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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E
GESTÃO ADMINISTRATIVA

A SMCTAIS está organizada no Gabinete do Secretário e nos Departamentos: de
Operações de Assistência Social (DOAS), de Trabalho e Renda (DTR), e de
Gestão e Desenvolvimento Social (DGDS), que são responsáveis pelo
planejamento, execução, monitoramento e pela  gestão das ações do Executivo
Municipal na Área da Assistência Social. A SMCTAIS, em 2005, incorporou as
Coordenadorias: da Mulher, da Juventude, e de Promoção da Igualdade Racial,
além do Centro de Referência de Gays, Lésbicas, Travestis, Transexuais e
Bissexuais (CRGLTTB).

GABINETE DO SECRETÁRIO

É composto de Secretário, de Assessoria Especial, de Chefia de Gabinete, e de
Assistente.

DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (DOAS)

É composto de Diretoria, de Assessoria Especial, e de 4 Coordenadorias
Setoriais:

• Coordenadoria Setorial de Acolhimento e de Referenciamento Social
(CSARS);

• Coordenadoria Setorial de Assistência à Criança, à Adolescência e de Ação
Social (CSACAAS);

• Coordenadoria Setorial de Assistência à Família (CSAF);
• Coordenadoria Setorial do Benefício de Prestação Continuada (CSBPC);

E, ainda, de 5 Coordenadorias Regionais:

• Coordenadoria Regional de Assistência Social – Norte (CRAS/Norte);
• Coordenadoria Regional de Assistência Social – Sul (CRAS/Sul);
• Coordenadoria Regional de Assistência Social – Leste (CRAS/Leste);
• Coordenadoria Regional de Assistência Social – Sudoeste (CRAS/Sudoeste);
• Coordenadoria Regional de Assistência Social – Noroeste (CRAS/Noroeste);
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DEPARTAMENTO DE TRABALHO E RENDA (DTR)

É composto de Diretoria, de Assessoria, e de 4 Coordenadorias Setoriais:

• Coordenadoria Setorial de Apoio a Economia Solidária (CSAES);
• Coordenadoria Setorial de Capacitação Profissional e de Apoio ao Trabalhador

(CSCPAT);
• Coordenadoria Setorial de Gestão e Integração das Informações Sociais

(CSGIIS);
• Coordenadoria Setorial de Microcrédito (CSM);

DEPARTAMENTO DE GESTÃO E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL (DGDS)

É composto de Diretoria, de Assessorias Especial e Jurídica, e de 6
Coordenadorias Setoriais:

• Coordenadoria Setorial de Avaliação e Controle (CSAC);
• Coordenadoria Setorial Administrativa (CSAD);
• Coordenadoria Setorial de Gestão de Pessoas (CSGP);
• Coordenadoria Setorial de Fundos (CSF);
• Coordenadoria Setorial de Planejamento e de Custos (CSPC);
• Coordenadoria Setorial Orçamentária e Financeira (CSOF).
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APRESENTAÇÃO

O presente Relatório de Gestão da Assistência Social – 2005, traz o conteúdo das
ações desenvolvidas pelo conjunto dos Departamentos e demais unidades desta
Secretaria Municipal, bem como das ONG’s co-financiadas que integram a rede
socioassistencial executora da Política Municipal de Assistência Social.

A Secretaria Municipal de Cidadania, Trabalho, Assistência e Inclusão Social
(SMCTAIS), com o novo Governo Municipal, vivenciou ao longo de 2005 um novo
cenário na gestão e execução da política pública, pois criou o Departamento de
Trabalho e Renda (DTR), incorporou as Coordenadorias: da Juventude, da
Mulher, e de Promoção da Igualdade Racial (CEPIR), e o Centro de Referência
GLTTB. Simultaneamente a aprovação da Norma de Orientação Básica – NOB
Nº 01/2005 que regulamentou o Sistema Único da Assistência Social (SUAS),
inaugura, em nível nacional, uma nova era para a Assistência Social.

O Departamento de Trabalho e Renda vem se constituindo a partir de quatro
eixos estruturantes: Programas de Transferência de Renda, Microcrédito,
Formação para o Trabalho, e Apoio a Economia Solidária.

