entre CRAS e 

CREAS, agregando maior clareza quanto aos limites e potencialidades de suas ações, além 

de maior aproximação e integração das equipes técnicas.  

Constata-se ainda, um salto significativo na construção do diagnóstico e indicadores 

territoriais em relação às violações de direitos, em estreita articulação com a área de 

Vigilância Socioassistencial e as demais políticas setoriais, a partir da descentralização dos 

CREAS e da construção de novos processos de gestão do trabalho. 

Atualmente, 3 mil famílias são atendidas na Proteção Social Especial de Média Complexidade 

e conforme demonstram os dados a seguir, pode-se evidenciar prevalências e o perfil dos 

usuários nos diferentes territórios e serviços, em especial no PAEFI, Medidas 

Socioeducativas e Abordagem Social de Crianças e Adolescentes. 

Em 2015, o principal grupo a incluído no PAEFI (Programa de Atendimento Especializado a 

famílias e Indivíduos) referiu-se a crianças e adolescentes, atingindo-se o total de 3.375, 

seguido de pessoas idosas, com 359 novas inclusões. 

Os principais tipos de violência que deram origem aos atendimentos especializados foram 

violência física em primeiro lugar, seguida pela violência psicológica. 

Em relação às famílias que foram desligadas do acompanhamento especializado, o motivo 

principal foi por ressignificação do contexto familiar. Em segundo lugar o motivo do 

desligamento relacionou-se ao esgotamento das possibilidades de intervenção pertinentes 

ao campo de atuação técnica do CREAS significando, por tanto, referenciamento a outros 

serviços. 

Atualmente, a região com maior incidência de violações de direitos é a Região Sul, seguida 

pelas Regiões Sudoeste e Noroeste. 

De acordo com a Vigilância Socioassistencial, dados relativos aos CREAS demonstram o 

seguinte quantitativo de inclusões de famílias em outros serviços socioassistenciais: 

 56 famílias incluídas no PAIF; 

 548 incluídas nos SCFV; 

 195 em cumprimento de Medida Socioeducativa; 

 62 inseridas no Serviço Domiciliar 

 290 em Acolhimento Institucional. 

Em relação ao Serviço de Abordagem Social de Crianças e Adolescentes, destaca-se a 

realização de 510 novas abordagens (abordados pela primeira vez) no ano de 2015, 
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predominantemente do sexo masculino, faixa etária de 0 a 12 anos, provenientes, na sua 

maioria, da Região Sudoeste seguida da Região Noroeste. 

Com relação às características do público inserido em Medidas Socioeducativas, o qual 

totaliza, em média, 3.760 atendimentos em Liberdade Assistida (LA) e 1002 atendimentos 

em Prestação de Serviços à Comunidade (PSC). No ano de 2015 destaca-se que as 

principais incidências de ato infracional foram por tráfico de drogas seguido por furto 

praticado, principalmente, por adolescentes do sexo masculino. 

Identifica-se ainda que, em quase 100% da demanda atendida, ocorreram diversas vivências 

de violações de direitos, entre as quais se destacam situação de rua, negligência e violência 

física. 

Em busca de quantificar e qualificar a demanda de violação de direitos no município, 

anualmente se realiza o lançamento do Boletim SISNOV 9 - Sistema de Notificação de 

Violências em Campinas, em conjunto com as políticas de saúde, educação e cidadania. Os 

dados apresentados retratam a realidade parcial do segundo semestre de 2014 ao primeiro 

semestre de 2015 e evidenciam a predominância de notificações para crianças e 

adolescentes do sexo feminino, do tipo físico. Constatou-se uma queda nas notificações das 

violências contra a mulher e uma perspectiva de aumento nos registros no que diz respeito à 

população idosa no referido período. Os dados ainda revelam uma cultura incipiente de 

prática na notificação pela rede de atendimento, em parte pela alta rotatividade dos 

profissionais na rede socioassistencial. 

Ainda na perspectiva de qualificar o diagnóstico da demanda e os processos de trabalho, 

foram envidados esforços para fortalecer a metodologia construída com a participação da 

rede pública e privada. Além disso, foram aperfeiçoados os critérios e indicadores de inclusão 

das famílias, especialmente nas situações de ameaça por violação de direitos, critérios para 

acompanhamento e desligamento, mapeamento de ações previstas para o processo de 

vinculação inicial com as famílias inseridas no acompanhamento e o estabelecimento de um 

tempo médio para o desenvolvimento de tais ações. Todos esses processos foram alvos de 

investimento da gestão a partir da leitura da realidade vivida que apontava números bastante 

significativos de famílias incluídas no acompanhamento especializado, mas com frágil 

vinculação com as equipes/serviços, ou ainda, sem um Plano de Atendimento que justificasse 

sua permanência no serviço. 

Tal processo de gestão possibilitou ultrapassar uma importante lacuna, no que diz respeito à 

inclusão das famílias em situações de ameaça por violação de direitos, conforme preconizado 

pelas Orientações Técnicas do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 
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(MDS), além de elucidar e se firmar coletivamente cada uma das etapas que compõem o 

trabalho social com famílias. 

Partindo-se do princípio de que as ameaças necessitam ser qualificadas e contextualizadas 

para inclusão nos serviços de Média Complexidade, abaixo se descreve os 

critérios/indicadores e ações elaborados no referido processo de gestão do trabalho: 

1) Critérios de inclusão para as situações de ameaça por violação de direitos: 

 Gravidez na adolescência; 

 Histórico de repetidas separações e reconciliações entre o casal; 

 Histórico de ameaças de morte; 

 Histórico de fugas de casa; 

 Relação conflituosa com a pessoa referência do cuidado; 

 Ausência de referência familiar e/ou rede social significativa para o exercício dos 

cuidados; 

 Violência doméstica transgeracional; 

 Lesões pelo corpo (queimaduras, vergões), fraturas que não condizem com a causa 

atribuída; 

 Presença de psicopatologia em relação ao cuidador/responsável; 

 Uso abusivo de substâncias psicoativas (SPA); 

 Histórico de acolhimento institucional ou familiar; 

 

2) Ações a serem desenvolvidas no processo de vinculação com as Famílias.  

 Período de investimento na vinculação com as famílias: 06 meses; 

 Acolhimento - conhecimento da situação através da família e/ou rede; 

 Atendimento indireto- em conjunto com rede intersetorial; 

 Avaliação - demandas x necessidades x percurso institucional da família, 

 Ações Educativas - atendimentos individuais (com um ou mais membros da família), 

grupos e oficinas (temáticos, informativos), fortalecimento de 

vínculos/convivência/ressignificação. 

 Ações socioemergenciais – referenciamentos, articulações, recursos; 

3) Critérios de desligamento a serem considerados 
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Tabela 9 - Critérios de desligamento 

ALTERAÇÃO E/OU RESSIGNIFICAÇÃO 
DO CONTEXTO FAMILIAR * 

• Desenvolvimento e/ou ampliação da capacidade protetiva da 
família; 

• Acesso e inserção da família na rede de atendimento das 
diversas políticas públicas; 

• Não existência de violações de direitos (quando da inclusão/ 
acompanhamento não foi identificada nenhuma violação); 

TODAS AS AÇÕES/INTERVENÇÕES 
PREVISTAS PARA O TRBALHO SOCIAL 
DA MÉDIA COMPLEXIDADE FORAM 
REALIZADAS 

• O desligamento se deu por avaliar que as ofertas pertinentes 
ao serviço de referência se esgotaram mesmo que isso 
implique na necessidade da atuação de outro serviço da 
assistência e/ou outras políticas; 

• Recusa do atendimento (desde que esgotadas todas as ações 
do processo de vinculação estabelecido para o período de 06 
meses) 

MUDANÇA DE MUNICÍPIO/ESTADO • Realizar referenciamento; 

 

Nos processos acima mencionados destacam-se avanços no fortalecimento da 

identidade dos serviços vinculados ao CREAS, bem como o esforço empreendido no 

sentido de reafirmar a direção de que o foco das ações socioassistenciais esteja voltado 

para as necessidades da família e a garantia dos direitos de cidadania. 

No entanto, e ao mesmo tempo, se reconhece que tais ações perpassam o âmbito 

específico de uma política pública, rearfirmando-se uma vez mais, o necessário 

fortalecimento da perspectiva intersetorial, integrada e articulada, guiada pela efetivação 

de direitos e da responsabilidade pública, norte do trabalho social com famílias na política 

de assistência social. 

Nessa direção, o investimento nas ações de fortalecimento da intersetorialidade e 

territorialidade, a partir dos Grupos de Trabalho Interproteções e Assistência Social e 

Saúde, ambos sob a coordenação da Direção do DOAS, de fato, contribuíram para a 

aproximação, construção de diálogo, de protocolos e fluxos de atendimento entre os 

serviços das Proteções Sociais - Básica e Especial, bem como as interfaces entre as 

políticas de atendimento, estratégias fundamentais para o desenvolvimento do trabalho 

em rede e intersetorial. 

Durante o ano de 2015, as equipes técnicas da Média Complexidade integraram o 

processo de Reordenamento dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
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(SCFV), através da participação no Grupo de Trabalho (GT) ampliado e das reuniões 

regionais. O reordenamento, processo que se encontra em curso desde 2013, apresenta 

estreita interface com os serviços dos CREAS, especialmente pela inclusão do público 

prioritário, o qual se refere às situações de violação de direitos. 

São muitos os desafios postos para o trabalho social com famílias na Média 

Complexidade, tais como, avaliar o tempo de permanência no atendimento especializado, 

construir intersetorialmente e com a participação dos indivíduos e famílias o Plano 

Individual de Atendimento Familiar (PIFA) e equacionar o tempo de espera entre a 

identificação da demanda e a inclusão no serviço correspondente. Ou seja, busca-se a 

permanente capacitação das ações socioassistenciais e a consequente elevação da 

qualidade da oferta aos usuários.  

Outro aspecto que desafia a gestão diz respeito à formação continuada das equipes 

técnicas quanto aos temas relacionados à violação de direitos, trabalho social com 

famílias que inclua de forma permanente o monitoramento das ações realizadas, 

supervisão e aprofundamento do debate metodológico. 

Com relação às equipes de trabalho dos CREAS, apesar de a atual gestão municipal 

constituir as equipes de referência por meio de concurso público, reduzindo a defasagem 

de profissionais de nível superior (assistentes sociais e psicólogos) e de ensino médio 

(agentes de ação social), ainda se faz necessário avançar para que se alcance a 
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instalação de mais uma unidade pública de CREAS, conforme previsto no PMAS 2014-

2017. 

A seguir, demonstram-se as principais ações, avanços, desafios e metas relacionados a 

cada serviço/programa vinculados à Proteção Social Especial de Média Complexidade.

 

Figura 4 – Manuais 

 
CREAS SUL 
O ano de 2015 para o Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS SUL 

foi bastante intenso. Após o período de inauguração do Serviço, observou-se grande aumento 

da demanda pelo CREAS SUL e pelos demais Serviços da rede para conhecer o trabalho 

desenvolvido, entender os objetivos, solicitar apoio, discutir casos e encaminhar situações. 

Entende-se que esse movimento da rede intersetorial esteja diretamente relacionado com a 

territorialização do serviço, uma vez que esta promove e facilita a proximidade e a articulação 

tão desejadas para a ação intersetorial. 

A atuação profissional com famílias na área social impõe inúmeros desafios, que suscitam, 

nos profissionais e na gestão, reflexões a respeito do papel e especificidade da ação técnica, 

das relações intersetoriais e tantas outras especificidades que permeiam o trabalho técnico 

institucional de quem atua em território direto com a população, questões que desafiam as 

equipes técnicas a também dialogar com os demais atores envolvidos na ação profissional.   
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A EQUIPE TÉCNICA E O SERVIÇO PAEFI 

A equipe técnica do CREAS SUL é composta por: 

 01 coordenadora (psicóloga), 

 01 apoio técnico (assistente social), 

 04 psicólogas,  

 04 assistentes sociais, 

 01 agente de ação social, 

 01 assistente administrativo, 

 01 motorista, 

 01 estagiária de Serviço Social, 

 03 profissionais de apoio operacional. 

Tal equipe executa o Serviço PAEFI o qual inclui acompanhamento especializado e 

sistemático a 120 famílias, organizadas de forma que cada dupla psicossocial é responsável 

por 30 famílias. Também participa mensalmente das seguintes reuniões: 

 Intersetoriais das regiões do Campo Belo e Bandeiras; 

 Rede intersetorial PAEFI SUL; 

 Equipe do CREAS - Sul; 

 Comissão de VDCCA (do CMDCA); 

 Comissão de MSE (do CMDCA); 

 Comissão de Políticas Públicas para a População Idosa (do CMI); 

 Saúde Mental  

Além da execução direta prestada pela equipe do CREAS Sul, o PAEFI também é executado 

por entidades conveniadas parceiras da região, o que permite que mais 300 famílias acessem 

atendimentos especializados, sob a gestão do CREAS Sul. Os Serviços de Medidas 

Socioeducativas, PETI e Abordagem Social de crianças e adolescentes também são 

executados por entidades. No ano de 2015, investiram-se na aproximação desses serviços 

na perspectiva de se construir fluxos de atendimento e gestão territorial pelo CREAS.  

Vale ressaltar que em 2015 houve ampliação de metas de 60 famílias, sendo 30 famílias para 

a equipe do CREAS Sul, o que foi possível pela chegada de mais uma assistente social na 

equipe, e 30 famílias para entidade parceira. 
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Tabela 10 - Rede executora vinculada ao CREAS SUL. 

SERVIÇO OFERTA 
ESTATAL  

OFERTA 
PRIVADA 

ENTIDADES 
PARCEIRAS TOTAL 

PAEFI 120 METAS 
300  

METAS 

AFASCOM-90 

SETA- 120 
CRAMI- 30 

PARÓQUIA SAGRADO 
CORAÇÃO DE JESUS- 
60 

420 

MSE 
LA E PSC 

-      174 COMEC     174 

PETI/SERVIÇO 
ESPECIALIZADO 
EM ABORDAGEM 

SOCIAL 

-        77 
MVM – MOVIMENTO 
VIDA MELHOR 

      77 

 

O SERVIÇO DE MSE E O SERVIÇO ESPECIALIZADO EM 
ABORDAGEM SOCIAL 
Embora a execução direta do Serviço de MSE não seja realizada pelo CREAS SUL, a gestão 

da entidade executora tem sido realizada de forma conjunta com as coordenadoras dos 

CREAS e Coordenadora da Proteção Social de Média Complexidade. A equipe do COMEC 

tem o CREAS SUL como referência para discussão dos casos desse território e solicitação 

de inclusão no PAEFI. Considera-se relevante essa aproximação tendo em vista que muitas 

famílias se encontram inseridas em mais de um Serviço da Proteção Especial de Média 

Complexidade. Desta forma, é primordial que haja articulação entre os Serviços para que não 

ocorra sobreposição de ações, favorecendo especialmente a família atendida.  

Existe a indicação da equipe técnica dos serviços de Medidas Socioeducativas quanto à 

necessidade de priorizar a inclusão no PAEFI de algumas famílias, antes ou no momento do 

término do cumprimento da MSE para garantir a continuidade do acompanhamento das 

mesmas, considerando a necessidade e complexidade do caso. Este é um desafio para os 

CREAS realizarem o debate e avançarem em suas ações. 

O Serviço Especializado de Abordagem Social se encontra sob a gestão do CREAS Leste. 

Entende-se que a aproximação com este Serviço se impõe cada vez mais dada a necessária 

articulação para o enfrentamento do Trabalho Infantil. 
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AS FAMÍLIAS ATENDIDAS NO CREAS SUL 

Os quadros abaixo apresentam os números das famílias, de acordo com o seu território de 

origem, que estão sendo acompanhadas pelo Serviço PAEFI, das famílias em demanda 

reprimida, das famílias que buscaram espontaneamente o Serviço e também a quantidade 

de famílias que foram referenciadas ao PAEFI, porém encontravam-se fora do perfil para o 

atendimento. Cabe esclarecer que os dados apresentados foram obtidos através das 

planilhas de dados das famílias atendidas alimentadas diariamente. Também se utilizou as 

informações contidas nas planilhas que a rede parceira na execução encaminha 

mensalmente sobre as famílias em acompanhamento. O mês utilizado para a coleta das 

informações foi dezembro de 2015. 

Tabela 11 - TOTAL DE FAMÍLIAS EM ACOMPANHAMENTO NO SERVIÇO PAEFI NO CREAS SUL 
POR TERRITÓRIO 

TERRITÓRIO DE 
ORIGEM 

TOTAL DE FAMÍLIAS EM 
ACOMPANHAMENTO 

BAIRROS COM MAIOR NÚMERO DE 
FAMÍLIAS EM ACOMPANHAMENTO 

DAS SUL 238 

• PARANAPANEMA 

• ITATIAIA 

• SÃO FERNANDO 

• SANTA EUDOXIA 

• VILA GEORGINA 

CRAS BANDEIRAS 94 

• OZIEL 

• MONTE CRISTO 

• JD. LAGO II 

• SÃO JOSÉ 

CRAS CAMPO BELO 95 

• CAMPO BELO 

• CIDADE SINGER 

• ITAGUAÇU 

• SÃO DOMINGOS 

• JD MARISA 

TOTAL 420  
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Tabela 12 - FAMÍLIAS EM ACOMPANHAMENTO NO SERVIÇO PAEFI: PRINCIPAIS MOTIVOS DE 
INCLUSÃO DE ACORDO COM O TERRITÓRIO. 

PRINCIPAIS MOTIVOS 
DE INCLUSÃO NO 

PAEFI 
DAS SUL CRAS 

BANDEIRAS 
CRAS CAMPO 

BELO TOTAL 

VDCCA NEGLIGÊNCIA, 
VIOLÊNCIA FÍSICA E 

PSICOLÓGICA 
182 87 80 349 

VDCCA SEXUAL  35 20 25 80 

VIOLÊNCIA CONTRA A 
PESSOA IDOSA 21 09 03 33 

TOTAL 238 116 108 462 

 

Tabela 13 - NÚMERO DE FAMÍLIAS EM DEMANDA REPRIMIDA PARA INCLUSÃO NO SERVIÇO 
PAEFI DE ACORDO COM O TERRITÓRIO E PRINCIPAIS MOTIVOS. 

PRINCIPAIS MOTIVOS 
DE ENCAMINHAMENTO 

PARA PAEFI 
DAS SUL CRAS 

BANDEIRAS 
CRAS CAMPO 

BELO TOTAL 

VDCCA NEGLIGÊNCIA, 
VIOLÊNCIA FÍSICA E 

PSICOLÓGICA 
24 05 01 30 

VDCCA SEXUAL  07 01 00 08 

VIOLÊNCIA DE 
GÊNERO 05 00 01 06 

VIOLÊNCIA CONTRA A 
PESSOA IDOSA 04 00 00 04 

TOTAL 40 06 02 48 

 

Vale acrescentar que até a metade do ano de 2015, o CREAS SUL não tinha demanda 

reprimida, em virtude da inclusão de 60 famílias no momento da ampliação de metas. No 

entanto, a presença no CREAS no território resultou em maior interlocução com outros 

serviços o que expandiu suas ações, facilitou o acesso ao serviço, pressionando sua oferta 

especialmente para situações de violência contra a pessoa idosa/pessoa com deficiência, 

violência sexual e violência doméstica contra bebês. 
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Tabela 14 - DEMANDA ESPONTÂNEA/ PRINCIPAIS MOTIVOS DE ACORDO COM O TERRITÓRIO. 

MOTIVO DA PROCURA PELO 
CREAS 

DAS 
SUL 

CRAS 
BANDEIRAS  

CRAS 
CAMPO 
BELO 

OUTRA 
REGIÃO 

VIOLÊNCIA DE GÊNERO    01  

BUSCA DE TRATAMENTO DE 
SAÚDE MENTAL  01  01  

PEDIDO DE DOAÇÃO DE 
FRALDAS GERIÁTRICAS  01    

ORIENTAÇÃO PARA 
ACESSO AOS BENEFÍCIOS 

SOCIOASSISTENCIAIS 
   01 

TOTAL 02 0 02 01 

 

Tabela 15 - DEMANDA REFERENCIADA AO CREAS SEM PERFIL PARA INCLUSÃO NO PAEFI/ 
PRINCIPAIS MOTIVOS DE ACORDO COM O TERRITÓRIO. 

MOTIVO DO 
ENCAMINHAMENTO 

DAS 
SUL 

CRAS 
BANDEIRAS  

CRAS 
CAMPO 
BELO 

OUTRA 
REGIÃO 

ENDEREÇO NÃO 
MENCIONADO 

NO 
ENCAMINHAMENTO 

VIOLÊNCIA SEXUAL 
URBANA  01    

BUSCA DE 
TRATAMENTO DE 
SAÚDE MENTAL 

01  01 02  

SEM 
INFORMAÇÕES DA 
FAMÍLIA (MESMO 
APÓS CONTATOS 

DO CREAS) 

03 01   01 

BUSCA DE CASA 
DE CUIDADOS 
PARA PESSOA 

IDOSA ACAMADA 

 01    

NÃO EXISTÊNCIA 
DE VIOLAÇÕES DE 

DIREITOS  
02  01  01 

TOTAL 06 03 02 02 02 
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Destaca-se que nas situações acima apresentadas, os casos foram discutidos e avaliados 

em conjunto pela coordenadora, apoio técnico e/ou equipe técnica, e sempre que possível, 

com a participação do serviço que encaminhou a família, garantindo-se, assim, o 

contrarreferenciamento. Entende-se que tal prática contribui para informar e esclarecer os 

serviços sobre a especificidade da ação técnica do CREAS. 

Metodologia do Trabalho Social com Famílias 
O ano de 2015 foi marcado pela intensa busca de se colocar em prática a metodologia do 

trabalho social com famílias. A capacitação desenvolvida e coordenada pela Profª.Drª Regina 

Mioto resultou no lançamento da publicação intitulada “Parâmetros para o Trabalho Social 

com Famílias na Proteção Social Especial de Média Complexidade”, iniciando-se, assim, a 

leitura coletiva do documento nas reuniões da rede PAEFI SUL.  

Considerando-se que o grupo de profissionais é bastante heterogêneo e que nem todos 

participaram da capacitação, a discussão tem sido bastante interessante. Foram levantadas 

algumas dificuldades em relação à metodologia, principalmente no que se refere à articulação 

da rede e demais políticas setoriais, pois é sabido que o trabalho social com famílias contém 

demandas que perpassam o âmbito específico da política de assistência social, exigindo-se, 

desta forma, a ação intersetorial, integrada e articulada para o enfrentamento das situações 

de violações de direitos. 

Outra vertente do debate tem sido a observação de que as diferentes concepções de trabalho 

social entre as diferentes políticas públicas, em muitos momentos, se configuram como um 

entrave à medida que impossibilitam uma intervenção conjunta e alinhada entre os atores 

envolvidos. Por último, outro desafio apontado refere-se à necessidade de se ampliar o olhar 

das equipes técnicas para além das famílias e pensar em estratégias de cunho coletivo para 

ampliar o modo de abordar, acolher e ouvir as famílias atendidas, de forma que se articulem 

dialeticamente questões internas e de protagonismo social, questões objetivas e subjetivas 

da vida social e das famílias. 

ATIVIDADES E AÇÕES REALIZADAS 

As equipes técnicas executoras do PAEFI se desafiaram a ofertar mais atividades grupais e 

para tanto, organizaram eventos culturais e de lazer, cuja avaliação foi positiva. Embora se 

reconheça que a adesão das famílias ainda seja baixa para as diferentes ofertas, entende-se 

que algumas situações são fundamentais como estratégias de aproximação e vinculação. 

Um exemplo a se destacar é que em um dos eventos realizados pelo CREAS Sul registrou-

se a presença de uma família a qual não havia sido atendida antes, nem mesmo por meio de 
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visita domiciliar. Ou seja, é necessário lançar mão de diferentes estratégias para facilitar o 

acesso das diversas famílias que necessitam da atenção ofertada pelo CREAS. 

Desta forma, pretende-se em 2016 não só dar continuidade, mas também ampliar as ações 

coletivas com as famílias atendidas. 

No ano de 2015, o CREAS SUL organizou e participou de alguns eventos em datas 

importantes como:   

 Comemoração ao Dia da Mulher, 

 18 de maio, 

 Participação nas Pré-Conferências Municipais, 

 Participação na Conferência Municipal de Assistência Social, 

 Evento de combate ao trabalho infantil, 

 Confraternização de final do ano com os usuários. 

O evento em comemoração ao Dia da Mulher contou com a parceria da escola de 

cabeleireiros UP que disponibilizou seus alunos e professores para corte de cabelo e escova. 

Também contamos com a colaboração da agente de ação social do CRAS CAMPO BELO 

para ofertar uma oficina de artesanato, juntamente com a agente de ação social e uma 

assistente social do CREAS SUL. Esta equipe ensinou às mulheres e crianças presentes a 

fazer uma flor de fuxico que puderam levar para casa como lembrança deste dia. E, para 

encerrar a manhã, uma profissional da Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor 

(EGDS) realizou uma atividade de dança circular. Este evento teve grande participação das 

famílias e, para além de uma estratégia de vinculação das famílias ao CREAS, teve também 

como objetivo proporcionar um dia acolhedor e prazeroso. 

No mês de maio ocorrem todos os anos um grande evento na Praça Rui Barbosa, no qual os 

diversos serviços do município se reúnem para participar da campanha do dia 18 de maio 

pelo fim da exploração sexual contra crianças e adolescentes. O CREAS SUL e CREAS 

NOROESTE dividiram uma barraca e realizaram atividades durante todo o dia com os 

munícipes que por lá passaram. 

A equipe do CREAS SUL teve uma participação significativa nas Pré Conferências e na 

Conferência Municipal de Assistência Social, desde a organização até a finalização do 

evento. Pela primeira vez, houve uma participação expressiva de profissionais da Proteção 

Social Especial.  

O dia de combate ao trabalho infantil foi comemorado com um evento no qual foram 

divulgadas as oportunidades existentes no município de cursos profissionalizantes e vagas 
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de aprendiz. Para este evento, contou-se com a participação de diversas entidades sociais, 

Programas e Empresas: Patrulheiros, Guardinha, CIEE, Juventude Conectada, Sapore. Os 

coordenadores das instituições divulgaram suas ofertas para o município e os jovens 

incluídos compartilharam suas experiências com os presentes. Embora o número de jovens 

presentes não tenha sido expressivo, a divulgação das ofertas continuou após o evento 

através da articulação da agente de ação social do CREAS SUL, profissional de referência 

para a inserção dos adolescentes no mercado de trabalho formal, possibilitando que 6 jovens 

atendidos fossem incluídos no mercado de trabalho, a partir da referida articulação. A manhã 

que também contou com a presença de dois jovens em cumprimento de Medida 

Socioeducativa de Liberdade Assistida, foi encerrada com uma oficina de Hip Hop ministrada 

pela educadora social da entidade parceira. 

A confraternização de final de ano havia sido planejada contando com a parceria de um hotel 

que tinha se disponibilizado a receber as famílias atendidas pelo CREAS SUL para um dia 

de passeio, com almoço e lanche incluso. No entanto, este passeio foi cancelado pelo hotel 

com a justificativa de que estavam sem recursos no momento em virtude da crise econômica 

que se instalou no país. Para não cancelar a confraternização, reorganizou-se a atividade 

para um passeio na Lagoa do Taquaral (importante ponto turístico do município) com uma 

visita programada à Caravela e ao Planetário. No dia combinado, apesar da forte chuva, 

algumas brincadeiras foram realizadas com as famílias visando à integração do grupo. Além 

dos eventos realizados em datas específicas, iniciou-se no mês de maio um grupo de 

mulheres no CREAS SUL. A coordenação do grupo é de responsabilidade de uma assistente 

social juntamente com a agente de ação social. As mulheres atendidas no CREAS foram 

convidadas a participar. Este tem sido um espaço quinzenal de trocas de informações, de 

lazer, de vivências e reflexão. Tem sido utilizado o artesanato como instrumento de interação 

e comunicação do grupo. Um tema levantado por elas, bastante frequente nos encontros, 

tem sido a violência de gênero. 

 O pedido das mulheres, uma assistente social do CREAS SUL realizou uma palestra sobre 

o tema, onde todas puderam se informar sobre o assunto e trocar experiências. O grupo é 

aberto à participação da comunidade e, embora tenham sido divulgadas para outros serviços 

da rede, as participantes têm sido as mulheres atendidas pelo PAEFI, as quais se fazem 

acompanhar por vizinhas ou amigas. 

No final do ano de 2015, iniciou-se a oferta de oficinas no CREAS SUL por meio de convênio 

estabelecido entre a Secretaria de Cidadania, Assistência e Inclusão Social e a empresa 

GERAES. A adesão das famílias nas oficinas não atendeu as expectativas, porém entende-

se que este é um trabalho de longo prazo requisitando planejamento dos tipos de oficinas de 

acordo com os interesses das famílias. 
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De qualquer forma, considera-se esta atividade complementar muito importante, garantindo-

se assim, diversidade na oferta para os usuários do CREAS SUL.  

AVANÇOS DE 2015 

 Presença e maior visibilidade do CREAS SUL na região, 

 Sistematização das reuniões para discussão de casos com a saúde mental, 

 Aumento da participação da equipe nas reuniões intersetoriais e comissões dos 

Conselhos Municipais, 

 Estruturação do espaço físico do CREAS SUL, com a chegada de diversos 

equipamentos e materiais fundamentais para a melhoria das condições de trabalho 

(computadores, ventiladores, cortinas, bebedouros, aparelhos telefônicos, wifi, 

agenda eletrônica, máquina copiadora, etc.), 

 Aumento do quadro de RH, com a chegada de uma assistente social o que tornou 

possível a inclusão de mais 30 famílias no PAEFI; 

 Chegada da assistente administrativa garantindo melhor organização ao CREAS e 

maior agilidade no fluxo de documentos, 

 Apoio operacional na preparação de café e lanche para grupos, oficinas e reuniões, 

 Lançamento da publicação construída com a Profª. Regina Mioto, oficializando a 

metodologia de trabalho social com famílias adotada por todas as equipes dos 

CREAS, 

 Oferta de oficinas temáticas, 

 Consolidação do trabalho da agente de ação social, legitimação de sua identidade e 

papel dentro da equipe. 

 Orientação sociojurídica semanal no CREAS SUL trazendo maior organização e 

agilidade nas discussões de casos, bem como a possibilidade de atendimento 

conjunto às famílias na sede do CREAS, 

 Garantia da supervisão externa para a equipe, 

 Aproximação da equipe do Cadastro Único, 

 Início da gestão compartilhada e aproximação com a entidade executora de MSE, 

 Melhoria na relação interpessoal da equipe técnica do CREAS SUL, 

 Participação da equipe técnica em cursos capacitação, aperfeiçoamento, palestras, 

ofertados ou não pela Prefeitura Municipal (Conhecendo o envelhecer – EGDS, 

Álcool e Drogas – Saúde e Comissão MSE, Impactos da violência na saúde – 

FIOCRUZ, Envelhecimento e saúde da pessoa idosa – FIOCRUZ, ciclo de palestras 

Ampliando os Horizontes – EGDS, Gestão Integrativa – SMCAIS-EGDS) 
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DESAFIOS PARA O ANO DE 2016 

 Adequação da metodologia de trabalho social com famílias (ampliação de ações) ao 

perfil das famílias atendidas visando uma maior vinculação e adesão das famílias ao 

Serviço PAEFI; 

 Maior integração entre os CREAS do município, 

 Melhoria da articulação e comunicação com o Sistema de Garantia de Direitos, 

especialmente Conselho Tutelar, Vara da Infância e Juventude e Ministério Público. 

 Aproximação e articulação com demais Políticas Públicas (Saúde, Educação, 

Habitação, Cultura, Segurança Pública, etc.) 

 Construção do Plano Individual de Atendimento e Familiar (PIFA) em conjunto com 

as famílias e de forma intersetorial; 

 Avançar no trabalho conjunto com as famílias entre as Proteções (continuidade das 

discussões do GT Interproteções no território), 

 Formação continuada para toda a rede do CREAS, 

 Planejamento e organização de atividades coletivas para as famílias atendidas; 

 Fortalecimento da gestão e fluxo de trabalhos do Serviço de Medidas 

Socioeducativas; 

 Ampliar as ações da equipe técnica para além do acompanhamento do Serviço 

PAEFI; 

 Garantir o atendimento das famílias encaminhadas pelo Serviço de MSE, de forma a 

evitar a descontinuidade do acompanhamento iniciado durante o período do 

cumprimento da MSE; 

 Ampliação do RH, considerando a NOB/RH/SUAS, a demanda do Serviço e 

ampliação de ações do CREAS SUL, visando à execução direta dos serviços 

vinculados ao CREAS. 

 Garantir Educador Social e ampliar o número de Agentes de Ação Social na equipe; 

 Organizar e qualificar o atendimento da demanda espontânea; 

 Planejar e organizar novas modalidades de atendimento, tendo em vista a 

necessidade de maior agilidade no acolhimento da demanda reprimida, 

 Continuidade da oferta de oficinas, 

 Efetivar uso dos sistemas de informação e levantamentos de dados das famílias 

atendidas nos diversos Serviços (Planilhas, SIGM, SISNOV, etc), 

 Busca de maior equilíbrio entre as demandas de gestão internas e externas do 

CREAS. 
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Centro de Referência Especializado de Assistência S ocial 
CREAS – NOROESTE 
A implantação, em outubro de 2014, de uma unidade pública do CREAS na região Noroeste 

do município tem possibilitado maior acesso ao serviço pelas famílias, assim como o 

estreitamento das relações entre os serviços da Proteção Social Especial de Média 

Complexidade, a rede socioassistencial e outras políticas públicas presentes na região 

noroeste de Campinas. 

Com a oferta do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos 

– PAEFI viabilizou-se o atendimento de 480 famílias em situação de risco social e pessoal 

por violação de direitos, realizados através de uma equipe de servidores públicos 

concursados e em parceria com quatro entidades sociais, trazendo impacto significativo na 

diminuição da demanda reprimida do serviço na região. 

Assim como se encontra previsto no Plano Municipal de Assistência Social 2014/2017, o 

CREAS Noroeste, em parceria com a rede socioassistencial, vem se organizando para a 

oferta dos demais serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade, como 

Medidas Socioeducativas e Abordagem Social, se constituindo como um pólo de atenção, 

acompanhamento e articulação em relação às violações de direitos presentes no território. 

A execução direta do Serviço de MSE, em 2015, não foi realizada pelo CREAS NOROESTE, 

porém a gestão da rede executora tem sido realizada de forma conjunta com as 

coordenadoras dos CREAS e Coordenadora da Proteção Social de Média Complexidade. As 

equipes técnicas das entidades parceiras- COMEC e da SETA tem procurado o CREAS para 

discussão dos casos e solicitação de inclusão no PAEFI. Desta forma, é certa a continuidade 

dessa aproximação e articulação entre estes para que não haja sobreposição de ações, 

favorecendo especialmente a família atendida.  

O Serviço Especializado em Abordagem Social está sob a gestão do CREAS Leste, não 

sendo ainda possível no ano de 2015 uma aproximação maior com este Serviço. Porém, 

entende-se a importância de se colocar juntos na discussão e articulação da rede na região 

no enfrentamento ao Trabalho Infantil. 

As principais atividades realizadas, os desafios e avanços identificados, bem com a rede 

executora do serviço PAEFI parceria deste CREAS, serão descritas a seguir: 
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Composição da Equipe 
Técnica do CREAS/PAEFI Metas de atendimento familiar em 2015 

01 Coordenadora (psicóloga) 
03 Assistentes Sociais 

04 Psicólogos 
01 Educador Social 

01 agente de Ação Social 

01 Assistente Administrativo 
01 Motorista 

03 Profissionais de Apoio 
Operacional. 

 

90 Famílias 

 

Rede Executora Composição da Equipe Metas de atendimento 
familiar em 2015 

CEDAP 

03 Assistentes Sociais 

03 Psicólogos 
01 Educador Social 

01 Coordenadora Técnica 

90 

CRAMI 

03 Assistentes Sociais 
03 Psicólogos 

01 Educador Social 
01 Coordenadora Técnica 

90 

AFASCOM 

03 Assistentes Sociais 
03 Psicólogos 

01 Educador Social 
01 Coordenadora Técnica 

90 

PROGEN 
(com sede na região) 

04 Assistentes Sociais 
04 Psicólogos 

01 Educador Social 
01 Coordenadora Técnica 

120 

TOTAL  390 
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Atividades realizadas em 2015 

O ano de 2015 foi marcado pela intensa busca para se colocar em prática a metodologia do 

trabalho social com famílias, ação que se fortalece com o lançamento da publicação intitulada 

“Parâmetros para o Trabalho Social com Famílias na Proteção Social Especial de Média 

Complexidade”. 

Considerando-se que o grupo de profissionais é bastante heterogêneo e que nem todos 

participaram da capacitação, dificuldades em relação à metodologia têm sido levantadas, 

principalmente no que se refere à articulação da rede e demais políticas setoriais, pois como 

já foi dito anteriormente e é sabido, o trabalho social com famílias contém demandas que 

perpassam o âmbito específico da política de assistência social, exigindo-se, cada vez mais, 

a ação intersetorial, integrada e articulada para o enfrentamento das situações de violações 

de direitos. 

Outra vertente do debate tem sido a observação de que as diferentes concepções de trabalho 

social entre as diferentes políticas públicas, em muitos momentos, se configuram como um 

entrave à medida que impossibilitam uma intervenção conjunta e alinhada entre os atores 

envolvidos. Por último, outro desafio apontado refere-se à necessidade de se ampliar o olhar 

das equipes técnicas para além das famílias e pensar em estratégias de cunho coletivo para 

ampliar o modo de abordar, acolher e ouvir as famílias atendidas, de forma que se articulem 

dialeticamente questões internas e de protagonismo social, questões objetivas e subjetivas 

da vida social e das famílias. 

Desta forma, planeja-se em 2016, não só dar continuidade, mas também ampliar as ações 

coletivas, bem como, outras ofertas de trabalho, com as famílias atendidas pelo CREAS 

NOROESTE: 

ATIVIDADES E AÇÕES REALIZADAS 

 Construção coletiva de documento referente ao Trabalho da Educação Social e do 

papel do Educador Social na execução do PAEFI pelo grupo de Educadores Sociais 

que compõem as equipe técnicas,  

 Início do desenvolvimento das ações pelos Educadores Sociais nas equipes do 

PAEFI, conforme a metodologia do Trabalho Social com Famílias: Visitas 

domiciliares, atendimentos individuais, grupais; na comunidade e emergenciais; 

 Participação das equipes técnicas nas intersetoriais e Comissões dos Conselhos 

Municipais: CMDCA, CMAS, CMI, Rede Mulher e Rede AD; 

 Discussões de situações familiares com a equipe da Proteção Social Básica, de 

Saúde Mental, com outras políticas sociais e/ou com atores do Sistema de Garantia 
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de Direitos, de acordo com a demanda da família e necessidades para garantia de 

direitos; 

 Realização de eventos com objetivo de fortalecer vínculos e integrar as famílias em 

atendimento pelo PAEFI, sendo: Sarau – Ago/15, Consciência Negra – Nov/15 e 

Confraternização – Dez/15; 

 

 

Figura 5 - Eventos. 

 Participação no planejamento, organização e realização do evento de 18 de maio, 

em conjunto com a rede socioassistencial e a Comissão de VDCCA do CMDCA; 

 Participação na organização e realização da Pré-Conferência da Assistência Social 

na Região Noroeste e da Conferencia Municipal de Assistência Social, em conjunto 

com o CMAS; 

 Mapeamento dos serviços da região noroeste, fragilidades e potencialidades de 

acordo com territórios de CRAS e DAS apontadas pelas equipes do Serviço PAEFI 

em Jun/15; 
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Tabela 16 - Mapeamento dos serviços da região noroeste, fragilidades e potencialidades de acordo com 
territórios de CRAS e DAS. 

REGIÃO 
NOROESTE POTENCIALIDADES FRAGILIDADES 

DAS 
NOROESTE 

Grande participação dos usuários nas 
atividades e nos eventos propostos. 

Assistência Social: 14 equipamentos; 
Saúde: 07 Unidades Básicas de 
Saúde, 01 CAPS, Casa das Oficinas e 
01 Centro de Convivência, 
Educação: 04 Escolas Estaduais e 09 
EMEFs 

Cultura, esporte e lazer: 6 
equipamentos 
8 serviços de saúde, 5 de Assistência 
Social e 2 de Cultura atuam no 
território, mas não tem sede na região. 

30 bairros 
Concentração dos serviços 
na primeira parte da Região 
Noroeste; 
Única via de acesso à 
avenida: John Boyd Dunlop; 

Falta de infraestrutura em 
alguns bairros; 

ESCCA – Chácaras  

Tráfico e criminalidade; 
Insuficiência de serviços;  

Grandes áreas de vazios 
urbanos 

CRAS 
SATÉLITE ÍRIS 

Intersetorial da Micro  2 – Ativa 

Assistência social: 03 equipamentos 
Saúde: 02 Unidades Básicas de 
Saúde,  

Educação: 04 Escolas, 01 EMEFs, 01 
Nave mãe e 01 CEMEI; 

. 

14 bairros 
Ausência de serviços de 
Cultura, Esporte e Lazer; 

Famílias do Jd. Uruguai 
acessam escola em outra  
região (Sudoeste); 
Falta infraestrutura. 

CRAS 
FLORENCE 

Espaço físico para ações efetivas (ex. 
CEU Florence) 

Assistência Social: 02 equipamentos 
Saúde: 01 Unidade Básica de Saúde,  

Educação: 03 Escolas, 01 EJA, 04 
CEMEIs e 01 Ensino Médio; 
Cultura, Esporte e Lazer: 02 
equipamentos. 

07 Bairros 
Insuficiência de serviços; 

Serviços distantes da 
população; 

Dificuldades de acesso a 
escola; 
Atendimento insuficiente para 
crianças, adolescentes, 
adultos e idosos. 

CRAS SÃO 
LUÍS 

Assistência Social: 03 equipamentos 
Saúde: 02 Unidades Básicas de 
Saúde,  

Educação: 03 Escolas Estaduais, 04 
CEMEIs; 

Cultura, esporte e lazer: 01 
equipamento. 
05 Serviços da Saúde, 05 da Educação 
e 05 da Assistência Social atuam no 
território, mas não tem sede na região. 

Muito distante; 
Poucos serviços; 

Dificuldade das famílias 
acessarem o Centro; 
Intersetorial – não ativa 
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 Mapeamento das Situações de Violência e Violação de Direitos em atendimento 

pelos PAEFI da Região Noroeste, de acordo com os territórios de CRAS e DAS 

apontadas pelas equipes do Serviço PAEFI em Jun/15; 

Tabela 17 - Mapeamento das Situações de Violência e Violação de Direitos em atendimento pelos 
PAEFI da Região Noroeste 

REGIÃO 
Viol. 

Sexual/ 
ESCCA 

Negligência 
ou 

Abandono  
Física Psicológica  Trabalho 

Infantil 
Situação 
de Rua 

TOTAL 
GERAL 

DAS NO 38 76 52 10 03 02 181 
CRAS 

FLORENCE 08 18 08 06 01 01 42 

CRAS SÃO 
LUÍS 10 25 12 03 01 - 51 

CRAS 
SATELITE 

IRIS 
19 22 25 03 03 01 73 

OUTROS 11 16 04 03  01 35 
TOTAL 86 156 101 25 08 05 382 

 

 Gestão das Planilhas de Atendimento e Relatórios Mensais de Atendimento (RMA) 

para serem enviados à Vigilância Socioassistencial (CSAC) e ao Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS); 

 No final do ano de 2015, iniciou-se a oferta de oficinas no CREAS NOROESTE, por 

meio do convênio entre a Secretaria de Cidadania, Assistência e Inclusão Social 

(SMCAIS) e a empresa GERAES. Apesar da pouca adesão das famílias nas oficinas, 

entende-se que este é um trabalho de longo prazo, requisitando melhor planejamento 

dos tipos das oficinas visando atender aos interesses das famílias; 

 Priorização da inclusão de crianças e adolescentes vítimas de abuso, exploração 

sexual e violência doméstica, conforme demanda do município; 

 Priorização da inclusão no PAEFI de crianças, adolescentes, PCD, idosos em 

situação de abandono ou com outras violações de direitos conforme previsto no 

Pacto de Aprimoramento do SUAS. 

 Mapeamento das Situações de Violência e Violação de Direitos demanda reprimida 

para inclusão no PAEFI da região noroeste de acordo com os territórios de CRAS e 

DAS, em Dez/15; 
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Tabela 18 - DEMANDA REPRIMIDA– PAEFI, dez 2015. 

REGIÃO 
Viol. 

Sexual/ 
ESCCA 

Negligência 
ou 

Abandono 
Física  Psicológica  Trabalho 

Infantil 
TOTAL 
GERAL 

DAS NOROESTE 02 05 02 01  10 
CRAS FLORENCE   01   01 
CRAS SATELITE 

IRIS  01 01  02 04 

TOTAL 02 06 04 01 02 15 
 

 Participação na Capacitação sobre Álcool e Drogas, para profissionais da Média 

Complexidade realizada pelo CMDCA - Comissão de MSE; 

 Participação em cursos ofertados pelo EGDS, seminários, palestras e outros, 

 Fortalecimento da identidade do CREAS no território;  

 Atendimento da demanda espontânea no CREAS Noroeste; 

 Participação das equipes em Supervisão Técnica externa para discussão de 

situações familiares. 