As ações relativas aos quatro eixos, somadas às atividades já desenvolvidas pelo
Departamento de Operações de Assistência Social (DOAS), passaram a ser mais
bem articuladas o que possibilitou a potencialização das políticas voltadas para o
enfrentamento à pobreza, de forma a contribuir para a redução das assimetrias
do mundo do trabalho, através da inclusão social e da democratização de
oportunidades de acesso e de estímulo à rede de solidariedade.

Destacamos que as ações do eixo do microcrédito foram reorganizadas com a
integração dos Programas: Prorendas e Banco do Povo, e a implantação do
Banco Popular da Mulher que prioriza o crédito para mulheres de baixa renda e
descentraliza as ações nas regiões de abrangência das Coordenadorias Regionais
de Assistência Social (CRAS), cumprindo, dessa forma, um papel complementar
às políticas de inclusão social.

No eixo de transferência de renda busca-se ampliar e potencializar o volume de
recursos destinados às famílias através da integração dos programas de
transferência de renda (municipal, estadual e federal) com o grande desafio de
realizar a gestão e a coordenação dos Programas Federais – Bolsa Família,
Benefício de Prestação Continuada (BPC), PETI, e Agente Jovem; os Estaduais –
Renda Cidadã, e Ação Jovem e os Municipais – Renda Mínima, Jovem
Trabalhador, Convivência e Cidadania; e o Cadastro Único, em fase de
construção, que se constituirá em instrumento fundamental para o planejamento
e o gerenciamento dos programas sociais, contemplando toda a rede executora
do Município.



Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Cidadania, Trabalho, Assistência e Inclusão Social

Relatório de Gestão – 2005

10

Com relação às Coordenadorias destaca-se que no âmbito da Coordenadoria da
Juventude a partir do diagnóstico de que há insuficiência de programas
destinados ao público adolescente e jovem no Município e considerando que esse
público é a principal vítima da aguda crise social que vivenciamos, desencadeou-
se um processo para a construção de um projeto estruturante para essa faixa da
população denominado Projeto Jovem.Com, e articulação do mesmo com a rede
de ONG’s executora de Política de Atendimento voltada aos adolescentes e
jovens.

Este projeto busca consolidar uma rede de iniciativas de inclusão digital que
venha a constituir o eixo central em torno do qual poderão ser articuladas
diferentes ações socioeducativas e culturais voltadas aos adolescentes e jovens
de Campinas, ou seja, trata-se de promover a inclusão social juvenil por meio da
inclusão digital.

A criação da Coordenadoria Setorial do Beneficio de Prestação Continuada
(CSBPC) é um avanço na Política Municipal de Assistência Social para a gestão do
BPC, atendendo às exigências da PNAS/NOB/SUAS no que se refere à habilitação
para o nível de gestão plena, possibilitando ainda o aperfeiçoamento da
prestação deste serviço público e de sua gestão.

Além da gestão do BPC, a Coordenadoria responde também pelos Centros de
Referência da Pessoa com Deficiência (CRPD), e de Referência do Idoso (CRI), e
tem como principal função, a constituição de banco de dados informatizado da
rede de serviços, possibilitando o mapeamento e a realização de pesquisas para
subsídio ao gestor e aos Conselhos Municipais na implementação das políticas
públicas para esses públicos-alvos.

A partir da regulamentação do SUAS, através da NOB Nº 01/2005, o Município
recebeu novas demandas, dentre as quais a estruturação de onze Centros de
Referência de Assistência Social (CRAS). Para a sua efetivação desencadeou-se
um processo para diagnosticar as áreas de maior vulnerabilidade social, visando
à priorização dos territórios, assim definidos:

Regiões Centros de Referência de
Assistência Social (CRAS)

• SUL .    BANDEIRAS

� CAMPO BELO

• NORTE � ESPAÇO ESPERANÇA

� VILA REGGIO

• LESTE � FLAMBOYANT

� NILÓPOLIS

• SUDOESTE � CAMPOS ELÍSEOS

� VIDA NOVA

� PROFILURB

• NOROESTE � SATÉLITE ÍRIS

� NOVA ESPERANÇA
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No contexto da proteção especial os dados e indicadores apontam avanços em
relação à estruturação do Programa de Enfrentamento à Exploração Sexual,
Comercial de Crianças e Adolescentes (ESCCA), através de organização de três
entidades (ONG’s), que desenvolvem atividades e educação social de rua,
atendimento psicossocial e jurídico qualificado, e oficinas de arte-educação.

Iniciou-se ainda, ao longo de 2005, através da Comissão de ESCCA do Conselho
Municipal de Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA), a construção de
diagnóstico do Município sobre a questão, e a preparação da rede de
atendimento  frente às especificidades, dificuldades que requer a complexidade
dessa questão.

Com relação às crianças e adolescentes violados em seus direitos que necessitam
da medida de proteção em regime de abrigo, avançamos na implantação de
abrigos especializados para meninos e meninas em situação de rua, usuários
e,ou dependentes de substâncias psicoativas, em parceria com ONG’s e no
processo de  discussão para a implantação de abrigo para adolescentes grávidas.
No entanto, constata-se ainda a insuficiência de vagas para atendimento da
demanda, predominantemente, de meninas e grupos de irmãos na faixa etária
de 5 a 14 anos. Para o próximo período faz-se necessário implementar novas
estratégias de inserção no grupo familiar com fomento das ações do Programa
Família Acolhedora.

A Resolução CMDCA Nº 09/2005, que dispõe sobre normas e procedimentos da
política de prevenção, atenção e proteção a crianças e adolescentes em situação
de Violência Doméstica contra Criança e Adolescente (VDCCA) e seu grupo
familiar, representa um avanço considerável nesta política, principalmente com a
implantação do Sistema de Notificação da Violência (SISNOV). O grande desafio
é a implantação efetiva deste sistema, bem como a continuidade do processo de
capacitação de profissionais que atuam direta e indiretamente com crianças,
adolescentes e famílias. É imprescindível ainda a estruturação dos Centros de
Referência Especializados da Assistência Social.

Para a população em situação de rua, avançou-se na implantação do  Centro de
Convivência, denominado “ Casa da Cidadania” que desde a sua concepção foi
constituído coletivamente, envolvendo os grupos e organizações que distribuíam
alimentação nas ruas do Município, quebrando paradigmas e estimulando esses
grupos a avançarem na prática da caridade. Possibilitará aos usuários o resgate
da sua dignidade por meio do desenvolvimento de atividades que fortaleçam a
sua auto-estima e propiciem repensar e empreender novos projetos de vida.

O Programa de  Segurança Alimentar e Nutricional,  sob orientação do  COMSEA,
teve continuidade e foi ampliado com projeto de “Doação e de reutilização de
gêneros alimentícios e de sobras de alimentos”, cuja regulamentação se dará no
início de 2006. A execução das ações de segurança alimentar são garantidas pela
rede de atendimento, pelo Banco de Alimentos, e pela Alimentação Escolar, além
do Programa “Prato Cheio”, que visa criar uma rede solidária de combate à fome,
com entrega de cestas básicas e de sacolas de hortifrutis às famílias que
estiverem cadastradas por viverem abaixo da linha de pobreza. Esse programa
busca organizar as ações de Assistência Social e o acompanhamento das famílias
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através dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS); objetiva
também a exclusão da fome como primeiro princípio de inclusão social.

As ações, integrantes da SMCTAIS, representam uma transferência indireta de
renda e atende um dos parâmetros da proteção social, o da segurança de
acolhida. Essa opera com a provisão das necessidades humanas, como a do
direito à alimentação, conforme preconiza a Política da Assistência Social.

Com relação à área administrativa, e de controle contábil, orçamentário e
financeiro algumas alterações julgadas como necessárias na estrutura
administrativa e na execução dos trabalhos desenvolvidos pelo DGDS, foram
implementadas buscando-se melhor atender à rede de unidades de OG’s, como a
criação da Coordenadoria Setorial de Gestão de Pessoas (CSGP), que passou a
cuidar além da parte documental da Área de Recursos Humanos, também da
capacitação dos servidores, voltada para a satisfação do usuário, e do
“cuidador”, bem como oferecer oportunidades para todos os níveis de servidores
na lógica de suas necessidades profissionais.