 

AVANÇOS 

 A ampliação de 90 metas no Serviço PAEFI, em 2015, perfazendo um total de 480 

vagas para atendimento de famílias e indivíduos em situação de risco e violação de 

direitos, com equipe técnica de servidores e rede executora, possibilitando a inclusão 

de 90% da demanda reprimida na região noroeste; 

 Integração das ações desenvolvidas pelo educador social e agente de ação social 

nas equipes técnicas fortalecendo o atendimento e ofertando novos meios de 

intervenção com as famílias, principalmente no que se refere aos encaminhamentos 

de adolescentes para rede de serviços; 

 Estreitamento das relações entre as equipes do CREAS com as equipes da Proteção 

Social Básica e de Saúde Mental favorecendo a articulação em rede e espaços para 

discussão de situações familiares mais complexas; 

 Maior integração entre equipes e famílias atendidas pelo PAEFI, através dos 

atendimentos e eventos realizados como estratégias para vinculação ao CREAS 

sendo: Sarau – Ago/15, Consciência Negra – Nov/15 e Confraternização – Dez/15; 

 Identificação das demandas de situações familiares para diálogos junto ao Sistema 

de Garantia de Direitos favorecendo a articulação em rede no território; 

 Publicação do Livro “Parâmetros para o Trabalho Social com Famílias na Proteção 

Social Especial de Média Complexidade – Relato da Experiência de Campinas” – 
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referencial teórico, elaborado com a participação de diversos profissionais da rede 

executora da Média Complexidade de Campinas, com a coordenação Professora Drª 

Regina Mioto; 

 Melhor compreensão das diversas situações familiares e dos critérios de inclusão 

nos serviços ofertados no CREAS pela rede de serviços socioassistenciais e de 

saúde com discussões prévias das situações familiares agilizando nas inclusões; 

 Fortalecimento da identidade do CREAS no território através da execução dos 

serviços da Média Complexidade e da maior participação das equipes nas 

intersetoriais e espaços de discussão de situações familiares mais complexas; 

 Implantação do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo ao adolescente em 

cumprimento de MSE. 

 Início da gestão do Serviço de MSE na região favorecendo a aproximação da rede 

executora com outros serviços no território; 

METAS E DESAFIOS – 2016 

 Continuidade no aprimoramento da infraestrutura física, de equipamentos, materiais 

e acessibilidade, bem como ampliação de salas de atendimento, em conformidade 

com as normativas, a fim de ofertar com maior qualidade os serviços previstos para 

o CREAS; 

 Ampliação da equipe do CREAS através de concurso público para ampliar a 

execução do serviço; 

 Fortalecimento a identidade dos CREAS no território através da execução dos 

serviços, da participação nos diversos espaços para discussão de situações 

familiares, da participação nas intersetoriais e nos Conselhos de Direitos; 

 Integração do Educador Social e do Agente de Ação Social com a equipe técnica do 

PAEFI: concepções, ações conjuntas de acordo com a atual proposta metodológica;  

 Fortalecimento dos espaços de discussão de fluxos, situações familiares, ações 

coletivas, intersetoriais, o GT Interproteções, ampliando a participação dos 

profissionais conforme a referência de territórios de CRAS e DAS; 

 Aperfeiçoamento em torno dos conceitos de Violência, Violação de Direitos, 

Protocolo PAEFI, Suspeita, Ameaça e seus Indicadores em espaços como os do GT 

Interproteções e outros existentes no território;  

 Consolidação do alinhamento metodológico entre as equipes e das ações coletivas 

em torno do PIFA conforme a metodologia do Trabalho Social com Famílias; 

 Participação na operacionalização do Plano Municipal de Atendimento 

Socioeducativo ao adolescente em cumprimento de MSE. 
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 Participação no GT de reordenamento dos SCFV visando à inclusão do público 

prioritário; 

 Integração na operacionalização do atendimento aos adolescentes e suas famílias 

em cumprimento de MSE, conforme Protocolo Intersetorial; 

 Operacionalização da gestão do serviço de MSE em conjunto com a rede executora 

na região noroeste; 

 Manutenção de dados atualizados sobre as Situações de Violência e Violação de 

Direitos em atendimento pelo CREAS Noroeste, por territórios de CRAS e DAS em 

2016, a fim de disponibilizar bimensalmente Planilhas de Atendimento para Proteção 

Social Básica. 

CREAS LESTE / NORTE /SUDOESTE 
A unidade pública estatal onde se encontra sediada o primeiro CREAS do município, 

constitui-se em local onde se realiza a gestão dos serviços de média complexidade 

executados por entidades sociais conveniadas, nas regiões Leste, Norte e Sudoeste da 

cidade. A gestão desses serviços - PAEFI, PETI, Abordagem Social de Crianças e 

Adolescentes, Medidas Socioeducativas, Serviço Domiciliar para Idosos e Pessoas com 

Deficiência e Centro Dia da Pessoa com Deficiência, refere-se aos processos que envolvem 

a inclusão, o acompanhamento e desligamento dos indivíduos e famílias nos diferentes 

serviços. 

Tabela 19 - Equipe Técnica do CREAS Leste, Norte, Sudoeste. 

Equipe Técnica Equipe de apoio 
Metas de atendimento familiar 

nas regiões L/N/SO/ 

01 Coordenadora 

(assistente social) 

01 Assessora Técnica 

01 Psicóloga 

05 Assistentes Sociais 

01 motorista 

02 agentes de ação social 

01 educadora 

01 agente operacional 

01 administrativo 

01 guarda 

01 auxiliar de limpeza 

 

 

           1.800 famílias 
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Gestão da Rede Privada do SUAS - Atribuições da Equ ipe de 
Apoio Técnico 

 Oferecer suporte técnico na discussão de situações familiares, nas articulações 

institucionais necessárias para o atendimento intersetorial e em rede no que se refere 

aos processos de inclusão, acompanhamento e desligamentos dos serviços; 

 Fortalecer o alinhamento metodológico na execução dos serviços socioassistenciais; 

 Participar das reuniões intersetoriais, grupos de trabalho e comissões ligadas aos 

Conselhos Municipais, visando contribuir na construção de fluxos e protocolos; 

 Elaborar mapeamentos qualiquantitativos dos serviços executados visando maior 

clareza dos fenômenos e identificação de novas demandas; 

A seguir, serão descritas as principais atividades, avanços e desafios das regiões Leste/Norte 

e Sudoeste no conjunto da gestão dos serviços mencionados: 

PAEFI - REGIÃO LESTE 

O serviço PAEFI na Região Leste é executado por três (03) entidades sociais, a saber: 

Tabela 20 - Entidades que executam PAEFI na região Leste. 

Instituição Equipes Metas PAEFI 

Leste 

Assistência Social da 
Paróquia Sagrado Coração 
de Jesus (ASPSCJ) 

• 01 Assistente Social, 01 Psicólogo, 01 Educador Social  30 famílias 

Centro Regional de Atenção 
aos Maus Tratos na Infância 
(CRAMI) 

• 03 Assistentes Sociais, 03 Psicólogos, 01 Educador Social 90 famílias 

SOS Ação Mulher e Família • 01 Assistente Social, 01 Psicólogo, 01 Educador Social  30 famílias 

Total  150 famílias  

 

No ano de 2015 ocorreram reuniões mensais com as equipes técnicas das entidades 

executoras do Serviço PAEFI Leste, dando continuidade nas discussões para o alinhamento 

da metodologia de trabalho social com famílias, fluxos, procedimentos, articulações 

intersetoriais e em rede, bem como avaliações do processo de trabalho, totalizando 10 
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reuniões gerais efetivadas nos meses de: Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Agosto, 

Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2015. 

Alguns dos temas abordados nas reuniões gerais foram: SIGM; Violência Contra a Pessoa 

Idosa; Indicadores Sociais; Metodologia de Trabalho Social com Famílias e Trabalho em 

equipe. 

Foram ainda efetivadas as reuniões mensais com cada uma das equipes técnicas para 

monitoramento dos fluxos e suporte técnico para discussão das situações familiares mais 

complexas, bem como das articulações institucionais necessárias para o atendimento em 

rede, além das discussões das situações para desligamento do serviço, totalizando uma 

média de 50 reuniões no ano de 2015.  

As novas situações familiares para inclusão foram efetuadas, a partir dos desligamentos 

efetivados. 

19

4
7

5

3
222

Principais motivos de desligamentos PAEFI Leste
Ressignificação do Contexto 
Familiar
Atingiu o limite de atuação da 
Assistência Social 
Remanejamento do PAEFI

Mudança de município / Es-
tado
Família não localizada

Falecimento
Família recusou o atendimen-
to deste serviço
Não confirmação da violação 
de direitos

 

Figura 6 - Motivos de desligamento PAEFI Leste. 

As inclusões ocorreram em conformidade com as situações previstas de violações de direitos 

para atendimento no PAEFI, priorizando-se situações que envolviam violência sexual contra 

crianças e adolescentes, situações graves envolvendo crianças pequenas e violência contra 

a pessoa idosa, bem como reincidências e solicitações de transferências de região. 

O segmento predominante de inclusão no serviço foi o de crianças e adolescentes, e na 

sequência, pessoa idosa. Foram realizadas 44 inclusões de novas famílias para atendimento 

no ano de 2015. 
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Com a efetivação das inclusões, mensalmente foi possível atender algumas das situações 

que aguardavam vaga nessa região, porém ainda permaneceram 33 novas famílias em 

demanda reprimida. 

O segmento com a maior incidência nas violações de direitos encaminhadas para 

acompanhamento também foi o de crianças e adolescentes (125), idosos (20) e mulheres (5). 

Os motivos pelos quais as famílias foram incluídas em acompanhamento referem-se à 

situações de negligência/abandono; violência física, violência sexual e violência psicológica. 

As demais violações referentes ao trabalho infantil e violência patrimonial apareceram em 

menor número. 

 

Figura 7 - Principais violações de direitos - PAEFI Leste 

Foi dada continuidade à territorialização do atendimento das famílias, ficando a maioria (133) 

das famílias residentes nesta região. Foi mantido o acompanhamento de famílias de outras 

regiões (Noroeste: 09; Sul: 07 e Sudoeste: 1), em virtude do vínculo existente com as famílias 

e o Plano de Acompanhamento Familiar. O reordenamento será efetivado após os 

desligamentos destas e novas inclusões, a partir de demandas da Região Leste.  

Outra ação efetivada foram as articulações interinstitucionais e intersetoriais que ocorreram 

sistematicamente através de reuniões de rede com o Sistema de Garantia de Direitos (Vara 

da Infância e Juventude, Ministério Público, Conselho Tutelar Leste, serviços das políticas 
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públicas de Saúde, Habitação, Educação e Assistência Social).  A participação do apoio 

técnico do CREAS e das equipes técnicas das entidades executoras do PAEFI Leste nas 

intersetoriais da região leste se deu com maior frequência nas intersetoriais do Centro, 

Brandina, Flamboyant, São Quirino e Sousas, ficando a participação na intersetorial do Costa 

e Silva, quando necessário. 

Como na Região Leste há um grande número de intersetorias, as equipes têm priorizado a 

participação nas reuniões de discussão de casos de famílias em acompanhamento no PAEFI 

e o apoio técnico do CREAS participa de todas, sempre que possível. 

Houve ainda reuniões do Grupo de Trabalho (GT) Assistência Social e Saúde, com a 

participação da Diretoria do DOAS, Coordenadorias Distritais de Assistência Social e de 

Saúde, Coordenadorias Setoriais, Coordenadoria de Saúde Mental, Chefias de Setor, apoios 

técnicos do CREAS e de Saúde Mental, visando o fortalecimento da intersetorialidade.  

Especificamente na Região Leste foram realizados 02 encontros no Distrito de Saúde Leste, 

sendo um com a participação do CREAS, DAS Leste e Equipe de Saúde Mental e outro com 

a presença do CREAS, DAS Leste e Coordenadores dos Centros de Saúde da Região Leste. 

Neste momento, foi apresentado o Serviço PAEFI e rede de atendimento.  

Apesar dessas articulações, se observa que para alcançar a integralidade da atenção 

necessária ao atendimento das demandas das famílias visando a garantia de direitos, há 

necessidade de ampliação desta atenção pelas demais políticas públicas. 

No que se refere ao Sistema Único de Assistência Social (SUAS) do município ressalta-se 

que há um maior número de famílias em acompanhamento pelo Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos (SCFV). 

Na Região Leste existem 02 Centros de Referência da Assistência Social (CRAS Recanto 

Anhumas e CRAS Flamboyant), estando grande parte dos territórios da região na cobertura 

do Distrito de Assistência Social Leste (DAS- Leste), com ações pontuais de Proteção Social 

Básica. Outros serviços que destacamos são os da proteção social especial de média 

complexidade (especificamente o de medidas socioeducativas) e os serviços da proteção 

social de alta complexidade, em que são necessárias articulações conjuntas para a 

elaboração do plano de acompanhamento familiar. 
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Figura 8 - Famílias em acompanhamento PAEFI Leste. 

Foi dada continuidade nas discussões sobre a metodologia do trabalho social com famílias e 

iniciado uma conversa coletiva com as equipes técnicas das entidades executoras, com a 

inclusão do educador social nos processos de trabalho.  

Tal inclusão foi avaliada positivamente entendendo-se, também, que o PIFA – Plano 

Individual e Familiar de Atendimento deve ser realizado conjuntamente por todos integrantes 

da equipe técnica (assistentes sociais, psicólogos e educadores sociais). Em relação à 

intervenção profissional, concluiu-se que esta pode se dar por meio de propostas coletivas, 

individuais e /em conjunto com as demais políticas, conforme a demanda de cada situação 

familiar ou as demandas coletivas.(Ex: visitas domiciliares; atendimentos com a família, 

grupos, assinaturas de relatórios, reuniões em rede, conselhos, etc). 

A proposição das ações profissionais é voltada as ações socioassistenciais educativas com 

foco na organização da vida cotidiana, no fortalecimento dos vínculos familiares, no exercício 

da cidadania, e nas ações de gestão e planejamento. 

 

Figura 9 - Principais ações utilizadas 
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Um processo inovador vivenciado no ano de 2015 foi à efetivação do Projeto de Avaliação 

com Usuários do Serviço PAEFI, proposta da Vigilância Socioassistencial/ CSAC em que foi 

realizada a avaliação com usuários de, pelo menos, um serviço por proteção social (básica e 

especial). Desta forma, foi proposto junto ao CREAS, a avaliação do PAEFI. 

 O instrumental foi construído por um Grupo de Trabalho na CSAC e padronizado para sua 

aplicação. Esta avaliação com usuários foi proposta às entidades executoras ressaltando-se 

seu caráter experimental e participação opcional. 

Na Região Leste as 03 unidades executoras participaram, sendo a avaliação efetuada no 

mês de novembro de 2015. O processo vivenciado da avaliação com usuários foi avaliado 

positivamente pelos profissionais, um espaço importante para os usuários falarem (dar voz 

aos usuários) e estes poderem ouvir uns aos outros. 

 Foi também colocado que a participação das crianças foi importante e que o momento inicial 

que conteve a explicação da política da assistência social e do SUAS foi um dos momentos 

significativos. 

Outras ações efetivadas: 

 Solicitação e acompanhamento conjuntos com as equipes técnicas de relatórios para 

rede socioassistencial e Sistema de Garantia de Direitos, 

 Encaminhamento das planilhas mensais ao DGDS/CSAD para viabilização de 

passes transportes para as famílias atendidas no CREAS, 

 Solicitação das planilhas de acompanhamento mensal encaminhadas pelas equipes 

técnicas das entidades executoras ao CREAS, alinhada com os dados do 

instrumental mensal enviado a Vigilância Socioassistencial/CSAC. 

 Visitas institucionais com a CSAC compondo o processo de monitoramento e 

avaliação das entidades executoras: CRAMI, Sagrado Coração de Jesus e SOS Ação 

Mulher e Família. 

 Participação no processo de celebração de convênio entre a SMCAIS e as entidades 

sociais parceiras na execução dos serviços socioassistenciais, no que se refere a 

analise dos Planos de Trabalho, em conjunto com a CSAC. 

Participações do Apoio Técnico do CREAS: 

 Reuniões mensais da Rede Executora dos serviços vinculados ao CREAS com a 

participação da Diretoria do DOAS, Coordenadoria Setorial, Coordenadores dos 

CREAS, Apoios Técnicos do CREAS e Coordenadores das Entidades Sociais 

Executoras, 
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 Reuniões mensais do GT Interproteções; 

 GT SIGM; 

 Capacitação sobre o Uso de Substâncias Psicoativas na Adolescência organizada 

pela Comissão de Medidas Socioeducativas / CMDCA;     

 Comissão de Combate à VDCCA / CMDCA. 

 Comissão de ILPI do Conselho Municipal do Idoso. 

 Reunião da Rede Municipal da Criança e do Adolescente. 

 Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual, com participação nas 

atividades na Praça Rui Barbosa. 

 Pré Conferência da Assistência Social da Região Leste e na Conferência Municipal 

da Assistência Social. 

 Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

 Seminário dos Conselhos Tutelares.  

 Encontro de Educadores Sociais da América Latina organizado pela AEESSP 

(Associação dos Educadores Sociais) realizado na UNICAMP. 

 Dia Nacional Contra a Redução da Maioridade Penal que em Campinas, ato público 

no na Praça rui Barbosa. 

 Seminário de lançamento do material “Parâmetros para o Trabalho Social com 

Famílias na Proteção Social Especial de Média Complexidade- Relato da Experiência 

de Campinas-SP”, com a presença da Prof.Drª Regina Mioto no Salão Vermelho do 

Paço Municipal; 

 Lançamento do Boletim SISNOV; 

Resultados alcançados com as atividades realizadas 

 Atendimento da meta prevista de atendimento de 150 famílias / mês. 

 Integração entre as equipes do PAEFI da Região Leste; 

 Baixa rotatividade das equipes técnicas; 

 Boa integração entre CREAS e Vigilância Socioassistencial/CSAC propiciando 

melhor avaliação e monitoramento das entidades executoras; 

 Maior reconhecimento do território e da rede de serviços, a partir da territorialização 

do atendimento e maior participação nas intersetoriais da Região Leste; 

 Continuidade da aproximação e articulação do CREAS com as equipes técnicas das 

entidades executoras e também com equipes técnicas da Proteção Social Básica e 

profissionais da política de saúde; 

 Maior articulação com o Sistema de Garantia de Direitos através de reuniões de 

discussões de situações familiares em que estes atores participaram; 

 Efetivação da territorialização dos atendimentos familiares; 
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 Previsão para 2016 da ampliação do número de educadores sociais para compor as 

equipes de profissionais do serviço PAEFI. 

 Maior índice de desligamentos (43%) das famílias por ressignificação dos vínculos 

familiares e comunitários com superação da violação de direitos, em relação aos 

demais motivos. 

 

Figura 10 - Principais motivos de desligamento PAEFI Leste. 

DESAFIOS PARA 2016 

 Implantação de mais uma unidade pública de CREAS no município; 

 Aprimoramento da gestão das informações; 

 Atendimento de 100% da demanda reprimida da Região Leste; 

 Capacitação dos educadores sociais; 

 Efetivação do Plano Individual de Atendimento Familiar; 

 Alinhamento conceitual de Família, Violência e Violação de Direitos entre as 

Proteções - Básica e Especial; 

 Fortalecimento da intersetorialidade como condição imprescindível e estratégica de 

gestão; 

 Fortalecimento da articulação com os órgãos do Sistema de Garantia de Direitos 

(SGD), Conselho Tutelar, Vara da Infância e Juventude, Ministério Público;  

 Supervisão institucional para os apoios técnicos do CREAS; 

 Capacitação sobre a violação de direitos - discriminação em decorrência da 

orientação sexual/raça/etnia e outras formas de violação de direitos decorrentes de 

submissões/discriminações que provocam danos e agravos na condição de vida; 

 Capacitação das equipes técnicas sobre o fluxo do Programa ILUMINAR, 

favorecendo discussões sobre o acompanhamento intersetorial das situações de 

Violência Sexual: abuso e/ou exploração sexual; 
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 Discussão no GT Interproteções sobre a violação de direitos no que se refere ao 

afastamento do convívio familiar devido à aplicação de MSE ou medidas de proteção; 

 Equacionamento das intersetoriais na região leste; 

 Discussão de fluxos de trabalho com a política de saúde para diagnóstico e/ou 

acompanhamento dos casos pela saúde mental; 

 Ampliação da discussão e capacitação sobre Uso de Substância Psicoativa em 

conjunto com a saúde; 

 Discussões coletivas sobre as situações que envolvem a pessoa idosa e 

encaminhamentos e fluxos, a partir do GT Interproteções; 

Metas para 2016 

 Atendimento de 150 famílias no Serviço PAEFI Leste, incluindo, após os 

desligamentos,os atendimento da demanda reprimida; 

 Fortalecimento da gestão do PAEFI- Leste; 

 Articulação de encontros com a educação, saúde e conselho tutelar da região leste 

visando maior aproximação e conhecimento dos serviços vinculados ao CREAS; 

 Articulação com Centro de Referência LGBT do município; 

 Alinhamento metodológico do trabalho social com famílias; 

 Efetivação do Plano de Atendimento Familiar (PIFA); 

 Retorno aos usuários e equipes da avaliação efetuada com os usuários em 2015 em 

conjunto com a CSAC; 

 Continuidade do Projeto de avaliação com os usuários em conjunto com a CSAC; 

 Efetivação da supervisão institucional com a Profª Drª Regina Mioto. 

Observação: Dados Quantitativos retirados do instrumental CSAC (dezembro de 2015). 
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PAEFI - REGIÃO NORTE 
Tabela 21 - Equipe PAEFI Região Norte. 

Instituição Equipes Metas PAEFI 

CRAMI 01 Psicólogo, 01 Assistente Social e 01 Educador Social 30 

CPTI 02 Psicólogos, 02 Assistentes Sociais. 01 Educador Social 60 

Direito de Ser 02 Psicólogos, 02 Assistentes Sociais, 01 Educador Social 60 

Assistência Social da Paróquia 

Sagrado Coração de Jesus 
01 Psicólogo, 01 Assistente Social, 01 Educador Social 30 

SETA 02 Psicólogos, 02 Assistentes Sociais e 01 Educador Social 60 

TOTAL  240 

 
Na Região Norte foram realizadas 59 novas inclusões de famílias em acompanhamento no 

PAEFI por situações predominantemente, de negligência e abandono, seguidas de violência 

física e sexual, exploração sexual e exploração financeira. 

Observa-se que a alta rotatividade nas equipes técnicas das entidades executoras impactam 

no baixo índice de desligamento das famílias. Por outro lado, nos desligamentos ocorridos, o 

principal motivo foi por superação da violação de direito. 

Atividades realizadas em 2015 

 Reuniões mensais do apoio técnico do CREAS com as equipes técnicas das 

entidades executoras do PAEFI na Região Norte: (CRAMI, CPTI, DIREITO DE 

SER,PARÓQUIA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS E SETA), visando o 

alinhamento metodológico em reuniões e capacitações, no monitoramento de fluxos 

(encaminhamentos,inclusões,acompanhamentos e desligamentos) e informes que 

sejam pertinentes ao trabalho do CREAS, efetuando-se 10 reuniões; 

 Participação das equipes nas reuniões mensais das Intersetorias que ocorrem nas 

seguintes micros regiões: PE. Anchieta (CACO-Casa de Ação Comunitária), região 

Aurélia/Eulina e outros bairros, com rotatividade de local, micro região Amarais que 

ocorre prioritariamente na Igreja S. Marcos e micro região Barão Geraldo em 

construção; 
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 Reunião com a rede socioassistencial e com outras políticas públicas; 

 Cursos, capacitações, eventos; 

 Relatos de experiências de entidades em reuniões de discussão de casos, com a 

participação da Assessora Técnica do CREAS; 

 Demanda Reprimida (critérios/prioridades); 

 Reuniões Mensais da Rede Executora dos serviços socioassistenciais vinculados 

aos CREAS com Coordenadores das Entidades, Diretora do DOAS, Coordenação 

Média Complexidade e Coordenações dos CREAS; 

 Reunião Coordenadores NAED NORTE/Apoio Saúde Mental; 

 Preenchimento instrumental da Vigilância Socioassistencial/CSAC; 

 Pré Conferências Municipais da Assistência Social; 

 Fluxo Saúde Mental; 

 Apresentação do fluxo para idosos junto às entidades executoras do Serviço de 

Acolhimento Institucional para Idosos; 

 Suporte técnico para as 08 equipes técnicas  aos casos mais complexos;  

 Discussão dos casos de desligamentos; 

 Participação do processo de monitoramento e avaliação em conjunto com a CSAC; 

 Participação no GT Interproteções; 

 Participação na Pré-Conferência e Conferência da Assistência Social. 

 Participação no Evento “18 de maio”. 

 Participação no GT Assistência Social e Saúde Mental. 

 Participação em Reuniões mensais gerais com equipe interna CREAS, com 

coordenação da coordenadora CREAS L/N/SO; 

 Participação em Reuniões com a Coordenação da Média Complexidade, 

Coordenação dos CREAS Sul e Noroeste e apoios técnicos.  

 Participação em reuniões com apoios técnicos das cinco regiões. 

 Participação no Curso de SPA (Fenômeno do Uso de Álcool e Drogas na 

Adolescência, realizado em parceria com a Saúde Mental).  

 Participação em reuniões de rede, com SGD, serviços da Saúde, Habitação, 

Assistência Social (Básica e Alta) visando garantia de direitos das famílias. 

Desafios avaliados durante a execução das atividade s  

 Ampliação de metas do Serviço de Cuidador Domiciliar,  

 Efetivação do PIFA; 

 Supervisão Institucional para os apoios técnicos dos CREAS; 

 Alinhamento conceitual da metodologia do Trabalho Social com Famílias;  

 Fortalecimento da Intersetorialidade  como condição de estratégia de gestão; 



Pág. 77  
Departamento de Operações da Assistência Social  

   

 

 Fortalecimento do papel do Educador Social. 

Resultados alcançados com as atividades realizadas 

 Aproximação das equipes técnicas dos serviços socioassistenciais e de saúde; 

 Articulação com o SGD. 

Metas e desafios para 2016 

 Consolidação da metodologia do Trabalho Social com Famílias; 

 Fortalecimento de fluxos e protocolos entre os níveis de Proteção Social Básica e 

Especial; 

PAEFI - REGIÃO SUDOESTE 
Tabela 22 - PAEFI Região Sudoeste 

Instituição Equipes Metas PAEFI  

Assistência Social da 

Paróquia Sagrado 

Coração de Jesus 

01 Psicólogo, 01 Assistente Social e 01 

Educador Social. 

30 

CRAMI 01 Psicólogo, 01 Assistente Social e 01 

Educador Social; 

30 

Centro Comunitário Jd. 

Sta. Lúcia 

02 Psicólogos, 02 Assistentes Sociais e 01 

Educador Social; 

60 

SETA 11 Assistentes Sociais, 11 Psicólogos e 01 

Educador Social; 

330 

TOTAL  450 

 

A efetivação das inclusões das famílias na região Sudoeste se deu a partir da demanda 

reprimida, priorizando-se as violações perpetradas contra crianças vítimas de violência 

sexual e/ou negligência severa e contra idosos, bem como solicitações de transferências, 

justificadas pelo processo de territorialização dos atendimentos. Nesse processo, 120 

famílias foram incluídas durante o ano, dada a ampliação de 90 metas de atendimento para 

a Região Sudoeste. Permaneceram em demanda reprimida 63 famílias até o mês de 

dezembro de 2015. 
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O segmento com maior incidência de inclusão foi o de crianças e adolescentes seguido de 

pessoas idosas, sendo a violência física o maior motivo de encaminhamentos para inclusão 

no PAEFI, seguido de negligência e violência sexual. 

No ano de 2015 continuaram as reuniões mensais com as equipes técnicas das entidades 

executoras do PAEFI Sudoeste, visando à discussão e o alinhamento da metodologia do 

trabalho social com famílias, perfazendo um total de 10 encontros no ano. Foram discutidos 

vários temas dentre eles: Trabalho Infantil, Serviço de Abordagem de Criança e Adolescente, 

Programa Recomeço, ILPI Idosos, Trabalho em equipe e Metodologia do Trabalho Social 

com Famílias. 

Foram ainda realizadas as reuniões de discussões de casos com as equipes técnicas da rede 

executora, solicitadas por estas ou quando julgado necessário, perfazendo uma média de 7 

reuniões mensais, ressaltando-se que os casos devem ser previamente discutidos com a 

coordenação técnica da entidade. Estas reuniões são realizadas para monitoramento dos 

fluxos bem como para dar suporte técnico às equipes para desenvolver o acompanhamento 

junto às famílias e também à rede que acompanha a família no território. 

Nessas reuniões discute-se casos, possíveis desligamentos, observando-se sempre se todas 

as alternativas foram realmente exploradas. O desligamento do caso ocorre por: superação 

da violação, mudança de município, remanejamento para outra região, família não localizada 

ou no caso da demanda ser de competência de outra política pública e ser possível o 

referenciamento. 

Destas reuniões fazem-se necessárias articulações interinstitucionais e intersetoriais de 

forma sistemática através de reuniões com o Sistema de Garantia de Direitos. 

 A participação do apoio técnico do CREAS e das equipes técnicas do Serviço PAEFI nas 

intersetoriais da região se deram nas 3 intersetoriais da região Sudoeste, a saber: do CRAS 

Nelson Mandela, CRAS Novo Tempo e CRAS Campos Elíseos. O apoio técnico do CREAS 

também se fez presente nas reuniões com a rede socioassistencial que ocorrem 

mensalmente no território, assim como na região de gerenciamento do espaço CEPS CRAS 

Nelson Mandela. 

Participação em:   

 Reuniões Mensais com a Rede Executora dos serviços vinculados ao CREAS; 

 GT Assistência Social e Saúde; 

 GT Interproteções. 
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Ressaltamos o projeto-piloto proposto pela Vigilância Socioassistencial/CSAC de avaliação 

dos usuários do Serviço PAEFI proposto também para os serviços da proteção básica e 

especial. Esta avaliação foi afiançada por todas as entidades executoras do PAEFI Sudoeste, 

com a participação efetiva da coordenação técnica e das equipes técnicas. Foi avaliada pelos 

profissionais como positiva, pois proporcionou maior aproximação destes com a equipe e com 

a entidade e, principalmente, no que tange aos usuários poderem se colocar e terem um 

espaço onde estes puderam avaliar o serviço.  

Outras ações desenvolvidas: 

 Solicitação mensal de planilhas de passes para a rede executora; 

 Solicitação e acompanhamento de relatórios da rede executora; 

 Adequação da planilha de acompanhamento com todas as regiões e a Vigilância 

Socioassistencial/ CSAC; 

 Composição do processo de monitoramento e avaliação das entidades da região 

Sudoeste em conjunto com a CSAC; 

 Participação no processo de análise do Plano de Trabalho das entidades que 

pleiteiam execução do PAEFI; 

 Participação do Evento “18 de Maio”; 

 Participação da Capacitação “O fenômeno do uso de álcool e drogas na 

adolescência”; 

 Participação do “Encontro Formativo sobre a Política de Seguridade Social: 

Benefícios e Serviços Previdenciários e Benefício de Prestação Continuada”, 

promovido pelo CMAS; 

 Participação na “XI Conferência Municipal de Assistência Social”; 

 Participação no Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual; 

 Participação na Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 

 Participação na apresentação do material “Parâmetros para o trabalho Social com 

Famílias na Proteção Social Especial de Média Complexidade, com a presença da 

Prof.ª Regina Mioto”. 

Desafios para a Gestão do PAEFI 

 Qualificar os processos de gestão de trabalho, garantindo a implementação dos 

critérios e metodologia construídos; 

 Aprimorar o gerenciamento das planilhas de acompanhamento mensal dos 

atendimentos e dos dados do instrumental enviados mensalmente para a Vigilância 

Socioassistencial/ Coordenadoria Setorial de Avaliação e Controle (CSAC); 

 Atendimento de 100% da demanda reprimida;  
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 Ampliar o debate sobre a violação de direitos – discriminação em decorrência da 

orientação sexual/raça/etnia;  

 Capacitação sobre outras formas de violação de direitos decorrentes de 

submissões/discriminações que provocam danos e agravos na condição de vida;  

 Desencadeamento de discussões sobre o acompanhamento intersetorial das 

situações de Violência Sexual: abuso e/ou exploração sexual por meio do fluxo do 

Programa ILUMINAR, 

 Alinhamento conceitual sobre a violação de direitos no que se refere ao afastamento 

do convívio familiar devido à aplicação de MSE ou medida de proteção, por meio do 

GT Interproteções, 

 Ampliação da discussão sobre os fluxos e trabalho em conjunto com a política de 

saúde para diagnóstico e/ou acompanhamento dos casos pela saúde mental; 

 Continuidade na capacitação sobre Uso de Substância Psicoativa em conjunto com 

a saúde, 

 Alinhamento conceitual sobre as situações que envolvem a pessoa idosa, bem como 

encaminhamentos e fluxos; 

 Ampliação do número de educadores sociais na composição das equipes; 

 Alinhamento da metodologia de trabalho social com famílias 

Resultados alcançados com as atividades realizadas 

 Maior aproximação com o território; 

 Boa aproximação do apoio técnico do CREAS com as equipes técnicas das entidades 

executoras do serviço PAEFI; 

 Fortalecimento da integração das equipes das entidades executoras do PAEFI da 

região Sudoeste; 

 Articulação com o Sistema de Garantia de Direitos através das discussões de 

situações familiares; 

 Início de reconhecimento do território das equipes que executam o serviço PAEFI; 

 Participação nas intersetoriais; 

Metas para 2016 

 Consolidação da  metodologia do trabalho social com famílias; 

 Implantação do CREAS Sudoeste; 

 Continuidade no trabalho junto a rede intersetorial para melhor reconhecimento das 

equipes técnicas e do CREAS; 
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Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)  
O PETI atende 400 crianças, adolescentes e suas famílias identificadas nas mais diversas 

modalidades de trabalho infantil, em Campinas. 

Os principais motivos de inclusão no PETI referem-se a situações de mendicância seguido 

de reciclagem, trabalho ambulante, trabalho doméstico, flanelinha e outros. 

Os territórios de maior incidência apontam para a Região Sul seguido pela Sudoeste, 

Noroeste e posteriormente da Leste e Norte. 

Nesse contexto, a gestão do PETI vem envidando esforço para se adequar ao reordenamento 

proposto pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), 

desencadeando ações que fortaleçam a articulação e a integração da rede de proteção social, 

por meio de ações que contemplem os cinco eixos de intervenção, a saber: 

 Mobilização e informação; 

 Identificação; 

 Proteção; 

 Defesa e responsabilização; 

 Monitoramento. 

As principais ações estratégicas organizadas por eixo de intervenção no ano de 2015 foram: 

 

EIXO 01 – MOBILIZAÇÃO E INFORMAÇÃO:  

Esse eixo tem como objetivo sensibilizar e mobilizar atores e segmentos sociais envolvidos 

na erradicação do trabalho infantil, como agentes públicos, movimentos sociais, centrais 

sindicais, federações, associações e cooperativas de trabalhadores e empregadores para 

participarem da elaboração e execução das ações estratégicas de erradicação do trabalho 

infantil (campanhas, audiências públicas, seminários, palestras, caminhadas, passeatas, 

entrevistas, reuniões, entrevistas, visitas institucionais, capacitação de profissionais, outras 

atividades de mobilização e informação). 

Descrição da Ação/Atividade realizada 

 Campanha de sensibilização ao trabalho infantil na Rádio Educativa da Prefeitura 

Municipal de Campinas; 

 Ações informativas e de articulação da rede intersetorial nos territórios do município 

que registram maior incidência do trabalho infantil; 
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 Execução de três audiências públicas para orientar empresários sobre os trabalhos 

em lava rápidos, com panfletagens e trabalhos em bufês infantis; 

 Reuniões com as equipes técnicas dos CREAS e dos CRAS para sensibilização e 

capacitação sobre o PETI. 

 Divulgação no Site da prefeitura das ações relacionadas à erradicação do trabalho 

infantil 

Metodologia utilizada 

 Reuniões com assessores de impressa para elaboração de vinhetas para a rádio e 

publicização no Site; 

 Organização das audiências públicas junto aos Procuradores do Ministério Público 

do Trabalho; 

 Reuniões planejadas com os Apoios Técnicos dos CREAS, CRAS e Rede 

Socioassistencial. 

Parceiros Estratégicos 

 Coordenadoria Setorial de Proteção Especial de Média Complexidade 

 Rádio Educativa 

 CREAS 

 MPT 

 Equipes técnicas dos CRAS E CREAS 

Beneficiários Diretos / Indiretos 

 População de município em geral, que recebe informações sobre aspectos legais, 

psicológicos, culturais e sociais sobre o trabalho infantil e seus prejuízos para o 

desenvolvimento da criança e do adolescente; 

 Técnicos das Proteções Básica e Especial que se instrumentalizam para o 

enfrentamento do fenômeno. 

Principais Resultados  

 Maior sensibilização da sociedade acerca dos malefícios do trabalho infantil; 

 Qualificação dos técnicos da rede socioassistencial para identificação, 

referenciamento e atendimento das famílias identificadas no PETI. 

Principais Desafios 

 Identificar as empresas que agem de forma ilegal; 
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 Identificar e encaminhar para o MPT, continuamente, a relação das empresas que 

contratam crianças e adolescentes no trabalho irregular para realização das 

audiências e responsabilização das mesmas;  

 Dar continuidade às capacitações para a rede socioassistencial e demais políticas 

setoriais afins; 

 Fortalecer a articulação a entre os CRAS e CREAS, no enfrentamento ao fenômeno. 

 

Eixo 02 – IDENTIFICAÇÃO:  

Visa fortalecer a busca ativa para a identificação das situações de trabalho infantil realizadas 

pelas equipes técnicas do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) de forma articulada 

com as demais políticas públicas. A identificação das situações de trabalho infantil é 

fundamental para o registro de crianças e adolescentes e de suas famílias no Cadastro Único 

para Programas Sociais do Governo Federal. Faz-se necessário o apoio da Vigilância 

Socioassistencial para subsidiar a identificação das características e da concentração do 

trabalho infantil dos territórios. (estudo, pesquisa nas escolas e agentes de saúde, 

diagnóstico, abordagem social, busca ativa, visitas às famílias, verificação de denúncias, 

marcação do CADÚNICO, ações intersetoriais). 

Descrição da Ação/Atividade realizada 

 Gestão pública da execução do Serviço de Abordagem Social de Crianças e 

Adolescentes; 

 Articulação com a Vigilância Socioassistencial na identificação de situações de 

trabalho infantil e registro no Cadastro Único. 

Metodologia 

 Execução do serviço de abordagem social e referenciamento de crianças e 

adolescentes em situação de trabalho infantil e em situação de rua; 

 Reuniões com a Vigilância Socioassistencial para apontamentos de situação de 

trabalho infantil e marcação nos campos específicos do trabalho infantil no 

CADÚNICO. 

Parceiros Estratégicos 

 Entidade executora do Serviço de Abordagem Social de Crianças e Adolescentes 

 Vigilância Socioassistencial 

 Equipes técnicas do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) 



Pág. 84  
Departamento de Operações da Assistência Social  

   

 

Principais Resultados 

 Mapeamento dos tipos de trabalho infantil, local de moradia, perfil das famílias 

identificadas, planejamento de ações de combate que cada fenômeno de trabalho 

infantil requer. 

Principais Desafios 

 Identificação das formas mais veladas de trabalho infantil, tais como tráfico de drogas 

e exploração sexual, assim como o trabalho doméstico; 

 Identificação da demanda apontada pelo IBGE de trabalho infantil no município por 

meio de diagnóstico a ser realizado em 2016. 

 

EIXO 03 – PROTEÇÃO SOCIAL: 

Busca promover ações integradas entre os serviços socioassistenciais e ações da rede de 

políticas setoriais de saúde, de educação, de cultura, de esporte e de lazer para atendimento 

integral às crianças e aos adolescentes identificadas em situação de trabalho infantil e às 

suas famílias, registradas no Cadastro. 

Metodologia 

 Referenciamento ao CREAS das famílias identificadas no trabalho infantil; 

 Sensibilização sobre os malefícios do trabalho infantil e seus aspectos legais, assim 

como orientações e informações sobre o trabalho protegido de aprendiz; 

 Diálogos com a DRADS para viabilização do aumento de vagas do município no 

Programa Cidadã; 

 Referenciamento das famílias para rede de atendimento socioassistencial, 

especialmente para o PAEFI e Serviços de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos; 

 Articulação de discussão de casos nos CRAS e CREAS e com a rede de serviços 

intersetoriais. 

Parceiros Estratégicos 

Serviços socioassistenciais, de saúde, de educação, Sistema de Garantia de Direitos, 

Vigilância Socioassistencial. 

Principais Resultados 

 Retiradas das crianças e adolescentes do trabalho infantil 
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 Diminuição das violações de direitos identificadas nas famílias atendidas pelo PETI 

 Aumento do acesso à rede de proteção social  

 Melhoria nas condições de vida das famílias identificadas no trabalho infantil 

 Reconhecimento das famílias sobre os prejuízos do trabalho infantil 

Lições Aprendidas 

 Qualificação na identificação da demanda e perfil do público atendido. 

 Planejamento mais adequado à realidade do município, contendo estratégias que 

contemplem os eixos norteadores do PETI 

Principais Desafios 

 Diminuição do tempo de espera entre a demanda identificada e a inclusão na rede 

socioassistencial; 

 Fortalecimento das ações entre CRAS e CREAS no enfrentamento ao fenômeno 

 

EIXO 04 – DEFESA E RESPONSABILIZAÇÃO: 

Tem como objetivo fortalecer as ações de controle social, garantindo a devida aplicação de 

medida de proteção para crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil e para suas 

famílias, por meio da articulação com as Superintendências, Gerências, Agências Regionais 

do Trabalho e Emprego para fomento das ações de fiscalização do Poder Judiciário, 

Ministério Público, Conselho Tutelar, Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, 

Conselhos Setoriais, Fóruns e a Sociedade Civil (fomento, formulação e recebimento de 

denúncias, fiscalização, investigação, encaminhamento e acompanhamento de casos de 

trabalho infantil, oriundos do Disque 100, meios de comunicação, Conselho Tutelar, SRTE, 

MPT, MPE, TRT, Defensoria Pública, Promotorias e Varas da Infância) 

 

Descrição da Ação/Atividade realizada 

 Referenciamento à Gerência Regional do Trabalho das denúncias que chegam ao 

CREAS de trabalho infantil em Empresas. 

 Organização de três audiências públicas no Ministério Público do Trabalho 

convocando empresários. Foram abordados os trabalhos de panfletagem, lava rápido 

e trabalhos em Bufês. 

 Articulação do Fórum da Região Metropolitana de Campinas, cujas ações de 

capacitação e articulação propiciam a rede intersetorial uma aproximação entre os 
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serviços, agilizando e fortalecendo os agentes sociais no conhecimento de todas as 

Políticas de Defesa e Responsabilização. As reuniões contaram com a participação 

de procuradores do Ministério Público do Trabalho e Exma Juíza do TRT, Conselhos 

Tutelares, representantes das Prefeituras Municipais da Região Metropolitana de 

Campinas, esclarecendo aos participantes o papel de cada instituição da defesa e 

responsabilização de casos de trabalho infantil. 

Metodologia 

 Protocolo na Gerência Regional do trabalho de casos de trabalho em empresas. 

 Após identificação das empresas que se utilizam da mão de obra infantil o Ministério 

Público do trabalho convoca os empresários para audiência pública no auditório do 

MPT onde são feitas orientações sobre as consequências legais do emprego da mão 

de obra infantil, orientações legais e esclarecimentos sobre os malefícios do trabalho 

infantil. 

Parceiros Estratégicos 

 CREAS, entidade executora do Serviço de Abordagem Social de crianças e 

adolescentes e Ministério Público do Trabalho; 

 Beneficiários Diretos / Indiretos 

 Famílias com presença de crianças e adolescentes no trabalho infantil 

Principais Resultados 

 Diminuição de crianças e adolescentes no trabalho infantil e conscientização dos 

empresários sobre as responsabilidades sociais e legais na contratação de crianças 

e adolescentes. 

 Fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos 

Principais Desafios 

 Fiscalização permanente da Gerência Regional do Trabalho nas empresas 

identificadas contratando crianças e adolescentes de forma irregular, potencializando 

assim as audiências públicas realizadas. 

 Aumentar o número de fiscais do trabalho para melhorar a identificação de empresas 

que fazem contratação irregular de crianças e adolescentes, principalmente as 

empresas menores e microempresas onde se registra maior frequência de trabalho 

infantil. 
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Figura 11 – Apresentação 

Metas para 2016 

 Desenvolvimento de campanhas de publicização do fenômeno do Trabalho Infantil; 

 Mapeamento da demanda de trabalho infantil apontada pelo IBGE, por meio do 

diagnóstico; 

 Priorizar a articulação com a rede dos serviços do SUAS nos territórios; 

 Monitorar a inclusão das crianças e adolescentes nos SCFV; 

 Elaborar o Plano Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil; 

 Garantir o cadastramento de situações de trabalho infantil no Cadastro Único 

ABORDAGEM SOCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
O Serviço de Abordagem Social de Crianças e Adolescentes identifica e intervêm nas 

situações de trabalho infantil, mendicância e situação de rua. A partir da identificação, as 

equipes técnicas realizam atendimentos individuais e com a família e articulam ações 

intersetoriais e interinstitucionais, com o objetivo de garantir a inclusão e proteção das 

crianças e adolescentes. 

A seguir, serão apresentados os principais dados, em relação à tipologia, incidências e perfil 

das famílias identificadas pelo serviço, no ano de 2015. 
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Descrição das atividades realizadas em 2015 

 Verificação e devolutiva das denúncias; 

 Busca Ativa; 

 Atendimentos Individuais e familiares; 

 Entrevistas Domiciliares; 

 Articulação com o SGD; 

 Participação em supervisão técnica; 

 Capacitação continuada em Seminários, Fóruns; 

 Articulação metropolitana por meio do Fórum Regional da RMC fortalecendo fluxos 

e procedimentos na região da metropolitana com presença de cidades como 

Indaiatuba, Hortolândia, Santo Antônio de Posse, Jundiaí dentre outras; 

 Aproximação do MPT por meio de participações em seminários, audiências e 

reuniões da RMC com a presença da auditora fiscal do Estado de SP; 

 Reuniões para discussões de caso, ampliando o olhar para referenciamentos e 

contrarreferenciamentos; 

Desafios avaliados durante a execução das atividade s  

 Redução do tempo de “espera” entre a identificação da demanda e o atendimento da 

mesma; 

 Aprimoramento da metodologia de trabalho; 

 Capacitação continuada;  

 Fortalecimento da articulação com o SGD. 

 Garantir a inclusão nos SCFV como público prioritário; 

Resultados alcançados com as atividades realizadas 

 Menor presença do fenômeno; 

 Redução do tempo de espera entre o apontamento da demanda e a inclusão na rede 

socioassistencial 

 Fortalecimento da articulação institucional com o SGD e rede socioassistencial nas 

demais políticas públicas, incluindo MPT, MPTE, MPT. 

 Maior articulação entre os serviços de Média Complexidade; 

Metas para 2016 

 Ampliar gradativamente, as equipes de abordagem, até que todas as regiões do 

município estejam cobertas com o serviço, propiciando a qualificação do diagnóstico 

da demanda e a intervenção; 



Pág. 89  
Departamento de Operações da Assistência Social  

   

 

POSTO DE ATENDIMENTO DO CREAS NA VARA DA 
INFANCIA E JUVENTUDE (VIJ) 
 

Dando cumprimento ao convênio assinado entre a Secretaria Municipal de Cidadania, 

Assistência e Inclusão Social (SMCAIS) e a Vara da Infância e Juventude de Campinas (VIJ), 

o posto de atendimento vem se constituindo em importante ação contribuindo para maior 

celeridade entre a determinação da medida socioeducativa e o acesso ao seu cumprimento, 

bem como, facilitando a interlocução entre a gestão pública, entidades executoras e o Poder 

Judiciário. 

Desafios avaliados durante a execução das atividade s 

 Fortalecimento da parceria entre o CREAS, SGD, Cartório e Juízo da VIJ; 

 Manutenção da presença do posto tendo em vista a agilidade dos encaminhamentos; 

 Potencialização das relações com as entidades executoras para aprimoramento do 

fluxo de trabalho. 

Resultados alcançados com as atividades realizadas 

Atendimentos e encaminhamentos mais ágeis facilitando o entendimento e o acesso ao 

cumprimento da MSE aplicada.  

Metas para 2016 

 Fortalecimento da parceria instituída; 

 Qualificação do Fluxo com os CREAS e Entidades Executoras. 

 

SERVIÇO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO 
ABERTO –L.A e PSC 
O serviço de Medidas Socioeducativas em meio aberto tem a finalidade de prover o 

acompanhamento de adolescentes e suas famílias em cumprimento de medidas 

determinadas judicialmente ao adolescente que praticou o ato infracional. 

Esse serviço, executado por duas entidades sociais conveniadas (COMEC e SETA) registrou 

em 2015, uma média de atendimento de 3760 adolescentes e suas famílias em Liberdade 

Assistida e 1020 atendimentos em PSC, dupla medida 1956. A maior incidência de atos 

infracionais referiu-se ao tráfico de drogas, seguido de roubo, ambos praticados 
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predominantemente pelo sexo masculino e com maior prevalência nas regiões Sudoeste e 

Sul. 

Em 2015 se enfrentou o desafio de regionalizar a gestão de MSE, envolvendo, nesse 

processo, os 3 CREAS do município. 

 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Á COMUNIDADE- PSC 
Os atendimentos realizados pelo Programa de Prestação de Serviço à Comunidade (PSC) 

contemplam acolhimento inicial, interpretação da medida, atendimento individual para 

elaboração do Plano Individual de Atendimento (PIA), atendimento grupal com os 

adolescentes e as famílias, acompanhamento multidisciplinar, contatos telefônicos, 

entrevistas domiciliares, atendimento domiciliar, prestação de serviço no território de origem 

do adolescente, relatórios técnicos, discussão de caso, referenciamentos e contra-

referenciamentos para a rede de serviços socioassistenciais e intersetorial. 

Vinte e seis parceiros foram acessados para a efetivação da Prestação de Serviços. Do total 

de atendimentos, verifica-se que: 

 182 adolescentes são do sexo masculino 

 26 adolescentes são do sexo feminino 

As regiões com maior predominância são Sul, Sudoeste e Noroeste. A infração de maior 

incidência na entrada dos casos foi o roubo qualificado, seguida de tráfico de entorpecentes.  

Com relação aos desafios avaliados durante a execução das atividades, pode-se destacar a 

necessidade de se adotar estratégias na metodologia de atendimento aos adolescentes em 

medidas socioeducativas cumuladas (PSC e LA), uma vez, que essas duplas medidas têm 

sido, frequentemente, determinadas pela Vara da Infância e Juventude. 

Com foco no Plano Individual de Atendimento (PIA) alinhar o trabalho com a rede intersetorial 

(saúde, assistência social e cultura/lazer) do adolescente e continuar o trabalho com a 

educação, se constitui um importante desafio, no sentido de garantir a efetividade do 

Protocolo Intersetorial de Medidas Socioeducativas. 

Outro aspecto importante é a continuidade do investimento na articulação com os serviços 

das Proteções Básica e Especial e em especial com os CREAS, visando encaminhamentos 

dos adolescentes e seus familiares para o retorno aos serviços da comunidade, além da 

criação protocolos de registro das atividades realizadas nas prestações de serviços, com o 

objetivo de ampliar a sistematização do trabalho. 
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Figura 12 – CREAS 

Resultados alcançados com as atividades realizadas 

 Maior conscientização sobre a responsabilização acerca do ato infracional; 

 Estabelecimento de novas parcerias como estratégias para o processo de aquisição 

de direitos sociais junto ao adolescente e suas famílias; 

 Construção do Projeto Pedagógico e social do adolescente e família; 

 Maior articulação do SGD; 

 Estreitamento das relações entre o CREAS, o Judiciário e as entidades executoras, 

a partir do novo formato de gestão; 

 Aprimoramento da metodologia;  

Execução do Plano Municipal de MSE; 

 Fortalecimento das ações previstas no Protocolo Intersetorial de MSE, em especial, 

no que diz respeito às demandas oriundas da educação; 

 Ampliação e qualificação das intervenções junto às famílias e adolescentes; 

 Aumento na participação da família nos grupos de responsáveis e elaboração de 

estratégias visando ampliação dos recursos metodológicos no acompanhamento 

familiar; 

 Mudança na metodologia de trabalho, com atuação no território de origem do 

adolescente (PSC); 

 Participação do adolescente em todo processo para a efetivação da prestação de 

serviços (PSC); 

 Ampliação significativa de parceiros na execução da prestação de serviços (PSC); 

 Aproximação com a rede de serviços nos territórios (PSC); 
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Metas para 2016 

 Fortalecimento do processo de descentralização e articulação com os CREAS nas 

situações de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa; 

 Construção de projetos intersetoriais visando o fortalecimento da função protetiva da 

família e a diminuição de reincidências; 

 Implementação do Plano Decenal de Medidas Socioeducativas no município; 

 Qualificação dos instrumentais de trabalho;  

 Construção de novas parcerias e possibilidades de PSC; 

 Avaliação do pós- Medida; 

 Continuidade na aproximação com a rede estadual e municipal de educação; 

 Efetivação de ações acerca da violência policial contra os adolescentes; 

 Efetivação do Protocolo Intersetorial de MSE; 

 Construção de indicadores de resultados; 

 

Figura 13 – Atividades 
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LIBERDADE ASSISTIDA- LA 
Com relação à execução da Liberdade Assistida, foram atendidos 3.760 Adolescentes e 

familiares, prevalência do sexo masculino, na faixa etária de 14 a 18 anos 

(predominantemente) por motivo de tráfico, seguido de roubo. 

Os atendimentos se realizam por meio de meio de equipe interdisciplinar composta por 

orientadores de medida e duplas psicossociais, se utilizando de diversas atividades com suas 

respectivas estratégias metodológicas, sendo as principais ações: grupo de acolhimento; 

atendimentos conjuntos – adolescente e família; atendimentos individuais aos adolescentes; 

atendimentos grupais aos adolescentes; atendimentos individuais aos responsáveis; 

atendimentos grupais aos responsáveis; estudo de caso; construção do plano individual de 

atendimento – PIA; oficinas; entrevistas e atendimentos domiciliares; atividades coletivas e 

comunitárias; acompanhamentos dos adolescentes e/ou família em serviços (saúde, 

educação, habitação, trabalho, justiça, esporte, lazer e regularização de documentos 

pessoais); referenciamentos e contrarreferenciamentos para rede de serviços. 

Realizou-se, também, o acompanhamento dos adolescentes inseridos no Programa Ação 

Jovem; atualização de banco de dados de informações e registro de usuários (SIGM, 

SISNOV, portal da Fundação CASA, Pró – Social, e banco de dados e prontuário 

institucional); participação em comissões do CMDCA, grupos de trabalhos e Fóruns; 

Participação nas Reuniões Intersetoriais das regiões de abrangência; participação na 

construção do Plano Decenal de Atendimento Socioeducativo; e reuniões gestão com o 

CREAS. 

Nesse ano, as atividades grupais desenvolvidas tiveram como temáticas: Culinária; Jovens 

Trabalhadores – inserção profissional; Espaço Meninas – universo feminino; Atividades 

Artísticas – grafite, tie dye, e artesanatos; Fotografia; Atividades Esportivo-Recreativas; 

Atividades Culturais, de Reconhecimento do Território; Atividades Comemorativas; e de 

Economia Solidária para Famílias – Maria Retalho. 

Outro projeto a ser destacado foi o de colaboração e supervisão ao trabalho acadêmico do 

aluno Giancarlo Gianelli, para o trabalho de finalização do curso de fotografia da UNIP. O 

aluno participou no COMEC de diversas atividades com adolescentes e famílias, resultando 

na produção de um livro de fotografia com o título “Adolescências Críticas”.  

Alguns desafios foram identificados na execução das atividades, entre os quais: 

1. Maior integração com os Centros de Referência Especializados de Assistência Social – 

CREAS, conforme regiões de abrangência, sobretudo no encaminhamento do adolescente e 
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sua família após o término da medida, facilitando a continuidade das propostas do PIA do 

adolescente. 

2. Potencialização das ações nos territórios, em especial o encaminhamento dos 

adolescentes e sua família para os Serviços Convivência e Fortalecimento de Vínculo 

(SCFV), Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família (PAIF), Serviço de Proteção e 

Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI), e a atenção básica e preventiva 

à saúde. 

3. Efetivação do contrarreferenciamento dos DAS/CRAS quanto ao uso do cadastro do SIGM. 

4. Dificuldade quanto às novas diretrizes governamental do Programa Ação Jovem, as quais 

restringiram o acesso ao Sistema Pró-Social, sem os devidos esclarecimentos, que geraram 

a paralisação da vinculação de beneficiários. 

Resultados alcançados com as atividades realizadas 

1. Aumento da participação dos usuários nas atividades propostas, em especial nos grupos 

de responsáveis dos adolescentes; a vinculação e adesão aos atendimentos grupais com 

frequência semanal, realizando a mobilização das famílias às participações comunitárias e 

acesso a atividades culturais como cinema e ações no território. 

2. Ampliação das ofertas culturais e esportivas a clientela, tais como: capoeira, futebol, 

escalada, maracatu, atividades circenses, cinema, boliche, visita ao Museu da Imagem e do 

Som de Campinas, Estação Cultura e Catedral; 

3. Participação dos adolescentes no I Sarau de Literatura Marginal realizada na Promotoria 

da Vara da Infância e Juventude de Campinas; 

4. Alinhamento das políticas de educação, assistência social e saúde através da revisão do 

Protocolo Intersetorial de Atendimento ao Adolescente em Cumprimento de Medida 

Socioeducativa, e aproximação com a rede de educação municipal e estadual com as 

medidas em meio aberto e fechado; 

5. Participação da equipe técnica e familiares dos adolescentes nas atividades do Dia 

Internacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes do Município; 

6. Representatividade no V Ciclo de Conferência Estadual da Defensoria Pública em São 

Paulo; 

7. Participação técnica nos conselhos gestores dos Centros de internação: CASA Campinas 

e CASA Jequitibás, com o intuito de garantir a gestão participativa no processo de decisão, 
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planejamento e operacionalização de ações que otimizem o atendimento ao adolescente 

inserido nas unidades de atendimento da Fundação CASA; 

8. Participação técnica nas reuniões intersetoriais das regiões de referência atendida: Sul, 

Leste e Norte do município; 

9. Parceria com a saúde básica e CAPS, resultando em encontros de capacitação sobre a 

rede de serviços de saúde mental para a infância e adolescência. 

10. Formação continuada da equipe técnica, tendo vivenciado capacitação sobre drogadição 

realizada na FEAC e o II Seminário de Medidas Socioeducativas, ambos promovidos pelo 

CMDCA, em conjunto com a gestão. 

11. Participação na avaliação e construção de propostas para a política pública no CONSEAS 

– Conselho Estadual da Assistência Social, na XI Conferência Municipal de Assistência 

Social, e na X Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, tendo um 

técnico e um adolescente eleitos como delegados. 

12. Participação técnica no grupo de trabalho e no Comitê Gestor do Plano Decenal de 

Atendimento Socioeducativo (2014-2024) coordenado pelo Conselho Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente – CMDCA e supervisionado pela Profª. Dra. Maria de Lourdes 

Trassi. 

13. Realização de pesquisa interna sobre violência institucional vivenciada pelos 

adolescentes, com o objetivo de subsidiar ações de enfrentamento à violência em parceria 

com a Promotoria e Defensoria Pública da Vara da Infância e Juventude de Campinas – Atos 

Infracionais. Essa pesquisa gerou entre outras ações a presença da promotora pública Dra. 

Elisa Devittis Camuzzo junto às famílias dos adolescentes atendidos (PSC e LA), para 

trabalhar com o tema violência policial e apresentação dos programas de medidas em meio 

aberto para a Polícia Militar. 

14. Realização de atividades envolvendo a temática da redução da maioridade penal nos 

grupos de adolescentes e famílias, resultando em participações no evento de comemoração 

dos 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), realizado pelo CMDA, na 

publicação de uma carta de repúdio a redução da maioridade penal, em passeatas no centro 

de Campinas, e reuniões coordenados pelo movimento popular Frente Campinas; 
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Figura 14 - II Seminário de Medida Socioeducativa em Campinas 

 

Figura 15 - Apresentação 
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Figura 16 – Apresentação 

Ações realizadas em conjunto com os serviços de LA/ PSC em 
2015 

 

Metas para 2016  

1. Manter o atendimento socioeducativo por meio de escuta qualificada e intervenções 

técnicas interdisciplinares no acompanhamento dos casos; 

2. Nutrir a participação da equipe técnica na construção de política pública e execução do 

plano Decenal de Atendimento Socioeducativo; 

4. Elaborar estratégias em parceria com a rede de ensino que potencializem a permanência 

e o bom aproveitamento escolar dos adolescentes; 
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5. Criar indicadores de resultados qualitativos referente às ações desenvolvidas no programa 

de LA; 

6. Elaborar estratégias para o acompanhamento dos casos de dupla medida – LA e PSC. 

7. Alinhar o conhecimento teórico com a rede de atendimento das medidas socioeducativas 

das executoras em meio aberto (SETA e COMEC). 

CENTRO DIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
O Centro Dia da Pessoa com Deficiência – Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas 

com Deficiência em situação de dependência e suas famílias foi implantado em 

novembro/2013 com execução da entidade social conveniada “Sorri Campinas”.  

Com capacidade de atendimento diário para 30 jovens e adultos, o serviço atendeu em 2015, 

37 usuários/mês, oferecendo atividades de convivência grupal, social e comunitária; cuidados 

pessoais; fortalecimento de vínculos e ampliação das relações sociais; apoio e orientação 

aos cuidadores familiares; acesso a outros serviços no território e às tecnologias assistivas 

de autonomia e convivência.  

Em relação ao público atendido, destaca-se o seguinte perfil: 

Faixa etária Quantidade 

18 a 24 03 

25 a 39 18 

40 a 49 08 

50 a 59 05 

 

Sexo Quantidade 

Masculino 15 

Feminino 19 
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Tipo de Deficiência Quantidade 

Intelectual 32 

Múltipla 02 

 

Procedência/região Quantidade 

Norte 11 

Sul 09 

Leste 04 

Noroeste 04 

Sudoeste 06 

 

VDCCA Identificada Quantidade 

Negligência/abandono 26 

VD Física 08 

VD Psicológica 09 

Cárcere Privado 02 
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      A equipe técnica é composta por: 

 

Equipe Técnica  

 

      Quantidade 

Coordenador Técnico             01 

Assistente Social 01 

Psicóloga 01 

Nutricionista 01 

Terapeuta Ocupacional 01 

Cuidadores 10 

Oficineiros 02 

Gerente Administrativo 01 

Assistente Administrativo 01 

Cozinheira 01 

Auxiliar de Cozinha 01 

Auxiliar de Serviços Gerais 01 

TOTAL 22 

 

As ações executadas através do apoio técnico do CREAS visaram colaborar com a efetivação 

da proposta metodológica do serviço, conforme Plano de Ação apresentado, e habilitado, 

além do Guia de Orientações Técnicas: Serviço de Proteção Especial para Pessoas com 

Deficiência e suas Famílias, ofertado em Centro-Dia de Referência (MDSCF-Brasília-DF-

2012) e Resolução SMCAIS Nº 04/2013, publicada no Diário Oficial de Campinas em 

15/07/2013.  

Sendo ressaltadas:  

01. Avaliação de referenciamentos para o Centro-Dia recebidos no CREAS; 
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02. Reuniões com coordenação e/ou equipe técnica do Centro-Dia para estabelecimento de 

Planos de Atendimento, na inclusão, acompanhamento e desligamentos; 

03. Divulgação do serviço, discussões dos casos a serem referenciados, esclarecimentos de 

fluxos com a rede socioassistencial e demais atores e serviços do Sistema de Garantia de 

Direitos (SGD); 

4. Participação em reuniões de Conselhos Municipais, fóruns, grupos de trabalho, pré-

conferências e conferências municipais, visando à apresentação das demandas da área da 

pessoa com deficiência; 

05. Solicitação e acompanhamento da elaboração de relatórios para o SGD; 

06. Discussão técnica dos casos em acompanhamento para definição do plano de 

atendimento, competências e corresponsabilização com os serviços de saúde, assistência 

social, e/ ou outros; 

07. Acompanhamento de visitas institucionais ao serviço; 

08. Participação nas ações da Coordenadoria de Avaliação e Controle (monitoramento, 

elaboração do instrumental do CIPS; elaboração do Edital de Chamamento 2016, etc.); 

09. Participação nos atendimentos da equipe técnica com famílias dos usuários; 

10. Participação nas reuniões mensais da Rede Executora dos serviços vinculados ao 

CREAS com a participação da Coordenação da Proteção Social Especial/Média 

Complexidade e do Departamento de Operações de Assistência Social e Coordenadores das 

entidades executoras dos serviços CREAS; 

11. Participação nas atividades e eventos com usuários e famílias; 

Resultados alcançados com as atividades realizadas 

 Maior visibilidade do serviço pela rede socioassistencial e demais políticas setoriais; 

 Maior participação da política de saúde no Plano de Atendimento dos usuários e 

famílias; 

 Validação da entidade executora do papel do Apoio Técnico do CREAS; 

 Atendimento das metas previstas; 

Desafios avaliados durante a execução das atividade s 

 Atendimento das metas previstas; 

 Adequação do transporte frente às demandas; 
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 Efetivação do Plano Viver sem Limites; 

 Efetivação o Trabalho Social com Famílias; 

 Supervisão e capacitação da equipe. 

Metas para 2016 

 Efetivação da proposta metodológica; 

 Fortalecimento da articulação com a Saúde Mental; 

 Atendimento de 100% da demanda referenciada; 

Serviço de Atendimento Especializado à Pessoa com 
Deficiência, Idosos e Suas Famílias – no domicílio do Usuário  
O Serviço de Atendimento Especializado a Pessoas com Deficiência, Idosos e suas Famílias 

– no Domicílio do Usuário realiza acompanhamento e prestação de cuidados no domicílio às 

pessoas idosas e às pessoas com deficiência com potencialidade de autonomia e 

independência, em situação de maior vulnerabilidade social, prioritariamente vítimas de 

violência doméstica, buscando a inclusão/reintegração social destes e a melhoria da 

qualidade de vida. 

O referido serviço é executado desde o ano de 2009 por meio de convênio com a entidade 

social Associação Franciscana de Assistência Social Coração de Maria (AFASCOM). 

Apresenta capacidade para 40 usuários e atendeu durante o ano de 2015 um total de 60 

pessoas. 

A equipe técnica é composta por: 

Tabela 23 - Equipe Técnica 

Equipe Técnica       Quantidade 

Coordenador Técnico 01 

Assistentes Sociais 02 

Psicólogas 02 

Cuidadores 17 

Auxiliar Administrativo 01 

Auxiliar de Recursos Humanos 01 
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Auxiliar de Serviços Gerais 01 

Motoristas 02 

TOTAL 27 

 

Abaixo se destaca o perfil dos usuários: 

Sexo Quantidade 

Masculino 37 

Feminino 23 

 

Segmento Quantidade 

Pessoa Idosa 47 

Pessoa c/ deficiência 13 

 

Região de Procedência Quantidade 

Sul 17 

Leste 16 

Sudoeste 12 

Norte 06 

Noroeste 09 
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Tempo de permanência no 

serviço 
Meses/ano 

Até 06 meses 13 

06 meses a 01 ano 15 

02 anos a 03 anos 05 

03 anos a 04 anos 07 

04 anos a 05 anos 03 

 

Violações de Direitos Quantidade 

Negligência 23 

Exploração Financeira 04 

Violência Estrutural 21 

Outros 05 

 

Motivo de desligamento Quantidade 

Por solicitação da  

família 
04 

Acolhimento 

Institucional 
03 

Óbito 06 
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Desafios avaliados durante a execução das atividade s  

 Inexistência de serviços no município para idosos com grau de dependência III; 

 Capacidade de atendimento de 40 metas. 

 Elevada demanda reprimida; 

 Expansão de serviços para o público idoso, como por exemplo, Centro-Dia; 

 Maior interface com a política de Saúde para discussão de demandas de usuários 

com demências, doenças crônicas incapacitantes, doenças  neuro degenerativas, 

doença mental, etc. 

 Responsabilização da família quanto aos cuidados com os idosos e pessoas com 

deficiências; 

Metas para 2016 

 Ampliar a meta de atendimentos; 

 Fortalecer a intersetorialidade e a corresponsabilização no atendimento, em especial, 

com os serviços da saúde; 

APOIO SOCIOJURÍDICO 
O apoio sociojurídico é uma ação realizada por meio de uma assessoria técnica aos serviços 

vinculados ao CREAS. 

Descrição das atividades realizadas em 2015 

 Realização de orientações e mediações sociojurídicas; 

 Orientações sociojurídicas na elaboração de relatórios técnicos das equipes técnicas, 

apoios e coordenação; 

 Sistematizações através de documentos, de casos complexos, com relatórios/laudos 

de diversos serviços e políticas públicas, normalmente após reunião anterior de 

discussão do caso, para remeter ao Sistema de Garantia de Direitos. 

 Participação em reuniões para discussão de fluxos e procedimentos; 

 Palestras sociojurídicas para a rede de serviços de média complexidade. 

Resultados alcançados com as atividades realizadas 

Fortalecimento da defesa dos direitos dos indivíduos e famílias atendidas pelos serviços 

vinculados ao CREAS. 

Metas para 2016 

 Capacitação sociojurídica para técnicos da Proteção Social Especial; 
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 Avaliação inicial da demanda reprimida prevenindo o agravamento das violações de 

direitos; 

 Orientação sociojurídica fortalecendo a vinculação inicial e ações protetivas; 

Proteção Social Especial de Média Complexidade Popu lação 

Adulta em Situação de Rua 
A Coordenadoria de Proteção Social Especial para População Adulta em Situação de Rua e 

Idoso é composta por serviços da rede de proteção social especial de média e alta 

complexidade; juntamente com o serviço de ações emergenciais. Devido à complexidade 

desses serviços e a necessidade constante de especialização, no ano de 2015 a referida 

Coordenadoria foi dividida em média e alta complexidades. Nessa divisão os serviços sob a 

responsabilidade da Coordenadoria Setorial de Proteção Social Especial de Média 

Complexidade População Adulta em Situação de Rua são os seguintes: Casa da Cidadania, 

Núcleo de Oficinas de Trabalho, Centro Pop Sares I, Centro Pop Sares II e Serviço de 

Abordagem Social (SOS Rua).  

Já os serviços sob a responsabilidade da Coordenadoria Setorial de Proteção Social Especial 

de Alta Complexidade População Adulta em Situação de Rua e Idoso são: Albergue Municipal 

(SAMIM), Abrigo masculino e feminino, Casa de Passagem, Residência Inclusiva, serviços 

de Acolhimento Institucional para Idosos e o Serviço de Ações Emergenciais e de Calamidade 

Pública. 

A divisão em duas coordenadorias permitiu que a gestão de cada um dos serviços ofertados 

ganhasse maior proximidade, inclusive com a população atendida. Com isso, pode-se pensar 

em estratégias de trabalho específicas para cada equipe de trabalho, sem desconsiderar o 

funcionando da rede. Uma vez por mês, todos os serviços são reunidos, para discutir 

conceitos essenciais para o trabalho e para construir um fluxo comum de atendimentos e 

acompanhamentos. 

Segundo Bezerra, Vieira e Rosa existem pelo menos três modos de permanência das 

pessoas na rua: as que ficam na rua, as que estão na rua e as que são da rua. 

As que ficam na rua são pessoas que, por conta de uma situação circunstancial econômica, 

saem de sua casa em busca de emprego, de tratamento de saúde ou de parentes em outra 

cidade e acabam dormindo nas ruas, albergues ou rodoviárias. 

As que estão na rua são pessoas que não consideram a rua um local tão ameaçador e, por 

conta disso, passam a residir e a estabelecer relações com outras pessoas que vivem na ou 

da rua, construindo parcerias que as auxiliam a sobreviver social e financeiramente, a 
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exemplo dos catadores de material reciclável, guardadores de carros e trabalhadores da 

construção civil. 

As pessoas que são da rua são as que residem já há certo tempo na rua e, em razão deste 

tempo de permanência, acabam sofrendo um processo de descaracterização pelas 

condições que a vida na rua impõe, tais como uso de drogas lícitas e ilícitas, alimentação 

deficitária, falta de rotina com horários preestabelecidos, exposição a vulnerabilidades, 

doenças e violência. 

A nomenclatura utilizada pelos serviços que atendem a população de rua no município de 

Campinas, parte da mesma utilizada pelas autoras, entretanto, ao se considerar a 

singularidade, história e o momento atual de cada sujeito a rede socioassistencial de 

Campinas optou pela seguinte classificação: morador de rua, morador de mocó, munícipe, 

ex- morador de rua, migrante, morador de pensão e abrigado (acolhido). Cada uma dessas 

pessoas tem características peculiares e, portanto, exigem e necessitam de abordagens e 

serviços que as englobem e considerem suas diferenças. 

A seguir se apresenta cada um dos serviços socioassistenciais que compõem esta 

Coordenadoria. 

SERVIÇO ESPECILIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE 
RUA- CENTRO POP 
O Centros Pop Sares I e II constituem-se em duas unidades públicas estatais, com equipes 

técnicas compostas por servidores públicos concursados, conforme se demonstra a seguir: 

Tabela 24 - Equipes Técnicas 

Centro Pop Sares I Centro Pop Sares II 

1 Chefe de Setor  (Psicóloga) 1 Chefe de Setor (Assistente Social) 

2 Assistentes Sociais 6 Assistentes Sociais 

2 Educadores de Arte e Movimento 8 Agentes de Ação Social 

 2 Psicólogos 

 2 Agentes Administrativos 

 2 Apoios Operacionais 

TOTAL- 5 TOTAL- 21 
 

As unidades públicas estatais do Centro de Referência Especializado para a População em 

Situação de Rua - Centro POP - Sares I e II localizam-se na região central do município, onde 

há maior concentração das pessoas em situação de rua. Constituem-se em espaço de 

referencia à população usuária. A Unidade I se encontra em fase de qualificação. Em 2015 
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fez busca de novo imóvel para locação, ainda não concretizada, e a Unidade II possui 

condições de acessibilidade às pessoas idosas e com deficiência, equipes técnica e 

administrativa completas. 

Em 2015 as duas Unidades de Centro POP continuaram com a mesma Chefia de Setor até 

o mês de novembro, ocasião em que foi nomeada a Chefia de Setor para a Unidade I. Como 

a unidade I ainda não conta com funcionário administrativo em sua sede, os relatórios 

estatísticos foram emitidos pela Unidade II, sendo que os dados coletados separadamente 

pelas Unidades foram tabulados conjuntamente para o preenchimento de instrumental da 

Vigilância Socioassistencial/ CSAC, o que será base deste Relatório de Gestão.  

Os Centros POP têm como objetivo geral: constituir espaço de referência, encontro, 

socialização, acompanhamento social, visando à construção de novos projetos e trajetórias 

de vida, bem como a construção de saída das ruas. 

O atendimento especializado ofertado pela Unidade I é realizado por meio de atendimentos 

pontuais, processuais e acompanhamentos. Já as atividades coletivas são oferecidas na 

Unidade II. 

 O atendimento especializado ofertado pela Unidade II é realizado por meio das seguintes 

estratégias metodológicas: 

 Grupo de acolhida diário; 

 Atendimentos: pontuais e processuais; 

 Acompanhamentos; 

 Atividades coletivas: assembléias, jogos, confraternização mensal; grupos: 

Cidadania, Cine Amante das Artes e Café com Prosa; 

 Oficinas: Capoeira, Artesanato, Criação de Mídias e Memorial. 

As citadas oficinas foram realizadas devido a uma parceria com a Secretaria de Cultura 

(capoeira) e as outras três, Artesanato, Criação de Mídias e Memorial, foram contratadas por 

processo de licitação. Tais atendimentos e atividades possibilitaram o fortalecimento da 

autoestima e identidade, o desenvolvimento de sociabilidade e o fortalecimento de vínculos 

interpessoais e/ou familiares que oportunizem a (re)construção de novos projetos de vida 

com as pessoas usuárias do serviço, na perspectiva de viabilizar o processo de saída das 

ruas, buscando a interface com as demais políticas públicas. 

O Centro Pop Sares I oferta atendimento técnico para a população de rua, atende pessoas 

que estão há vários dias, meses ou até mesmo anos nessa condição. Tem como estratégias 

de intervenção: 
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 Acolhimento; 

 Escuta qualificada; 

 Busca ativa; 

 Atendimento individual; 

 Encaminhamentos para rede socioassistencial e demais políticas setoriais. 

Esta unidade continua em processo final de reordenamento, faltando apenas a 

complementação da equipe técnica e a locação de um novo local. Ambas as providências já 

se encontram em andamento e devem ser efetivadas no ano de 2016. 

O Centro Pop Sares II possui as mesmas estratégias de intervenção e ofertas da Unidade I. 

Porém, conta com espaço para a convivência, higienização pessoal, acesso à internet e um 

conjunto de atividades coletivas, tais como: 

 Grupos de reflexão; 

 Rodas de conversa; 

 Grupo de acolhimento; 

 Grupo de garagem; 

 Oficinas de criação de mídias, artesanato, memorial, cidadania, capoeira, palhaço, 

amantes das artes, café com prosa, dentre outras. 

Dando continuidade ao aperfeiçoamento de metodologias para o Centro POP, realizou-se o 

II Seminário da População em Situação de Rua de Campinas, “Proteção Social à População 

em Situação de Rua: construindo Espaços de Escuta”, que contou na Mesa de Debate com 

o mestre em psicologia William Azevedo de Souza e atual Coordenador da Proteção Social 

Especial de Média Complexidade para População em Situação de Rua de Campinas; Ana 

Gebrim, psicanalista, socióloga, mestre em psicossociologia pela Universidade de Paris, 

doutoranda em psicologia clínica pela USP, atualmente atua no campo de Imigração e 

Refúgio. A Mesa de “Troca de Experiências” contou com participação de representantes das 

cidades de São Carlos e São José dos Campos. O Seminário contou com a presença de 

dezoito municípios, sendo permeado por uma discussão bastante qualificada sobre a 

metodologia de trabalho para esta população, trazendo apontamentos de avanços no 

desenvolvimento das ações e os desafios no processo de construção de metodologias para 

os Centros POP. 

Considera-se como avanço no ano de 2015: 

 Contratação de Oficinas em sistema de licitação, o olhar de um profissional externo 

contribuiu na leitura das atividades; 

 Continuidade da parceria com a Secretaria de Cultura com a Oficina de Capoeira; 
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 Recursos Humanos: o Centro POP I teve acréscimo de um técnico de nível superior 

e a Unidade II acréscimo de dois profissionais de nível superior; 

 Nomeação de Chefia de Setor para a Unidade I. 

 Instituição do Programa Juventude Conectada na Unidade II; 

 Participação dos usuários nos Fóruns e nas Conferências Municipal, Estadual e 

Nacional de Assistência Social, sendo que uma usuária foi eleita delegada nas etapas 

municipal e estadual e representou o município na Conferência Nacional. 

 Fortalecimento do processo de cogestão dos serviços que compõem a rede de média 

complexidade POP Rua. 

 Reunião quinzenal com a equipe dos serviços que compõe a rede de média 

complexidade.  

 Participação nas reuniões de discussão de caso no Centro Pop Sares I e II, 

possibilitando a construção conjunta da metodologia de trabalho; Realização do 

segundo Seminário sobre as pessoas em situação de rua com a participação de 18 

de municípios; 

 Aumento de pessoas em situação de rua cadastradas no Cadastro Único a partir da 

instalação de Posto de Atendimento na Unidade II;  

 Construção do passo a passo do Programa Parceiros da Cidade: “Mão Amiga”; 

Serviço de Abordagem Social de Adultos - SOS Rua 
O Serviço de Abordagem - SOS Rua é executado em parceria com a entidade social 

conveniada Associação Cornélia M.E.V.H Vlieg, também responsável pelo Núcleo de 

Oficinas de Trabalho (NOT). 

O Serviço de Abordagem Social- SOS Rua atende as cinco regiões administrativas do 

município, a saber: norte, sul leste, sudoeste e noroeste. Cada uma dessas regiões conta 

com uma equipe de referência, a qual é responsável por abordar e atender as pessoas em 

situação de rua. A equipe trabalha principalmente pautada na construção do vínculo, na 

articulação e no encaminhamento para a rede territorial. Atua principalmente, nos locais com 

maior concentração de pessoas, instrumentaliza grupos operativos com a população de rua 

no local onde habitam, podendo ser em praças, entroncamentos, pontes e outros. Auxilia 

também na confecção da segunda via da documentação civil. 

Núcleo de Oficinas de Trabalho (NOT) 
O Núcleo de Oficinas de Trabalho (NOT) oferta quatorze oficinas: Ladrilho Hidráulico, 

Culinária e Nutrição, Projeto Parceria, Velas, Vitral Artesanal, Papel, Mosaico, Marcenaria, 

Serralheria, Costura, Eventos, agrícola, todas para pessoas que estão em processo de 
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inserção social. Nessas oficinas são retomados hábitos da vida cotidiana e do trabalho, como 

horários, regras e gestão financeira. 

Casa da Cidadania 
A Casa da Cidadania é um espaço coordenado pela entidade social conveniada Associação 

Beneficente Semear compõe a rede de proteção especial de média complexidade para a 

população de rua, porém, assim como o NOT constiuiu-se em serviço complementar, ambos 

essenciais para a convivência e a inserção produtiva no mercado de trabalho. 

A Casa da Cidadania coordenada pela Associação Semear e com gestão pública desta 

Coordenadoria, foi reinaugurada em novo endereço, em um prédio reformado e adaptado,o 

qual comporta mais de 300 pessoas. Atualmente atende em média 120 pessoas por dia. 

Oferta alimentação, espaço para higienização e convivência. 

A alimentação é concedida por 16 grupos de voluntários das mais diversas religiões. Muitos 

destes grupos ofertavam alimentação nas ruas. Com a ampliação do novo espaço e a convite 

do gestor municipal, esses grupos passaram a ofertar alimento dentro do citado espaço, em 

condições mais dignas e humanas. Este equipamento funciona em horário complementar ao 

Centro Pop, ou seja, das 16h às 22h. 

ATIVIDADES REALIZADAS 

Semanalmente, às segundas-feiras, ocorre reunião de cogestão com todos os serviços 

socioassistenciais de média e alta complexidades, incluindo serviços executados diretamente 

pelo poder público municipal e serviços prestados pelas entidades sociais por meio de 

convênio, os quais compõem a rede Pop Rua do município. 

Neste espaço são discutidos os fluxos, os impasses do trabalho em rede e os casos para o 

referenciamento nas unidades de acolhimento institucional, quando esgotadas todas as 

possibilidades de manutenção dos vínculos familiares e comunitários. 

A metodologia participativa utilizada nas reuniões de cogestão proporciona processos de 

aprendizado, discussão e troca de experiências, maior compreensão do fenômeno, 

estimulando as equipes a revisitar constantemente as estratégias de trabalho adotadas. 

A seguir seguem os dados dos Centros POP, Unidades I e II. 

No decorrer do ano, as duas Unidades de Centro Pop atenderam 1.486 pessoas diferentes, 

totalizando 8.786 atendimentos e 16.257 procedimentos. Ressalta-se que até o mês de maio 

os atendimentos coletivos não foram tabulados, somente com a chegada de mais um técnico 

de nível superior essa sistematização foi possível. 
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Para melhor compreensão do trabalho desenvolvido e sua complexidade, pensou-se em 

traçar o perfil das pessoas atendidas por meio das seguintes variáveis: 

 Faixa etária 

 Escolaridade  

 Sexo 

 Estado civil,  

 Documentação 

 Categorização 

 Caracterização 

 Egresso 

 Tipo de atendimento 

 Atendimentos 

 Atendimento por intervalo 

 Cadastro Único 

 Intervalo de idade 

 Tempo de rua 

 Ocupação/profissão 

 Situação de moradia 

 Pessoas atendidas-condições de saúde X sexo, 

 Referenciamento 

 Resultado 

 Trabalho socioeducativo 

 Acolhida geral Centro POP II. 

A partir dessas varáveis, se apresenta os dados abaixo: 
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Figura 17 - Faixa etária 

Na análise da faixa etária das pessoas atendidas verifica-se a predominância de 25 a 39 

anos, com 768 pessoas, seguida de 40 a 49 anos com 362 pessoas e destaca que na faixa 

etária de 80 a 89 anos, 3 pessoas em situação de rua. 

 

Figura 18 – Escolaridade 
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Quanto a escolaridade verifica-se que 680 pessoas têm ensino fundamental incompleto, 

seguidos de 292 pessoas com ensino fundamental completo e 2 pessoas com ensino superior 

completo. 

Quando analisa faixa etária x escolaridade observa-se que a baixa escolaridade, e a falta de 

mão de obra qualificada dificultam o acesso ao mercado formal de trabalho. Destaca-se que 

a maioria das pessoas atendidas se encontra em idade produtiva. 

 

 

Figura 19 – Sexo 

Como se observa a predominância é do sexo masculino com 1257 pessoas, equivalente a 

84.5%, enquanto 229 são do sexo feminino, ou seja 15.5%. Ressalta-se que houve um 

pequeno acréscimo no número de mulheres em situação de rua em relação ao ano anterior, 

que era de 14%. 

 

Figura 20  -Estado Civil 
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Quanto ao estado civil é clara a predominância de solteiros com 1074 pessoas, seguidos de 

121 amasiados. 

 

Figura 21 – Documentação 

Observa-se que das 1486 pessoas, a maioria das pessoas atendidas possui documentação, 

74% pessoas. 

 

Figura 22 – Categorização 



Pág. 116  
Departamento de Operações da Assistência Social  

   

 

Importante ressaltar que todas as pessoas encontram-se em situação de rua, porém para 

facilitar a compreensão no atendimento, houve a já referida categorização. Verifica-se que 

não houve predominância de uma situação, mas o maior número de atendimentos é de 

moradores de Campinas em situação de rua com 434 pessoas, seguidos de morador de rua 

com 358, itinerantes com 300 pessoas e migrantes com 268 pessoas. 

 

Figura 23 – Caracterização 

Quanto à caracterização das pessoas atendidas verifica-se que 701 pessoas são usuárias de 

substâncias psicoativas, seguidas de 516 alcoolistas e em terceiro lugar demanda social com 

459 pessoas.  

 Neste item, observa-se que os técnicos ainda apontam como demanda social as pessoas 

que fazem uso de SPA, considerando-se o momento do atendimento que a solicitação do 

usuário era algo do âmbito social como documentação, contato com família ou até mesmo 

vaga em acolhimento Institucional. 
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Figura 24 - Egresso do sistema prisional 

Observa-se que 927 pessoas atendidas, ou seja, 62% não passaram pelo sistema prisional 

e 559 são egressas, logo apenas 38% tiveram alguma passagem. 

 

 

Figura 25 - Tipo de atendimento – SARES 

Verifica-se a predominância de atendimentos novos com 979 pessoas (67%), seguidos de 

remanescentes no serviço de 368 pessoas (25%) 
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Figura 26 – Atendimento 

Quanto ao atendimento verifica-se a predominância de 4.515 atendimentos na sede, 

seguidos de 2.983 acompanhamentos, seguidos de 522 atendimentos nas oficinas. 

 

Figura 27 - Atendimento por intervalo 
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Observa-se que 578 pessoas tiveram um único atendimento, 523 pessoas de 2 a 5 

atendimentos, seguidos 176 pessoas com 6 a 10 atendimentos. 

O número elevado nos dois primeiros itens pode ser em virtude do alto número de itinerantes 

com 300 pessoas e 268 migrantes. 

 

Figura 28 - Cadastro Único 

Verifica-se que a Rede da População em Situação de Rua tem se comprometido na inclusão 

das pessoas em situação de rua no Cadastro Único, com 252 pessoas incluídas e 44 que 

atualizaram o Cadastro, totalizando 296 pessoas em situação de rua cadastradas e com 

dados atualizados no Cadastro Único do Governo Federal. 

 

Figura 29 - Ocupação/Profissão 
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Quando se analisa a ocupação/profissão, verifica-se 406 pessoas no campo de “outros” que 

são ocupações diversas, pois não apresentam um número significativo. 

Já 390 pessoas se colocam como sem ocupação, sem, no entanto, fazerem referência aos 

tipos de bico que exercem. Um total de 190 pessoas exerce a ocupação de serviços gerais, 

seguidos de 139 serventes/pedreiros e 130 como ajudante geral. Trabalham como artesão 

35 pessoas e como catadores de material recicláveis 30 pessoas. 

 

Figura 30 - Tempo de Rua 

Quando se analisa o tempo de rua das pessoas atendidas verifica-se predominância de até 

seis meses em situação de rua com 835 pessoas, seguidos de 211 com mais de sete anos, 

140 pessoas estão entre seis meses e um ano e 139 pessoas de três a cinco anos. 

 

Figura 31 - Situação de Moradia 
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Constata-se a predominância de pessoas nos logradouros com 1082 pessoas, seguidas de 

124 que retornaram para família, 70 moradores de pensão ou acessaram moradia em 

pensão, 62 pessoas foram atendidas, mesmo estando em Acolhimento Institucional, 59 

pessoas moram em locais cedidos (posto de gasolina, estacionamento, casa de alguém) 

 

Figura 32 - Pessoas atendidas por condição de saúde 

Observa-se que 586 homens fazem uso de SPA, enquanto que 115 mulheres usam SPA, 

seguidas de 465 homens alcoolistas e 51 mulheres. Quanto ao sofrimento psíquico registra-

se a presença de 41 homens e 22 mulheres. 

 

Figura 33 – Referenciamento 
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Este gráfico demonstra a complexidade do trabalho com pessoas em situação de rua, na qual 

a maioria prefere ficar nas ruas a pernoitarem em locais protegidos, 208 pessoas aceitaram 

referenciamentos para o albergue, 105 pessoas retornaram ao convívio familiar, sendo 39 

recâmbios, sendo que as demais pessoas as famílias vieram buscar e outros são de 

Campinas. Apenas 78 pessoas aceitaram referenciamentos ao CAPS-AD. 

 

Figura 34 - Resultados obtidos 

Na analise dos resultados verifica-se que frente ao contexto de rua, 649 pessoas fortaleceram 

sua autoestima, 599 pessoas tiveram melhoria na qualidade de vida, 256 pessoas aceitaram 

repensar novos objetivos de vida, 181 pessoas fortaleceram os vínculos familiares e 154 

pessoas saíram da situação de rua. 