Outro destaque foi à facilitação às ONG’s parceiras para acesso ao extrato de
suas prestações de contas e valores de repasses e co-financiamento on-line,
otimizando os recursos humanos das mesmas, bem como, dos servidores do
setor, permitindo com essa otimização a garantia de qualidade na conferência
das prestações de contas dentro do que estabelece à Instrução Normativa do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE/SP), que no relatório de
auditoria do ano anterior destacou a qualidade do serviço apresentado.

Foi instituída a Coordenadoria Setorial de Planejamento e de Custos (CSPC),
voltada para o planejamento orçamentário e acompanhamento dos valores
globais e percentuais do orçamento da SMCTAIS e Fundos, junto ao orçamento
municipal, e também a construção dos custos per capita, por área de atuação,
tanto das unidades de OG’s como da rede parceira, com o que esperamos a cada
ano, torná-la mais um instrumento para a gestão e análise do Conselho
Municipal de Assistência Social (CMAS) e demais Conselhos.

Já a Coordenadoria Setorial de Avaliação e Controle (CSAC) teve oportunidade de
incorporar mais e melhor a função de monitoramento qualificado das ações
praticadas pela rede de ONG’s, construindo procedimentos cada vez  mais
eficientes de colaboração e garantia do cumprimento das normas legais da
Assistência Social.

A nova apresentação orçamentária dos valores de repasse às entidades
parceiras, que por decreto deste ano, passou a constar com a rubrica de co-
financiamento como sub-item de serviços prestados por pessoas jurídicas, e não
mais como subvenção social, considerou-se como de grande avanço na
concepção em consonância com a nova Política da Assistência Social.

Outro destaque foi à aceitação pela Prefeitura Municipal do formato orçamentário
encaminhado pela SMCTAIS para 2006, aprovado pelo CMAS, onde além do co-
financiamento foram organizadas em rubricas orçamentárias, de acordo com as
normas e diretrizes da Política Nacional da Assistência Social, com a NOB/2005 e
com o Sistema Único da Assistência Social (SUAS), para que todas as dotações
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que se destinem ao custeio e investimentos das ações finalísticas de Assistência
Social, estejam no Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS), garantindo-se
com isso o Comando Único, observadas as Proteções Sociais: Básica e Especial.

Na Coordenadoria Setorial de Fundos (CSF) continuou-se a processar novas
metodologias para obtenção de maior agilidade e transparência, além de se
conseguir na Coordenadoria Setorial Administrativa (CSAD) a implantação mais
humana no atendimento do Setor de Expediente e de Recepção, bem como
melhor qualificação na gestão dos protocolados da Secretaria.

Vale ressaltar o trabalho praticado pela Assessoria de Suporte Jurídico
Descentralizado que tem permitido o encaminhamento de processos com
garantia de facilitação nos pareceres da Área Jurídica da PMC, e agilização nos
diversos processos de contratos e convênios.

Com a reestruturação da SMCTAIS, somada ao  desenho de operacionalização da
Política de Assistência Social, proposto pelo SUAS será possível, no próximo
período, viabilizar e consolidar a integração dos Programas e Serviços, estimular
a discussão sobre os critérios de inclusão, as formas de acesso, os sistemas de
acompanhamento e de monitoramento, com vistas a ampliar as possibilidades de
inclusão social e de emancipação das pessoas e das famílias que necessitam da
rede de proteção social, bem como a construção de indicadores sociais de
avaliação e de mecanismos de maior transparência da gestão no Município de
Campinas.
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INTRODUÇÃO

O presente Relatório de Gestão da Assistência Social – 2005, contém as
informações referentes ao último ano de execução do Plano Municipal da
Assistência Social – 2002/2005, de Campinas.

A metodologia adotada na elaboração do texto respeitou a classificação do Plano,
ou seja, estruturado em cinco eixos:

• Criança e Adolescente;
• Enfrentamento à Pobreza;
• Gestão Participativa;
• Cidadania e Diferença;
• Novas Relações Comunitárias.