 

Figura 35 - Número de participações em oficinas 



Pág. 123  
Departamento de Operações da Assistência Social  

   

 

Constata-se a busca dos usuários pelas diferentes atividades desenvolvidas enquanto 

grupos, oficinas. Avalia-se que a participação nestas atividades fortaleceu o pertencimento 

do usuário em relação ao Centro POP.  

Das atividades acima se destaca o Cine Livre, atividade na qual os usuários escolhem o filme 

e um agente de ação social acompanha a atividade com suporte de um técnico. Outra 

atividade muito esperada é a comemoração de aniversariantes do mês  ocasião em que se 

realizam brincadeiras, bingo, danças, apresentação externa de músicas. O Cine amantes da 

Artes é o filme direcionado por um técnico e com discussão ao final. 

O Programa Juventude Conectada teve uma grande procura nesse primeiro momento, uma 

vez que permite uso livre com acesso à internet e elaboração ou digitação de curriculum.  O 

grupo de Cidadania foi bem procurado, é o espaço que trabalha a participação social e as 

violações de direitos. Foi suspenso em outubro em virtude da realização das três oficinas 

contratadas. 

Um fator relevante a ser considerando foi que em 2015 o Centro POP Sares II contou com 

um técnico de nível superior exclusivo para as atividades socioeducativas, e a partir de maio 

com a chegada de mais um técnico pode dar suporte e organização nas atividades. 

 

Figura 36 - Oficina de Memorial 
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Figura 37 - Oficina de artesanato 
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Figura 38 - Dados Centro POP 

Os dados acima descritos demonstram o volume de trabalho, o qual ultrapassa em muito a 

capacidade inicial do serviço - 120 pessoas. Desta forma, se aponta para a necessidade 

urgente não só de reordenar a Unidade I com capacidade para 80 pessoas, como também a 

necessidade de ampliar a equipe da Unidade II, e, principalmente, ampliar os atendimentos 

em outros serviços socioassistenciais, tais como os Centros de Referência Especializados de 

Assistência Social (CREAS), especialmente no Serviço de Proteção e Atendimento 

Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) e os Centros de Referência de Assistência 

Social (CRAS). 

Os dados acima descritos são do número de pessoas que passaram pelo Centro pop e de 

alguns dispositivos diariamente ofertados, a primeira coluna e da quantidade de pessoas que 

buscaram o serviço e as outas são da quantidade de cafés, atendimentos, banhos e 

refeições. O número de pessoas que procuraram o Centro POP, em 2015, totalizou 4.540, o 

que gerou 22.203 atendimentos. Os benefícios ofertados: 18.498 café/lanche, 16.349 

banhos; 11.934 refeições.  

Desafios avaliados durante a execução das atividade s: 

 Atendimento a pessoa com sofrimento mental e o estabelecimento de processo de 

acolhida nas unidades de saúde; 

 Pouca participação de usuários em espaço de controle social; 

 Rotatividade de usuários nas reuniões do Fórum da População em Situação de Rua; 

 Infraestrutura do Centro POP Sares Unidade I; 

 Falta de um funcionário administrativo para Unidade I; 
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 Morosidade no atendimento das demandas de infraestrutura no Centro POP Sares 

Unidade II; 

 Compreensão da sociedade e comerciantes do entorno do Centro POP sobre o 

fenômeno e o serviço que é desenvolvido; 

 Um único veículo para as duas Unidades dificultando muito o desenvolvimento das 

ações; 

 Fornecimento mínimo de cotas de foto e Cartões Transurc – Bilhete único unitário; 

 Falta de Supervisão e formação teórica e técnica permanente para os trabalhadores; 

 Manutenção do trabalho em conjunto com o Consultório de Rua; 

 Dificuldades de reduzir a violência das pessoas em situação de rua contra elas 

mesmas durante as noites; 

 Dificuldades em trabalhar as constantes reclamações das pessoas em situação de 

sobre as abordagens da Guarda Municipal; 

 Retorno das pessoas em situação de rua da cidade de Campinas ao núcleo familiar; 

 Aumentar as possibilidades de inserção das pessoas em situação de rua no mercado 

de trabalho formal, informal ou cooperativas de trabalho. 

 

Figura 39 - Oficina de Artensanato 
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Figura 40 - Oficina de memorial 

 

Figura 41 - Oficina de Festa Junina 



Pág. 128  
Departamento de Operações da Assistência Social  

   

 

 

Figura 42 - Mural de fotos de eventos e momentos especiais 

 

Figura 43 - Dia da consciência negra 
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Figura 44 - Comemoração dos aniversariantes do mês e show da banda composta pelo Consultório de 
Rua e usuários do serviço 

 

Figura 45 - Convivência: jogo de damas entre trabalhadores e usuários do serviço 
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Figura 46 - Ato da população de rua na praça atrás da catedral 

Proteção Social Especial de Alta Complexidade- Cria nças e 

Adolescentes 
A Coordenadoria Setorial de Proteção Social Especial de Alta Complexidade de Crianças e 

Adolescentes (CSPSEAC) é responsável pela gestão e execução dos serviços 

socioassistenciais desenvolvidos no âmbito dessa proteção, quais sejam: 

 7 Serviços de Acolhimento Institucional, 

 1 Serviço de Acolhimento Institucional Especializado, 

  1 Casa de Passagem, 

  1 Casa de Passagem Especializada, 

  2 Serviços de Acolhimento Familiar, 

  15 Casas Lares para grupos de irmãos, 

  1 Casa Lar para adolescentes grávidas e/ou com filhos, 

  1 República Masculina e 1 República Feminina. 
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Esses serviços atendem a 482 crianças e adolescentes. 

Esse novo desenho organizacional dos serviços ocorre no município de Campinas desde o 

ano de 2005 com vistas ao atendimento das novas diretrizes da política de assistência social, 

em estreita articulação com o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente – 

CMDCA e com base no Plano Municipal da Proteção Social Especial de Alta Complexidade.  

Levando em consideração as normativas municipais, nacionais e internacionais existentes 

para crianças e adolescentes afastadas dos cuidados parentais, o Plano visou reordenar as 

ações de alta complexidade para crianças e adolescentes, ou seja, o reordenamento dos 

serviços de acolhimento já existentes, a implantação de novos serviços, como as Casas Lares 

para qualificar o acolhimento de crianças e adolescentes destituídos do poder familiar e 

considerados com pouca ou nenhuma chance de colocação em família substituta/adoção, 

Repúblicas para acolher jovens que completam 18 anos estando acolhidos, sem 

possibilidade de reintegração familiar e que ainda necessitam da proteção do Estado, até 

adquirirem autonomia. 

O reordenamento dos serviços de acolhimento envolve também, a adequação do RH e sua 

qualificação. Para tanto, toma-se por base as Orientações Técnicas dos Serviços de 

Acolhimento para Crianças e Adolescentes, de modo a assegurar que todos tenham como 

equipes de referência, o quadro a seguir: 

Acolhimento Institucional 
01 Coordenador Técnico 

01 Dupla Psicossocial para cada 20 crianças/adolescentes 

01 Educador/cuidador para até 10 usuários por turno 

01 Auxiliar de educador/cuidador por até 10 usuários por turno 

01 Cozinheira (o) 

01 Auxiliar de cozinha 

01 Serviços gerais 

Obs.  Além dos referidos profissionais, dispõe também de 01 Pedagogo para cada 20 crianças 

e adolescentes, através de convênio com a Secretaria Municipal de Educação. 

Destacam-se os abrigos abaixo, que além dos profissionais já referidos dispõem:  

Centro Corsini – Unidade de Apoio Infantil _ 01 Enfermeira e 04 técnicos de enfermagem.  
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Centro Municipal de Proteção à Criança e ao Adolescente (único governamental) que 

dispõem de 01 Enfermeira. 

Lar da Criança Feliz, 01 Técnico de enfermagem. 

Casa de Passagem 
01 Coordenador Técnico 

01 Dupla Psicossocial para cada 20 crianças/adolescentes 

01 Educador/cuidador para até 10 usuários por turno 

01 Auxiliar de Educador/cuidador por até 10 usuários por turno 

01 Cozinheira (o) 

01 Auxiliar de cozinha 

01 Serviços gerais 

Obs . Além dos referidos profissionais, dispõe também de 01 Pedagogo para cada 20 crianças 

e adolescentes, através de convênio com a Secretaria Municipal de Educação. 

 

Casas Lares  
01 Coordenador Técnico para até 20 crianças e adolescentes em até 3 casas lares 

01 Dupla Psicossocial para até 20 crianças e adolescentes e famílias 

01 Educador/mãe social para até 10 crianças e adolescentes 

01 Auxiliar de Educador para até 10 crianças e adolescentes 

Obs.  Além dos referidos profissionais, dispõe também de 01 Pedagogo para cada 20 crianças 

e adolescentes, através de convênio com a Secretaria Municipal de Educação. 

 

Acolhimento em Família Acolhedora  
01 Coordenador técnico 

02 Duplas psicossociais para 20 crianças e adolescentes e 20 famílias de origem/ famílias 
acolhedoras 

Obs.  Além dos referidos profissionais, dispõe também de 01 Pedagogo para cada 20 crianças 

e adolescentes, através de convênio com a Secretaria Municipal de Educação 

Repúblicas para Jovens 
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01 Coordenador para até quatro unidades 

01 Dupla psicossocial para até 24 jovens em quatro diferentes unidades 

01 Educado/cuidador para até 12 jovens 

 

CAMPINAS CONTOU EM 2015 COM A SEGUINTE REDE DE SERV IÇOS DE 
ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS:  

  

Tabela 25 - Rede de Serviços de Acolhimento para Crianças, Jovens e Adolescentes. 

Quantidade de Serviços  Tipo de Serviço  Vagas Existentes  

07 Abrigos   235 

01 Abrigo especializado  18 

01 Casa de Passagem para 

crianças e adolescentes 

22 

01 Casa de Passagem 

Especializada para crianças e 

adolescentes 

15 

02 Serviços de Acolhimento 

Familiar   

40 

15 Casas Lares para grupos de 

irmãos 

142 

01 Casa Lar para adolescentes 

grávidas e/ou com filhos 

08 

01 República Masculina   06 

01 República Feminina   06 

30   482  

 

Ainda em 2015, uma das entidades parceiras executora de 02 (duas) Casas Lares para 

crianças e adolescentes e 01 (uma) Casa Lar para adolescentes grávidas e/ou com filhos, 

comunicou ao gestor público a intenção de não renovar a parceria no exercício de 2016. 

Assim sendo, outras entidades se apresentaram para a parceria, através do Edital de 

Chamamento Público, de modo a assegurar que o atendimento ao referido público não 

sofresse interrupção, nem houvesse redução de metas. 
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Dentre os acolhidos em 2015, destacamos os seguintes dados: 

 

Remanescentes de 2014: 406 

Ingressos em 2015: 136  

Procedência Quantidade Total 

Região Norte 10 10 

Região Sul 52 52 

Região Leste 13 13 

Região Noroeste 16 16 

Região Sudoeste 39 39 

Hortolândia 1 1 

Sumaré 1 1 

São Paulo 1 1 

Demais cidades do Estado de São 

Paulo 

2 2 

Outros Estados 1 1 

Total 136 136 

 

Incluídos segundo a origem da demanda  

 Quantidade Total 

VIJ 49 49 

Conselho Tutelar 0 0 

Transf. De outros serviços de 

acolhimento 

22 22 

Casa de Passagem Casa Verde 0 0 

Casa de Passagem (Betel) 63 63 

Outros 2 2 

Total 136 136       
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Motivo do Acolhimento  

 Quantidade Total 

VDCCA Física 17 17 

VDCCA Psicológica 0 0 

VDCCA Negligência 62 62 

VDCCA Sexual 9 9 

Abandono 8 8 

ESCCA 0 0 

Ameaça de morte 0 0 

Transf. Serv. acolhimento 20 20 

Situação de rua 3 3 

Adoção ilegal 1 1 

Retorno de adoção 1 1 

Devolução de Guarda 9 9 

Outros 5 5 

Total 136 136 

 

Estes dados foram coletados a partir de planilhas de atendimento mensais enviadas pelos 

serviços de acolhimento, à Vigilância Socioassistencial/ Coordenadoria de Avaliação e 

Controle – CSAC, responsável pelo monitoramento. 
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Crianças e Adolescentes desligadas/motivo do deslig amento 

 

Entidade Família 

Biológica 

Família 

extensa 

Adoção 

Nacional 

Adoção 

Intern. 

Dev. Ad. Evasão  

Lar 

Criança 

Feliz 

15 12 1 0 2 0 

Convivio. I 3 7 6 0 0 1 

Convivio. II 1 4 5 0 0 0 

Corsini 4 5 4 0 0 1 

Uniasec 1 1 3 0 2 2 

Cidade dos 

Meninos 

1 1 2 0 3 18 

CMPCA 00 2 6 0 0 3 

Conviver 2 5 3 0 0 0 

Sapeca 1 4 6 0 0 0 

C. 

Esperança 

4 0 0 0 0 24 

Casa 

Verde 

12 3 0 0 0 0 

Betel 35 17 0 0 0 27 

AMIC 1 3 0 0 0 5 

C L Cidade 4 4 0 0 0 3 

Aldeias 00 0 1 0 1 23 

TOTAL 84 68 37 0 8 107  
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Descrição das Atividades Realizadas em 2015 

 Participação dos Apoiadores técnicos em reuniões da rede de proteção para 

discussão de casos; 

 Reuniões preparatórias para a realização de audiências concentradas; 

 Participação nas reuniões do GT de Maternidades, para revisitar e aprimorar os 

fluxos e procedimentos para o acolhimento de crianças recém nascidas e também, o 

acolhimento de gestantes em situação de rua; 

 Reuniões quinzenais de gestão com os coordenadores e com as equipes técnicas 

dos serviços de acolhimento; 

 Participação em reuniões realizadas pela Secretaria Municipal de Educação, com os 

pedagogos dos serviços de acolhimento; 

 Articulação com a rede de saúde (CAPS Infantis, Hospital Ouro Verde, Centros de 

Saúde) e com a própria gestão da Saúde na área da criança e do adolescente, para 

discutir fluxos, procedimentos, referenciamentos e contrarreferenciamentos; 

 Reuniões com a Vara da Infância e da Juventude, Ministério Público e Defensoria 

Pública; 

 Capacitação para coordenadores, equipe técnica e cuidadores/monitores/mães e 

pais sociais, com o Instituto Fazendo História; 

 Realização de atendimento através de grupos de arte-terapia para 

crianças/adolescentes em parceria com o Instituto Manuh; 

 Implantação de 01 (uma) Casa Lar para acolher crianças e adolescentes transferidos  

do abrigo da UNIASEC; 

 Manutenção das reuniões de gestão (quinzenais) e da comissão da alta 

complexidade criança/adolescente (mensal); 

 Visitas técnicas e de monitoramento da gestão em parceria com a CSAC aos serviços 

da rede; 

 Efetivação do programa de apadrinhamento afetivo; 

 Participação no GT Interproteções; 

 Participação no GT Assistência Social e Saúde. 

Desafios avaliados durante a execução das atividade s 

 Os principais desafios enfrentados pela equipe de gestão da proteção social especial 

de alta complexidade em 2015 foram: 

 A participação do maior número possível de profissionais dos serviços de 

acolhimento nas capacitações/formações proporcionadas, devido à dinâmica dos 

serviços que demanda atenção ininterrupta; 
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 O fato de a Lei federal nº 13.019/14 – MROSC estar na eminência de entrar em vigor, 

o que demandou aprofundados estudos sobre a forma de repasse de recursos para 

as entidades, dentre elas as executoras dos serviços de acolhimento, 

impossibilitando em 2015, a continuidade de ações como: supervisão institucional, 

continuidade da capacitação para os coordenadores técnicos dos serviços no 

segundo semestre; 

 O fato de que a VIJ, contou apenas com juíz substituto e apenas no final do ano foi 

designado o juiz titular;  

 Também no Ministério Público, houve alternância entre Promotores substitutos, 

causando inseguranças nos profissionais, quanto aos procedimentos a serem 

adotados; 

 Dificuldades dos serviços de acolhimento e dos demais serviços da rede, para 

trabalhar com crianças e adolescentes, que apresentam problemas de saúde mental, 

problemas de comportamento e uso de substâncias psicoativas. 

 Falta ainda nos serviços da rede de proteção, o hábito de incluir a equipe de gestão 

da proteção social especial de alta complexidade, nas discussões de caso, para 

decidir se há ou não, necessidade de acolhimento. 

Resultados alcançados com as atividades realizadas 

 Maior participação dos trabalhadores dos serviços de acolhimento nos encontros de 

formação; 

 Articulação da rede de proteção e das políticas públicas, para a realização de 

audiências concentradas. 

 Ampliação do atendimento através da modalidade Casa Lar, a partir da implantação 

de 01 Casa Lar (Lar dos Grandes Amigos – UNIASEC); 

 Ampliação na parceria entre CSPSEAC e CSAC: a interlocução entre os 

profissionais, as visitas técnicas e de monitoramento nos serviços de acolhimento 

institucional e familiar; 

 Atendimento a 80 crianças e adolescentes de todos os serviços de acolhimento, 

através de grupos de arte terapia – Instituto Manuh, com recursos do 

CMDCA/FMDCA; 

 Formação em gestão de grupos para os coordenadores técnicos de todos os serviços 

de acolhimento, com recursos do CMDCA/FMDCA; 

 Formação de 57 pessoas (37 famílias) candidatos a padrinhos e madrinhas e a 

inserção de 25 crianças e adolescentes no programa de apadrinhamento afetivo, 

procedentes das casas lares. 
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 Ampliação da discussão com as equipes de saúde mental e com a gestão da Saúde, 

sobre o atendimento/acolhimento de crianças e adolescentes com problemas de 

comportamento e agravos de saúde mental; 

Metas e Desafios para 2016 

 Maior divulgação do Programa de Apadrinhamento Afetivo;  

 Implantação do Programa de Guarda Subsidiada  

 Revisão e fortalecimento da Metodologia dos Serviços de Acolhimento; 

 Reordenamento do serviço de acolhimento Unidade de Apoio Infantil – Centro 

Corsini, com estabelecimento de convênio com a Secretaria Municipal de Saúde, 

para o atendimento a crianças e adolescentes com quadros crônicos de saúde, que 

demandam 24 horas de cuidados de enfermagem. Deverá ser resultado de uma co-

gestão entre Secretaria Municipal da Cidadania, assistência e Inclusão Social  e 

Secretaria Municipal da Saúde; 

 Planejar ação integrada para que todos os serviços de acolhimento obtenham alvará 

de funcionamento e alvará do Corpo de Bombeiros. 

 Definição de fluxos de referenciamento e contra referenciamento entre as Proteções- 

Básica e Especial; 

 Reordenamento dos Abrigos Convívio Aparecida I e II, reduzindo as metas de ambos 

para 20; 

 Implantação de 01 Casa Lar com 10 metas, a ser gerenciada pela Associação de 

Educação do Homem de Amanhã, o que possibilitará a readequação de metas dos 

abrigos Convívio Aparecida I e II; 

 Implantação de 01 Casa Lar com 10 metas, gerenciada pela Associação de 

Educação do Homem de Amanhã, para acolher crianças e adolescentes antes 

atendidas pela Associação Amigos da Criança – AMIC; 

 Implantação de mais 01 Casa Lar com 10 metas, a ser gerenciada pela UNIASEC; 

 Implantação do Programa Guarda Subsidiada, em parceria com o CMDCA 

Campinas; 

 Aprimorar a divulgação do acolhimento em famílias acolhedoras; 

 Elaboração e publicação de decreto que regulamente a Lei Municipal do Acolhimento 

em famílias acolhedoras; 

 Concluir e publicar a Resolução dos Serviços de Acolhimento Institucional e Familiar, 

através do CMDCA Campinas; 

 Criação de indicadores de avaliação de qualidade em todas as etapas do acolhimento 

e do acompanhamento pós- acolhimento; 

 Formação continuada para os profissionais dos serviços de acolhimento; 
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 Possibilitar a continuidade do trabalho de supervisão institucional para todas as 

equipes dos serviços de acolhimento. 

 Estreitar o diálogo com os órgãos que compõem o Sistema de Garantia de Direitos 

(Vara da Infância e da Juventude, Ministério Público, Defensoria Pública, Conselhos 

Tutelares, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente); 

 Dar continuidade ao GT de Maternidades, revisitando os fluxos e procedimentos para 

o acolhimento de recém nascidos. 

 Definição de equipe de referência para os serviços; 

 Continuidade nas formações e capacitações aos profissionais da rede 

socioassistencial de acolhimento Institucional e Familiar;  

 Continuidade com os grupos de arte-terapia às crianças/adolescentes; 

 Em parceria com a Secretaria Municipal de Educação o cofinanciamento para 

pedagogos em todos os serviços da rede socioassistencial de acolhimento 

institucional e familiar; 

 Ampliar a parceria com a rede de saúde, principalmente com a saúde mental;  

 Retomar as articulações necessárias para as adequações nas instalações físicas dos 

serviços de acolhimento e revisões das leis municipais que envolvem esse de tema; 

 Ampliação de serviços e vagas para acolhimento de jovens que completaram a 

maioridade e não possuem autonomia para morarem em república e nem sozinhos; 

 Ampliação gradativa da faixa etária atendida pelos serviços de acolhimento até que 

todos acolham crianças/adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses; 

 Formação e capacitação aos profissionais dos serviços de acolhimento, visando 

maior qualificação no atendimento às crianças/adolescentes; 

 Ampliação da divulgação do programa de apadrinhamento afetivo e família 

acolhedora; 

 Supervisão institucional para as equipes de todos os serviços de acolhimento; 

 Mudança da casa abrigo da mulher para imóvel adequado às suas necessidades; 

 Construção da casa para o Abrigo CMPCA; 

 Implantação da Guarda Subsidiada; 

 Implantação do Abrigo estendido – 18 a 21 anos; 

Apresenta-se, a seguir, os relatórios elaborados pelos serviços, conforme as diferentes 

modalidades de acolhimento: 
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CMPCA- Centro Municipal de Proteção à Criança e ao 
Adolescente 
Ações desenvolvidas em 2015: 

 Reunião de Educadores e Equipe técnica quinzenal visando sensibilizá-los quanto 

ao perfil das crianças e adolescentes acolhidos e aperfeiçoar o atendimento; 

 Construção e avaliação dos PIA’s em conjunto com a equipe, usuários e famílias, 

através de metas e desempenho; 

 Articulação/ encaminhamento para a rede de serviços de acordo com as demandas 

(escola, saúde, esportes, oficinas); 

 Fortalecimento dos vínculos familiares através de visitas; 

 Assembléia geral semanal com todos os residentes e servidores presentes ao serviço 

no horário das mesmas visando discutir as rotinas da casa e eventuais conflitos; 

 Acompanhamento das crianças no processo de adoção junto a equipe técnica da VIJ; 

 Acompanhamento e apoio as crianças e adolescentes junto às escolas visando 

auxiliá-los no processo de socialização e aprendizagem dos mesmos (reuniões, 

festas e datas comemorativas em 9 escolas num total de – 70 eventos); 

 Acompanhamentos pós desacolhimentos (2 casos); 

 Reuniões de Articulação junto a rede de serviços visando o atendimento das crianças 

/ adolescentes e famílias na comunidade;  

 Implantação do Grupo de Famílias quinzenal com o objetivo de trabalhar as questões 

referentes ao acolhimento de suas crianças/adolescentes;                              

 Parceria com o Projeto Fazendo Minha História; 

 Nova maneira de acolher o Corpo de Voluntários com uma coordenação própria; 

 Encontros com as equipes para fortalecimento da parceria do CMPCA / Centro de 

Saúde Costa e Silva / CAPSI Carretel e Espaço Criativo; 

 Reforma da Casa e da Sede. 

Resultados alcançados com as atividades realizadas 

 Melhoria das relações interpessoais no CMPCA; 

 Maior entendimento da proposta do trabalho do abrigo, papel e função de cada 

servidor por todos os profissionais; 

 Compreensão dos objetivos do trabalho e do perfil das crianças, adolescentes e 

famílias pelos servidores e da importância da atuação profissional junto à clientela 

atendida reduzindo o grau de insatisfação dos profissionais;  

 Redução dos conflitos entre adultos, adolescentes e crianças; 
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 Diminuição dos danos ao patrimônio causado pelos usuários dentro e fora da 

instituição; 

 Melhoria no acolhimento e atendimento às famílias contribuindo para o resgate de 

vínculos intrafamiliares com as crianças / adolescentes acolhidos. 

 O número de adoções de sucesso em 2015 superou nossas expectativas. 

Metas para 2016  

 Completar o quadro de Recursos Humanos do CMPCA principalmente referente ao 

cargo de Agente de Ação Social; 

 Dar início ao processo de construção da nova sede do CMPCA; 

 Aperfeiçoar a manutenção dos espaços físicos da sede e da casa do CMPCA; 

 Melhorar a qualidade do atendimento da rede saúde das crianças e adolescentes 

com sofrimento psíquico;  

 Propiciar formação continuada de qualidade para o corpo de profissionais do 

CMPCA; 

 Melhoria do fluxo de comunicação interna entre os profissionais; 

 Considerar a capacidade de atendimento do CMPCA; 

 Melhoria na interlocução das Proteções Sociais - Básica e Especial;  

SAPECA – Acolhimento Familiar 
Atividades realizadas em 2015 

 Garantia de convivência familiar e comunitária de crianças/adolescentes através de 

acolhimento familiar provisório, conforme dados em tabela abaixo: 

Tabela 26 - 2015, Número de Acolhimentos 

MES MASC FEM TOTAL 

JANEIRO 8 5 13 

FEVEREIRO 8 6 14 

MARÇO 7 5 12 

ABRIL 8 5 13 

MAIO 8 4 12 
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JUNHO 8 4 12 

JULHO 9 5 14 

AGOSTO 9 6 15 

SETEMBRO 8 5 13 

OUTUBRO 8 5 13 

NOVEMBRO 8 5 13 

DEZEMBRO 7 5 12 

 

Tabela 27 - 2015 – Garantia de Convivência Familiar e Comunitária 

Reintegração F.O. Reintegração F.E. Adoção Maioridade 

1 4 6 1 

 

 Preservação e manutenção de vínculos entre crianças/adolescentes acolhidos e 

suas famílias de origem/extensa ou pessoas significativas através de visitas 

semanais monitoradas conforme gráfico abaixo: 

 

Figura 47 - Visitas monitoradas 2015 
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 Execução do Projeto Fazendo minha História com a construção dos álbuns com as 

histórias de vida das crianças/adolescentes acolhidos, realizada pelas famílias 

acolhedoras, sob supervisão da equipe técnica; 

 Garantia de espaços de escuta individual/grupal para as crianças/adolescentes 

acompanhados pelo serviço de acordo com o plano de atendimento e demandas de 

cada situação; 

 Grupalização das crianças/adolescentes acompanhados através de encontros 

quinzenais na sede do serviço; 

 Participação de oficineira contratada a partir de outubro/15 para os grupos quinzenais 

de crianças/adolescentes; 

 Participação das crianças/adolescentes, famílias de origem/extensas, pessoas 

significativas e famílias acolhedoras, nos dois encontros anuais de integração – Festa 

Julina e de Natal; 

 Acolhida e atendimento de famílias substitutas ou adolescentes/jovens que foram 

acolhidos anteriormente no serviço e que buscam esclarecimentos sobre as histórias 

de vida; 

 Realização de reuniões informativas para famílias interessadas na proposta do 

acolhimento familiar; 

 Formação de novas famílias acolhedoras para propiciar cuidado temporário às 

crianças/adolescentes com medida de proteção; 

 Manutenção de acompanhamentos individuais e ao grupo familiar, na sede ou no 

domicílio, de famílias de origem/extensas e acolhedoras atendidas; 

 Realização de trabalho em rede, articulando as diversas políticas e serviços para o 

atendimento qualificado das famílias acompanhadas; 

 Realização de dois encontros mensais, reunião de gestão e de acolhimento, com as 

famílias acolhedoras participantes; 

 Participação das famílias acolhedoras nas ações de divulgação da proposta, 

objetivando a captação de novas famílias de acolhimento; 

 Participação de famílias acolhedoras e técnicos em pesquisas sobre a temática, 

realizadas por estudantes de graduação e pós-graduação; 

 Apresentação dos fluxos de processo de trabalho aos novos servidores e início da 

revisão dos mesmos para qualificação técnica; 

 Execução dos fluxos e processos de trabalho numa perspectiva que possibilitou: 

reuniões semanais de equipe, articulação com a rede, acompanhamento dos casos 

junto à VIJ, estudos psicossociais que garantiram todas as possibilidades de 

reintegração familiar; 
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 Participação continuada dos profissionais nas reuniões mensais da Comissão de 

Abrigos do CMDCA e nas reuniões quinzenais de gestão da SMCAIS; 

 Participação dos profissionais da equipe em espaços de formação e capacitação; 

 Realização do projeto “SAPECA Recebe”, de encontros mensais com profissionais e 

estudantes de diversas cidades e estados que buscam informações sobre a 

metodologia de trabalho desenvolvida pelo serviço; 

 Participação da equipe técnica em evento de Sorocaba/Defensoria Pública – “2ª 

semana do bebê” realizado para trocas de experiências com outros profissionais; 

 Realização mensal de supervisão de casos e institucional através de trabalho 

profissional contratado; 

 Supervisão de estagiários de serviço social e de psicologia; 

 Discussão das especificidades da modalidade junto ao meio acadêmico, 

vislumbrando parceria no aprofundamento das questões de trabalho, através de 

estudos e pesquisas; 

 Execução da Campanha de Divulgação conjunta – SAPECA e CONVIVER, através 

de ações de divulgação, com recursos do FMDCA; 

 Realização da Primeira Caminhada de Divulgação do Acolhimento Familiar em 21 de 

junho, com a participação de profissionais e famílias dos dois serviços de Campinas; 

 Comemoração dos 18 anos de funcionamento do SAPECA em 22 de junho, com a 

participação da SMCAIS, famílias e parceiros; 

 Formação e preparação continuada dos servidores/estagiários que iniciaram suas 

atividades no serviço durante 2015, a saber: duas assistentes sociais, um 

administrativo, um estagiário de psicologia. 

Desafios avaliados durante a execução das atividade s 

 Divulgação assistemática do acolhimento familiar ocasionando pouca procura de 

famílias interessadas na participação do trabalho como acolhedoras; 

 Insuficiência de serviços e programas nas diversas políticas públicas para atender 

integralmente demandas e necessidades da população de alta complexidade; 

 Morosidade do sistema judiciário nos encaminhamentos das crianças/adolescentes 

em medida protetiva; 

Resultados alcançados com as atividades realizadas 

 Garantia de convivência familiar e comunitária de crianças/adolescentes acolhidos; 

 Atendimento individualizado das demandas de cada criança/adolescente em 

acolhimento, realizado pelas famílias acolhedoras participantes e pela equipe do 

serviço; 
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 Acompanhamento sistemático de famílias de origem/extensas/pessoas significativas, 

esgotando-se toadas as possibilidades de reintegração familiar para os acolhidos; 

 Superação de dificuldades nos grupos atendidos e alteração nas dinâmicas 

familiares através de intervenção técnica, comprometida e ética, realizada pelo 

serviço; 

 Realização de duas Formações Iniciais de novas famílias acolhedoras; 

 Formação continuada das famílias acolhedoras participantes gerando uma maior 

apropriação das competências, do papel de cada envolvido e das especificidades do 

trabalho; 

 Manutenção da equipe técnica, com duas novas duplas psicossociais, possibilitando 

a construção de relações de confiança e parceria com as famílias atendidas; 

 Participação de profissionais da equipe em Encontros/Cursos de Formação e 

Capacitação realizados pela Comissão de Abrigos/CMDCA; 

 Manutenção de encontros mensais na sede do serviço, Projeto "SAPECA RECEBE", 

atendendo profissionais e estudantes de diversas cidades e estados para troca de 

experiências e apresentação da metodologia de trabalho desenvolvida; 

 Execução da Campanha de Divulgação conjunta - SAPECA e CONVIVER, através 

de ações de divulgação, com recursos do FMDCA; 

 Efetivação da contratação temporária de profissional para supervisão institucional e 

de casos a partir de agosto de 2015 e oficineiro para o grupo de 

crianças/adolescentes a partir de outubro de 2015; 

 Formação de grupo de estudo com rotina semanal de leitura e discussão de material 

específico sobre acolhimento familiar; 

 Efetivação do processo de preparação e treinamento dos novos servidores 

objetivando o desempenho adequado das funções e atendimento das 

especificidades do serviço; 

 Formação de grupo de trabalho para elaboração do Caderno 2 da série Acolhimento 

Familiar com o tema Divulgação, Preparação e Formação de Famílias Candidatas ao 

Acolhimento; 

 Reunião inicial entre a equipe técnica do serviço e profissionais da USP de Ribeirão 

Preto/CINDEDI (Centro de Investigação sobre o Desenvolvimento e Educação) para 

discussão teórico/metodológica. 

Metas para 2016 

 Atendimento da meta de 20 acolhimentos/mês; 

 Participação da equipe técnica em capacitações específicas relacionadas ao 

acolhimento familiar; 
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 Manutenção das reuniões quinzenais de famílias acolhedoras; 

 Manutenção dos Encontros anuais – Festa Julina e de Natal; 

 Reorganização das atividades grupais quinzenais direcionadas às 

crianças/adolescentes acompanhados; 

 Propor a participação das crianças/adolescentes em outras atividades do serviço; 

 Manutenção das contratações de oficineiro e de supervisão de casos/institucional; 

 Propor conteúdos mais direcionados às necessidades das crianças/adolescentes 

durante os encontros de gestão de famílias acolhedoras; 

 Qualificar os processos de formação e avaliação dos candidatos à acolhedores; 

 Divulgação continuada do Acolhimento Familiar com uma Campanha que contenha 

ações mais assertivas sobre a temática, executada por profissionais de 

publicidade/propaganda/jornalismo; 

 Retomada da revisão dos processos de trabalho e de construção de indicadores com 

a participação de profissional da área/voluntário; 

 Continuidade das etapas já previstas para reforma do espaço físico do SAPECA; 

 Publicação da segunda edição do Caderno 1 e construção do Caderno 2, dando 

continuidade à série Acolhimento Familiar, divulgando as experiências acumuladas 

no serviço; 

 Estabelecimento de parceria com o CINDEDI/USP para pesquisas e estudos na área 

de acolhimento familiar de crianças/adolescentes; 

 Realização de Seminário sobre o tema durante 2016. 

 

Figura 48 - Reuniões informativas sobre a proposta. 
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Figura 49 - Reuniões de Formação de novas Famílias. 

 

Figura 50 - Reuniões de Famílias Acolhedoras. 

 

Figura 51 - SUPERVISÃO INSTITUCIONAL E DE CASOS. 

 

Figura 52 - Curso – Instituto Fazendo História 
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Figura 53 - PROJETO SAPECA RECEBE 

 

 

Figura 54 - Festa de Natal 



Pág. 150  
Departamento de Operações da Assistência Social  

   

 

 

Figura 55 - COMEMORAÇÃO DOS 18 ANOS DO SAPECA 

 

Figura 56 - DIVULGAÇÃO DO ACOLHIMENTO FAMILIAR 



Pág. 151  
Departamento de Operações da Assistência Social  

   

 

 

Figura 57 - 1ª Caminhada do Acolhimento Familiar 

 

Figura 58 - Divulgação em linhas de ônibus urbano 

 

Figura 59 - Divulgação na mídia (Jornal Saiba + - abril/2015) 
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Figura 60 - Portal PMC – junho/2015. http://www.campinas.sp.gov.br/noticias-integra.php? id=27220   

 

Figura 61 - Blog – estudantes jornalismo/PUC Campinas. 
https://giovannalima3.wix.com/retratosdefamilia 

 

Figura 62 - Produção de material para divulgação 
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SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA MULHERES VÍTIMAS DE 
VIOLÊNCIA DE GÊNERO 
 

CASA ABRIGO DA MULHER SARA – M 

Meta: 15 pessoas- mulheres e seus filhos 

 

Recursos Humanos 

01 Coordenador técnico (Assistente Social) 

01 Dupla Psicossocial 

01 Auxiliar Administrativo 

01 Estagiário de Psicologia 

01 Estagiário de Serviço Social 

01 Cozinheira 

01 Motorista 

01 Serviços Gerais  

04 Guardas (02 por turno) 

Atividades realizadas em 2015 

No Ano de 2015 a Casa Abrigo da Mulher SARA-M acolheu 35 mulheres e 47 

crianças/adolescentes. 

Foram realizados 70 atendimentos psicossociais (200 atendimentos com a Assistente Social 

e 247 com a Psicóloga). 

 A Equipe Técnica realizou 27 atendimentos às famílias extensas e realizou 32 discussões 

de casos com a Rede. 

 Foram também realizados em 2015: 

 Reuniões com o Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres;  

 Reuniões com a Rede da Mulher;  

 Reuniões com o CEAMO, 
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 Participação no GT Interproteções; 

 Assembléias com as usuárias do Serviço; 

 Reuniões com os funcionários; 

 Encaminhamentos das usuárias e filhos para atendimentos de saúde no Município 

 Encaminhamentos de famílias para atendimento no centro de Saúde de referência;  

 Encaminhamentos para a Defensoria/Fórum, bem como para outros Serviços como 

Poupatempo, DDM; Bolsa Família; Serviços de beleza; Bancos; cartórios, dentre 

outros 

Obs. Todas as crianças/adolescentes em idade escolar foram matriculadas na rede de 

ensino; 

Além das ações referidas assegurou-se: 

 Participação e contribuição na organização da Conferência Municipal de Políticas 

Públicas para mulheres em Campinas. 

 Participação na organização do curso de formação para guardas municipais de 

Campinas. 

Desafios avaliados durante a execução das atividade s 

 Mudanças na composição da Equipe de trabalho impactando nas ações das 

atividades propostas, sendo necessário rever a metodologia do trabalho; 

 Atendimento em certos períodos do ano, acima da capacidade, inclusive com 

demanda reprimida. 

Resultados alcançados com as atividades realizadas 

 Atendimento das demandas trazidas durante a execução do Plano de Ação de cada 

caso. 

Metas para 2016 

 Locação de uma casa que atenda melhor as demandas; 

 Supervisão Institucional; 

 Ampliação da equipe com mais 1 Agente de Ação Social. 
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Proteção Social Especial de Alta Complexidade POP 

Rua/Idoso e Serviço de Proteção em Situações de 

Calamidades Públicas e Emergências 
A Coordenadoria de Proteção Social Especial de Alta Complexidade para População Adulta 

em Situação de Rua e Idoso foi reorganizada no mês de outubro do ano de 2015 em duas 

coordenadorias, dividindo-se, assim, os serviços de média e de alta complexidades. Esta 

divisão teve por objetivo qualificar a gestão das ofertas socioassistenciais destinadas a esta 

população, porém, como as duas Coordenadorias desenvolvem ações complementares e 

com a mesma população, atividades conjuntas continuam em desenvolvimento. 

O fenômeno da População em Situação de Rua é extremamente complexo e dinâmico 

exigindo constantes reflexões e aprimoramento, com vistas a ampliar a compreensão e 

estimular o processo contínuo de revisitar as estratégias metodológicas aplicadas no 

desenvolvimento do trabalho social. 

Nesta proposta de alinhamento de metodologias de trabalho para a rede Pop Rua foram 

realizadas pela gestão visitas quinzenais in loco aos serviços e algumas visitas em conjunto 

com a CSAC visando o acompanhamento da efetivação das estratégias metodológicas, na 

direção de se alcançar unidade nas ações desenvolvidas por esta rede de serviços. 

Também foram realizadas discussões de caso com a rede de saúde, saúde mental e proteção 

social especial de alta complexidade de crianças e adolescentes para referenciamentos de 

usuários às unidades de acolhimento institucional e de saúde. 

A Coordenadoria participou ainda de um projeto piloto desenvolvido pela CSAC que consiste 

na aplicação de uma avaliação pelos usuários dos serviços prestados por 3 unidades de 

serviços de acolhimento institucional da rede Pop Rua.  

Em parceria com os serviços da rede pública e conveniada foram realizados: a contagem 

anual para conhecimento do número de pessoas em situação de rua ou em situação 

emergencial de rua e também a participação nos Fóruns de População de Rua com reuniões 

realizadas uma vez por mês. 

As reuniões semanais da rede socioassistencial de serviços que atendem a POP Rua foram 

mantidas em conjunto com os serviços da proteção especial de média complexidade, com 

construção de fluxos de informações e de referenciamentos as unidades de acolhimento 

institucional.  



Pág. 156  
Departamento de Operações da Assistência Social  

   

 

Tal referenciamento ocorre sempre depois de esgotadas todas as possibilidades de 

manutenção dos vínculos familiares e comunitários, para que seja desenvolvido um trabalho 

de resgate destes vínculos e ou reorganização pessoal viabilizando autonomia, qualidade de 

vida e construção de novos projetos mesmo que não se possa contar com familiares nesse 

processo. 

Outra ação importante para o município foi a construção do projeto piloto “Parceiros da 

Cidade- Mãos Amigas”, a qual contou com a participação ativa desta Coordenadoria. Este 

projeto foi aprovado pela Lei nº 15137, em parceria com as Secretarias Municipais de 

Serviços Públicos, Educação, Saúde, Trabalho e Renda e Cultura e oferece uma bolsa 

aprendizagem nas áreas de jardinagem e construção civil durante um ano às pessoas em 

situação de rua que se encontram nos serviços de acolhimento institucional, como uma 

alternativa de desenvolvimento das potencialidades e melhor preparação para o mercado de 

trabalho. 

Em relação à Residência Inclusiva Renascer analisando-se as metas construídas no Plano 

Municipal de Assistência Social 2014-2017 em conjunto com a rede observa-se que este 

serviço continua em processo de reordenamento ao perfil dos usuários acolhidos. 

Na área do idoso foram realizadas reuniões mensais com a rede socioassistencial para 

continuidade do processo de reordenamento dos serviços de acolhimento institucional para 

idosos, ações que serão detalhadas mais adiante. 

Essa Coordenadoria ainda participou de reuniões semanais e mensais com a Diretoria do 

DOAS, nos Grupos de Trabalhos Interproteções e Assistência Social e Saúde. 

Os serviços vinculados a esta Coordenadoria são: 

POP RUA TIPO DE SERVIÇO METAS 

SAMIM 

 

Albergue Municipal  130 

Casa Antonio Fernando dos Santos 

 

Acolhimento Institucional 16  

Casa Esperança  Acolhimento Institucional 16  
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Casa amigos de São Francisco  Acolhimento Institucional  21  

Santa Clara  Acolhimento Institucional 25  

Nossa Casa Casa de Passagem 25 

TOTAL  233 

 

PCD TIPO DE SERVIÇO METAS 

Renascer Residência Inclusiva  10 

 

 IDOSO TIPO DE SERVIÇO METAS 

Casa do Idoso e da Idosa  

 

Acolhimento Institucional  

 

12  

Lar Beneficente Sã Doutrina 

Espiritual do Sétimo Dia 

Acolhimento Institucional 15 

Associação Franciscana 

Coração de Maria- AFASCOM 

Acolhimento Institucional 15 

Lar Evangélico Alice de 

Oliveira 

Acolhimento Institucional 10 

Assistência Vicentina Federico 

Ozanan de Campinas 

Acolhimento Institucional 20 

Lar da Amizade Ilce da Cunha 

Henry 

Acolhimento Institucional 20 

Lar dos Velhinhos de 

Campinas 

Acolhimento Institucional 20                            

TOTAL   112 
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EMERGENCIAL TIPO DE SERVIÇO METAS 

Abrigo Estela Abrigo Emergencial  30 

 

 

TRANSITÓRIO PARA 

TRATAMENTO DE SAÚDE 

TIPO DE SERVIÇO METAS 

Casa de Repouso Bom 

Pastor 

Acolhimento Institucional 60 

APACC Acolhimento Institucional 60 

TOTAL   120 

 

Desafios da coordenadoria avaliados durante a execu ção das atividades 

 Fortalecimento da Gestão Pública; 

 Alinhamento conceitual da rede de serviços; 

 Reordenamento dos Serviços de Acolhimento Institucional para Idosos 

 Reordenamento da Residência Inclusiva Renascer; 

 Reorganização da Coordenadoria de POP Rua a partir da divisão dos serviços de 

média e alta complexidades. 

Resultados alcançados com as atividades realizadas 

 Estabelecimento de fluxo de encaminhamento dos casos para acolhimento 

institucional; 

 Fortalecimento da rede de atendimento;  

 Suporte técnico no atendimento; 

Metas para 2016 

 Dar continuidade na efetivação do fluxo de encaminhamento dos casos com base 

nos critérios para acolhimento; 
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 Implementar e aprimorar o desenvolvimento de capacitação e supervisão aos 

trabalhadores da rede pública; 

 Maior aproximação com o Sistema de Garantia de Direitos; 

 Maior aproximação com a Proteção Social Básica e Proteção Social Especial de 

Média complexidade; 

A seguir descrevem-se os serviços vinculados a esta Coordenadoria. 

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE, ITINERANTE E 
MENDICANTE (SAMIM) 
No ano de 2015, o Serviço de Atendimento ao Migrante, Itinerante e Mendicante (SAMIM) 

buscou acolher em regime de proteção integral, indivíduos e famílias em situação de rua com 

o compromisso de oferecer melhorias nas ofertas socioassistenciais e na qualidade de vida.  

Esta unidade pública trabalha proporcionando acolhida às demandas típicas das pessoas 

que se encontram em situação de rua, sendo uma referência também para as pessoas em 

trânsito.  

A direção do trabalho que se desenvolve no SAMIM remete aos Planos de Trabalhos e 

estratégias para redução de riscos e violação de direitos composta pela equipe descrita 

abaixo: 

 1 Chefe de Setor (Assistente Social) 

 3 Assistentes Sociais 

 2 Auxiliares administrativos 

 19 Agentes de Ação Social 

 2 Agentes Operacionais, 

 1 Cozinheiro, 

 1 Motorista 

Em 2015 foram contabilizados 34.874 pernoites aos usuários do SAMIM. Neste período foram 

também realizadas readequações nos espaços físicos, capacitação de seus trabalhadores 

por meio de Fóruns, Grupos de Trabalho (GT), Seminários, Palestras e Cursos, totalizando 

26 ações formativas. 

Com o objetivo de fortalecer vínculos com os usuários e os fluxos de atendimento, a equipe 

técnica, em conjunto com outros serviços da rede de atenção à população de rua participou 

de reuniões para discussões de casos, as quais se caracterizam por articulações entre os 

diferentes serviços e unidades que oferecem proteção a essa população, conforme se 

demonstra no gráfico a seguir: 
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Figura 63 - Número de Reuniões para Discussão de Casos em 2015. 

Foram atendidos 3.249 indivíduos em situação de rua pela equipe técnica e realizadas 

articulações com 63 famílias.  

Desse universo, 2.408 pessoas foram atendidas individualmente em 2015, o que significa 

cerca de 200 atendimentos individuais por mês. Esses atendimentos destinam-se aos 

indivíduos que apresentam demandas ainda mais complexas e que exigem um tempo mais 

ampliado para garantir a escuta qualificada.  

Foram ainda realizadas 6 entrevistas domiciliares no ano de 2015. 

As estratégias metodológicas adotadas buscam abordar as demandas típicas da população 

atendida pela unidade. Assim, em 2015 foram realizadas 

 1.891 articulações via telefone; 

 360 reuniões coletivas de acolhida aos usuários, realizadas diariamente para 

orientações e esclarecimentos sobre as normas internas e os serviços disponíveis; 

 522 referenciamentos às outras políticas setoriais e serviços da rede de atenção à 

população em situação de rua buscando-se, desta forma, a complementaridade 

necessárias para o atendimento das demandas dos usuários. 
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Resultados obtidos no ano de 2015 

ACESSO A BENEFÍCIOS SOCIAIS  - RESGATE DA CIDADANIA  

242 DOCUMENTAÇÃO CIVIL 

0 RENDA CIDADÃ 

10 BOLSA FAMÍLIA 

 

 

 

  

ACESSO A PROGRAMAS DE INSERÇÃO, CUIDADO E ASSISTÊNC IA SOCIAL  

81 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC) 

8 

INCLUÍDOS EM SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 

PARA IDOSOS 

 

 

 

  

AÇÕES SOCIAIS  

21 
INSERÇÃO EM SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO / CASA DE 

PASSAGEM DA REDE DE POPULAÇÃO DE RUA 

162 RETORNO AO CONVÍVIO FAMILIAR E COMUNITÁRIO 

110 RETORNO À CIDADE DE ORIGEM - VIA REDE RECÂMBIO 
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Figura 64 - Estratégias metodológicas de atendimento 

 

Desafios avaliados durante a execução das atividade s 

 Desenvolvimento de ações intersetoriais; 

 Interlocução com a Saúde Mental para inclusão de portadores de sofrimento mental 

que necessitam de residência terapêutica; 

 Atendimentos de casos de saúde não condizentes com o perfil do serviço; 

 Atendimento superior ao preconizado pelas normativas; 

 Insuficiência de Recursos Humanos; 

 

Resultados alcançados com as atividades desenvolvid as 

 Estudo e planejamento de reformas estruturais da unidade, visando atender às 

exigências legais, sanitárias, de privacidade, dignidade e conforto aos usuários; 

 Retorno dos indivíduos a cidades de origem, 
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 Maior identificação das demandas daqueles que se encontram em trânsito 

melhorando as respostas do serviço; 

 Inclusões em outros serviços socioassistenciais, 

 Articulações para acesso a benefícios e documentação civil; 

 Prevenção para que situações de desproteção sejam minimizadas e/ou evitadas. 

 

Metas para 2016 

 Adequação do o SAMIM para Casa de Passagem com 50 leitos; 

 Qualificação da metodologia de atendimento; 

 Ampliação de Recursos Humanos; 

 

GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL PARA IDOSOS 
A área técnica responsável pela gestão dos serviços de acolhimento institucional para idosos 

desenvolveu/participou das seguintes atividades no ano de 2015: 



Pág. 164  
Departamento de Operações da Assistência Social  

   

 

 Participação nas reuniões do Conselho Municipal do Idoso para discussão dos 

conceitos de graus de dependência/funcionalidades; 

 Gestão de Vagas para Acolhimento Institucional de pessoas idosas; 

 Contatos sistemáticos com a Secretaria de Saúde para discussões de casos e 

procedimentos para Acolhimento Institucional; 

 Participação no Programa São Paulo Amigo do Idoso; 

 Encontros para discussão da rede e serviços de atendimento ao idoso; 

 Participação de Reuniões nos DAS e CREAS para esclarecimentos e informações 

sobre o fluxo de Acolhimento Institucional de Idosos; 

 Participação nas discussões de casos para Acolhimento Institucional visando 

fortalecer a rede e buscando alternativas de proteção integral, postergando-se ao 

máximo o Acolhimento Institucional; 

 Participação de Encontros “O Idoso na Cidade”, no CEPAM – Centro de Estudo e 

Pesquisa de Administração Municipal, na perspectiva do envelhecimento saudável, 

 Continuidade do processo de reordenamento dos serviços de acolhimento 

institucional para idosos. 

CASA DO IDOSO E DA IDOSA 
A Casa do Idoso e da Idosa é em serviço de acolhimento institucional para idosos com 

característica domiciliar, composta por 12 idosos (as) com diferentes necessidades e graus 

de dependência. 

A equipe do referido serviço é composta por:  

 1 Assistente Social (responsável técnico) 

 9 Cuidadores 

 2 agentes operacionais 

 1 motorista 

 5 cozinheiros 

Esta equipe é responsável pelo desenvolvimento de atividades que os auxiliam na vida diária 

e social, assegurando convivência com a comunidade, bem como o acesso às atividades 

culturais, lúdicas e de lazer, proporcionando acolhimento de qualidade. 

PERFIL DOS USUÁRIOS 

 O gráfico a seguir demonstra a prevalência do sexo masculino. 
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Desafios avaliados durante a execução das atividade s 

 Adesão às atividades realizadas interna e externamente tanto por parte dos usuários 

bem como dos funcionários; 

 Dificuldade dos usuários em sair para realizar atividades na comunidade, desde uma 

simples caminhada em volta da praça bem como as atividades físicas desenvolvidas 

no Espaço das Vilas; 

 Dificuldade na adesão e sensibilização da equipe para os cuidados de higiene 

pessoal, colocação de fraldas, auxílio nos banhos, na alimentação; 

 Agravamento do quadro clínico de vários idosos antes ativos, que evoluíram para 

quadros de maior dependência necessitando do uso de cadeiras de rodas 

dificultando ainda mais a saída dos mesmos para atividades externas; 

Resultados alcançados com as atividades desenvolvid as 

 Melhoria na qualidade de vida dos usuários com as atividades físicas; 

 Maior socialização entre os usuários; 

 Fortalecimento de vínculos afetivos; 

 Melhoria nas relações interpessoais 

 Melhoria da autoestima; 

 Atendimento estreito e sistemático da médica residente de Geriatria. 

Metas para 2016 

 Aumento das atividades específicas; 

 Implantação de novas atividades; 

 Aquisição de veículo apropriado para locomoção dos usuários; 
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 Aumento da equipe de apoio para responder às demandas de agravamento do 

quadro clínico dos idosos; 

 Maior participação nas reuniões de gestão da Rede de Acolhimento Institucional de 

Idosos. 

RESIDENCIA INCLUSIVA RENASCER 
A Residência Inclusiva Renascer é um serviço de moradia para jovens e adultos com 

deficiências que não disponham de condições de autossustentabilidade ou retaguarda 

familiar, destinada a acolher 10 usuários por residência com o objetivo de reabilitação e 

inserção comunitária, bem como resgatar vínculos familiares. 

O referido serviço se encontra em processo de reordenamento desde janeiro de 2014, 

estabelecendo critérios de inclusão conforme Normas Técnicas da Residência Inclusiva. 

Durante o ano de 2015 atendeu 16 pessoas, das quais 4 foram reinseridas em outros 

serviços, sendo 2 com retornos para suas famílias, 1 para serviço de acolhimento institucional 

para idosos e 1 para moradia independente. Outros 2 moradores são perfis para serviços de 

Saúde Mental e continuam no aguardo de vaga para Residência Terapêutica. 

Perfil dos Usuários, atividades desenvolvidas, orig ens e destinos 

Tabela 28 - Casos atendidos em 2015 por origem. 

Origem do Encaminhamento  Número de usuários acolhidos  

Cidades dos Meninos / Casa lar 2 

Lar Caminho da Verdade 1 

SAMIM 6 

Casa Antônio Fernando 1 

CAPS / SARES 4 

Nossa Casa 1 

SOS Rua 1 

Total  16 
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Nesse mesmo ano foram desligados alguns moradores para reintegração familiar e 

Reordenamento do Serviço. 

Tabela 29 - Número de casos reinseridos em 2015. 

Destino  Número de usuários inseridos  

Moradia independente apto com outras 

parcerias 

1 

Família 2 

Casa do Idoso 1 

Total  4 

 

Seguindo as normativas de não manter moradores com total dependência em um mesmo 

local, os residentes possuem deficiências variadas, facilitando a interação entre os mesmos 

e a complementaridade das limitações/recursos/habilidades. 

Tabela 30 - Tipo de deficiência por número de usuário. 

Deficiência mental 9 

Deficiência mental física e auditiva 1 

Deficiência mental e física 1 

Deficiência visual 1 

Deficiência visual e mental 1 

Doença Mental  3 

Total  16 

 

Os moradores são inseridos e acompanhados no uso da rede socioassistencial e de saúde 

básica e mental. Nesses aspectos, a equipe dá o suporte necessário para que os moradores 

usufruam dos equipamentos disponíveis na rede, como o Centro de Referência da Pessoa 

com Deficiência, Centro de Reabilitação de Sousas, NOT e outros. 
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São desenvolvidas as atividades que estimulem a aquisição de autonomia, seja na vida diária 

ou na convivência comunitária e que tenham como foco cuidados pessoais, alimentação 

nutricional adequada, locomoção, convivência, lazer e cultura. 

Tabela 31 - Número de usuários inseridos por atividades e frequência mensal. 

Natação  Braile/In

st. 

Cegos 

Inst.Evang. 

p/ defic. 

auditivos 

Fumec APAE CAPS Centro 

de 

conviv. 

Familía/ 

vínc. na 

comun. 

Centro  

de  

Saúde  

3 1 1 1 3 7 2 5 16 

12 16 12 10 60 28 8 5 16 

 

Diversas ações fazem parte do processo de acolhimento, manutenção e inclusão na 

comunidade quando a possibilidade de alta é indicada. 

O trabalho técnico se refere a reuniões de preparação para acolhimento, o que envolve 

visitas, atendimentos individuais, reuniões com a equipe interna que irá receber o novo 

morador, com a finalidade de esclarecer as peculiaridades de cada caso. 

Para assegurar um primeiro contato bem sucedido, o novo morador visita a casa em plantões 

alternados para que a equipe em regime de plantão 12x36 tenha contato com o novo morador 

e possa expressar dúvidas e percepções antes de sua vinda em definitivo. Também fazemos 

uma experiência de pernoite durante a semana, quando temos Assistente Social e 

Coordenadora presentes, para enfim receber o novo morador definitivamente. 

Equipe de referência: 

 1 Chefe de Setor (Psicólogo) 

 1 Assistente Social 

 8 Agentes de ação social 

 3 Agentes operacionais 

 2 Cozinheiros 

 1 Motorista 
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Desafios avaliados durante a execução das atividade s 

Agentes de Ação Social em número suficiente para dar suporte às atividades que exigem 

monitoramento estreito;  

Metas para 2016 

 Contratação de profissional para supervisão institucional e supervisão de casos; 

 Locação de casa que atenda as necessidades dos usuários em suas atividades de 

vida diária, bem como adequação das atividades da equipe técnica e funcionários; 

 Aquisição de equipamentos e mobiliários; 

 Ampliar a rede para os moradores com atividades que preencham tanto 

necessidades de convivência comunitária, como diminuam as vulnerabilidades e 

aumentem a autonomia; 

 Qualificar o acesso e uso da cozinha pelos moradores através de orientação nas 

oficinas em conjunto com a Nutricionista que atende o equipamento; 

 Participação da equipe técnica e demais funcionários em Âmbito Municipal, Estadual 

e Nacional de Encontros, Seminários, Congressos e outros eventos para a 

disseminação da proposta, divulgação da Experiência e contribuição na construção 

da política de Acolhimento em Residência Inclusiva; 

 Capacitação e Supervisão para a equipe focando o trabalho com a população 

atendida no reordenamento da Residência Inclusiva; 

 Reuniões com os funcionários para avaliação, planejamento, capacitação continuada 

da equipe, discussão de casos visando à qualificação da equipe e melhoria da 

qualidade de vida dos moradores. 
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SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES 
PUBLICAS E DE EMERGENCIAS 
O Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências é um 

serviço ofertado dentro da Proteção Social Especial de Alta Complexidade que promove 

apoio e proteção à população atingida por situações de emergência e calamidade pública, 

com a oferta de alojamentos provisórios, atenções e provisões materiais, conforme as 

necessidades detectadas. Assegura-se acolhimento imediato em condições dignas e de 

segurança, sempre que identificado perdas e danos principalmente em decorrência das 

chuvas realizando-se o cadastro a população atingida. 

Outra ação se refere à articulação da rede de políticas públicas e redes sociais de apoio para 

provimento de parte das necessidades detectadas e inserção na rede socioassistencial. 

 

DESAFIOS 

 Atuação intersetorial e em rede; 

 Abrigo emergencial autogerido, nem sempre atende ao perfil dos acolhidos. 
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Resultados alcançados com as atividades realizadas 

 Capacitação da Equipe Técnica de Plantonistas; 

 Participação de encontros e reuniões do Grupo GETAH – Plano Municipal Integrado 

de Ações Humanitárias para situações de desastres. 

 Participação do Serviço no Comitê Cidades Resilientes; 

 Famílias acolhidas retornaram aos territórios de origem; 

 Discussão de casos das famílias acolhidas e/ou atendidas por este Serviço; 

 Assegurado acolhimento Institucional em condições dignas e de segurança; 

 Famílias atendidas inseridas na rede socioassistencial. 

 Atendimentos emergenciais a 102 famílias devido à situação de chuvas intensas e 

incêndios; 

 Disponibilização de 168 cestas básicas, 153 colchões e 33 cobertores; 

 

Metas para 2016 

 Maior participação das demais políticas para atendimento dos usuários nas suas 

reais necessidades; 

 Reuniões de capacitação para os plantonistas; 

 Articulação com os territórios; 
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 Vigilância Socioassistencial 
A Vigilância Socioassistencial, estabelecida como função da Política de Assistência Social, 

deve “analisar territorialmente a capacidade protetiva das famílias e nela a ocorrência de 

vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos”. (Lei nº 12.435, de 06 de julho de 

2011. Altera a Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993). 

Desse modo, a NOB/SUAS-2012 reitera a importância da Vigilância Socioassistencial na Lei 

Orgânica de Assistência Social - LOAS e na Política Nacional de Assistência Social – PNAS 

dando concretude ao SUAS brasileiro. 

Assim, a Vigilância Socioassistencial deve fornecer informações que: 

I – contribuam para que as equipes dos serviços socioassistenciais avaliem sua própria 

atuação; 

II – ampliem o conhecimento das equipes dos serviços socioassistenciais sobre as 

características da população e do território de forma a melhor atender às necessidades e 

demandas existentes; 

III – proporcionem o planejamento e a execução das ações de busca ativa que assegurem a 

oferta de serviços e benefícios às famílias e indivíduos mais vulneráveis, superando a 

atuação pautada exclusivamente pela demanda espontânea. (Norma Operacional Básica do 

Sistema Único de Assistência Social – NOB/SUAS, 2012). 

Ao fazer a gestão, produzir e analisar as informações construindo indicadores sociais, a 

Vigilância Socioassistencial contribui para o caráter preventivo e ativo do SUAS, minimizando 

os riscos e os agravos sociais. Assim, tem sua influência nos serviços da Proteção Social 

Básica e Especial no que se refere a planejamentos, diagnósticos e produção de análises 

subsidiadas pelo Cadastro Único de Programas Sociais. 

Em 2015, avançamos na continuidade das ações e na estruturação da área de Vigilância 

Socioassistencial, conforme proposto no Plano Municipal de Assistência Social – PMAS 

2014-2017. Nesse sentido, podemos destacar a consolidação de documentos com 

informações sistematizadas sobre os territórios e sobre o Cadastro Único para Programas 

Sociais, que foram apresentados e discutidos com as equipes dos DAS e CRAS, para 

validação dos mesmos e posterior divulgação através do site da Secretaria, sendo eles: o 

RIS – Relatório de Informações Sociais (com duas versões disponíveis) e, o Perfil das 

Famílias do Cadastro Único em Campinas, em fase de atualização para a segunda versão. 

 

“A Área de 
Vigilância 
Socioassistencial é 
responsável pelas 
atividades de 
planejamento, 
organização e 
execução de 
ações 
desenvolvidas pela 
gestão e pelos 
serviços, 
produzindo, 
sistematizando e 
analisando 
informações 
territorializadas 
sobre as situações 
de vulnerabilidade 
e risco que 
incidem sobre 
famílias e 
indivíduos e, sobre 
os padrões de 
qualidade e oferta 
dos serviços e 
benefícios 
socioassistenciais. 
” 
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Também trabalhamos na elaboração do relatório com os Indicadores do CRAS e Indicadores 

do CREAS – ID CRAS e ID CREAS, tomando como referência o boletim informativo do 

MDS/SAGI, com a metodologia de cálculo para os índices, que são gerados a partir de 

informações coletadas anualmente no Censo SUAS. 

Ao longo do ano, investimos no desenvolvimento de um site específico da Vigilância 

Socioassistencial, ligado ao da SMCAIS, para facilitar a organização e disponibilização de 

informações que vem sendo produzidas, bem como dar visibilidade ao trabalho desenvolvido 

pelas Coordenadorias, estabelecendo canais de comunicação e ampliando o acesso à 

informação. 

Realizamos, em novembro, o I Seminário da Vigilância Socioassistencial, em conjunto com a 

Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da PUC Campinas, com o tema: “Diálogos 

entre Universidade, Poder Público e Rede de Serviços”, que contou com a participação do 

Coordenador da Vigilância Socioassistencial no MDS, bem como aproximadamente 200 

pessoas, entre técnicos, docentes e pesquisadores interessados no tema. O objetivo do 

Seminário foi de fortalecer a aproximação com as equipes dos serviços dos territórios, 

possibilitando novas análises e o levantamento de propostas para implementação das ações 

de vigilância social no município. 

Outro evento importante, foi o lançamento da nova versão do SIGM – Sistema Integrado de 

Governança Municipal ou Cadastro Social do Município, realizado em dezembro. O SIGM 

vem sendo utilizado por toda a rede de serviços socioassistenciais, constituindo-se em 

ferramenta importante para o registro das informações sobre famílias e indivíduos atendidos, 

permitindo a elaboração de relatórios, prontuário eletrônico e identificação das 

vulnerabilidades e demandas por serviços. A nova versão do SIGM foi desenvolvida a partir 

dos diálogos com os usuários do sistema, que trouxeram propostas para melhorias de 

usabilidade, novos relatórios, procedimentos mais simples para o registro dos atendimentos, 

inclusive atendimentos em grupo, além da integração com o Cadastro Único para Programas 

Sociais do Governo Federal, permitindo a padronização na metodologia de coleta de 

informações sobre as famílias e indivíduos. 

Também destacamos participações em eventos importantes, ao longo do ano, que 

contribuíram para as nossas discussões e para a organização de materiais e propostas. 

Citamos as Conferências Municipais, o Encontro Nacional de Vigilância Socioassistencial, a 

participação nos Encontros para discussão do Cadastro Único nas Metrópoles, os Seminários 

e cursos sobre o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil – MROSC. 
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Participamos ativamente, em conjunto com os demais Departamentos da Secretaria, com o 

Gabinete e a Procuradoria Descentralizada, da discussão e organização do processo de 

cofinanciamento dos serviços socioassistenciais, realizando grupos de trabalho para 

elaboração de proposta para os editais de Chamamento Público, levando em consideração 

a vigência da Lei 13.019/2014, que embora não tenha se efetivado em 2015, repercutiu na 

revisão dos nossos processos, no que diz respeito às regras e organização do Chamamento 

para estabelecimento de convênios para execução dos serviços. Foram várias reuniões, tanto 

para estudo da Lei como para levantamento de informações, reorganização de processos 

internos de trabalho, estudos de custo dos serviços e das equipes de referência. Envolveram 

diretamente a Coordenadoria Setorial de Avaliação e Controle – CSAC, bem como a 

Coordenadoria Setorial de Gestão de Convênios, que acompanharam todo o processo, 

trazendo contribuições importantes para as discussões, bem como conduzindo os “Plantões 

de Dúvidas” realizados após a publicação dos Editais de Chamamento Público. 

Também finalizamos, por meio da CSAC, o processo de levantamento de dados e a 

consolidação do CNEAS – Cadastro Nacional das Entidades de Assistência Social, conforme 

diretrizes do MDS. 

Demos continuidade às reuniões com as Coordenadorias que compõem a Vigilância 

Socioassistencial, buscando a integração entre as ações desenvolvidas e melhorias nos 

processos de trabalho, destacando a importância do diálogo com o DOAS e DGDS, para 

construção conjunta das ações da Vigilância no âmbito da Secretaria. 

Aguardamos ainda a reestruturação organizacional da SMCAIS para a constituição da 

Vigilância Socioassistencial como Departamento, entre os desafios identificados para o 

próximo ano. No entanto, consideramos que avançamos na produção e disseminação das 

informações, bem como na organização das nossas atividades, ampliando nossa atuação ao 

longo do ano. Destacamos ainda que conseguimos organizar as ações de apoio 

administrativo à gestão da VS, por meio da realocação de uma profissional de outra 

Coordenadoria, o que significou melhorias no acompanhamento dos protocolos e agilidade 

nos encaminhamentos e organização das documentações no âmbito da Vigilância. 

Para darmos prosseguimento às nossas ações, destacamos alguns desafios postos para o 

ano de 2016. São eles: 

 Continuidade no estabelecimento das interfaces entre as coordenadorias da 

Vigilância e os demais Departamentos da Secretaria, especialmente o DOAS, 

aproximando o diálogo com as equipes dos territórios; 
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 Consolidação do site da VS como estratégia de comunicação e divulgação das 

informações para a rede socioassistencial, órgãos de controle social e demais 

políticas sociais, garantindo a atualização sistemática do material produzido; 

 Elaboração de novos estudos, considerando dados do Censo SUAS, Censo IBGE, 

Cadastro Único, bem como construção de indicadores adequados aos serviços; 

 Divulgação do planejamento da Vigilância e suas Coordenadorias, com 

monitoramento sistemático das etapas por cada área; 

 Elaboração do Mapa de Serviços e Vulnerabilidades, permitindo melhor identificação 

das situações em cada território; 

 Realização do II Seminário da Vigilância Socioassistencial em Campinas, dando 

continuidade às discussões e aproximação com os serviços; 

 Estabelecimento de processos de trabalho adequados para a organização do 

cofinanciamento, em consonância com a legislação vigente. 

 

Gisleide Abreu 

Responsável pela Área de Vigilância Socioassistencial 

Coordenadoria Setorial de Monitoramento e Avaliação  
A Coordenadoria Setorial de Avaliação e Controle (CSA C) compõe, no 

organograma da SMCAIS, a área da Vigilância Socioassistencial, e é responsável pelo 

monitoramento e avaliação da rede de serviços socioassistenciais conveniada a esta 

SMCAIS. 

 O monitoramento consiste em um processo permanente e contínuo, de 

acompanhamento da execução dos serviços em relação a seus objetivos e metas, e à 

adequação à Política Nacional de Assistência Social e às diretrizes do município. Deve prover 

informações para a gestão pública, Conselhos Municipais e demais órgãos de controle.  

  A definição e coleta de indicadores compõe o processo de trabalho, e são produzidos 

regularmente com base em diferentes fontes de dados, permitindo medir se objetivos e metas 

estão sendo alcançados.  

 O monitoramento se dá em processos “à distância” e presenciais, e traz em si uma 

vertente instrutiva, permitindo e orientando medidas corretivas para melhor qualidade na 

execução dos serviços. 

Descrição das Atividades em 2015 

Processos de Trabalho: 
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No ano de 2015 a metodologia utilizada pela CSAC consistiu nas seguintes ações: 

 Monitoramentos in loco: reuniões realizadas nos serviços com a presença de 

profissionais, tendo como norteador um instrumental de monitoramento, em que são 

analisadas as ações oferecidas e sua consonância com o Plano de Trabalho 

apresentado, bem como o número de usuários atendidos e resultados obtidos. O foco 

se dá de acordo com as diretrizes da Política Nacional de Assistência Social, que 

consiste no trabalho com o usuário, família e comunidade, de acordo com a 

especificidade de cada serviço ofertado, e no Plano de Trabalho apresentado pela 

entidade para a formalização do convênio; 

 Monitoramentos externos: reuniões com os mesmos objetivos acima apontados, 

porém realizadas fora do espaço físico do serviço; 

 Monitoramentos coletivos: reuniões realizadas em rede, composta por uma mesma 

rede de serviços, onde são compartilhados os dados obtidos no monitoramento de 

forma geral e discutidas as diretrizes comuns, bem como esclarecimento de dúvidas 

e orientações necessárias; 

 Visitas técnicas: visitas não agendadas, com o objetivo de observar o cotidiano da 

entidade, bem como tratar de questões específicas que se fizerem necessárias de 

acordo com a especificidade de cada serviço; 

 Acompanhamento de instrumental on line (CIPS – Coleta de Informações de 

Programas Sociais), através de informações fornecidas pelos próprios serviços 

mensalmente, de acordo com instrumental construído pela CSAC, com a participação 

dos serviços e outros setores da SMCAIS. 

 Os serviços são divididos entre técnicas de referência, por tipo de Proteção Social 

(Básica, Especial de Média Complexidade e Especial de Alta Complexidade) e Serviços 

Complementares. Na Proteção Social Básica a divisão se dá por região/território, conforme 

diretriz do SUAS. 

 

Atividades Realizadas 

Em 2015, a CSAC realizou o monitoramento sistemático de toda a rede cofinanciada pela 

SMCAIS, composta por 200 serviços, executados por 92 entidades de Assistência Social. 
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Figura 65 - Monitoramento e Visitas Técnicas 

 

Figura 66 - Monitoramento e Visitas Técnicas por Proteção 

Outras atividades exercidas por esta Coordenadoria foram: 

 Apoio técnico ao Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), com a 

elaboração de 06 Pareceres Técnicos referentes a entidades que solicitaram 

inscrição; 

 Apoio técnico ao Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente 

(CMDCA), com a elaboração de 09 Pareceres Técnicos referentes a entidades que 

solicitaram inscrição; 
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 Apoio técnico ao Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente 

(CMDCA), na análise de Planos de Trabalho para obtenção de recursos do Fundo 

Municipal da Criança e do Adolescente (FMDCA); 

 Monitoramento de 82 entidades executoras de serviços socioassistenciais que 

receberam recurso do FMDCA; 

 Respostas a 18 denúncias referentes a entidades cofinanciadas, através do Disque 

Denúncia e 156; 

 Participação em reuniões de rede, gestão operacional, Grupos de Trabalho, 

Conselhos Municipais (CMAS, CMDCA e CMPD), e outras; 

 Participação em capacitações oferecidas para a rede de serviços; 

 Elaboração de Relatórios e apresentações com os dados de monitoramento para 

esta SMCAIS, Conselhos Municipais e outros órgãos de controle; 

 Acompanhamento do instrumental on line (CIPS) dos serviços, tabulação e 

divulgação dos dados para a rede de serviços; 

 Execução do processo de cofinanciamento 2016 nas seguintes etapas: provimento 

de informações e participação nas reuniões para definição dos serviços e metas a 

serem cofinanciados; participação em grupos de trabalho para elaboração dos 

Editais de Chamamento, participação nas reuniões do CMAS, Plantão de Dúvidas às 

entidades em relação aos Editais de Chamamento, organização e participação das 

Comissões de Análise; devolutiva às entidades que não foram habilitadas; 

 Apoio na operacionalização do banco de dados do Prato Cheio e CENSO SUAS; 

 Elaboração dos Pareceres de Cumprimento do Objeto para entrega ao Tribunal de 

Contas; 

 Participação no I Seminário da Vigilância Socioassistencial do município, compondo 

na organização das informações e na condução do Seminário; 

 Reuniões de equipe semanais, e reuniões de Planejamento; 

 Ampliação do projeto piloto de avaliação dos usuários, com a seguinte participação: 

 

 

 

Proteção 

Social 

Serviço  Unidades  Usuários  Familiares  Funcionários  

Básica SCFV – 06 a 

14 anos 

1 64 37 9 
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Básica SCFV – 15 a 

24 anos 

2 94 13 0 

Básica SCFV – Centro 

de Convivência 

Inclusivo e 

Intergeracional 

1 52 0 7 

Especial de 

Média 

Complexidade 

PAEFI 9 172 (não se 

aplica, uma 

vez que o 

atendimento 

é para a 

família) 

98 

Especial de 

Alta 

Complexidade 

Abrigos 

População de  

Rua 

4 51 0 0 

Especial de 

Alta 

Complexidade 

Casa Lar 1 7 0 0 

Serviço 

Complementar 

Atendimento a 

Pessoas com 

Deficiência 

1 0 25 0 

TOTAL  19 440 75 114 

 

 Supervisões para a equipe: Supervisão institucional e supervisão sobre o processo 

de trabalho do monitoramento 
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Figura 67 - Capacitações, Reuniões e Seminários 

Estrutura da CSAC 

Equipe composta por 13 profissionais, sendo: 

 1 coordenação  

 1 assistente social – apoio interno 

 1 assistente administrativo 

 1 analista de TI 

 9 técnicas de monitoramento (8 assistentes sociais e 1 psicóloga). 

Em relação à referência de monitoramento, a divisão se deu da seguinte forma: 

Proteção Social Básica: 

 Região Norte: 1 psicóloga 

 Região Leste: 1 assistente social  

 Região Sul: 1 assistente social  

 Região Noroeste: 1 assistente social  

 Região Sudoeste: 1 assistente social  

Proteção Social Especial de Média Complexidade: 

 PAEFI e serviços para crianças e adolescentes: 1 assistente social  

 Serviços para adultos: 1 assistente social  

Proteção Social Especial de Alta Complexidade: 

0

100

200

300

400

500

600

CAPACITAÇÕES OUTROS REUNIÕES SEMINÁRIOS

Capacitações, Reuniões e Seminários

TOTAL MÉDIA POR TÉCNICO



Pág. 183  
Vigilância Socioassistencial  

   

 

 Crianças e adolescentes: 1 assistente social  

 Adultos e idosos: 1 assistente social  

Serviços Complementares: 

 PCD: 1 assistente social  

 Abrigos para Pessoas em Trânsito: 1 assistente social 

 

Figura 68 - Número de Serviços Monitorados 

 

 

Figura 69 - Número de Serviços monitorados por técnico 
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Desafios durante a execução das atividades 

 Definição e construção de indicadores de avaliação dos serviços 

 Registro e arquivo, nos respectivos processos, das informações do monitoramento e 

avaliação 

 Entidades com dificuldades na elaboração de ofícios, documentos e cumprimento 

dos prazos estipulados, no que diz respeito ao processo de chamamento para 

celebração de convênios e nas orientações do processo de monitoramento  

 Superar ideia de ”fiscalização” e trabalhar na perspectiva de apoio institucional, 

trabalhando em parceria com as entidades na resolução dos problemas identificados 

 Busca de unidade e maior ênfase no trabalho em equipe, ao invés de ações 

individualizadas  

 Maior utilização do SIGM como ferramenta de monitoramento, além do CIPS. 

 

Resultados Alcançados 

 Início de supervisão / capacitação continuada para a equipe da CSAC, para reflexão 

crítica sobre o papel do monitoramento (conceito de apoio institucional X 

fiscalização);  

 Início de supervisão institucional para tratar das relações interpessoais 

 Ampliação de 1 técnica (assistente social) na equipe, além do retorno de 1 técnica 

(assistente social) de licença maternidade, o que efetivamente significou um aumento 

de 2 técnicas na equipe; 

 Melhoria na estrutura física de trabalho, com a aquisição de novos computadores, 

mesas e cadeiras; 

 Compartilhamento de atribuições do processo de cofinanciamento em toda a 

SMCAIS, tirando da CSAC várias atribuições que não estavam estritamente 

relacionadas à sua atuação e focando o papel técnico; 

 Monitoramento de 100% da rede de serviços cofinanciada; 

 Monitoramento de 100% das entidades de assistência social que receberam recurso 

do FMDCA; 

 Ampliação do projeto piloto de participação dos usuários no monitoramento e 

avaliação, com a aplicação em uma entidade por cada técnica; 

 Continuidade e aprimoramento no fluxo de informações com a Coordenadoria de 

Prestação de Contas, com visitas às entidades realizadas em conjunto pelos dois 

setores; 
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 Continuidade da qualificação no fluxo com outros setores da SMCAIS, na 

composição com a área da Vigilância Socioassistencial. 

 

Desafios e metas para 2016 

 Composição com a equipe técnica da Área de Vigilância Socioassistencial, 

integrando as informações de demanda dos territórios X oferta de serviços, na 

devolutiva desses dados à rede socioassistencial e na organização de um II 

Seminário da Vigilância Socioassistencial do município; 

 Continuidade e aprimoramento do projeto de participação dos usuários no 

monitoramento; 

 Continuidade e aprimoramento de fluxo contínuo de troca de informações com a 

Coordenadoria de Prestação de Contas e com o DOAS – Departamento de 

Operações da Assistência Social; 

 Continuidade no processo de supervisão / capacitação continuada; 

 Definição de protocolo e fluxo de monitoramento e visitas, sendo: 

• 1 visita,  a cada 4 meses, por serviço executado  

• Elaboração de relatório quadrimestral a ser anexado no processo administrativo 

da entidade, 

• Elencar algumas entidades a serem monitoradas em conjunto com outras áreas, 

contando com mais de um técnico da CSAC, composição com o setor de 

Prestação de Contas e o DOAS, e outros profissionais da SMCAIS (economista, 

analista de processos etc), com Plano de Ação de Monitoramento a ser 

desenvolvido para cada uma delas. 

Coordenadoria de Transferência de Renda e Cadastro Social 
A Coordenadoria de Transferência de Renda e Cadastro Social realiza a gestão do Cadastro 

Único Federal e dos Programas de Transferência de Renda, a saber: Programa Bolsa Família 

(PBF), Programa Estadual Ação Jovem e Renda Cidadã.  

A gestão ocorre através do cadastro de beneficiários, atualização dos bancos de dados, 

sistematização das informações e ações de cumprimento das condicionalidades do PBF.  

Ademais, a Coordenadoria cadastra e gerencia, no âmbito municipal, o Sistema Integrado de 

Governança Municipal – SIGM, para integração das informações sociais as quais se 

materializam em ferramentas para execução e gestão dos serviços e programas da rede 

socioassistencial pública e privada do Sistema Único de Assistência Social – SUAS. 
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Famílias na Base de Dados do Cadastro Único de Camp inas 

Os dados revelam que o município, em 2015, apresentou uma média de 65.000 famílias no 

Cadastro Único Federal, com acréscimo mensal médio de 1000 famílias novas. Em janeiro e 

julho foi realizado um procedimento pelo Ministério do Desenvolvimento Social – MDS, 

denominado de exclusão lógica, o qual consiste na exclusão das famílias que não possuem 

nenhum benefício vinculado e que não atualizavam o cadastro há mais de 48 meses; este 

procedimento ocorrerá, sistematicamente, a cada 6 meses. 

 

Figura 70 - Evolução Cadastro Único 2015 

O Cadastro Único Federal é realizado de forma descentralizada em 16 postos de 

cadastramento instalados nas 5 regiões administrativas de Campinas. 

Reitera-se sua utilização como banco de dados para 9 Programas Federais: 

1. Programa Bolsa Família;  

2. Benefício de Prestação Continuada - BPC; 

3. Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI; 

4. Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego- Pronatec; 

5. Alíquota reduzida INSS aos empreendedores individuais e às “donas de casa” com 

baixa renda para fins de aposentadoria; 
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6. Tarifa Social de Energia Elétrica - realiza-se o cadastro com emissão de declaração, 

conforme modelo e tratativas com a concessionária Companhia Paulista de Força e Luz 

(CPFL)  e a Gestão do Cadastro Único; 

7. Tarifa Social de Água - família beneficiada do PBF com acesso ao desconto 

concedido pela Sanasa; 

8. Carteira do Idoso - após validação dos dados no Sistema SUASWeb, realiza-se a 

emissão da carteira, que é válida por 2 anos; 

9. Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV – realiza-se o cadastro das famílias 

referenciadas pela Secretaria Municipal de Habitação, Companhia de Habitação Popular de 

Campinas e PMCMV Entidades, com emissão de relatórios à Caixa Econômica Federal - 

CEF. 

Importante registrar que, em 2015, o Programa Estadual Viva Leite e  o Programa Municipal 

Nutrir Campinas, ambos vinculados ao Departamento de Segurança Alimentar - DSAN, 

passaram a  utilizar a base de dados do Cadastro Único. 

No processo de cadastramento a Coordenadoria dispõe de 43 entrevistadores e 3 

supervisoras,  descentralizados em 16 postos de atendimento, instalados  nos Distritos de 

Assistência Social - DAS,  Centros de Referência de Assistência Social - CRAS, Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social - CREAS e Centro Pop. 

Para atendimento às pessoas e famílias com dificuldades de acesso aos postos, 

disponibilizamos agentes de cadastramento para realização do mesmo nos serviços que 

compõem a rede socioassistencial privada de Campinas, de acordo com a demanda 

identificada e a possibilidade de deslocamento dos agentes.  

A equipe conta também com 4 teleoperadores, os quais realizam o serviço ativo de 

confirmação de agenda, retorno de demandas acerca do cadastro e concessão de benefícios. 

Há ainda o serviço receptivo, que atende às solicitações de consultas a benefícios, 

esclarecimentos de dúvidas e efetivação dos agendamentos, através de emails. 

 Em  2015, elaboramos, em conjunto com o analista de processos, o Guia de Informações e 

Procedimentos de Programas Usuários do Cadastro Único, disponibilizado na página da 

Secretaria de Cidadania, Assistência e Inclusão Social - SMCAIS, link na área da Vigilância 

Socioassistencial, acessível à população e, também, com acesso  restrito aos entrevistadores 

para aprimoramento dos fluxos da Coordenadoria, com vistas ao apoio das ações 

descentralizadas dos postos de cadastro.  
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Também participamos de quatro Encontros dos Gestores do Cadastro Único nas Metrópoles, 

uma iniciativa dos municípios, com apoio do MDS/SENARC, que tem como proposta discutir 

e propor melhorias para o enfrentamento das situações relacionadas à operacionalização do 

Cadastro Único nas metrópoles, como por exemplo, a interface com o Programa Minha Casa 

Minha Vida, discussão com representante dos programas usuário do cadastro, informações 

antecipadas sobre demandas que surgirão, etc. 

Gestão de Benefícios Programa Bolsa Família - PBF 
O Programa Bolsa Família - PBF, é um programa de transferência de renda, com 

condicionalidades, para atendimento às famílias em situação de pobreza1 e extrema 

pobreza2.  

Os procedimentos de identificação das famílias ocorrem através do Sistema de Benefícios ao 

Cidadão - SIBEC, da Caixa Econômica Federal e do envio nominal aos serviços DAS/CRAS, 

agentes de cadastramento, teleoperadores e Sistema Municipal 156, para a devida 

informação aos requerentes sobre a liberação ou não do benefício. 

 

Figura 71 - Novas Concessões PBF 2015 

                                                      
 

 

1 Famílias com renda per capita entre R$ 77,01 e R$ 154,00, nesse caso, a família tem direito 
aos benefícios variáveis de acordo com o número de crianças, jovens, gestantes ou nutrizes 
residentes no domicilio, limitado a cinco variáveis e dois benefícios variável jovem por família. 
2 Famílias com renda per capita inferior a R$ 77,00, nesse caso, além dos benefícios variáveis 
acessam ao benefício básico e quando não alcançam a per capita de R$ 77,00 recebem um 
complemento denominado benefício de superação da extrema pobreza. 
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As condicionalidades dispostas no programa estão vinculadas a saúde e educação, seu 

descumprimento gera sanções como advertência, bloqueio ou suspensão, informado por 

meio de relatórios extraídos do Sistema de Condicionalidades - SICON. Essa ação nos 

mobiliza para a permanente interface com os representantes das citadas políticas sociais, a 

fim de efetivar o acompanhamento às famílias e prevenir situações de risco social.  Segue 

gráfico dos descumprimentos, lembrando que os da educação são bimestrais e os da saúde 

semestrais. 

Para intervir em registros de bloqueios do benefício referentes à condicionalidade de 

educação, esta coordenação está classificando os motivos com características mais graves 

e estabelecendo diálogos com as escolas, serviços da rede socioassistencial e da saúde, na 

perspectiva de ampliar as articulações institucionais minimizando o número de recursos3 e 

bloqueios. 

 

Figura 72 - Descumprimento de Condicionalidades 

 

                                                      
 

 

3 Trata-se de recurso advindo da família com justificativa da baixa frequência dos filhos à 
escola (bulling, desinteresse pela escola, violência doméstica, tratamento saúde, conflitos 
dinâmica familiar, entre outros). 
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Figura 73 – Recursos 

Considerando a necessidade de ampliação do índice de acompanhamento das 

condicionalidades da Saúde, tornou-se premente a realização de reuniões nos cinco Distritos 

de Saúde, para discussão sobre o acompanhamento. Ademais, aproveitou-se a oportunidade 

para retomada da proposta de reuniões periódicas, visando fortalecer a integração entre a 

Saúde, Educação e Assistência Social na condução do Programa.  

A ação com a Secretaria de Saúde envolveu o nível central, equipes de apoiadores, 

coordenadores descentralizados, os quais apontaram as seguintes dificuldades e 

encaminhamentos acerca do acompanhamento às famílias:  

 Cadastro com informação da Unidade Básica de Saúde – UBS, informado pela 

família que, nem sempre, corresponde a UBS de referência do domicílio da mesma. 

Diante disso, os agentes de cadastramento foram orientados a informar a UBS de 

acordo com o domicílio; 

 Cerca de 7000 famílias identificadas no Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional 

– SISVAN, não estavam vinculadas as UBS, impossibilitando sua localização e 

acompanhamento. Para tanto, a Coordenadoria realizou diretamente o procedimento 

de vinculação de todas as famílias. 

Em cumprimento a Norma Operacional do MDS que dispõe sobre a certificação dos 

entrevistadores do cadastro, referenciamos doze agentes de cadastramento para o curso de 

Gestão do Cadastro Único e dois servidores municipais para a Gestão de Benefícios.  

Ainda em observância as Normativas Federais, foi publicada a Instrução Operacional nº 

76/2015 - SENARC/MDS que determina os procedimentos, prazos e repercussões para a 

atualização cadastral das famílias incluídas nos processos de Averiguação e Revisão 
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Cadastral de 2015. Esses processos articulados nos permitiram um conhecimento ampliado 

acerca da demanda prioritária para atualização dos cadastros, contribuindo com o Plano de 

Ação da Coordenadoria. 

Assim, a Revisão Cadastral e a Averiguação Cadastral são dois processos distintos, mas que 

visam atingir objetivos comuns, quais sejam garantir a veracidade e a atualidade dos dados 

declarados no Cadastro Único por meio da atualização cadastral.  

No âmbito da Averiguação Cadastral realizaram-se dois tipos de procedimentos: 

1. Atualização cadastral com visita domiciliar obrigatória 

2. Atualização cadastral no posto de cadastramento. 

Para o primeiro procedimento e com apoio de transporte dos Distritos de Assistência Social - 

DAS, alcançamos 827 famílias, as quais detalhamos abaixo: 

 397 foram localizadas e feita a atualização cadastral no domicílio; 

 14 não residem mais no município:  

 416 com endereços incorretos e/ou não encontrados nos domicílios; desse universo, 

95 procuraram, posteriormente, pelo posto de cadastramento para a atualização 

cadastral; 

Em relação aos benefícios, tivemos: 

 177 benefícios liberados em consonância com os critérios do programa, sendo que 

6 estão em processo de liberação; 

 214 benefícios cancelados por descumprimento do critério de renda. 

Destacamos que, em demandas pontuais, foram realizadas visitas domiciliares, pela 

assistente social da área de Vigilância Socioassistencial, permitindo esclarecimentos às 

famílias acerca dos critérios do programa e, sobretudo, referenciamentos para a rede 

socioassistencial. 

Com o propósito de integrar as ações do Cadastro com os Serviços, Programas de 

Transferência de Renda e Benefícios do SUAS realizou-se o Projeto Piloto, denominado 

“Rodas de Diálogos” visando criar espaços de formação em serviço que se constituam em 

respostas satisfatórias a serem enfrentadas nos cotidianos de trabalho.  

Neste sentido, as ações foram pautadas pelo conhecimento e atualização de sistemas, fluxos 

e processos de trabalho instituídos e sua conexão com a realidade do atendimento; 

compreensão das dinâmicas de trabalho que envolvem demais equipes dos serviços, 
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concebendo-os como trabalhadores do SUAS; apreensão das discussões acerca da função 

social do SUAS, especialmente dos Programas de Transferência de Renda (desconstrução 

de paradigmas, senso comum entre outros). 

Nesse eixo de intervenções deu-se continuidade, em parceria com a Escola de Governo e 

Desenvolvimento do Servidor - EGDS, aos encontros ampliados com os agentes de 

cadastramento, supervisão e equipe desta Coordenadoria. Esses encontros ocorreram na 

modalidade de cursos e exposições dialogadas, os quais trataram sobre as ferramentas e 

técnicas voltadas para o atendimento ao público.  

Ademais, na perspectiva de integração entre os agentes de cadastramento e supervisoras 

dos postos descentralizados, realizou-se o encontro anual com utilização de dinâmicas 

grupais e danças circulares, como estratégias para trocas de experiências e vivências 

comuns dos cotidianos de trabalho.  

Para dar organicidade e alinhamento frente às demandas dos postos de cadastramento, 

gestão de benefícios e procedimentos operacionais próprios à gestão dos programas de 

transferência de renda, esta Coordenadoria elaborou Plano de Ação, o qual tem direcionado, 

estrategicamente, as prioridades e ações contínuas que exigem planejamento com 

monitoramento. 

Gestão de Benefícios - Programas Ação Jovem e Renda  
Cidadã 
De acordo com Comunicado da Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social 

- DRADS Campinas, o Sistema Pró Social e os Programas Estaduais de Transferência de 

Renda - Ação Jovem e Renda Cidadã, estão em fase de revisão, motivo pelo qual foram 

suspensas novas inclusões de beneficiários, desde o mês de maio/2015.  

Os gráficos a seguir apontam a diminuição do número de famílias, considerando não haver 

inclusões no período. 
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Figura 74 - Evolução Programa Ação Jovem 2015 

 

 

Figura 75 - Evolução Programa Renda Cidadã 2015 

Dentre as ações permanentes da Coordenadoria realizamos, durante o ano, as agendas 

bimestrais com o Grupo Gestor de Transferência de Renda, que conta com a participação de 

representantes dos DAS, CRAS e Coordenadoria de Proteção Social Básica, ocasião em que 

os serviços acompanham e validam as ações de gestão e execução dos programas de 

transferência de renda do município.   

Sistema Integrado de Governança Municipal – SIGM 
O SIGM constitui-se num sistema municipal de informações para o cadastro de pessoas e 

famílias, com vinculação aos diferentes programas sociais, permitindo o registro de 

atendimento e prontuário. 
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O sistema conta com aproximadamente 80.000 famílias, entre cadastros que estão ativos e 

inativos. E o número de pessoas e/ou famílias vinculadas a algum serviço, programa ou 

benefício ultrapassa 60.000. 

Vale destacar que estamos com mais de 1.400 usuários do sistema, incluindo os 

entrevistadores, técnicos, gestores e administrativos que compõe a rede socioassistencial do 

município. 

Durante o ano de 2015, o SIGM contou com implementações e desenvolvimento de novas 

funcionalidades, tornando sua utilização mais adequada à realidade dos seus usuários.  

Para dar seguimento as ações de aprimoramento foram realizadas reuniões sistemáticas com 

os técnicos responsáveis pelo desenvolvimento do Sistema, detalhando e testando cada 

funcionalidade a ser alterada.  

Considerando as adequações e melhorias ao longo do ano, realizamos em dezembro um 

evento de lançamento da nova versão do sistema, permitindo a divulgação das 

funcionalidades e um balanço da utilização do SIGM, bem como avanços identificados no 

período. 

Contamos com a presença de 111 representantes dos serviços, bem como convidados 

interessados em conhecer o sistema. 

Concomitante às alterações do desenvolvimento, deu-se continuidade às agendas de 

treinamentos aos novos usuários para as concessões de logins e senhas. A estratégia 

metodológica empregada nos treinamentos prioriza um diálogo inicial acerca da utilização do 

SIGM na qualidade de ferramenta técnica para gestão e execução das ações dos serviços, 

ampliando suas potencialidades para além de um banco de dados e cadastro. Em seguida, 

de forma didática, é realizado o passo a passo em cada funcionalidade do sistema, com 

demonstrações essenciais para o seu uso.  

O gráfico abaixo demonstra o alcance dos treinamentos realizados em 2015: 
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Figura 76 - Alcance dos treinamentos realizados em 2015 

 

 

 

 

Figura 77 - Total de Pessoas - Treinamento SIGM Ano a Ano 
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Desafios durante a execução das atividades 

O processo de revisão e atualização cadastral constitui-se numa ação importante da 

Coordenadoria ao longo do ano, garantindo assim a manutenção e qualidade das 

informações cadastrais das famílias.  

No entanto, o número de famílias não localizadas no domicilio, os endereços errados, bem 

como a infraestrutura necessária para o processo de atualização cadastral, representaram 

desafios constantes para alcançarmos os resultados dessa ação. 

As mudanças de endereço são bastante significativas, gerando por si só uma desatualização 

do cadastro e refletindo na localização das famílias. 

Dentre as famílias que foram contatadas, por meio de agendamento por telefone ou contato 

dos serviços, também encontramos situações de desistência ou não comparecimento para a 

atualização cadastral. Observamos que, por vezes, o não comparecimento está relacionado 

à mudança nas condições atuais da família, que podem resultar no cancelamento de 

benefícios em função da alteração do perfil de renda. 

Também o atraso no início das atividades do Atendimento Móvel, em função de situações 

inerentes ao processo de licitação, compra e adaptação dos veículos, resultou em 

reorganização do processo de atualização cadastral, uma vez que em algumas regiões, com 

dificuldade em acessar as famílias e a Unidade Móvel será um avanço, permitindo 

organizarmos ações pontuais e mobilização das famílias para o cadastramento. 

Com relação ao acompanhamento das condicionalidades do Programa Bolsa Família pela 

Secretaria Municipal de Saúde, também destacamos como dificuldades apontadas pelos 

Apoiadores das Unidades de Saúde, questões conceituais e de entendimento das equipes 

quanto ao Programa e a responsabilidade de cada área no acompanhamento às famílias. 

 

Metas/2016 

Cadastros, Programas e Benefícios 

 Ampliar o número de cadastros a serem realizados/atualizados com visita domiciliar 

conforme preconiza a legislação do Cadastro Único Federal; 

 Construir projeto piloto com Unidades Básicas de Saúde - UBS, da região do Satélite 

Iris para melhorar a identificação das divisões adotadas no território, facilitando a 

vinculação com os cadastros do PBF, com objetivo de ampliar a localização das 

famílias para acompanhamento; 
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 Referenciar os entrevistadores do Cadastro Único que ainda não estão certificados, 

para a realização do curso oferecido pela SENARC/MDS, por meio da DRADS 

Campinas; 

 Realizar o Projeto Cadastros, Serviços, Programas e Gestão Institucional: uma 

relação necessária, o qual subdivide-se nos módulos: 

 Roda de diálogos em todos os postos de cadastro/serviços - DAS/CRAS; 

 Formação em serviço: encontros regionalizados com os agentes de cadastramento, 

supervisão e coordenadoria PTR/Cadastro, em parceria com a EGDS, pautando 

temas que contribuam para a o manejo das técnicas de atendimento ao público e, ou 

relações interpessoais; 

 Gestão no cotidiano de trabalho, encontros em parceira com EGDS, para discutir 

modelos e técnicas de gestão de pessoas/documentos, nos processos constituídos 

entre as supervisoras e coordenadoria de TR/Cadastro; 

 Postos de cadastros em movimento, dois encontros anuais com o coletivo dos 

agentes de cadastramento, abordando dinâmicas para trocas de experiências com 

vistas a compreensão ampliada das diferentes realidades de trabalho; 

 Instruções, fluxos e sistemas, reuniões descentralizadas com agentes de 

cadastramento para atualização, fluxos e novas instruções dos sistemas (V7, SIBEC, 

SIGM, SICON, GABS). 

 Reorganizar as agendas e o fluxo de atendimentos dos postos do Cadastro Único, 

priorizando o cadastro imediato das famílias já em atendimento e a organização das 

demandas de acordo com as prioridades identificadas pelos serviços;  

 Realizar capacitação para o registro de acompanhamento familiar do SICON – 

Sistema de Condicionalidades do Programa Bolsa Família, para as equipes técnicas 

dos CRAS; 

 Implantar mais 2 postos de cadastramento - CRAS Bandeiras e CRAS Campos 

Elíseos; 

 Implantar  Unidades Móveis, duas vans adaptadas facilitando o acesso das famílias 

ao Cadastro Único. As unidades móveis (furgões) são adaptados para o atendimento, 

com rampa para as pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, sinal de Internet, 

toldo para espera externa e capacidade para atender até 3 pessoas por vez. Objetivo 

é poder atender as famílias e indivíduos com dificuldade de informação, acesso e/ou 

locomoção. 

 Dar continuidade aos encontros/treinamentos com os gestores e demais atores das 

Secretarias de Saúde e Educação para o aprimoramento da gestão e 

acompanhamento do programa Bolsa Família. 
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Coordenadoria Setorial de Gestão de Convênios 
Está organizada nos setores de Convênios, Prestação de Contas e Repasses do Terceiro 

Setor com as seguintes funções: 

 Orientar e capacitar as entidades da rede socioassistencial do Município para a 

utilização dos recursos públicos recebidos, bem como na elaboração da prestação 

de contas;  

 Receber, analisar e dar parecer sobre a prestação de contas dos recursos 

repassados às entidades socioassistenciais, por meio do Fundo Municipal de Direitos 

da Criança e do Adolescente (FMDCA), Fundo Municipal de Assistência Social 

(FMAS) e Fundo Municipal da Pessoa Idosa de Campinas (FMPIC);  

 Fazer a gestão e arquivo dos processos administrativos referentes aos repasses de 

recursos públicos às entidades socioassistenciais;  

 Elaborar, encaminhar e atender eventuais requisições referentes à prestação de 

contas da Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social, junto ao 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;  

 Instruir e acompanhar os processos de convênios pleiteados e formalizados junto ao 

Governo Federal, bem como junto a outros órgãos públicos que repassam recursos 

por meio do FMDCA;  

 Alimentar os sistemas, providenciar e enviar os documentos preparatórios e de 

prestação de contas, referentes aos recursos repassados Fundo a Fundo, pelo 

Governo Estadual e Federal;  

 Acompanhar a execução financeira e elaborar a prestação de contas dos recursos 

provenientes de convênios;  

 Prestar esclarecimentos aos Conselhos Municipais, quando solicitado. 

Descrição das atividades realizadas em 2015 

Prestação de Contas: 

Durante todo o ano de 2015, foram realizadas reuniões semanais com a equipe, com 

discussão de casos, esclarecimentos de dúvidas, acompanhamento das análises por meio 

do relatório de prestação de contas por Status emitido pelo PDC e orientações gerais. 

Reuniões com a IMA para especificações do Sistema PDC visando melhorias e novas 

funcionalidades, também possibilitaram maior controle e agilidade no trabalho de 

acompanhamento das prestações de contas. 

Entre as novas funcionalidades, que contribuíram para agilizar o processo de análise, 

podemos destacar o controle de entrega e validade das Certidões via Sistema PDC. 
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Em 2015, o setor de Prestação de Contas contou com 11 técnicos e as entidades foram 

distribuídas conforme o porte e a complexidade da entidade, totalizando 122 entidades 

Conveniadas e/ou Subvencionadas. 

No período de agosto/2015 a novembro/2015 foram realizadas 10 capacitações, com 

representantes de 106 entidades, sendo que compareceram 143 participantes. 

As entidades receberam informações acerca de elaboração de plano de aplicação, provisão, 

alteração de plano de aplicação, documentos complementares da prestação de contas, 

regularidade no pagamento dos encargos trabalhistas, movimentação bancária, utilização do 

sistema de prestação de contas PDC, prazos de prestação de contas mensal e anual, 

medidas a serem aplicadas em casos de inadimplência, elaboração de Anexos e outros 

documentos e exigências do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

Demonstramos abaixo dados quantitativos da evolução da análise realizada no primeiro 

semestre de 2015: 

Tabela 32 - Quantitativos da evolução da análise 

 

 

Figura 78 - Análise da Prestação de Contas 
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Em comparação ao mesmo período no ano passado (ref.2014), em 23/09/2014, o percentual 

de prestação de contas finalizado era de 52,29%. 

Sendo assim, consideramos que a composição da equipe com servidores efetivos possibilitou 

a realização do trabalho por técnico de referência, de forma muito próxima às entidades, com 

orientação e acompanhamento das prestações de contas sistematicamente e retorno das 

análises em tempo considerado satisfatório. 

Demonstramos abaixo dados quantitativos da análise realizada em 2015: 

Tabela 33 - Dados quantitativos da análise realizada em 2015  
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Ocorre que em julho/2015 tivemos a exoneração de 1 técnica de prestação de contas e em 

Janeiro/2016 mais 1 técnico exonerado, ambos a pedido. 

Por consequência destas exonerações, podemos constatar que, estas impactaram 

diretamente no trabalho realizado pelo setor de prestação de contas. Pois, no mesmo período 

no ano anterior tínhamos um número maior de itens a serem analisados no Sistema PDC e 

nenhuma pendência por parte deste setor. 

A redução do quadro ocasionou também na redução das visitas in loco e acúmulo de tarefas 

para os técnicos de prestação de contas devido a outras demandas de trabalho tais como: 

capacitações, audiências trabalhistas, realização de reuniões com as entidades com 

dificuldade na execução financeira e elaboração da prestação de contas e demanda do 

Tribunal de Contas. 

Convênios 
Trabalhamos na instrução dos processos junto ao Governo Federal, referente a verbas de 

Emendas Parlamentares nas áreas de Igualdade Racial, Juventude e Violência contra a 

mulher, conforme descrito abaixo: 

- Emenda 1 – Objeto: Capacitação para Profissionais da Rede Pública e de Jovens e Negros 

– (recurso repassado: R$ 168.640,00) Em execução. 

- Emenda 2 – Objeto: Equipar o CEAMO (recurso repassado: R$ 404.081,43) Em execução. 

- Emenda 3 – Objeto: Capacitação de Profissionais Violência contra a Mulher (recurso 

repassado: R$ 202.100,00) Em execução. 

- Emenda 4 – Objeto: Estação da Juventude (R$ 1.042.424,24) projeto em andamento. 

- Emenda 5 – Objeto: Estruturação da Rede de Proteção Social Básica (R$ 100.000,00), 

proposta rejeitada. 

- Emenda 6 – Objeto: Estruturação da Rede de Proteção Social Especial (R$ 200.000,00), 

proposta rejeitada. 

- Emenda 7 – Objeto: Construção do CREAS (R$ 500.000,00), proposta rejeitada. 

Foram prestadas contas dos 2 (dois) convênios, também oriundos de Emendas 

Parlamentares, executados de 2012 a 2015: 

- Emenda 1 – Objeto: Reordenamento dos Serviços de Acolhimento de Crianças e 

Adolescentes, com a aquisição de 2 (dois) veículos. 
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- Emenda 2 – Objeto: Equipar CRAS Satélite Iris, com a aquisição de material permanente e 

1 (um) veículo.  

Com relação às Transferências Fundo a Fundo do Governo Federal, foram repassados ao 

município os valores referentes aos Pisos conforme abaixo, e referente à Gestão:  

 IGDM-Bolsa Família e IGDM-SUAS. 

 Piso Básico Fixo 

 Piso Básico Variável - SCFV 

 Piso Fixo de Média Complexidade 

 Piso de Transição de Média Complexidade 

 Piso de Alta Complexidade 

Os prazos para entrega do Plano de Ação e Demonstrativo Sintético do Governo Federal 

foram atendidos conforme previsto. 

Com relação às Transferências Fundo a Fundo do Governo Estadual, foram repassados ao 

município os valores referentes à Proteção Social Básica, Proteção Social Especial, Medida 

Socioeducativa e Centro Dia. 

Estão em fase de aprovação os Projetos de Construção do Centro Dia do Idoso. 

E com relação a Emenda Parlamentar para “Potencialização do SUAS no município de 

Campinas”, foi formalizado Termo de Convênio com o Estado. 

Todas as ações listadas acima, do Governo Federal e Estadual, as quais sejam as 

Transferências Fundo a Fundo, as Adesões, envio de projetos, elaboração de planos e 

prestação de contas, foram realizadas com apreciação e emissão de parecer do Conselho 

Municipal de Assistência Social, por meio de publicação de Resolução daquele órgão. 

Repasses ao Terceiro Setor: 
A Área de Repasses ao Terceiro Setor passou a integrar a Coordenadoria de Gestão de 

Convênios em 2015, tendo como atribuição a instrução dos processos administrativos 

referentes aos repasses de recursos públicos às entidades socioassistenciais. 

No ano de 2015 foram repassados recursos a 122 entidades, em um montante de R$ 

55.159.456,98 através do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, por meio dos 

Convênios e R$ 6.220.673,99 através do Fundo Municipal de Direitos da Criança e do 

Adolescente – FMDCA, por meio das Subvenções. 
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Pontos frágeis avaliados durante a execução das ati vidades  

 Realizamos um mutirão para organização do arquivo das áreas de convênios e 

prestação de contas, com inventário dos protocolos e confirmação da carga por meio 

do Sistema PMC, uma vez que o volume é muito grande (de 2003 a 2012), gerando 

dificuldades na organização do espaço físico para zelarmos pelas condições 

adequadas de guarda dos processos. 

 As exonerações no setor de prestação de contas impactaram diretamente no trabalho 

realizado, pois a redução do quadro ocasionou atrasos na análise, redução das 

visitas in loco e acúmulo de tarefas para os técnicos de prestação de contas devido 

a outras demandas de trabalho tais como: organização de capacitações, participação 

como preposto em audiências trabalhistas, realização de reuniões com as entidades 

com dificuldade na execução financeira e elaboração da prestação de contas e 

demandas para atendimento ao Tribunal de Contas do Estado. 

 Destacamos também a instabilidade quanto à Lei nº 13.019/2014 – Marco 

Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. A entrada em vigência da lei foi 

prorrogada por duas vezes, o que ocasionou reorganização constante do Setor de 

Repasses ao Terceiro Setor e da Secretaria com um todo. A lei está com nova data 

prevista para entrar em vigência: Janeiro/2017. 

Resultados alcançados com as atividades realizadas 

 O prazo para envio da prestação de contas do exercício de 2014 foi até 30/06/2015. 

Os documentos foram enviados no prazo e em conformidade com as exigências do 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

 Foi realizada, pela Contadora desta área, a análise dos Demonstrativos Contábeis 

das entidades, visando atesto e parecer da perfeita contabilização dos gastos 

efetuados com os recursos repassados. 

 Mantivemos contato muito próximo com a Diretoria do TCE-SP Unidade Araras, 

durante todo o período de análise das contas. 

 Pequenas inconsistências ocorreram em algumas entidades e estas foram sanadas 

em tempo hábil. 

 Atualmente, não temos pendências, e estamos no aguardo das publicações do 

julgamento dos processos de 2012 a 2014. 

 O prazo legal do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para que as entidades 

apresentem as prestações de contas anuais do exercício de 2015 encerrou-se em 

29/01/2016, sendo que 117 entidades apresentaram os documentos que compõem 

a prestação de contas anual e os mesmos estão sob análise. 
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 Com relação às prestações de contas mensais de 2015, a análise encontra-se 94,7% 

concluída. Sendo o prazo final para que o gestor envie toda a documentação ao 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo até 30/06/2016. 

Em 02/12/2015 realizamos Capacitação com as entidades da rede socioassistencial e, na 

oportunidade, aplicamos um questionário para avaliarmos o trabalho da Coordenadoria em 

alguns aspectos, conforme demonstrado abaixo: 

 

 

Figura 79 - Resultado da Avaliação aplicada às Entidades da Rede Socioassistencial participantes da 
capacitação de prestação de contas anual realizada no Salão Vermelho (02/12/2015). 
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Segue abaixo gráfico comparativo das Avaliações 2014X2015: 

 

Desafios e Metas para 2016 

Visando melhorar os nossos processos, identificamos a necessidade de algumas ações de 

melhorias e de mudanças de fluxos de trabalho, conforme listadas abaixo: 

Prestação de Contas: 

 Especificações das Novas funcionalidades do Sistema PDC junto à IMA. Entre as 

propostas, podemos destacar a inserção do processo de chamamento, desde o início 

do lançamento do Edital, classificação e pontuação das entidades proponentes;  

sistema alertar sobre a proporcionalidade dos encargos trabalhistas e a alteração de 

plano de aplicação; 

 Sistematizar o processo para as visitas in loco dos técnicos de prestação de contas; 

 Capacitação/Orientação sistemática e periódica às entidades; 

 Nova edição do Guia de Orientações para Prestação de Contas; 

 Procedimento Operacional Padrão – POP – de análise de prestação de contas. 

Convênios : 

 Estruturar o setor de convênios, visando maior captação de recursos, pesquisa 

sistemática de editais das diversas áreas, elaboração de projetos e 

acompanhamento de todas as fases de execução dos convênios. 
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Área de Repasses: 

 Participação na organização do Processo de Cofinanciamento, com prazos 

adequados e alterações necessárias em função do Marco Regulatório das 

Organizações da Sociedade Civil. 

 Composição da equipe, com funcionários de cargo efetivo e capacitados para as 

atividades da Área. 

Fotos, publicações e outras mídias sobre o trabalho realizado 

 

Figura 80 - Capacitação para Prestação de Contas Anual realizada em 02/12/2015 

 

 

Figura 81 - Equipe CSGC, Gisleide-AVIS e Janete-Secretária, em 02/12/2015 
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Sistematização das Informações e Apoio às Coordenad orias 
Equipe técnica da área de Vigilância Socioassistencial responsável pela organização, 

sistematização de dados socioterritoriais, relatórios e materiais de apoio, subsídios para 

construção de indicadores, bem como o estudo e a elaboração de fluxos nas redefinições dos 

processos de trabalho. 

  

Descrição das atividades realizadas em 2015  

 Apresentação do Relatório de Informações Sociais (RIS) do município, para as 

equipes dos DAS, CRAS, DOAS, CSAC e Vigilância Socioassistencial, com o objetivo 

de ter a contribuição de todos para a construção do RIS, por meio de ideias, 

sugestões e opiniões sobre a melhor forma de apresentar os dados. Elaboração da 

versão final do RIS 2014 após adequações feitas a partir das considerações feitas 

pelas equipes. 

 Organização do processo de levantamento e lançamento dos dados do Censo SUAS 

2015 (questionários dos CRAS, CREAS, Centro POP, Unidades de Acolhimento, 

Centros de Convivência e Serviço de PSE para pessoas com deficiência, idosas e 

suas famílias). Segue a relação da quantidade de questionários respondidos: 

Tabela 34 - Questionários respondidos. Fonte: Censo SUAS, 2015. 

UNIDADE QUESTIONÁRIOS 
RESPONDIDOS 

CRAS 12 
CREAS 3 
Centro POP 2 
Centros de Convivência 72 
Unidades de Acolhimento 40 
Serviço de PSE para pessoas com 
deficiência, idosas e suas famílias 

17 

 

 Lançamento dos dados do PMAS/Estado 2016. 

 Elaboração de material e organização do I Seminário da Vigilância Socioassistencial 

no município. 

 Levantamento, organização e sistematização de informações, prioritariamente 

territorializadas, para envio periódico às demais áreas/coordenadorias da SMCAIS, 

subsidiando as ações de busca ativa, pesquisa, identificação do perfil da população 

atendida, bem como relatórios e estudos para divulgação. 
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Dados  Modo  Detalhamento  Periodicidad
e 

Atividades  

Censo 
SUAS/PMAS - 
Documentos 

• Questionári
os 
eletrônicos 

• CRAS, Centro 
POP, CREAS, 
Acolhimento, 
SCFV dos 
Centros de 
Convivência, 
Pessoas com 
Deficiência 

Anual 
Set a Dez 

• Utilização do CIPS 
para questionários 
eletrônicos 

• Censo SUAS - 
MDS 

• Arquivamento de 
questionários 

 
Folha de 
Pagamento 

• Arquivo 
Excel 

• DAS e 
CRAS por 
Bairro 

• Programas de 
Transferência 
de Renda 

• Histórico/Indicad
ores 
 

Mensal • Atualização de 
bairros 

• Planilhas por 
região 

 

Descumpriment
o 

• Arquivo 
Excel 

• DAS e 
CRAS por 
Bairro 

• Envio para 
regiões 
 

• Motivos / Efeitos 
• Histórico/Indicad

ores 

Bimestral • Atualização de 
bairros 

• Planilhas por 
região 

Benefício de 
Prestação 
Continuada - 
BPC 

• Arquivo 
Excel 

• DAS e 
CRAS por 
Bairro 

• Espécie / 
Situação do 
Benefício 

Trimestral • Atualização de 
bairros 

• Base para estudos 
/ utilização por 
região 

 
Averiguação • Arquivo 

Excel 
• Bairro 

• DAS/CRAS/Bair
ros 

• NIS/Nome 

Esporádica • Atualização de 
bairros 

• Planilhas por 
região 

 
Perfil das 
Pessoas e 
Famílias no 
Cadastro Único 
em Campinas 

• Download 
MDS 

• Arquivos 
Excel 

• DAS/CRAS/Bair
ros 

• Base para 
estudos  

• Indicadores, 
relatórios e 
gráficos 
 

Semestral • Atualização de 
bairros 

• Planilhas por 
região 

• Atualização dos 
indicadores 

ID CRAS • Censo 
SUAS 
anterior 

• 3 dimensões: 
Estrutura Física; 
Recursos 
Humanos; e 
Serviços e 
Benefícios 

Anual • Quesitos MDS 
• Dados do Censo 

SUAS anterior 
• Planilhas Excel 
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ID CREAS • Censo 
SUAS 
anterior 

• 3 dimensões: 
Estrutura Física; 
Recursos 
Humanos; e 
Serviços e 
Benefícios 

Anual • Quesitos MDS 
• Dados do Censo 

SUAS anterior 
• Planilhas Excel 

 

Relatório de 
Informações 
Sociais - RIS 
 

• Gráficos e 
Indicadore
s 
 

• DAS/CRAS/Bair
ros 

• Base para 
estudos  

• Indicadores, 
relatórios e 
gráficos 
 

Anual • Subsídio ao 
relatório 

Estudo Pop Rua • Questionári
os em 
Excel 
 

• Categorização e 
classificação 
dos dados; 
gráficos e 
porcentagens 
 

Anual • Relatórios, 
gráficos e 
indicadores da 
população de rua 
em Campinas 

Pacto de 
Aprimoramento 
do SUAS - 
Campinas 

• Cadastro 
Único 

• BPC 
• Arquivos 

Excel 
 

• Base de dados 
para apuração 
de indicadores 
nas Metas 1, 2, 
3, 4 e 7  

Anual • Planilhas por 
região 

• Atualização dos 
indicadores 

NutrirCampinas • Cadastro 
Único 

• Arquivos 
Excel 
 

• Base de dados 
a Diretoria de 
Segurança 
Alimentar 

Demanda • Base de dados em 
planilhas  

Identidade 
Jovem - pré-
projeto 

• Cadastro 
Único 

• Arquivos 
Excel 
 

• População 
estimada em 
2015 com idade 
entre 15 e 29 
anos e famílias 
no CadÚnico 
com renda per 
capita até 1/2 
Salário Mínimo 
por região 
 

Demanda • Pesquisa no 
CadÚnico 

• Estimativa a partir 
do Censo IBGE 
2010 

Cadastro Único • Download 
MDS 

• Base para 
estudos  

• Indicadores e 
relatórios 

Demanda • Download  
• Layout 
 

Boletim MDS - 
SUAS 

• Download 
MDS 

• Modelo de 
Relatório 
aplicado a 
Campinas 

 

Demanda • Utilização de 
parâmetros e 
modelos de 
relatórios 
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Censo SUAS 
anteriores 

• Censos 
anteriores 

 

• Histórico/Indicad
ores 

• Questionário on-
line  

Demanda • Download 
• Access/Excel 
 

Censo 2010 
IBGE 

• Arquivo 
Excel 

• Dados do 
Censo 2010 
para o município 
de Campinas / 
Estado / Brasil 
 

Demanda • Base para estudos 
/ utilização em 
estudos locais 

 

Histórico de 
beneficiários - 
BPC 

• Sítio MDS • Protocolo Demanda • Orientação para 
obtenção dos 
dados no sítio do 
MDS 
 

 

Desafios durante a execução das atividades 

 Dificuldade de acesso a dados específicos de cada região, para elaboração do 

Relatório de Informações Sociais (RIS), pois alguns dados são gerais do município 

e, além disso, os dados referentes a outras secretarias, na maioria das vezes, 

consideram uma divisão de regiões diferente da adotada pela SMCAIS.  

 Outro ponto frágil foi relativo a atualização dos dados, optamos por utilizar como 

referência dados públicos de sites oficiais, entretanto, muitos dados disponíveis não 

possuem atualização dos últimos anos, aspecto que foi notado e destacado durante 

a conversa com as equipes que atuam nos territórios. 

 Atrasos no recebimento dos questionários respondidos, dificuldades no envio e 

recebimento de e-mails e informações preenchidas de maneira incorreta interferiram 

no prazo e lançamento dos dados do censo SUAS no sistema do MDS. 

 Diversos desafios surgiram no lançamento dos dados no sistema do PMAS/Estado, 

como, por exemplo, não houve um treinamento apropriado para os responsáveis no 

município, dificultando o lançamento dos dados, uma vez que nem todas as pessoas 

envolvidas no processo tinham conhecimento adequado do sistema; foi difícil o 

acesso às informações; o prazo para lançamento dos dados no sistema coincidiu 

com o período do Censo SUAS 2015 e a mesma equipe estava envolvida em ambos 

os lançamentos. 

 Dificuldades quanto aos prazos de planejamento para a organização do material e 

realização do I Seminário da Vigilância Socioassistencial, coincidindo com outras 

ações da Secretaria. 
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 Falta de um sistema único de informações de onde se possa extrair e consultar dados 

referentes a Secretaria; nem todos os sistemas utilizados permitem a exportação de 

dados em formato compatível com os demais. 

 Aumento do prazo para conclusão dos estudos, uma vez que é necessário reunir e 

vincular informações de formatos e cadastros de fontes diferentes. 

Resultados alcançados com as atividades realizadas 

 As reuniões sobre o Relatório de Informações Sociais (RIS) permitiram agregar 

dados e dar sentido às informações quantitativas de acordo com a realidade relatada 

em cada território, além de permitir a organização e reunião de dados 

territorializados, tanto da Assistência Social, quanto das demais políticas públicas 

presentes no município, de forma mais completa. 

 O Censo SUAS possibilitou obter um retrato dos CRAS, CREAS, Centro POP, 

Unidades de Acolhimento, Centros de Convivência e Serviço de PSE para Pessoas 

com Deficiência, Idosas e suas famílias no município, disponibilizando informações 

sobre a identificação, estrutura, atendimento, serviço realizado, território, articulação 

com demais órgãos ou políticas públicas e recursos humanos de cada unidade. 

 O I Seminário da Vigilância Socioassistencial possibilitou a divulgação das 

informações produzidas e organizadas na área da Vigilância, além de uma maior 

aproximação com a rede e com a comunidade acadêmica. 

 Produção e disponibilização de novos relatórios e indicadores. 

 Padronização no formato e na periodicidade de relatórios da área. 

 Preenchimento e coleta eletrônica dos dados dos serviços no Censo SUAS. 

 Capilaridade das informações municipais, por bairro, por região de atuação de um 

CRAS e por DAS. 

 Dinamismo na execução de tarefas e diminuição do retrabalho. 

Metas para 2016  

 Agregar mais informações ao Relatório de Informações Sociais (RIS) em sua nova 

versão (referente ao ano de 2015) como, por exemplo, dados sobre o SISNOV 

(Sistema de Notificação de Violências), dados sobre o Censo da População de Rua, 

dados sobre cumprimento de MSE, número de unidades da FUMEC/CEPROCAMP 

e atualizar informações já apresentadas, como número de unidades públicas de 

educação, dados da COHAB e dados da rede cofinanciada da Assistência Social. 

 Sistematizar e divulgar os dados referentes ao Censo SUAS 2015. Organizar e 

planejar a melhor forma de envio dos questionários do censo SUAS 2016, 
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considerando o prazo, o formato de documentos e as limitações do CIPS (sistema 

utilizado para o preenchimento). 

 Planejar a coleta de dados, para unificar, em sistema adequado, os dados 

necessários para o Censo SUAS e para o PMAS/Estado, tendo em vista que existem 

informações semelhantes e que o período de coleta e lançamento dos dados acaba 

coincidindo anualmente. 

 Auxiliar na elaboração de uma matriz com dados e indicadores para acompanhar as 

metas instituídas no Pacto de Aprimoramento do SUAS. 

 Maior eficiência nos processos internos. 

 Maior participação no planejamento de estudos na Secretaria. 

Análise de Processos 

De forma sucinta, a gestão por processos corresponde a um conjunto de procedimentos 

administrativos que visam identificar e aperfeiçoar os fluxos de trabalho, as interfaces entre 

diferentes áreas e os métodos e organização empregados no ambiente administrativo. 

Diversos métodos são utilizados para esta finalidade. A Figura 82 apresenta um método de 

análise de processos (BPM – Business Process Management), o qual apresenta 

interessantes resultados em sua aplicação. Aplicando a metodologia proposta, diversos 

processos de trabalho puderam ser analisados, e os produtos destes estudos serão 

apresentados a seguir de forma resumida. 

 

Figura 82 - Gestão por Processos, BPM. 
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Descrição das atividades realizadas em 2015 

 Análise de Processos no Cofinanciamento 

O cofinanciamento das entidades socioassistenciais da rede privada do SUAS tem 

se apresentado como um processo estratégico na SMCAIS. Diversos fatores levam 

a isto: grande volume de trabalho, necessidade de integração de todas as áreas, 

atribuição de responsabilidades em diversos setores, entre outras. Visando organizar 

e sistematizar este processo, realizou-se um estudo de mapeamento e planejamento 

do Cofinanciamento, instrumentalizado por meio de uma proposta de cronograma de 

execução de atividades e um fluxograma detalhado das etapas do processo, 

conforme a Figura 83. 

 

Figura 83 - Exemplo de Fluxograma do Cofinanciamento. 

 Dimensionamento da equipe de trabalho da CSAC 

Visando estabelecer um dimensionamento adequado da equipe de trabalho da 

CSAC, foi realizado um estudo para esta finalidade, tendo como base dados obtidos 

da própria CSAC, resultando na proposta de em um número ideal de funcionários 

para o monitoramento dos serviços. 

 

 Guia de Informações dos Programas Usuários do CadÚn ico 
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Este Guia corresponde a um material elaborado para servir como referência de 

informações sobre os programas usuários do CadÚnico, bem como para ser uma 

referência na definição e padronização de fluxos de trabalho da equipe de cadastro 

em Campinas. Seu uso mostrou-se eficaz, reduzindo o volume de dúvidas 

apresentadas pela equipe. O material receberá atualizações sempre que ocorrerem 

mudanças em processos de trabalho, ou quando forem necessárias alterações em 

relação aos serviços. 

 

Figura 84 - Tela inicial do Guia de Informações e Procedimentos de Programas Usuários do CadÚnico. 

Desafios durante a execução das atividades 

A área de processos envolve necessariamente o trabalho multidimensional de vários agentes 

de diversos setores. Assim, a integração de objetivos e metas, bem como a execução 

conjunta de atividades da área de processos são os principais desafios a serem alcançados. 
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Também, quando se propõe otimização nos processos de trabalho, é necessário um grande 

envolvimento dos agentes para a consecução dos objetivos.  

Resultados alcançados com as atividades realizadas 

 Análise de Processos no Cofinanciamento 

Sistematização de dados e procedimentos, bem como aperfeiçoamento e adequação 

do cronograma do processo de cofinanciamento à proposta de Chamamento Público. 

 Dimensionamento da equipe de trabalho da CSAC 

Dimensionamento adequado da equipe de trabalho do monitoramento, promovendo 

melhora na eficiência do mesmo. 

 Guia de Informações dos Programas Usuários do CadÚnico 

Melhora nos processos internos de trabalho, e maior clareza na resolução de dúvidas 

da equipe de cadastro. 

Metas para 2016  

 Promover melhoria contínua nos processos de trabalho; 

 Integração de processos entre as áreas; 

 Atualizar e melhorar os materiais e estudos já elaborados. 

 Ampliar a contribuição nos estudos e propostas para melhorias nos processos de 

trabalho dos demais departamentos da SMCAIS. 

Projetos Especiais – PRONATEC e ACESSUAS Trabalho 

PRONATEC 
O PRONATEC - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego é uma das 

principais ações do Plano Brasil sem Miséria e tem como público alvo os beneficiários dos 

programas federais de transferência de renda. Tem como objetivo garantir acesso à 

qualificação profissional para a população de maior vulnerabilidade social. O programa é 

desenvolvido numa parceria entre o MDS e o MEC e os cursos ofertados pelas escolas do 

Sistema "S" (SENAC, SENAI e SEST/SENAT). O município aderiu ao programa no final de 

2012. 

No ano de 2015, foram realizados, através do convênio com o MDS, a oferta de 220 vagas 

para 8 modalidades de cursos profissionalizantes, sendo que no primeiro semestre de 2016, 

como pode ser observado no quadro abaixo, a grande maioria dos cursos ainda estão em 

andamento, com apenas 2 (duas) turmas concluídas. 
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ESCOLA CURSO VAGAS 
DATA DE 

INÍCIO 
DATA DE 
TÉRMINO 

SENAT 

Despachante de 
Transporte Coletivo 

20 23/11/2015 25/01/2016 

Operador de 
Movimentação de 
Cargas 

20 23/11/2015 03/03/2016 

Mecânico de 
Automóveis leves 

20 23/11/2015 26/04/2016 

          

SENAC 

Programador de 
Sistemas 

25 04/11/2015 01/04/2016 

25 03/11/2015 24/05/2016 

Programador Web 
25 19/10/2015 15/04/2016 

25 03/11/2015 30/06/2016 

Assistente 
Administrativo 

20 20/10/2015 19/02/2016 

Representante 
Comercial 

20 19/10/2015 31/03/2016 

Recepcionista 20 04/11/2015 15/04/2016 

          

TOTAL   220     

 

Ao todo, foram pactuadas 569 vagas para Campinas, considerando aquelas que são 

compartilhadas entre as Secretarias, como por exemplo, Pronatec Seguro Desemprego. Vale 

ressaltar que ocorreram reiteradas alterações no calendário de início dos cursos do 

PRONATEC/BSM e também, que a quantidade de cursos/vagas, se comparada aos anos 

anteriores, sofreu uma diminuição significativa tendo uma representatividade aquém da 

necessidade, num contexto de metrópole como é o caso de nosso município. 

 

ACESSUAS TRABALHO  
O Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho/Acessuas-Trabalho, 

foi executado através de chamamento público para realização de convênio, com entidade de 

Assistência Social, no período de dezembro de 2014 à junho de 2015, com recursos federais 

provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS). Vale 

ressaltar que durante o período de vigência deste convênio não houve liberação de vagas 

para o PRONATEC/BSM, portanto, algumas ações específicas previstas, como por exemplo, 

a divulgação dos cursos, não foram executadas, sendo necessárias algumas adequações ao 

plano inicial. 
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As ações do Programa incluíram a articulação, mobilização, encaminhamento e 

monitoramento da trajetória dos alunos e/ou interessados em cursos de qualificação 

profissional ofertados através do PRONATEC.  

Foram desenvolvidas ações em todas as regiões de Campinas, estabelecendo diálogo com 

políticas de educação (Sistema “S” e Educação para Jovens e Adultos - EJA); com a política 

de Trabalho e Renda (Centro Público de Atendimento ao Trabalhador - CPAT); com a Saúde 

(Vigilância em Saúde – VISA); com os CRAS e Organizações da Sociedade Civil (OSC's). 

Com organizações de caráter intersetorial (Centro de Integração e Cidadania – CIC); 

programas de estágios para jovens, como os do CIEE (Centro de Integração Empresa-

Escola) e órgãos ou OSCs que trabalham com as pessoas com deficiência. As articulações 

relacionadas com a divulgação das vagas ficaram prejudicadas nesta ação, em função do 

número reduzido de oferta de cursos. 

Assim, foram realizadas 142 ações de articulação através de 41 reuniões e 101 contatos por 

telefone. As ações de articulação envolveram 49 organizações ou serviços públicos de vários 

setores: educação, saúde, trabalho e renda, assistência social, entre outros. 

Quanto à mobilização, o objetivo foi de desenvolvimento de atividades para sensibilização e 

orientação ao público prioritário do programa, dentre estes, as pessoas com deficiência, a fim 

de promover a participação cidadã e o protagonismo.  

Foram desenvolvidas as seguintes atividades: 

 Divulgação indireta de atividades do ACESSUAS, através de panfletos, convites, 

cartazes e redes sociais;  

 Divulgação das ofertas de cursos do CEPROCAMP; 

 Oficinas junto à comunidade, em OSCs, CRAS e escolas; 

 Exposição fotográfica “Mundo do Trabalho: Evolução, Direitos e Tipos de Trabalhos”; 

 Ações Comunitárias.  

Através dessas ações estimamos que o programa atingiu 5018 pessoas de Campinas. Desse 

total, 1224 foram mobilizados diretamente, através de 54 ações como Oficinas, Exposição 

Fotográfica e Ações Comunitárias. Os demais usuários, estimados em 3794, foram atingidos 

indiretamente por meio de folhetos, cartazes e rede sociais utilizados na divulgação dos 

cursos do CEPROCAMP, por convites para as Ações Comunitárias. 
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Figura 85 - 1224 usuários atingidos diretamente – distribuídos por região de atendimento das 
organizações e serviços 

Em função das dificuldades quanto ao calendário de início dos cursos, optou-se em 

intensificar as oficinas sobre o mundo do trabalho, currículo e entrevistas, assim como a 

divulgação de informações e orientações sobre o percurso de acesso futuro às ofertas de 

cursos de qualificação profissional do PRONATEC/BSM e outras no Município, além da 

promoção e encaminhamentos para serviços oferecidos pelo CPAT – Centro Público de 

Apoio ao Trabalhador (carteira de trabalho, portal de empregos e orientações sobre demais 

serviços) e pelo CIEE (cadastro Jovem Aprendiz e Estágio).  

No eixo de monitoramento da trajetória, foram realizadas 62 entrevistas, entre presenciais e 

por telefone, com roteiro pré-estabelecido, com alunos evadidos e concluintes do segundo 

semestre de 2014, na fase de finalização dos cursos, portanto entendidos como concluintes. 

Como resultado das respostas, foi possível tecer algumas análises e informações de perfil 

dos alunos, conforme demonstradas nos gráficos e tabelas a seguir. 

Entrevistados  

No total, foram entrevistados 30 homens e 32 mulheres, porém, é importante destacar a 

predominância dos homens entre os alunos que evadiram dos cursos. 
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Pensando na qualificação como meio de superação da vulnerabilidade, aumentando as 

possibilidades de trabalho e renda, foi perguntado se o trabalho do aluno teria alguma relação 

com o curso do PRONATEC e apenas 18% relataram que esta relação existia, enquanto 82% 

disseram que o trabalho que executavam não tinha relação com o curso.  

Já com relação as dificuldades vividas pelos alunos, da pré-inscrição à conclusão ou evasão 

do curso, foram relatados problemas com: deslocamento, saúde e horário de trabalho que 

conflitava com o curso, etc. Podemos observar que a maioria dos relatos de dificuldades é 

de alunos que evadiram. 
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Dentre os motivos apresentados pelos alunos no que diz respeito à evasão, observamos que 

a maioria não conseguiu concluir o curso em função de conflitos com o horário de trabalho. 

Muitos conseguiram emprego durante o curso, e, por necessidade, optaram em deixá-lo, para 

trabalhar. Também apareceram motivos relacionados a problemas familiares e de saúde, que 

impossibilitaram a permanência, precisando se afastar para cuidar de tais assuntos. 

 

DESAFIOS DURANTE A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES 

Com a diminuição na oferta de vagas para o PRONATEC/BSM, ocorreu um distanciamento 

da relação com as Escolas do Sistema "S”, pois nos anos anteriores, com a grande 

quantidade de cursos/vagas, a relação de parceria construiu-se de forma mais estreita e 

profícua. 

Também encontramos dificuldades na continuidade para a continuidade do Programa 

Acessuas Trabalho, uma vez que suas ações estão relacionadas diretamente à oferta de 

cursos do Pronatec. 
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Em última análise, a redução no número de vagas impactou diretamente o público-alvo do 

Programa, que não acessou nova oferta de cursos. 

RESULTADOS ALCANÇADOS 

Considerando que há cursos do Pronatec ainda em andamento, não foi possível finalizar o 

processo de avaliação no que diz respeito ao aproveitamento das turmas. 

Embora o número de vagas disponibilizadas seja pouco significativo em relação aos anos 

anteriores, destacamos a continuidade na qualidade e relevância dos mesmos para a 

qualificação profissional e acesso da população ao mundo do trabalho. 

Em relação à execução e ao plano de trabalho do Programa Acessuas, consideramos que os 

objetivos, estratégias metodológicas, articulação em rede e resultados propostos para o 

convênio, foram executados, favorecendo a mobilização e orientação do público prioritário 

para as ações do Pronatec, tendo sido avaliado pela rede de serviços como bastante efetivo, 

apesar das dificuldades decorrentes das alterações do cronograma de pactuação de cursos 

e vagas, tendo atingido o objetivo proposto. 

METAS PARA 2016 

 Manter contato constante com a equipe responsável pelo Pronatec no MDS, 

ressaltando o interesse do município na pactuação de novos cursos e vagas para 

execução dos Programas ao longo do ano. 

 

 

Figura 86 - Seminário da Vigilância Socioassistencial, 2015. 
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 Departamento de Gestão e 
Desenvolvimento Social (DGDS) 

Compete ao DGDS a gestão administrativa, financeira, de pessoas e orçamentária da 

Secretaria e dos Conselhos ligados à Pasta; bem como disponibilizar transporte e 

manutenção predial, viabilizando estabelecer as condições para o pleno funcionamento das 

áreas e serviços que desenvolvem as Políticas Públicas. 

Pedro Ângelo Costa 

Diretor do Departamento de Gestão e Desenvolvimento Social 

O Departamento é dividido em sete áreas de atuação, sendo cinco Coordenadorias e dois 

Setores, a seguir descritos. 

Coordenadorias: 

1- Administrativa 

2- De Apoio aos Equipamentos Sociais 

3- De Fundos e Contábil 

4- De Gestão de Pessoas 

5- Orçamentária 

 

Setores : 

1- De Suporte Administrativo à Casa dos Conselhos 

2- De Suporte Administrativo ao Conselho Tutelar 

 

Principais atividades do DGDS: 

 Promover a interlocução deste com os demais Departamentos e o Gabinete da 

SMCAIS; 

 Planejar, supervisionar e facilitar as ações das Coordenadorias e Setores do 

Departamento; 

 Suprir as necessidades de serviços e produtos de todas as unidades da Secretaria; 

“O DGDS é o 
departamento da 
Secretaria 
Municipal de 
Cidadania, 
Assistência e 
Inclusão Social 
que tem como 
atribuição realizar 
a gestão de apoio 
aos departamentos 
executores das 
ações finalísticas 
de Assistência 
Social, bem como 
garantir registro 
administrativo, 
contábil e controle 
orçamentário e 
financeiro dos 
Fundos de 
Assistência Social, 
dos Direitos da 
Criança e do 
Adolescente, da 
Pessoa Idosa de 
Campinas, de 
Segurança 
Alimentar e dos 
recursos do 
Tesouro Municipal, 
Federal ou 
Estadual. ” 
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 Manter alinhamento com as demais áreas administrativas, financeiras, orçamentárias 

e de Recursos Humanos da Administração Municipal, objetivando viabilizar as ações 

finalísticas desta Secretaria. 

Coordenadoria de Gestão de Pessoas (CSGP) 
Compete à CSGP a gestão, administração e capacitação de pessoas (Servidores, Estagiários 

e Cargos em Comissão) na SMCAIS, com interface com a Secretaria Municipal de Recursos 

Humanos (SMRH), garantindo que os mesmos usufruam seus direitos, bem como o 

cumprimento dos deveres, dentro dos prazos e normas legalmente estabelecidos, visando o 

desenvolvimento das ações/projetos e das Políticas Públicas desta Pasta. 

A Coordenadoria Setorial de Gestão de Pessoas desenvolveu importantes atividades 

destinadas aos gestores da SMCAIS, promovendo a gestão integrativa da Secretaria, que, 

em conjunto com a Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor (EGDS) realizou 

ações de qualificação para todos os Diretores, Coordenadores e Chefes de Setor, como 

cursos, palestras e oficinas. 

Salientamos por oportuno que uma das ações de maior avaliação positiva foi a que viabilizou 

as visitas orientadas. Atividade em que consistiu em levar todos os servidores que compõem 

as atividades meio da Secretaria para conhecerem um serviço de cada uma das três 

proteções sociais, ou seja, todos os profissionais visitaram um CRAS, um CREAS e um 

Abrigo Institucional. Oportunidade em que ouviram dos próprios funcionários dos serviços 

explicações a respeito das principais atividades cotidianas de cada local, o que contribuiu 

sobremaneira para melhorar as relações entre as diversas áreas da Secretaria que 

necessitam interagir regularmente para o funcionamento da Pasta. 

As atividades da CSGP são divididas entre o Setor Administrativo de Recursos Humanos e a 

Área de Capacitação. 

Principais atividades da CSGP: 

 Planejar, orientar, monitorar e avaliar as atividades executadas pelas áreas de 

trabalho da Coordenadoria (Setor Administrativo de Recursos Humanos e Área de 

Capacitação) buscando a solução efetiva de problemas com otimização dos 

resultados, bem como propostas de aprimoramento do trabalho da Coordenadoria; 

 Potencializar as parcerias estratégicas para o desenvolvimento das atividades de 

Gestão de Pessoas; 

 Emitir pareceres e realizar encaminhamentos a protocolos administrativos na área de 

Gestão de Pessoas;  
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 Apoiar os gestores na mediação das relações interpessoais e de conflitos;  

 Encaminhar servidores com restrições médicas e comissionados aos serviços, 

conforme perfil e histórico profissional, conjugando aspirações pessoais na medida 

do quanto possível e viável;  

 Articular e subsidiar o planejamento e execução das escalas de trabalho, 

prioritariamente nos serviços 24 horas;  

 Participar da Comissão Organizadora de Concurso Público da SMCAIS; e  

 Coordenar a Campanha do Agasalho, em conjunto com o Gabinete do Prefeito. 

 

Principais atividades do Setor Administrativo de Re cursos Humanos 

 Acompanhar e encaminhar as rotinas administrativas de RH, tais como atestados de 

frequência, horas extras, férias, licenças-prêmio e outros;  

 Planejar, analisar e acompanhar a execução das horas suplementares planejadas e 

executadas pelos serviços (horas-extras, sobreaviso e hora escala);  

 Controlar as licenças-prêmio de todos os servidores.  

 Monitorar e acompanhar os processos de estágio probatório e avaliação de 

desempenho;  

 Controlar o cadastro dos servidores e estagiários, subsidiando a Secretaria na gestão 

de Recursos Humanos;  

 Planejamento, execução, avaliação e manutenção do SERCAIS.  

 

Principais atividades da Área de Capacitação 

 Apoiar, subsidiar e acompanhar as capacitações da Secretaria;  

 Condensar e fornecer dados estatísticos para as atividades de controle da SMCAIS;  

 Desenvolver a criação do Setor de Gestão do Trabalho;  

 Potencializar a parceria com a Escola de Governos Municipal e desenvolver novas 

parcerias com ONGs, instituições e fundações de ensino e aprendizagem e pesquisa, 

pertinentes à política de assistência social.  

 

Desafios da CSGP: 

 Aprimorar o sistema informatizado de remanejamento de servidores da Secretaria 

(SERCAIS), readequando-o à gestão informatizada de RH da SMCAIS;  
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 Gerenciar e monitorar a execução do estágio probatório, através de sistema 

informatizado, junto a SMRH;  

 Executar o SERCAIS independentemente de novas vagas;  

 Potencializar a parceria com o Departamento de Saúde do Servidor tornando a 

atualização sobre Licenças para Tratamento de Saúde (LTSs) e restrições médicas 

dos servidores da SMCAIS mais dinâmica;  

 Desenvolver e implementar o Setor de Gestão do Trabalho; 

 Capacitar a equipe nas áreas específicas de Gestão de Trabalho;  

 Promover articulação com as demais áreas da Secretaria para o efetivo cumprimento 

dos prazos das rotinas administrativas;  

 Organizar e realizar todas as atividades da SMCAIS ligadas à SMRH em 

conformidade com as normativas e prazos vigentes 

Distribuição dos profissionais na SMCAIS: 

 

Figura 87 - Distribuição dos profissionais na SMCAIS. 
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Figura 88 - Distribuição conforme exigência dos cargos. 

 

Figura 89 - Distribuição dos profissionais de nível superior. 

 

Figura 90 - Distribuição dos profissionais de ensino médio. 



Pág. 227  
Departamento de Gestão e Desenvolvimento Social (DG DS) 

   

 

 

Figura 91 - Distribuição conforme o vínculo. 

Coordenadoria Setorial Administrativa (CSAD) 
Compete à CSAD suprir as necessidades de materiais, equipamentos e serviços de forma a 

garantir o pleno funcionamento das Unidades da SMCAIS. 

A Coordenadoria Setorial Administrativa vem conduzindo um Grupo de Trabalho de Compras, 

desenvolvido em encontros regulares quinzenais, que tem como principal objetivo o 

planejamento das compras e contratações da SMCAIS. O GT é realizado com um 

representante de cada Departamento da Secretaria juntamente com os gestores da 

Coordenadoria. E os resultados já começaram a ser notados, haja vista manifestações dos 

responsáveis pelos Serviços da SMCAIS de que os pedidos de compras e contratações têm 

sido atendidos em menor prazo e com produtos de melhor qualidade. Outro ganho obtido 

com a implantação do GT foi a melhora nos fluxos relativos ao tema, eliminando as 

insatisfações decorrentes da falta de informação após a elaboração e o encaminhamento dos 

pedidos. 

A Coordenadoria possui dois Setores: 

1- Setor de Gestão de Contratos; e 

2- Setor de Suprimentos 

 

Principais atividades da CSAD: 

 Assessorar as áreas da SMCAIS para elaboração do planejamento de as compras e 

contratações;  
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 Assessorar as áreas da SMCAIS para elaboração dos pedidos de compras e 

contratações de serviços;  

 Subsidiar e implantar projetos especiais da SMCAIS (aquisições e contratações 

novas e extraordinárias);  

 Acompanhar a execução dos contratos da SMCAIS;  

 Instruir contratações diretas;  

 Supervisionar os Setores de Suprimentos e Apoio à Gestão de Contratos. 

 

Principais atividades do Setor de Gestão de Contrat os  

 Gerenciar contratos administrativos de locação, serviços contínuos, fornecimentos 

parcelados e atas de registro de preços;  

 Receber e atestar notas fiscais, emitindo a competente habilitação para os 

pagamentos;  

 Controlar a vigência dos contratos;  

 Instruir as prorrogações (serviços contínuos);  

 Fiscalizar a manutenção das habilitações e obrigações e qualificação exigidas na 

licitação, bem como o regular cumprimento das obrigações trabalhistas e 

previdenciárias;  

 Verificar se a entrega de materiais e a prestação de serviço estão sendo executadas 

em conformidade com o pactuado. 

 

Principais atividades do Setor de Suprimentos 

 Instruir processos de dispensa de licitação;  

 Instruir processos licitatórios;  

 Encaminhar ordens de serviço e autorização de entrega;  

 Recepcionar notas fiscais;  

 Monitorar a tramitação dos processos de compras e contratações;  

 Liberar materiais da SMCAIS armazenados no Almoxarifado Central;  

 Liberar materiais da SMCAIS armazenados no Centro de Triagem. 

 

Desafios da CSAD: 

 Planejar com as áreas da SMCAIS as compras e contratações;  
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 Aprimorar e sistematizar a interlocução com as demais áreas, objetivando viabilizar 

o acompanhamento dos trâmites dos pedidos de compras e contratações. 

Coordenadoria Setorial de Apoio aos Equipamentos So ciais 

(CSAES) 
Compete à CSAES disponibilizar transporte suficiente e adequado para que os profissionais 

da SMCAIS possam executar suas atividades; manter os imóveis utilizados pela Secretaria 

em boas condições de conservação; e organizar os produtos e roupas recebidos no Centro 

de Triagem. 

 

A CSAES tem suas atividades organizadas em três áreas: 

1- Setor de Manutenção Predial 

2- Setor de Transportes 

3- Centro de Triagem 

 

Principais atividades do Setor de Manutenção Predia l 

 Realizar reparos e instalações nos imóveis utilizados pela SMCAIS;  

 Emitir ordem de serviço e fiscalizar os serviços da empresa terceirizada de 

manutenção;  

 Realizar vistorias preliminares às locações;  

 Aprovar medições para o faturamento dos serviços terceirizados;  

 Elaborar croquis para intervenções;  

 

Principais atividades do Setor de transportes 

 Realizar o transporte de profissionais da Secretaria em atividades rotineiras;  

 Apoiar, com veículos e profissionais, as demandas dos plantões e situações 

emergenciais, como operação verão e inverno, bem como de abrigamentos;  

 Realizar viagens, inclusive para recambio;  

 Implantar postos da campanha do agasalho do município e realizar toda a coleta de 

roupas  

 Gerenciar o contrato de manutenção de veículos;  
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 Acompanhar a execução dos serviços através da avaliação dos relatórios dos carros 

e motoristas;  

 Realizar interface com outras secretarias como: Saúde, Administração, Esportes etc., 

disponibilizando motoristas para trabalho em campanhas de vacinação, carnaval, 

eleição entre outras. 

 

Principais atividades do Centro de Triagem 

 Receber, conferir e gerenciar materiais de limpeza e outros;  

 Organizar e controlar o estoque;  

 Entregar materiais conforme solicitação dos setores da SMCAIS;  

 Receber, pesar e organizar doações de roupas e agasalhos provenientes de 

campanhas;  

 Separar e organizar as roupas para distribuição. 

 

Desafios da CSAES 

 Equacionar os veículos às atividades necessárias da SMCAIS  

 Fazer adequações de acessibilidade nas unidades;  

 Organizar entrega de materiais para as unidades;  

 Criar estoque emergencial de material de manutenção;  

 Ampliar a equipe de manutenção 

 

Coordenadoria Setorial Financeira e Contábil (CSFC)  
Compete à CSFC gerenciar os recursos financeiros das contas operacionalizadas na 

SMCAIS, realizando os recebimentos, transferências e pagamentos nos prazos, bem como 

elaborando e encaminhando os relatórios gerenciais, inclusive aos Conselhos dos Fundos 

vinculados à Secretaria. 

 

As atividades da CSFC são divididas em dois Setores: 

1- Setor Contábil; e 

2- Setor de Contas à Pagar. 
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Principais atividades da CSFC 

 Acompanhar e gerenciar as movimentações financeiras das contas bancárias dos 

fundos: FMDCA (06), FMAS (26), FMSA (01) e FMPIC (01);  

 Promover a aplicação dos recursos dos Fundos;  

 Realizar o provisionamento financeiro para as despesas;  

 Gerenciar e aprimorar as páginas de internet e sistemas informatizados dos Fundos 

da Criança e do Idoso;  

 Realizar a interlocução com os Conselhos;  

 Encaminhar as informações das destinações à Receita Federal e aos contribuintes. 

 

Principais atividades do Setor Contábil 

 Lançar no Sistema de Informações Municipais (SIM) toda movimentação ocorrida nas 

contas bancárias dos fundos (Aplicações financeiras, resgates, pagamentos, receitas 

entre outros); 

 Gerar os Relatórios Contábeis Mensais e Anuais dos fundos para os conselhos e 

arquivo da Coordenadoria. 

 Conciliar os valores do Sistema com os efetivamente realizados (movimentados nos 

extratos);  

 Formular relatórios, por conta bancária, e encaminhar aos Conselhos;  

 Organizar e arquivar os documentos contábeis, tais como: processos de 

pagamentos, conciliação bancária e relatórios contábeis. 

 

Principais atividades do Setor de Contas a Pagar 

 Encaminhar os capeados para os pagamentos realizados pela SMF;  

 Realizar os pagamentos de despesas dos Fundos;  

 Gerenciar os contratos das tarifas públicas (CPFL, SANASA e VIVO);  

 Realizar as transferências referentes aos cofinanciamentos e subvenções sociais;  

 Adiantamento de Numerário à Secretária da SMCAIS, e o posterior controle da 

prestação de contas do mesmo. 
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Coordenadoria Setorial Orçamentária (CSO) 
Compete à CSO realizar a gestão orçamentária da Secretaria, organizando o planejamento 

para elaboração do PPA, da LDO e da LOA, equacionando as despesas necessárias e os 

recursos disponíveis. 

Há previsão de organização da CSO com um Setor de Apoio à Gestão Orçamentária, para 

os quais não existe atualmente divisão formal das atividades internas. 

Principais atividades 

 A Coordenadoria Orçamentária é responsável pelo planejamento e elaboração do 

PPA, LDO, LOA, bem como da execução e controle orçamentário da Secretaria;  

 PPA - “Plano Plurianual”, um dos principais instrumentos de planejamento. O PPA 

define os programas, projetos e ações do Poder Executivo por um período de 04 

anos .  

 O PPA é encaminhado ao Legislativo até 31 de agosto do primeiro ano de mandato 

do Prefeito. 

 LDO - “Lei de Diretrizes Orçamentárias”, instrumento intermediário entre o PPA e a 

LOA. O conteúdo da LDO deverá se basear no PPA, nada poderá ser inserido na 

LDO se não estiver previsto no PPA.  

 A LDO é uma lei ordinária, válida apenas para um exercício, nela são indicadas as 

metas e prioridades com a finalidade de orientar a elaboração da LOA.  

 A LDO é encaminhada ao Legislativo até 15 de abril de cada ano. 

 LOA - “Lei Orçamentária Anual”, instrumento onde se preveem os valores para as 

ações de governo. É através da LOA que a administração realiza o que foi planejado, 

as ações necessárias para atingir os objetivos e metas dentro de um exercício. Nela 

são disponibilizados recursos orçamentários com suas respectivas fontes, baseada 

nas receitas previstas.  

 A LOA é encaminhada ao Legislativo do município de campinas até o ultimo dia útil 

de Setembro. 
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Desafio 

Organizar o planejamento das peças orçamentárias em conjunto com as demais áreas da 

SMCAIS. 

 

Setor de Suporte Administrativo à Casa dos Conselho s  
Compete ao Setor disponibilizar infraestrutura física, de recursos humanos, materiais e 

equipamentos aos Conselhos Municipais de Políticas Sociais, apoiando o trabalho realizado 

de cada conselheiro, facilitando e fortalecendo a atuação dos Conselhos Municipais. 

Principais atividades do Setor:  

 Organizar o espaço físico;  

 Disponibilizar pessoal para a realização das atividades administrativas dos 

Conselhos;  

 Suprir as necessidades de materiais de escritório e limpeza. 

 

Desafios do Setor: 

 Aumentar o quadro de RH, que hoje deve se dividir entre os vários Conselhos, 

conforme as demandas;  

 Concluir os serviços de manutenção predial;  

 Criar normativa que permita buscar digitalização do arquivo.  
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Setor de Suporte Administrativo ao Conselho Tutelar   
Compete ao Setor garantir o suporte administrativo de qualidade, do executivo Municipal, 

necessário ao bom funcionamento dos Conselhos Tutelares de Campinas. 

Principais atividades do Setor: 

 Recepcionar e encaminhar aos CTs a população que diariamente procura 

atendimento na sede dos Conselhos Tutelares.  

 Cadastrar e arquivar os prontuários da população atendida pelos Conselhos 

Tutelares.  

 Encaminhar as notificações e ofícios expedidos pelos Conselhos Tutelares ao 

sistema de garantia de direitos, à SMCAIS e à população.  

 Providenciar material necessário ao funcionamento dos Conselhos Tutelares 

(escritório, limpeza e informática). 

 

Desafios:  

 Implantar definitivamente o Sistema Informatizado de atendimento, via WEB;  

 Concluir a digitalização do arquivo;  

 Concluir a descentralização dos Conselhos Tutelares e consequente reorganização; 

Setor de Suporte Administrativo à Casa dos Conselho s  
Compete ao Setor disponibilizar infraestrutura física, de recursos humanos, materiais e 

equipamentos aos Conselhos Municipais de Políticas Sociais, apoiando o trabalho realizado 

de cada conselheiro, facilitando e fortalecendo a atuação dos Conselhos Municipais. 

Principais atividades do Setor:  

 Organizar o espaço físico;  

 Disponibilizar pessoal para a realização das atividades administrativas dos 

Conselhos;  

 Suprir as necessidades de materiais de escritório e limpeza. 

Desafios do Setor: 

 Aumentar o quadro de RH, que hoje deve se dividir entre os vários Conselhos, 

conforme as demandas;  

 Concluir os serviços de manutenção predial;  

 Criar normativa que permita buscar digitalização do arquivo. 
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 Departamento de Cidadania 
Ao Departamento de Cidadania – DCID, compete: 

 Articular, planejar, coordenar, supervisionar e avaliar políticas, programas, projetos e 

ações no âmbito das coordenadorias de cidadania, visando o seu fortalecimento 

institucional por meio de apoio e referência à população, na perspectiva da defesa 

dos direitos humanos em consonância com o plano de governo; 

 Promover ações que estimulam a convivência e o diálogo entre diferentes, o respeito 

aos direitos individuais e coletivos, a proteção e o reconhecimento da diversidade 

étnica, etária, gênero e orientação sexual; 

 Fortalecer a integração e a complementaridade de ações no âmbito do município 

para fomento, articulação e pactuações em prol da cidadania e dos direitos humanos; 

 Zelar pela consecução dos convênios e ações de cooperação nacional e 

internacional que venham a ser firmados, e que tenham a cidadania como temática. 

 

Fábio Henrique Fedrizzi Custódio 

Diretor do Departamento de Cidadania 

 

Integram o DCID as seguintes Coordenadorias e Serviços: 

 

 Coordenadoria Setorial de Políticas para a Pessoa Idosa, com as competências de 

articular e promover ações intersetoriais, em consonância com a política municipal 

do idoso, por meio de atividades intergeracionais, e integradas com as secretarias 

afins, bem como participação ativa nos espaços de formulação, fiscalização e 

controle social; 

 Coordenadoria Setorial de Políticas para a Juventude, com a competência formular, 

coordenar e promover, de forma articulada às demais secretarias, políticas e 

diretrizes voltadas para a juventude, incentivando o protagonismo juvenil; 

 Setor de Gestão do Programa Juventude Conectada, com a função de realizar a 

coordenação e gestão das atividades formativas e educativas dos bolsistas e dos 

telecentros, bem como a articulação de ações inerentes ao Programa Juventude 

Conectada no município; 

 Coordenadoria Setorial de Políticas para a Diversidade Sexual com a competência 

de formular, coordenar e promover, de forma articulada às demais secretarias, 

políticas e diretrizes voltadas para ao público Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis 

e Transexuais -LGBT; 

“O DCID é 
responsável por 
articular, planejar, 
coordenar, 
supervisionar e 
avaliar políticas, 
programas, 
projetos e ações 
no âmbito das 
coordenadorias de 
cidadania, visando 
o seu 
fortalecimento 
institucional por 
meio de apoio e 
referência à 
população, na 
perspectiva da 
defesa dos direitos 
humanos em 
consonância com 
o plano de 
governo. ” 
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 Setor do Centro de Referência LGBT, com a função de promover ações diretas e 

indiretas com a população LGBT e famílias, contribuindo com seu protagonismo 

enquanto sujeitos de direitos, na perspectiva da ruptura com o predomínio da 

heterossexualidade sobre as demais orientações sexuais e identidades de gênero, 

combatendo a heteronormatividade; 

 Coordenadoria Setorial de Políticas para a Promoção da Igualdade Racial, com a 

competência de coordenar e desenvolver políticas voltadas para a questão étnico-

racial, como forma de garantir direitos e construir a cidadania e a justiça para negros 

e outros grupos historicamente discriminados; 

 Coordenadoria Setorial de Políticas para a Mulher, com a competência de formular, 

coordenar e promover políticas e diretrizes voltadas às mulheres, na perspectiva dos 

direitos humanos e de sua plena integração social, política e econômica; 

 Setor do Centro de Referência para Mulher-CEAMO com a função de supervisionar 

o serviço de atendimento, orientação, acompanhamento e encaminhamento jurídico, 

social e psicológico às mulheres vítimas de violência doméstica de gênero. 

 Coordenadoria Setorial de Políticas de Prevenção ao Uso de Drogas, com a 

competência de promover ações de prevenção com humanização, dignidade, 

respeito, compromisso às pessoas usuárias, dependentes e codependentes de 

drogas, visando a defesa da vida. 

Coordenadoria Setorial de Promoção da Igualdade Rac ial 

(CSPIR) 
A Coordenadoria Setorial de Promoção da Igualdade Racial, CSPIR, é um órgão 

público subordinado à Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social. 

Trata-se de um espaço institucional articulador e formulador de políticas públicas de combate 

ao racismo, discriminação e toda forma de intolerância, promovendo a interlocução entre as 

entidades locais, munícipes, autoridades dos segmentos civil, militar e religioso e a 

administração pública visando contribuir, com eficácia, para correção das desigualdades 

sociais e raciais. 

Atividades realizadas em 2015 
 Participação no Comitê Técnico de Saúde População Negra  

 Participação no Conselho de Desenvolvimento e Participação da Comunidade Negro 

 Participação na elaboração dos Caderno Étnicos junto ao CEFORTEPE/SME  

 Participações em eventos promovidos pelos órgãos públicos Estaduais, Municipais e 

Câmara Municipal; Conselhos Municipal e Estadual, como os realizados pela 

sociedade civil organizada.  
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 Palestras realizadas fora da CSPIR 2015: 

 4 Escolas Municipais  

 2 Escolas Estaduais  

 1 Associação de Educação Homem de Amanhã  

 1 Empresa  

 Dia 21 / 01 / 2015 19h Dia Mundial de Combate a Intolerância Religiosa - Salão 

Vermelho  

 Evento com representantes religiosos de diversas religiões e filosofia; participação 

de aproximadamente 120 pessoas.  

 Dia 19 / 02 / 2015 1º Encontro "Conversando a gente se entende" em que o eixo 

central discutido foi a promoção da disseminação de uma cultura de paz, justiça e 

respeito às diferentes crenças religiosas e convicções filosóficas - CSPIR 

participação de 25 pessoas  

 Dia 21 / 02 / 2015 das 9h às 17h Assembleia Geral Extraordinária do Conselho 

Municipal de Desenvolvimento e Participação da Comunidade Negra de Campinas – 

CSPIR participação 30 pessoas. 

 Dia 17 / 03 / 2015 às 19h 2 º Encontro “ Conversando a gente se entende".  O objetivo 

dessas reuniões temáticas é trabalharmos os valores que são comuns entre todas 

as religiões, ou seja, tudo que nos une. CSPIR participação de 25 pessoas  

 Dia 21 / 03 / 2015 14h às 17h Audiência Pública em favor da Instalação do Centro de 

Referência em Direito Humanos de Prevenção e Combate ao Racismo e 

Discriminação Religiosa. - CSPIR participantes 40 pessoas  

 Dia 13 / 05 / 2015 9h Café debate Dia de Luta pela Reparação para o Povo Negro no 

Brasil 

 40 pessoas 

 Dia 19 / 05 / 2015 3º Encontro “Conversando a gente se entende" 15 pessoas  

 Dia 26 / 05 / 2015 19h Palestra "Diálogos sobre a lei 10639: da sala de aula à 

academia" Palestrantes: Professor Galdino e Professora Isabel Passos – CSPIR - 80 

pessoas  

 Dia 19 / 06 / 2015 Roda de Conversa sobre Doença Falciforme - CSPIR 60 pessoas  

 Dia 19 / 07 / 2015 Beleza afro empreendedora CEU Noroeste ( SMC, SMTR, 

Cidadania CSPIR)  

 Dia 08 / 08 / 2015 13h às 17h Evento Mulheres Negras Surpreendentes – CSPIR 100 

Pessoas  

 Dia 15 / 09 / 2015 19h Encontro de Lideranças Religiosas e Conselhos Municipais da 

Comunidade Negra da Região Administrativa de Campinas - São Vermelho 

aproximadamente 80 participantes  
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 Dia de 16 a 18 / 10 / 2015 Fórum Estadual da Juventude Negra - Fazenda Roseira 

(parceria com CSPIR)  

 Dia 22 / 10 / 2015 10h às 16h II Feira de Mobilização Pró Saúde da População Negra 

 Hospital de Clínicas – Unicamp (Estante / prestação de serviço da CSPIR) 

 Dia 27 / 10 / 2015 I Seminário da Saúde da População Negra SE São Vermelho  

 Dia 03 / 11 / 2015 -19h Abertura a Exposição dos alunos da EMEF Oziel Alves 

Pereira. CSPIR participante 100 pessoas  

 Dia 11 / 11 / 2015 19h Roda de Conversa: Saúde da População Negra em Pauta – 

CSPIR 80 pessoas  

 Dia: 12 / 11 / 2015 13h45 Lançamento do Programa de Turismo Afro que inclui o Guia 

Turístico Afro Cultural e Roteiros Turísticos Afro em comemoração ao Mês da 

Consciência Negra (parceria CSPIR em Departamento de Turismo): Sala Azul  

 Dia 14 / 11 / 2015 08h às 20h Oficina de Hip Hop e Skate – Sede da Vila IAPI  

 Dia 19 / 11 / 2015 19h Apresentação Teatral Arthur Bispo do Rosário – CSPIR – 50 

pessoas 

 Dia 20 / 11 / 2015 Marcha Zumbi dos Palmares (CSPIR, SMC Cidadania e movimento 

negro)  

 Dia 21 / 11 / 2015 9h Curso Turismo Receptivo CSPIR (parceria CSPIR em 

Departamento de Turismo) 35 pessoas  

 Dia 22 / 11 / 2015 A Praça é Nossa – 12h às 22h Semana do HIP HOP – Praça das 

Águas 

 Dia 26 / 11 / 2015 9h Roda de conversa "Africanidade na escola" GT Caderno Étnico 

na CSPIR 20 Pessoas  

 Dia 13 / 09 / 2015 12h às 23h Feira Preta Palácio de Convenção do Anhembi S.P. ( 

CSPIR organização de ônibus para Movimento Negro) 

Desafios durante a execução das atividades 
Limitação do quadro de RH, sobrecarregando os poucos funcionários disponíveis, e 

impossibilitando a ampliação das ações de prevenção ao Racismo em escolas e outros 

espaços necessários. 

Resultados alcançados com as atividades realizadas 
Tivemos participações expressivas de pessoas de vários segmentos, oportunizamos 

com as atividades debates e reflexões, atendemos, tiramos dúvidas e encaminhamos as 

pessoas que nos procuraram. 

Metas para 2016 
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Iniciar os atendimentos do Centro de Referência em Direitos Humanos na Prevenção e 

Combate ao Racismo e Discriminação Religiosa, manter as atividades realizadas em 2015, 

divulgar a CSPIR e Centro de Referências para ampliar a participação da população na busca 

da promoção da igualdade racial. 

Centro de Referência e Apoio à Mulher (CEAMO) 
O CEAMO tem a finalidade de acolher e prestar atendimento psicológico, social e 

orientação jurídica à mulher em situação de violência de gênero no âmbito doméstico, visando 

romper o ciclo da violência através do atendimento individual, familiar ou em grupo. 

É um espaço de acolhimento, escuta, troca de vivências, de conhecimento e informação 

sobre os direitos da mulher no exercício de sua cidadania. 

Atividades Regulares 
 Acolhimento 

 Atendimento psicológico, social e orientação jurídica - (monitoramento ou 

sistemático) 

 Curso profissionalizante na área de beleza (só para usuárias) - Todas as segundas 

das 9:00 as 12:00 

 Grupo de Mulheres – Aberto à população. Todas as quartas no período da tarde e 

quintas de manhã  

 Acompanhar usuárias (quando necessário) - DDM, Ministério Público, CEJUSC, 

Defensoria Pública, dentre outros 

 Cursos diversos de artesanato 

Atividades Realizadas em 2015 
 8-jan – CEAMO  - Palestra CPAT - economia solidária - Cooperativa 

 15-jan - Casa das Oficinas - Visita com o grupo de mulheres 

 19-jan - 2ª Seccional da Polícia Civil - Reunião com os delegados Drs. Neto, Joel, 

Maria Helena Jóia e CEAMO. Articulação e orientação ao atendimento de mulheres 

em situação de violência em Campinas 

 21-jan - Academia Campinense de Letras - Rede da Mulher 

 22-jan – CEAMO - Reunião de equipe 

 2-fev – CIC - Apresentação sobre o trabalho do CEAMO 

 4-fev - Academia Campinense de Letras - Rede da Mulher - Atividades 

comemorativas - 8 de março 

 5-fev – CEDAP - Discussão de caso  

 11-fev - Casa dos Conselhos - CMDM 
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 24-fev - Conselho Tutelar - Discussão de caso - CT/CEAMO/Iluminar 

 25-fev - Academia Campinense de Letras - Rede da Mulher - Atividades 

comemorativas - 8 de março 

 2-mar – UNICAMP - Fluxo da Rede de atendimento a mulher em situação de violência 

em hospitais e capacitação para profissionais da saúde - Projeto CEMICAMP 

 4-mar – CREAS - Comitê SISNOV 

 5-mar – PROGEM - Capacitação e palestra sobre violência doméstica de gênero  

 6-mar – TELEMONT - Palestra sobre violência contra a mulher; apresentação do 

fluxo e serviços da rede 

 6-mar - Largo do Rosário - Participação em evento promovido pela GM com 

distribuição de material informativo 

 6-mar – CBN - Entrevista na rádio sobre o Dia Internacional da Mulher e Lei Maria da 

Penha 

 8-mar - Lagoa do Taquaral - Evento comemorativo ao Dia Internacional da Mulher na 

Lagoa do Taquaral - Aula de zumba e alongamento, distribuição de material 

informativo, água, frutas, barrinhas de cereais, acolhimento e orientação 

 9-mar – SENAC - Fórum no SENAC - Apresentação do fluxo e serviços de atenção 

a mulher - Palestra com Dr. Torres sobre implementação do juizado especial em 

Campinas 

 10-mar - EE Miguel Vicente Cury - Palestra sobre relacionamentos abusivos 

 10-mar - Guarda Municipal - Treinamento / Capacitação para turma A de novos 

Guardas Municipais 

 11-mar - Guarda Municipal - Treinamento / Capacitação para turma B de novos 

Guardas Municipais 

 13-mar – UNICAMP - Atividade comemorativa ao Dia Internacional da Mulher e 

distribuição de materiais 

 14-mar – SINPRO - Palestra questão de gênero e educação 

 17-mar - Salão Vermelho - Fórum Políticas Públicas e mulheres no mundo dos 

negócios 

 18-mar - Academia Campinense de Letras - Rede da Mulher 

Desafios durante a execução das atividades 
 Divisão de tarefas entre a equipe técnica. (Atividades externas, principalmente o 

trabalho de prevenção fica comprometido por estarmos operando com equipe 

reduzida) 

 Recursos estruturais para atividades em datas comemorativas. 

Resultados alcançados com as atividades realizadas 
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 Divulgação do serviço e da rede de atendimento à mulher no município; 

fortalecimento e aproximação com demais instituições e movimentos populares. 

 Empoderamento e emancipação das mulheres atendidas. Fortalecimento de vínculo 

com o serviço. 

 Qualificação da equipe técnica. 

Metas para 2016 
DESAFIOS AÇÕES RESPONSÁVEIS PRAZO 

1. Manutenção dos grupos 
de mulheres – grupo 
mensal sistemático 

Reunião com equipe 

Coordenação / Equipe 
técnica / estagiárias Contínuo  

Levantamento de 
objetivos / temas 

Levantamento de 
interesse para 
participação do grupo 

Efetivação e divulgação 
dos grupos 

Passeio semestral com a 
finalidade de 
proporcionar momento de 
lazer entre mães e filhos / 
Fortalecimento de 
vínculos 

Garantia de recarga de 
passes para usuárias 

2. Maior divulgação do 
Serviço 

Reportagem, artigo, 
entrevista no Portal da 
Prefeitura, distribuição 
dos folhetos e fluxo da 
"Rede da Mulher" para 
todas as secretarias da 
PMC, divulgação grupo 
mensal 

Coordenação / Equipe 
técnica / estagiárias / 
Departamento de 
Comunicação e criação 

Semestralmente 

Confecção de cartazes e 
folders para divulgação - 
Atualização / 
reformulação do material 
impresso 

Coordenação / 
Departamento de 
Comunicação e criação 

março/abril 

Capacitação para 
profissionais da Rede 
socioassistencial, saúde 
e educação sobre 
violoência doméstica 

Coordenação / Equipe 
técnica / Rede da Mulher Contínuo  

Sensibilizar as usuárias 
para participação no 
grupo de multiplicadoras 

Equipe técnica / 
Estagiárias Contínuo  

3. Sistematização da 
participação das usuárias 

Elaboração de 
cronograma de 
atividades; Participação 
nas atividades do ano 

Coordenação / Equipe 
técnica / estagiárias / 
usuárias 

Fevereiro a dezembro 



Pág. 242  
Departamento de Cidadania  

   

 

Levantamento de 
interesse para 
participação de oficinas 
preparatórias para 
geração de renda e 
cursos profissionalizantes 

Coordenação / Equipe 
técnica / estagiárias / 
usuárias 

Março a dezembro 

4.Atendimento ao o autor 
de violência 

Visita aos locais que 
realizam trabalho 
sistemático com os 
autores de violência 
(atendimento casal / 
família) 

Coordenação / Equipe 
técnica março/abril 

5. Capacitação das equipe 
técnica 

Capacitação continuada / 
Grupo de trabalho 

Coordenação / Equipe 
técnica 

Contínuo  

Levantamento de 
profissional para 
supervisão técnica 

Março 

Participação em 
seminários, palestras 
cursos de formação e 
reciclagem 

Fevereiro a dezembro 

Estudo de textos e 
artigos com temática de 
gênero 

Contínuo  

6. Ampliação e 
aproximação no âmbito 
jurídico para atendimento 
de mulheres em situação 
de violência 

Nuclear grupos e 
participar dos grupos 
existentes (Defensoria e 
Núcleo de violência) 

Coordenação / Equipe 
técnica 

Março a dezembro 

7. Implantação do Banco 
de Dados Discutir o Cadastro Único Coordenação / Rede da 

Mulher A definir 

8. Construir indicadores de 
avaliação e monitoramento  

Levantar com a equipe os 
indicadores de avaliação 
e monitoramento 

Coordenação / Equipe 
técnica 

Mensalmente  

9. Ampliação das oficinas  

Realização de reuniões 
com Rede 
socioassistencial 

Coordenação  A partir de março 

Cadastro de voluntariado 
Equipe técnica / 
Estagiárias A partir de março 

Planejamento do 
Trabalho  

Coordenação / Equipe 
técnica / Estagiárias Contínuo  

Reunião com 
Multiplicadoras 

Coordenação / Equipe 
técnica / Estagiárias A partir de março 
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Coordenadoria Setorial de Políticas de Prevenção ao  Uso de 

Drogas 
A Coordenadoria Setorial de Políticas de Prevenção ao Uso de Drogas atua com 

diversas ações, programa Recomeço (tratamento gratuito em CT), Recomeço Família 

(atendimento e orientação a família codependente), palestras, aconselhamento, orientação e 

ações itinerantes em bairros. O corpo técnico é formado por assistente social, psicóloga, 

administrativo, recepção e coordenador. 

Atividades realizadas em 2015 
O atendimento é voltado para a população em geral, visando o tratamento da 

dependência química por meio da CT especializada. As palestras são preventivas com 

linguajar de fácil entendimento. O serviço itinerante é desenvolvido em regiões selecionadas 

pela coordenadoria, onde orientamos e divulgamos os serviços. O Recomeço família visa 

atender os codependentes e dependentes individual ou em grupo de forma a compartilhar 

das suas necessidades para atingirem a abstinência. 

 1642 pessoas atendidas / 1398 masculino / 244 feminino / 226 em situação de rua / 

retorno 47 

Desafios durante a execução das atividades 
O maior desafio é agilizar o ingresso do dependente na rede de saúde para que o 

mesmo realize os exames e a consulta medica necessários para que possa ser acolhido na 

Comunidade Terapêutica. Sendo que o tempo para realização varia de CS para CS e em 

muitos casos o dependente desiste por conta da demora. 

Resultados alcançados com as atividades realizadas 
Alta Terapêutica 224 / Alta Solicitada 192 / Alta Administrativa 66 / Evasão 22 / Outros motivos 

113 / Sem nome 40 

Metas para 2016 
 Republica, atendimento recomeço para jovens e adolescentes, casa de passagem, 

uso da cinoterapia no tratamento. 

 Interlocução com o Governo do Estado de São Paulo para viabilidade de implantação 

de serviços. 
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Coordenadoria Setorial de Políticas para a Pessoa I dosa 
Compete a Coordenadoria Setorial de Políticas para a Pessoa Idosa o 

desenvolvimento de ações intersetoriais garantindo as políticas públicas para pessoas idosas 

em nosso município, visando o direito e o cumprimento das obrigações da família, da 

comunidade e do poder público, conforme o Estatuto do Idoso. 

Atividades realizadas em 2015 
 Programa “Bem Feliz” - Um dia de promoção. Aos grupos organizados, com pessoas 

de 60 anos ou idade superior além do intergeracional são convidados para passar 

um dia em um clube de nosso município. Neste encontro temos o acolhimento, café 

da manhã, alongamento, caminhada pelo clube, atividades físicas, hidroginástica, 

almoço, sorteio de prendas, baile e várias atividades. Atendemos mais de 120 grupos 

organizados, totalizando mais 5 mil pessoas atendidas. 

 Programa “São Paulo Amigo do Idoso” - Desenvolvido pelo Estado de São Paulo, o 

programa é um instrumento que norteia a construção de política pública para pessoas 

idosas. 

Desafios durante a execução das atividades 
 Programa “Bem Feliz” - Melhorar os atendimentos, implantar pesquisa de satisfação 

e controlar os fornecedores. 

 Programa “São Paulo Amigo do Idoso” - Superou as expectativas durante o processo. 

Resultados alcançados com as atividades realizadas 
 Programa “Bem Feliz” - Socialização de vários grupos e pessoas, realização pessoal 

dos idosos, nenhuma ocorrência registrada. 

 Programa “São Paulo Amigo do Idoso” - Número de participantes alcançado no IDEA 

Gestor, somente um encontro realizado IDEA Idoso, revelação dos índices e 

apontamentos das demandas para as Secretarias e Autarquias. 

Metas para 2016 
 Programa “Bem Feliz” - Ampliar o número de atendimento. 

 Programa “São Paulo Amigo do Idoso” - Realizar mais 4 encontros do IDEA Idoso, 

superar o índice apontado, fazer uma plenária para apresentar as devolutivas e 

trabalhar intersetorialmente na Gestão Pública. 

Centro de Referência Especializado LGBT 
O Centro de Referência Especializado LGBT – CR LGBT constitui-se numa unidade 

pública estatal, de prestação de serviços especializados e continuados a indivíduos LGBTs e 
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suas famílias com seus direitos violados, promovendo a integração de esforços, recursos e 

meios para potencializar a ação para os seus usuários, envolvendo um conjunto de técnicos 

e processos de trabalho que devem ofertar apoio e acompanhamento individualizado 

especializado.  

Nesta perspectiva, o CR LGBT deve articular os serviços de média complexidade e 

operar a referência e a contra referência com a rede de serviços socioassistenciais da 

proteção social básica e especial, assim como com as demais políticas públicas e 

movimentos sociais. Para tanto, é importante estabelecer mecanismos de articulação 

permanente, como reuniões, encontros ou outras instâncias para discussão, 

acompanhamento e avaliação e monitoramento das ações, inclusive as intersetoriais.  

O público do CR LGBT é composto pela população de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

Travestis e Transexuais moradores na cidade de Campinas, interior do estado de São Paulo 

e região, suas famílias e amigos. 

Atividades realizadas em 2015 
 Além dos atendimentos, realizamos ainda 98 palestras em Universidades, Escolas 

das redes Municipal e Estadual e particular, outros serviços da rede de proteção de 

campinas e de outros municípios. 

 Cumprimos ainda as agendas do Fórum Nacional de Gestores LGBTs e também do 

Comitê Nacional para Políticas Públicas LGBTs, da Secretaria Nacional de Direitos 

Humanos da Presidência da República. 

 O Centro de Referência LGBT ainda é parceiro e co-realizador do mês da 

Diversidade Sexual, que acontece no mês de junho com diversas atividades e se 

encerra com a Parada do Orgulho LGBT. 

 Reuniões preparatórias para a Conferência Municipal LGBT 

 Visitas Domiciliares 

 Projeto de sensibilização no Presídio Feminino do Bairro São Bernardo 

 Discussão de caso com a rede de proteção 

 Acompanhamento e Encaminhamento dos casos do Disk 100 

 Intervenção com as Profissionais do sexo do Jardim Itatinga e Jardim do Bosque 

 Participação no Evento Internacional SEX BOX 
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Figura 92 - Atendimentos CR LGBT 

 Além dos atendimentos, realizamos ainda 98 palestras em Universidades, Escolas 

das redes Municipal e Estadual e particular, outros serviços da rede de proteção de 

campinas e de outros municípios. 

 Cumprimos ainda as agendas do Fórum Nacional de Gestores LGBTs e também do 

Comitê Nacional para Políticas Públicas LGBTs, da Secretaria Nacional de Direitos 

Humanos da Presidência da República. 

 O Centro de Referência LGBT ainda é parceiro e co-realizador do mês da 

Diversidade Sexual, que acontece no mês de junho com diversas atividades e se 

encerra com a Parada do Orgulho LGBT. 

Principais Desafios durante a execução das atividad es 
 Falta de profissionais na equipe do serviço 

 Aceitação e entendimento das famílias 

 Aceitação e Entendimento nas Redes de atendimento e proteção 

 Fluxo de encaminhamentos 

 Violência e Violação de Direitos Humanos 

Resultados alcançados com as atividades realizadas 
 Maior empoderamento da população LGBT atendidas 

 Suavização dos conflitos familiares 

 Sensibilização de alguns serviços da rede de Atendimento e Proteção 

 Inserção da população LGBT nas políticas públicas 
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Metas para 2016 
 Continuar com as atividades elencadas acima 

 Retomar e rearticular o Grupo de Pais de LGBT 

 Rearticular o Grupo de LGBTs em situação de Rua 

 

Coordenadoria Setorial de Políticas para a Juventud e 
Coordenadoria Setorial de Políticas para a Juventude, com a competência formular, 

coordenar e promover, de forma articulada às demais secretarias, políticas e diretrizes 

voltadas para a juventude, incentivando o protagonismo juvenil. 

Atividades realizadas em 2015 
1) Realização da “6ª Conferência Municipal da Juventude” 

 Participação de 211 pessoas; 

 56 delegados eleitos para a Etapa Estadual; 

 50 propostas tiradas para a Política Municipal de Juventude. 

2) Participação na “3ª Conferência Estadual de Juventude” - Atibaia 

 Participação de 56 delegados de Campinas; 

 Viabilização de transporte para Atibaia; 

 8 delegados eleitos para a Etapa Nacional; 

3) Participação na “3ª Conferência Nacional de Juventude” - Brasília 

 Participação de 8 delegados de Campinas; 

 Representação do Município de Campinas junto à Política Nacional de Juventude. 

4) Processo Eleitoral Conselho Municipal da Juventude  

 11 entidades eleitas para 1ª composição do Conselho Municipal da Juventude; 

 277 eleitores participaram do processo. 

Desafios durante a execução das atividades 
 Sensibilização das outras secretarias do poder público municipal em relação às 

políticas públicas de juventude.  
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Resultados alcançados com as atividades realizadas 
 Articulação com setores do setor público e sociedade civil a respeito das políticas 

públicas de juventude; 

 Início da discussão com o poder público municipal sobre a Política Municipal de 

Juventude. 

 Composição e posse do 1º Conselho Municipal da Juventude. 
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 Departamento de Segurança 
Alimentar e Nutricional 
O Departamento de Segurança alimentar e Nutricional (DSAN) foi proposto, em 2012, 

ao gestor da SMCAIS com o intuito de gerenciar as ações de SAN da SMCAIS, bem como 

acompanhar as ações de SAN desenvolvidas pelas demais secretarias e autarquias da PMC 

e iniciativas da sociedade civil. 

Ao DSAN compete diretamente a gestão do Programa VIVA-LEITE; Programa Prato 

Cheio Campinas em fase de transição para o NUTRIRCAMPINAS; a gestão dos serviços de 

alimentação e nutrição dos abrigos permanentes e emergencial; e a cogestão com a 

CEASA/Campinas do equipamento de SAN Banco de Alimentos. 

Domis Vieira Lopes 

Diretor do Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional 

Atividades 
1.Organização da Conferencia Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional em maio de 

2015. Nesta oportunidade foi possível discutir com a sociedade aspectos relacionados a SAN 

no município de Campinas e como produto tivemos o relatório final já encaminhado ao 

prefeito municipal para que este sirva de base ao Plano Municipal de SAN 2017-2020. 

2.Participação na Conferência Regional de SAN em junho de 2015. 

3.Participação na Conferência Estadual de SAN em Marília em agosto de 2015. 

4.Participação na Conferência nacional em Brasília novembro de 2015 

5.Capacitação dos empreendedores do Programa de Economia Solidária da Secretaria 

Municipal de Trabalho e Renda para Boas Práticas de Manipulação de Alimentos. 

6.Participação nos encontros da Vigilância Socioassitencial e SMS para os esclarecimentos 

quanto aos programas de SAN especialmente PPCC e VIVA-LEITE (5) 

7.Sugestões quanto à lei do COMSEA que deve ser modificada tendo em vista as orientações 

do MDS e adesão ao SISAN. 

8.Sugestões quanto a criação da CAISAN para adesão ao SISAN incluindo sugestão do 

decreto municipal para adesão ao SISAN e futura elaboração do plano Municipal de SAN. 

“O Departamento 
de Segurança 
Alimentar e 
Nutricional 
(DSAN) é 
responsável pela 
implementação 
das Políticas de 
Segurança 
Alimentar e 
Nutricional, no 
município. 
Responsável 
pelas ações 
Programa Prato 
Cheio/Nutrircampi
nas, Projeto 
Estadual do Leite 
– Viva Leite e 
nutrição dos 
Abrigos 
Municipais. 
Responsável pelo 
Equipamento de 
Segurança 
Alimentar: Banco 
de Alimentos, e 
realiza a 
operacionalização 
em parceria com 
a CEASA - 
Centrais de 
Abastecimento de 
Campinas.” 
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9.Participação na Palestra “Escola VIVA” com o Ministro Milton Rondó Filho, Coordenador 

Geral das Ações internacionais de Combate à Fome do Ministério das Relações Exteriores. 

Abril de 2015. 

10.Participação no 1º Encontro de Produtores Rurais de Campinas e Região em agosto de 

2015. 

11.Lançamento do programa NUTRIRCAMPINAS e posse da Equipe executiva do COMSEA 

em junho de 2015. 

12.Encontro com o Grupo Técnico do Ministério Público do Estado de São Paulo para 

assuntos relacionados à SAN. 

13.Participação na Plenária das entidades beneficiadas pelo PAA – Outubro de 2015. 

14.Comemoração do Dia Mundial da Alimentação – Outubro de 2015. 

15.Sugestões na alteração da Lei Municipal do Banco de Alimentos. 

Desafios durante a execução das atividades 
1.Realizar a 1ª Conferência Municipal de SAN tendo em vista que o COMSEA, desejava 

suprimir a mesma e abraçar como já acontecido anteriormente, apenas a Conferência 

Regional. 

2.Colocar as demandas do município de Campinas nas outras esferas (estadual e federal) 

por ocasião das Conferências. 

3.Nenhuma reunião do COMSEA em 2015. 

4.Nenhum encontro da CRSAN em 2015 e sem previsão para 2016. 

5.Construção dos documentos legais para serem aprovados em outras instâncias (Lei do 

COMSEA; Lei do BAC; Regulamentação do NUTRIRCAMPINAS; Decreto CAISAN) 

6.Implantação da CAISAN. 

7.Dificuldade no trâmite licitatório do cartão do NUTRIRCAMPINAS. 

8.Demora no trâmite licitatório dos processos de aquisição de alimentos para abrigos e 

PPCC. 

9.Ajustar o quadro de Servidores do Departamento, que hoje é composto por Alguns 

Servidores com Cargo de Livre Provimento.  
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10.Reconhecimento do DSAN oficialmente na estrutura da SMCAIS. 

Resultados alcançados com as atividades realizadas 
1. Sucesso da Conferência Municipal e como produto o relatório final onde constam as 

demandas da sociedade para SAN em Campinas. 

Tabela 35 - Distribuição da avaliação dos participantes da I Conferência Municipal de SAN, Campinas 
2015 

  Muito Boa Boa Regular Ruim Não sei 

Divulgação 35 50 21 1 4 

Local de Realização 75 32 3 0 1 

Acesso Local 55 50 4 0 2 

Acessibilidade 61 38 9 1 2 

Local de Realização 66 37 0 0 8 

Tempo das Palestras 33 44 26 5 3 

Qualidade das Palestras 54 40 15 1 1 

Tempo para as Discussões 28 47 27 7 2 

Qualidade das Discussões nos Grupos 41 51 15 2 2 

Organização 65 40 5 0 1 

Condução da Plenária 44 52 9 2 4 

 

2.Aprovação da Lei do NUTRIRCAMPINAS (Lei nº 15.017 de 26 de maio de 2015) 

3.Transposição parcial do PPCC para o NUTRIRCAMPINAS. 

4.Adequações no Programa VIVA-LEITE por exigência do Governo do Estado de São Paulo. 

5.Adequação dos abrigos a exigências da VISA. 

Metas para 2016 
1.Elaboração do PPA para 2017-2020 
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2.Retomar os trabalhos referentes a implantação do projeto de aproveitamento de sobras de 

alimentos prontos em atenção à Lei Municipal  

3.Protagonizar a elaboração do plano Municipal de SAN 

4.Aprovação da nova lei do Banco de Alimentos 

5.Aprovação do Decreto CAISAN e reuniões ainda em 2016. 

6.Aprovação da Lei do COMSEA 

7.Programa de leite para crianças < 6 meses que não podem ser amamentadas. 

8.Estreitamento com a SMS para aprimoramento no atendimento para pessoas em 

insegurança Alimentar identificadas pela Saúde. 

9.Ampliar o VIVA-LEITE para os idosos. 

10.Estatísticas de SAN como obrigatório por parte de secretarias e autarquias para as 

estatísticas do DSAN/ 

11.Licitação da construção do Banco de Alimentos com a verba do MDS. 

Programa Prato Cheio Campinas 

 

Figura 93 - Programa Prato Cheio Campinas 
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Figura 94 - Programa Prato Cheio (Público-alvo e Atendimento) 
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Figura 95 - Distribuição da quantidade de cestas básicas fornecidas pelo Programa Prato Cheio 
Campinas, Campinas 2015. (*) os valores de outubro e novembro foram influenciados pela falta de 
cesta básica não entregue pelo fornecedor devido a atraso de pagamento. 

Tabela 36 - Distribuição da média, desvio padrão, máximo e mínimo de cestas distribuídas pelo PPCC, 
Campinas 2015. 

MODALIDADE/MÊS MÉDIA         DP Mín.       Máx. 

PRATO CHEIO 4959 948 3667 8694 

CESTA BÁSICA - EMERGENCIAL 447 115 255 655 
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NORTE LESTE SUDOESTE SUL NOROESTE CESTA EM CASA TOTAL

923

254

835

1443

1029

94

4578

 

Figura 96 - Distribuição do número médio de beneficiários atendidos de janeiro à abril/2015 que já 
estavam cadastrados no Programa Prato Cheio por região. Campinas, 2015 
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Figura 97 - Distribuição da porcentagem de atendimentos por região de janeiro à abril/2015 que já 
estavam cadastrados no Programa Prato Cheio por região.Campinas, 2015 
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NORTE LESTE SUDOESTE SUL NOROESTE TOTAL

578
311

1356
1110

1275

4630

 

Figura 98 - Distribuição do primeiro lote de convocados a partir da Ordem de Serviço 01/2015 da 
SMCAIS. Campinas, 2015 

Entre os meses de abril e julho foram convocados 4.630 famílias cadastradas no 

CADúnico atualizadas nos últimos 2 anos, de acordo com a ordem de serviço 01/2015 da 

SMCAIS, DO 23/03/2015. 
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Figura 99 - Distribuição da porcentagem de comparecimento, inclusão ou não inclusão de famílias no 
1º lote de convocados por região. Campinas, 2015. 
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NORTE LESTE SUDOESTE SUL NOROESTE TOTAL

258
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Figura 100 - Distribuição do número de famílias convocadas no 2º lote comparecimento e inclusão por 
região. Campinas, 2015. (*) Devido aos problemas fornecimento das cestas básicas pela empresa 
contratada, as inclusões das regiões leste, sudoeste e sul foram transferidas para 2016. 

NORTE LESTE SUDOESTE SUL NOROESTE CESTA EM CASA TOTAL

923 254 835 1443 1029 94 4578

809 224 749 1233 927 87 4029

PRATO CHEIO ANTIGOS PRATO CHEIO EXCLUÍDOS - ORDEM DE SERVIÇO *

 

Figura 101 - Distribuição do número de beneficiários excluídos do prato cheio que não estavam dentro 
dos critérios da ordem de serviço 01/2015. Campinas, 2015. 
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NORTE LESTE SUDOESTE SUL NOROESTE CESTA EM CASA TOTAL

394

118

533 533

849

7

2434

 

Figura 102 - Distribuição do número de beneficiários para o Programa Prato Cheio Campinas para 
janeiro de 2016 por região. Campinas, 2015 

 

Desafios durante a execução das atividades 
1.A partir do diagnóstico de 2014, obtido pelo recadastramento, aportar no Programa as 

famílias em extrema pobreza (RPC < R$ 77,00) com crianças até 4 anos; idosos e/ou 

deficientes. 

2.Retirar o benefício daquelas famílias que estavam fora dos critérios supracitados. 

3.Obter ordem de serviço por parte da SMCAIS para que pudéssemos ter embasamento legal 

para convocar os novos beneficiários e comunicar aos beneficiários recastrados e, que não 

atenderam aos critérios da OS, a data de desligamento do Programa. 

4.Iniciar a convocação por carta das famílias que atenderam os critérios da Ordem de Serviço 

01/2015 identificadas no CAD-Único para começarem a receber cesta básica e facilitar 

futuramente a transposição para o NUTRIRCAMPINAS. 

5.Dificuldade de localização das famílias identificadas no CAD-Único. Correspondência 

retornando por não localizar o local declarado no cadastro ou não localização do beneficiário. 
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Figura 103 - Aviso de Comparecimento 

6.Realizar a checagem da documentação das famílias convocadas nos pontos de entrega 

das cestas. 
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Figura 104 - Cadastramento Jd. Satélite Íris e Jd. Bassoli 

7.Notificar por escrito após checagem da documentação a entrada no programa 

 

Figura 105 – Notificação 
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Resultados alcançados com as atividades realizadas 
1.Localização das famílias no CAD-único com a colaboração da Vigilância Sócio –

Assistencial da SMCAIS que atendem ao critério da extrema pobreza RPC < R$ 77,00 e 

possuem criança, idoso e/ou deficiente em sua composição. 

2.Incorporação no SIG-M do NUTRIRCAMPINAS de ferramenta para gestão do programa  

3.Iniciar o chamamento das famílias que atendem ao critério da Resolução para receber a 

cesta básica e posteriormente serem migradas para o NUTRIRCAMPINAS. 

4.Incluir as famílias identificadas no CAD-único que atenderam os critérios da Ordem de 

Serviço 01/2015. 

5.Retirada das famílias que não atenderam os critérios da Ordem de Serviço 01/2015. 

Metas para 2016 
1.Extinção do Programa Prato Cheio Campinas 

NUTRIRCAMPINAS 
O NUTRIRCAMPINAS é um Programa proposto pelo DSAN em substituição ao 

Programa Prato Cheio Campinas (PPCC) em consonância à  Política Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional. Para tal proposta foram consideradas algumas premissas: 

 

1.Extinguir a exposição dos beneficiários e funcionários à chuva, sol, oportunismos e falta de 

segurança no momento da distribuição das cestas básicas promovendo humanização no 

atendimento às famílias. 

2.Substituir o benefício cesta básica composta basicamente de carboidratos por alimentos 

diversificados adquiridos pelo próprio beneficiário proporcionando a soberania alimentar. 

3.Substituir a aquisição de cestas básicas que dependem de licitação pública e movimentam 

a economia fora de Campinas pelo uso de cartão que propicia aquisição no próprio município 

movimentando a economia local. 

4.Logística dispendiosa para os cofres públicos para acondicionamento e distribuição das 

cestas básicas. O cartão diminui os gastos com a logística. 

5.Reconhecimento do NUTRICAMPINAS como parte das políticas públicas da SMCAIS 

utilizando-se a ferramenta do CAD Único permitindo a entrada do usuário com critérios 
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definidos (transparência) e tempo de permanência em função do grau de vulnerabilidade à 

que a família está submetida bem como ajuste em função da disponibilidade orçamentária.   

A transposição desses programas teve início em 2014 quando foi realizado o 

recadastramento das famílias beneficiadas do Programa Prato Cheio Campinas. A principal 

observação, a partir do recadastramento, foi que apenas 13% das famílias foram classificadas 

no critério da extrema pobreza. 

Desafios durante a execução das atividades 
1.Localizar pelo CAD-único as famílias em extrema pobreza tornando-as possíveis 

beneficiárias do NUTRICAMPINAS. 

2.Selecionar famílias em extrema pobreza com crianças < 4anos; idosos ou deficientes, pois 

esse foi o público designado como prioridade para atendimento pelo NUTRIRCAMPINAS. 

3.Aproximar o PPCC do NUTRIRCAMPINAS através de publicação de uma Ordem de 

Serviço (Ordem de Serviço 01/2015) para o PPCC estabelecendo à este os critérios do 

NUTRICAMPINAS para fins de corte, migração e incorporação de novas famílias.  

4.Aprovação da Lei do NUTRIRCAMPINAS pela Câmara Municipal para dar início à 

transposição dos programas. 

5.Propor o texto de regulamentação da Lei do NUTRIRCAMPINAS. 

6.Propor o memorial descritivo para licitação do cartão.  

Resultados alcançados com as atividades realizadas 
 

1.Localização das famílias no CAD-único com a colaboração da Vigilância Sócio –

Assistencial da SMCAIS. 

2.Incorporação no SIG-M do NUTRIRCAMPINAS de ferramenta para gestão do programa  

3.Iniciar o chamamento das famílias que atendem ao critério da Resolução para 

posteriormente serem migradas para o NUTRICAMPINAS 

4.A Lei do NUTRICAMPINAS foi aprovada em 26 DE MAIO DE 2015 
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Figura 106 - Lei do NUTRIRCAMPINAS 

    

5.O texto da regulamentação da Lei do NUTRIRCAMPINAS foi encaminhado para a SMCAIS 

em julho de 2015. 

6.O texto de sugestão ao memorial descritivo para licitação do cartão foi encaminhado a 

SMCAIS em julho de 2015 

7.Início do processo licitatório para o cartão do NUTRICAMPINAS. 

Metas para 2016 
1.Publicação do texto que regulamenta a Lei do NUTRIRCAMPINAS 

2.Conclusão do processo licitatório do cartão para que seja possível ainda em 2016 transpor 

plenamente o PPCC (cesta básica) para o NUTRIRCAMPINAS (cartão) 
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Figura 107 - Cartão Alimentação 

3.Complementar os beneficiários do NUTRIRCAMPINAS com alimentos do INSTITUTO DE 

SOLIDARIEDADE DE ALIMENTOS (ISA). Sobra da comercialização dos permissionários da 

CEASA/ Campinas. 

4.Elaborar um plano de atividades a serem desenvolvidas junto às famílias do 

NUTRICAMPINAS com ênfase em alimentação e nutrição. 

5.Nomeação da Comissão gestora do NUTRIRCAMPINAS conforme previsto em Lei. 

 

Alimentação e Nutrição – Abrigos Permanentes e emer gencial 
4.1. AVALIAÇÃO NUTRICIONAL 

Avaliações nutricionais realizadas por ano: 145 

A seguir estão descritos os resultados da avaliação antropométrica biênio 2014/2015. 
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Figura 108 - Distribuição da porcentagem dos usuários do Abrigo CMPCA segundo estado nutricional, 
Campinas 2014/2015. 

NUTRIRCAMPINAS 
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Figura 109 - Distribuição da porcentagem dos usuários do Abrigo SARA M segundo estado nutricional, 
Campinas 2014/2015. 
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Figura 110 - Distribuição da porcentagem dos usuários do Abrigo IDOSO/IDOSA segundo estado 
nutricional, Campinas 2014/2015. 
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Figura 111 - Distribuição da porcentagem dos usuários do Abrigo RENASCER segundo estado 
nutricional, Campinas 2014/2015. 
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Figura 112 - Comparativo dos abrigos municipais segundo estado nutricional , Campinas , 1º sem. 2015. 
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Figura 113 - Comparativo dos abrigos municipais segundo estado nutricional , Campinas , 2º sem. 2015. 
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Figura 114 - Distribuição dos abrigos municipais por semestre segundo a classificação do estado 
nutricional, Campinas 2014/2015. 

 

4.2. CARDÁPIOS 
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Cada abrigo recebeu o cardápio no final da semana anterior, e totalizaram 50 cardápios POR 

ABRIGO POR ANO, totalizando 200 cardápios em 2015. 

4.3. GERENCIAMENTO DE COMPRAS 

Processos protocolados no ano: 30. 

 Além dos gêneros alimentícios normalmente solicitados, foram protocolados pedidos 

de eletrodomésticos (geladeiras, freezer, fogão, balcão térmico), sacos de amostras e de 

guarda de alimentos, utensílios de cozinha, panelas, cubas, caixas térmicas para transportar 

alimentos e prateleiras, dispenser de papel e sabonete líquido, alimentos para festa junina, 

dia das crianças e Natal. 

 Foram protocolados solicitações de reforma e manutenção das cozinhas, 

dedetização e desratização, refeições transportadas para albergue SAMIM, Centro Pop e 

situações emergenciais. 

4. 4. EDUCAÇÃO NUTRICIONAL 

 No ano de 2015 foram realizadas 27 atividades de educação nutricional, sendo uma 

delas um treinamento de todo o Manual de Boas práticas e 05 oficinas culinárias. 

 Além disso, o Setor de Nutrição estava vinculado à rede de Segurança Alimentar e 

Nutricional (SAN) de Campinas, que tinha como participantes SESC, SESI, Banco de 

Alimentos, Ceasa, PUCCAMP, UNIP, METROCAMP e outras entidades que atuam no tema. 

Em 2014 foram oferecidas 13 ações educativas, em 2015 foram 21 ações dos parceiros. 

4.5. EXAME DOS MANIPULADORES 

 Em 2015 foi protocolada solicitação de exames laboratoriais que a Portaria CVS 

5/2013 solicita para manipuladores de alimentos: coproparasitológico, coprocultura, 

hemograma completo. 

4.6. UNIFORMES e EPIS 

 No início de 2015 todos as cozinheiras dos 4 abrigos receberam kit com uniformes e 

EPIs. No segundo semestre de 2015 o mesmo Kit foi enviado à cozinheira do centro Pop. 

4.6. DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO e LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA 

 Em 2015 foi realizada dedetização e desratização nos dois semestres nos 4 abrigos, 

SAMIM e Centro Pop.  A cada semestre foi enviado lembrete para que agendassem a 

limpeza de caixa d'água. 
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4.7. REFORMAS e MANUTENÇÃO 

 O MANUAL DE BOAS PRÁTICAS foi atualizado por duas vezes em 2015. 

 Em 2015 o abrigo SARA M mudou de local, sendo a cozinha nova em estado médio 

de satisfação, foram solicitadas alterações para adequação em protocolado de 2015. 

 Em 2015 o abrigo CASA DO IDOSO, foi reformado, melhorando as condições 

higiênicas, com troca do forro da cozinha e instalação de parede lavável. 

 Em 2015 as reformas foram feitas no CMPCA, sob supervisão do Setor de Nutrição, 

deixando o abrigo na situação de SATISFATÓRIO perante a Portaria CVS 5/2013. 

 No segundo semestre de 2015 os outros 3 abrigos receberam telas milimétricas nas 

janelas e portas com telas. 

 Todos os abrigos receberam treinamentos do Manual de Boas Práticas, planilhas de 

controle de temperatura, higiene de local e equipamentos, sacos para amostras em 2015. O 

treinamento abordou os seguintes tópicos: Boas práticas de higiene, Higiene das mãos, 

Coleta de amostras, Recepção de gêneros, Recomendações de temperatura, Pesagem dos 

alimentos, Organização almoxarifado, Etiquetagem, Congelamento e descongelamento, 

Preparo dos alimentos, Transporte de alimento. 

 Foi realizado em 2015 treinamento com funcionário do SAMIM em relação à 

recomendações de temperatura, coleta de amostras. 

Desafios durante a execução das atividades 
1.Iniciar um trabalho em locais com pouca estrutura física e de equipamentos. 

2.Sensibilizar os profissionais envolvidos quanto à importância do trabalho sendo iniciado 

pela nutrição. 

3.Conseguir fornecimento de variedade de alimentos, por dependência de licitação. 

4.Morosidade nos processos para inicio de contratos de fornecimento e compra de 

equipamentos/utensílios/uniformes. 

5.Morosidade nos processos para reformas e manutenção necessárias. 

6.Seguimento dos cardápios elaborados. 

7.Dificuldade na sensibilização quanto ao uso de uniformes e EPIs. 
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8.Dificuldade na sensibilização quanto aos controles de higiene, temperaturas, recebimento 

de gêneros, respeitando normas da legislação sanitária. 

9.Trabalhar com quadro reduzido de funcionários na cozinha, sobrecarregando os presentes. 

10.Gerenciar processos, parte financeira e administrativa dos mesmos, além do trabalho 

nutricional, sem ter servidor da área administrativa para auxílio. 

11. Colocar-se como parte da equipe de saúde dos locais, perante coordenação dos mesmos. 

Resultados alcançados com as atividades realizadas 
1. A identificação do perfil nutricional dos usuários dos abrigos permitiu identificar os agravos 

nutricionais aos quais esses usuários estão submetidos e proporcionar a adequação dos 

cardápios. 

2.Os cardápios elaborados para os abrigos municipais por faixa etária proporcionam 

variedade de gêneros e equilíbrio no fornecimento de nutrientes de acordo com as etapas da 

vida para desenvolvimento e crescimento objetivando o estado nutricional de eutrofia e 

combatendo os agravos nutricionais.  

3.O controle de compras de utensílios, equipamentos e apontamentos de necessidade de 

adequação as condições de instalação dos abrigos permite a adequação dos mesmos à 

legislação sanitária vigente. 

4.O mesmo se aplica aos exames de manipuladores; a aquisição de uniformes e EPIs bem 

como a confecção do Manual de Boas Práticas para cada abrigo municipal com a devida 

capacitação dos manipuladores. 

5.As práticas de Educação Nutricional permitiram o aprofundamento de conhecimentos de 

nutrição, alimentação, higiene e manipulação como forma de reversão positiva ao serviço 

prestado ao usuário. 

Metas para 2016 
1.Padronização de fichas técnicas para receituário único. 

2.Sensibilizar coordenadores e educadores do perfil nutricional alarmantes de todos os locais, 

quanto à obesidade. 

3.Estimular práticas de exercícios físicos nos locais. 

4.Levar profissionais de áreas diferentes para o abrigo CMPCA, para que as crianças e 

adolescentes conheçam as profissões. 
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5.Realizar educação nutricional com os educadores dos abrigos. 

6.Estimular educação nutricional todos os dias através dos educadores. 

7.Continuar sensibilização quantos às práticas de higiene previstas em lei e seguimento dos 

cardápios. 

Banco de Alimentos 
O Banco de Alimentos de Campinas é um equipamento de SAN que tem como objetivo 

promover a Segurança Alimentar e Nutricional da população do Município através da 

destinação social de alimentos rejeitados para comercialização e em boas condições para 

consumo, e da conscientização para o combate ao desperdício e uso de boas práticas 

sanitárias e nutricionais. A gestão e operacionalização do Banco Municipal de Alimentos de 

Campinas é uma parceria entre a SMCAIS e a Centrais de Abastecimento de Campinas S/A 

(CEASA/Campinas). Desde 2005 foi implantado o Programa Prato Cheio Campinas da 

SMCAIS e o Banco de Alimentos de Campinas passou a acondicionar e transportar há cerca 

de 80 pontos em áreas de vulnerabilidade social do município. Também desde 2005 o Banco 

de Alimentos de Campinas recebe os produtos da agricultura familiar por meio do Programa 

de Aquisição de Alimentos (PAA) da CONAB. O PAA é uma importante ferramenta de 

fortalecimento da agricultura familiar. O programa utiliza processos de comercialização que 

favorecem a compra direta de produtos de agricultores familiares ou de suas organizações, 

promovendo a agregação de valor à produção. Esses produtos são destinados às entidades 

sócio-assistenciais do município. 

 

Figura 115 - Distribuição comparativa do quantitativo em TONELADAS (T) de alimentos de arrecadados 
pelo Banco de Alimentos Campinas por doações e PAA.  Campinas, 2015. 
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Figura 116 - Distribuição comparativa dos valores em reais (R$) de alimentos de arrecadados pelo 
Banco de Alimentos Campinas por doações e PAA.  Campinas, 2015. 
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Figura 117 - Distribuição percentual da movimentação do Banco de Alimentos de Campinas alimentos 
arrecadados por doações e PAA.  Campinas, 2015 

 

Figura 118 - Distribuição da porcentagem de alimentos arrecadados em recursos pelo Banco de 
Alimentos. 
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Tabela 37 - Distribuição da média, desvio padrão, máximo e mínimo de alimentos arrecadados pelo 
Banco de Alimentos de Campinas, 2015. 

 

Tabela 38 - Distribuição da quantidade média, desvio padrão, máximo e mínimo de alimentos. 

 

Desafios durante a execução das atividades 
1) No ano de 2015, o projeto Parceria que Alimenta da Rede de supermercados Carrefour 

não foi possível ser realizado devido à paralisação do mesmo, sendo que durante este 

período apresentou problemas técnicos, problemas de sistemas operacionais que está 

passando por um readequação onde está sendo testado um novo sistema agora nos meses 

de fevereiro e março 2016, e devido à mão de obra não especializada da rede Carrefour. Esta 

paralização do projeto foi em todo estado de São Paulo e deverá ser retomada se tudo der 

certo a partir do mês de abril/2016 conforme a gerente geral da rede Carrefour informou ao 

Banco de Alimentos de Campinas. 

2)   O projeto PAA (CONAB), em 2015, foi realizado apenas com o projeto da Cooperativa 

COOPERAG do município de Guapiara, pois o projeto da Associação dos Quilombolas de 

Ivaporanduva não foi renovado no ano de 2015 devido a problemas com documentação para 

a CONAB, sendo um grande desafio para  o Banco de Alimentos que sempre pode contar 

com as doações desses dois projetos. Para o ano de 2016, enviamos para a CONAB quatro 

projetos de quatro distintas cooperativas (COOPERAG, COOPASUL, COOPERAF E 

ASSOC. QUILOMBOLAS DE IVAPORANDUVA). 
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3) CONAB- FEIJÃO. O Banco de alimentos juntamente com o Departamento de Segurança 

Alimentar e Nutricional e a Secretaria de Assistência, Cidadania e Inclusão Social, solicitou 

juntamente a CONAB a doação de 52 mil quilos do produto, onde fomos contemplados para 

retirar 27.000 kg. Como era uma quantidade muito grande de doação e os caminhões do 

banco de alimentos tem capacidade de 6.000kg e 3.000kg respectivamente, precisaríamos 

de uma carreta para retirar esta doação no município de Bernadinho de Campos e tínhamos 

até o dia 18 de dezembro para retirar. Como era final de ano, não conseguimos caminhão 

emprestado e ao cotar preço de frete nos foi passado preço em dólar devido à época 

(dezembro) e; tivemos mais um agravante que no plano de trabalho de 2015 não tínhamos 

deixado uma cota em dinheiro para pagamento de frete que agora para 2016 isto será 

previsto para tal fato não se repita. 

 4)Eventos: em 2015 os eventos esportivos (parceria Secretaria de Esportes e Lazer) 

aumentaram significativamente, fazendo com que nossa equipe trabalhasse de segunda a 

domingo. Com isso, tivemos que montar uma escala de trabalho para que parte da equipe 

pudesse trabalhar aos sábados e parte trabalhar aos domingos. Desta forma pudemos 

atender a todos os eventos e aumentar a nossa arrecadação de alimentos. 

5)  Dia Nacional da Coleta: este projeto envolve uma logística muito grande do banco de 

alimentos e no ano de 2015 enfrentamos alguns problemas. Em 2015 foi possível realizar 

arrecadação de alimentos em 6 supermercados. A arrecadação começa a partir das 8hs nos 

supermercados o que implica em levarmos as caixas de papelão para o acondicionamento a 

partir das 6hs da manhã.   A retirada noturna inicia-se a partir das 19hs e vai até as 23:45hs. 

Mobilizamos para isso toda a equipe em horário extenso. O outro agravante é que não 

conseguimos doações de caixas de papelão em quantidade suficiente para aumentarmos o 

número de supermercados, a mão de obra acaba sendo insuficiente para atendermos mais 

lojas, pois, além da entrega e retirada das caixas, seis pessoas da equipe devem coordenar 

um supermercado ficando cada um das 7 às 19hs.  

6)  Cesta básica: no ano de 2015 passou a ser utilizado apenas um caminhão para a entrega 

de cesta básica mas devido aos recadastramentos muitas vezes foi necessário sair com o 

outro caminhão no período da tarde para que não houvesse atraso nas entregas de cesta 

básica e também por motivos mecânicos dos mesmos era necessário estar sendo utilizado 

sempre um dos dois caminhões. Com isso deixamos de retirar doações em empresa 

parceiras por falta de veiculo. 

7)  Crise econômica: em 2015 passamos por alguns desafios em relação a crise econômica 

do pais onde grandes  e  pequenas  empresas  mudaram  muito  suas  políticas  de  doações  

tentando  minimizar  aos máximo seu desperdício visando o lucro. Com isso o banco de 
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alimentos acabou tendo uma redução em suas doações afetando na ponta as entidades 

sócioassistencias atendida pela SMCAIS. 

8)   Tivemos no final de 2014 o desligamento da nutricionista do banco de alimentos, desta 

forma começamos e passamos o ano de 2015 até o mês de novembro sem nutricionista, 

prejudicando assim as atividades de educação nutricional, palestras e cursos que poderiam 

ter sido executados e não foram por falta de profissional capacitado. 

 

Resultados alcançados com as atividades realizadas 
1)   Conseguimos realizar seis cursos de culinária em parceria com o SESI que foram 

realizados nos meses de Fevereiro- Bolos Caseiros, Março- Arroz e Feijão (diferentes formas 

de prepara-los), Abril- Festa Saudável, Junho- Especial da Mandioca, Agosto- Preparações 

sem glúten, Outubro- Salgados e Novembro- Especial de Natal. Conseguimos atingir um 

público de 230 cozinheiras presentes nos cursos no ano de 2015 superando o ano de 2014 

que tivemos 200 cozinheiras. 

2)   Foram realizadas em 2015, 10 palestras de educação nutricional nas entidades 

socioassistenciais. 

3)   Foram realizadas 20 visitas técnicas pela nutricionista do banco de alimentos no ano de 

2015. 

4)   Foram firmadas novas parcerias tais como: Leão Alimentos, Brasil Kirin- Empresa de 

Bebidas, Clube Sociedade Hípica de Campinas, Bike Club, Circuito Montain Bike de 

Campinas, Carna Rock, Colégio Múltiplo, Corrida Eco Running, SETEC, Leão Alimentos, 

Brasil Kirin- Bebidas, Re- Ali Junior, Tênis Clube de Campinas, Passeio Ciclístico da Band 

Campinas, Hospital Vera Cruz, Escola Comunitária de Campinas e Coopasul.  

5)  Obtivemos um crescimento nas doações de alimentos não perecíveis conforme 

demonstrado na Figura 115. 

6) O Banco de Alimentos participou da organização e realização do evento do Dia Mundial 

da Alimentação em 2015 e participará em 2016. Também participou da Conferência Regional 

e da Conferência Municipal de Segurança Alimentar de Campinas. Participação em todas as 

reuniões da rede de Segurança Alimentar e Nutricional. 

Metas para 2016 
1)   Fazer um mapeamento das entidades assistenciais de campinas atendidas pelo banco 

de alimentos. 
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Faremos em torno de 15 visitas técnicas mensais, assim desta forma até o final do plano de 

trabalho teremos visitado todas as 105 entidades assistenciais. 

2)   Dar continuidade ao Projeto Dia do Bem da rede Carrefour, onde iremos fazer campanhas 

de arrecadação de alimentos durante a semana em duas lojas da rede Carrefour e 

pretendemos expandir este projeto com outros supermercados que estamos em conversação 

para fecharmos parceria. As campanhas serão realizadas pelo menos 2x ao mês em cada 

supermercado. 

3)   Oferecer cursos de culinárias em parceria com o SESI para as cozinheiras das entidades, 

onde neste 1º semestre teremos cursos nos meses de Março (Preparações sem Lactose), 

Abril (Bolos para iniciantes) e Junho (Receitas Rápidas). Para o 2º semestre do ano de 2016 

o cronograma será fechado no mês de Julho. 

4)   O Banco de Alimentos comemora 13 anos no dia 19 de maio onde iremos fazer uma 

comemoração com ciclos de palestras, e de preferência iremos convidar palestrantes 

parceiros. 

5)   Dar continuidade ao programa de estágio curricular das faculdades UNIP, METROCAMP 

e UNICAMP, onde pretendemos atingir um número de 15 estagiários por ciclo, podendo desta 

forma alocar estes alunos em pelo menos 15 entidades assistenciais de Campinas que são 

atendidas pelo Banco de Alimentos e cadastradas na SMCAIS. 

6)   Participação e organização do evento do Dia Mundial da Alimentação; 

7)   Dia  Nacional  da  Coleta:  participaremos  deste  evento  e  estaremos  disponibilizando  

os  dois caminhões, toda a equipe de funcionários, logística de entrega e retirada das doações 

em todas as redes de supermercados participantes, contagem e distribuição através de per 

capita desses alimentos, entrega oficial para as entidades, captação de doadores de caixas 

de papelão para que os alimentos saiam lacrados dos supermercados, fechar parcerias com 

todas as redes de supermercados para que nós possamos trabalhar com este evento nestes 

respectivos locais. 

8)   Participação no evento realizado pela rede Carrefour de supermercados NATAL DO BEM 

e estaremos disponibilizando os dois caminhões, toda a equipe de funcionários, logística de 

entrega e retirada das doações em todas as redes de supermercados participantes de 

Campinas e região, contagem e distribuição através de per capita desses alimentos, entrega 

oficial para as entidades. 
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Projeto Viva-Leite 
O VIVA-LEITE é um projeto social de distribuição gratuita de leite fluído, pasteurizado, com 

teor de gordura mínimo de 3%, enriquecido com ferro (aminoácido quelato) e Vitaminas A e 

D do governo do estado de São Paulo. Os beneficiados são crianças de 6 meses a 6 anos e 

11 meses de idade pertencentes a famílias com renda mensal de até dois salários mínimos. 

 

Figura 119 - Envolvidos na execução do Programa VIVA-LEITE 
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Figura 120 - Distribuição da quantidade de litros de leite entregues às crianças Programa Viva-leite, 
Campinas 2015. 

 

Figura 121 - Distribuição dos valores da litragem de leite do Programa Viva-leite, Campinas, 2015 
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Figura 122 - Distribuição da quantidade de crianças beneficiadas pelo Programa Viva-leite, Campinas 
2015. 

 

Figura 123 - Distribuição das atividades desenvolvidas pelo DSAN  junto ao programa Viva-leite, 
Campinas, 2015. 
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Figura 124 - Distribuição das atividades desenvolvidas pelo DSAN  junto ao programa Viva-leite 
comparativo 2014-2015, Campinas, 2015. 

 

Figura 125 - Distribuição da porcentagem de crianças beneficiadas no Programa VIVA-LEITE segundo 
relação P/I, Campinas 2015 
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Figura 126 - Distribuição da porcentagem de crianças beneficiadas no Programa VIVA-LEITE segundo 
relação E/I, Campinas 2015 

Desafios durante a execução das atividades 
1. Em junho de 2015 o Governo do estado modificou os critérios do Programa Viva-leite para 

todo o estado de São Paulo. Em relação a faixa etária passaram a ser consideradas as 

crianças de 6 meses à 5 anos e onze meses o que anteriormente ia até 6 anos e onze meses. 

Em relação a renda que era até 2 SM passou a ser considerada criança onde a família tem 

renda de ¼ do Salário Mínimo Per capta. Isso justifica a diminuição na litragem de leite 

expressa no gráfico 2 de 53.400 litros para 51.870 litros redução essa na ordem de 2,8 %. O 

número de crianças atendidas passou de 3.560 para 3.458.  

2. Outro fato que tem se mostrado desafiante é o registro antropométrico das crianças 

beneficiadas pelo Projeto VIVA-LEITE que é de caráter obrigatório. Tal procedimento pode 

ser realizado pela equipe da UBS de referência no território da entidade sócio-assitencial ou 

até mesmo pela entidade a cada 4 meses. O combinado com os gestores do Governo do 

Estado é que essas medições seriam feitas em meses fixos (março, julho e novembro) para 

melhor qualidade da informação nutricional.  Não temos obtido sucesso de que todas as 

crianças sejam medidas e pesadas. Parte desse problema deve-se a sobrecarga da UBS 

principalmente em períodos de epidemia de dengue. 

3. A partir de agosto de 2015 o Governo do Estado de São Paulo solicitou que todas as mães 

e crianças do Programa VIVA-LEITE fornecessem o número do NIS para compor o registro 

do PAN (Sistema Operacional de registro do VIVA-LEITE). A redução da faixa de renda de 2 

SM para ¼ de SM per capta aproximou os beneficiários do VIVA-LEITE com os beneficiários 

do Bolsa Família, ou seja, o Programa VIVA-LEITE ao alterar a faixa de renda de seus 

beneficiários tende a coincidir com público alvo do PBF. Até o final de 2015 necessitávamos 
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ainda do NIS de 536 mães e 748 crianças para adequação no Sistema PAN. As mães estão 

encontrando dificuldade para agendamento e obtenção do NIS. 

4. Distribuição do leite assumida pelo próprio Departamento na ausência entidade ou de 

interesse dessas de assumir essa tarefa comprometendo outras atividades internas do setor 

principalmente aquelas destinadas a informações transmitidas às mães em palestras.  

5. Dificuldade de pontos de entrega do leite a serem ampliados seja porque não existe 

entidade sócio assistencial para assumir a distribuição do leite ou quando existe muitas vezes 

não há interesse em fazê-lo. 

 

Resultados alcançados com as atividades realizadas 
1. Conseguimos adequar o número de crianças a nova faixa etária e renda mas ficamos  

restritos a cota pactuada no Plano de Trabalho enviado ao Governo do Estado de São Paulo.  

2. Em novembro de 2015 temos o registro antropométrico de 1029 crianças sendo que o 

número de crianças beneficiadas no mesmo período é de 3458, ou seja, temos o registro 

antropométrico de 29,7% das crianças beneficiadas.  

3. Até o final de 2015 temos o NIS de 2.489 mães de um total de 3025. Com relação as 

crianças temos o número do NIS de 2.710 crianças. 

4. Atividades desenvolvidas conforme demonstrado no Gráfico 4 mas que ao verificarmos o 

comparativo com o Grafico 5 podemos identificar a queda no número de palestras devido a 

demanda do funcionário responsável pelos controles do VIVA-LEITE se deslocar para 

entregar leite. 

5. Pudemos abrir quatro novos pontos (Tia Zelinda, Abraço Solidário, Uruguai e Vovô Nestor). 

Metas para 2016 
1. Ampliar a cobertura das crianças do município de Campinas que estejam na faixa etária 

de 6 meses à 5 anos e 11 meses em famílias com renda per capta de ¼ de SM recendo o 

leite. 

2. Ampliar o número de registros antropométricos e aproximar essa informação ao Sistemas 

de Vigilância Alimentar e Nutricional da Saúde (SISVAN/ e-SUS). Unificando as informações 

do Bolsa Família e VIVA-LEITE no SISVAN ou e-SUS para que possamos aproveitar as 

informações do PBF para complementar os dados do VIVA-LEITE e vice-versa.  
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3. Solicitar ao Governo do Estado de São Paulo que sejam realizadas apenas duas medidas 

anuais de antropometria e que essas fossem coincidentes com o PBF.   

(*) A informação do perfil nutricional gerada pode retroalimentar o Sistema da Vigilância 

Alimentar e Nutricional (SISVAN/e-SUS); subsidiar as programações locais e as instâncias 

superiores, e também usá-la de forma imediata para repensar a prática e qualificar a 

assistência prestada àqueles indivíduos que diariamente são atendidos pelo setor 

público.Valorizar o estado nutricional do indivíduo e da coletividade, bem como o registro 

adequado dos dados em planilhas é ratificar a importância da nutrição como coadjuvante das 

ações básicas de saúde. É trabalhar sob a ótica da promoção da saúde em consonância com 

a realidade epidemiológica local. É importante, por fim, destacar que a informação deve estar 

voltada para a ação. O esperado é que essas informações e ações contribuam efetivamente 

para o controle dos problemas de saúde identificados e para a prevenção e a promoção da 

saúde e nutrição da população. 

 

4. Força tarefa entre o DSAN e a Vigilância Sócio-Assitencial da SMCAIS para completar as 

informações de NIS de mães e crianças para alimentar o Sistema PAN. 

5. Ter mais um servidor que auxilie na entrega do leite para que a servidora responsável 

pelos controles internos possa dar continuidade às atividades de controle e de ampliação de 

pontos que demandam cadastro e antropometria inicial. Poderíamos com isso mais 10 pontos 

de entrega de leite. 

6. Identificar através do CAD-único todas as crianças que se enquadram no critério do 

programa VIVA_LEITE para mapeamento e identificação de entidades ou espaços públicos 

que assuma a entrega de leite para esse público com devida solicitação de aumento de cota 

para o Governo do estado de São Paulo 

7. Realizar, conforme anteriormente pactuado com a Comissão Gestora do Programa VIVA-

LEITE, quadrimestralmente reunião não apenas para assinatura da prestação de contas, mas 

também para dar ciência e transparência à Comissão das atividades do Programa. 

8. Realizar capacitação para todos os responsáveis pelo cadastramento das crianças nas 

entidades/ponto de entrega para melhor qualidade no preenchimento das informações. 

 

 