Para a formatação do presente  documento utilizaram-se os critérios de divisão
dos capítulos, conforme o indicado na Política Nacional da Assistência Social
(PNAS) e no Sistema Único da Assistência Social (SUAS). Sendo assim
estruturado:

• Proteção Social Básica;
• Proteção Social Especial, de Média e de Alta Complexidade.

Contemplando a rede de atendimento governamental (OG’s) e não
governamental (ONG’s) contém uma descrição das atividades, seguida de análise
avaliativa e os desafios,  que indicam futuros reordenamentos  dos Serviços,
Programas e das Coordenadorias, especialmente no novo contexto da Política
Nacional da Assistência Social (PNAS) e do Sistema Único da Assistência Social
(SUAS). Além disso, relataram-se as atividades dos Conselhos, assim como as
atividades de gestão administrativa desenvolvidas pela SMCTAIS.

Diferentemente dos anos anteriores a Divisão Regional de Assistência e
Desenvolvimento Social da Secretaria de Estado de Assistência e
Desenvolvimento Social (DRADS/SEADS) não encaminhou ou sugeriu algum
modelo ou roteiro para a elaboração do presente Relatório de Gestão da
Assistência Social.

O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), implantará
novo formato via web1 para apresentação, pelo gestor,- das ações físicas e
planilhas financeiras, tanto do Plano de Ação para 2006, quanto das ações
executadas em 2005.

Os referidos documentos deverão ser validados pelo Conselho Municipal de
Assistência Social (CMAS) até os prazos determinados pelo Ministério.

                                              
1 Web – Rede de computadores na Internet que fornecem informações em forma de hipertexto.
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Vale ainda observar que para o Relatório de Gestão do Exercício de 2006,
constará no orçamento executado destaque para os conteúdos relativos à função
“Assistência Social” , para a devida aprovação pelo CMAS, e às funções
“Trabalho e Cidadania”, para conhecimento das ações executadas e dos
valores gastos.

O propósito é de que este documento retrate as ações desenvolvidas no âmbito
da Política Municipal de Assistência Social, em 2005, a partir da Rede de
Serviços, Programas e Projetos, apontando seus avanços, suas lacunas e
desafios.
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I – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
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1 – EIXO CRIANÇA E ADOLESCENTE

1.1 – REDE GOVERNAMENTAL

1.1.1 – APOIO SOCIOEDUCATIVO EM MEIO ABERTO

NÚCLEOS COMUNITÁRIOS DE
CRIANÇAS E ADOLESCENTES (NCCA’S)

Descrição da Ação:

Proteger, desenvolver, socializar crianças e adolescentes na faixa etária de 7 a
14 anos e 11 meses, tendo como princípio a intercomplementaridade de
propósitos e ações entre famílias, escola e comunidade.

Atendimento

Regiões Número de Unidades Média Mensal

Norte 02 160

Sul 05 315

Leste 04 290

Sudoeste 04 300

Noroeste 02 135

Total   17

Principais Atividades:

• Oficinas socioeducativas: SOS – Adolescente, Capoeira com a Guarda
Municipal, Arte Circense, Orientação Sexual, Esportes, Artesanato, Hip Hop,
Teatro, Música, Dança de Rua, Prevenção de VDCCA, Rotas Recriadas, Artes
Plásticas, Futebol, Danças Populares e  Jiu Jitsu;

• Reunião e avaliação com pais ou responsáveis;
• Reuniões mensais ou semanais de planejamento das atividades junto às

Coordenações e equipes dos Núcleos;
• Reuniões mensais com Comissões de Gerenciamento;
• Comemorações mensais de aniversários e datas comemorativas;
• Atendimento e acompanhamento ao grupo familiar e encaminhamentos

necessários;
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• Participação em fóruns intersetoriais de discussão de casos e de inclusão em
programas de transferência de renda;

• Passeios com crianças e adolescentes;
• Iniciação à informática para adolescentes e Programa Jovem.Com;
• Efetivação de parcerias junto a empresas, ONG’s, Escolas, Centros de Saúde

e Praças de Esportes, para ações e projetos comuns com crianças e
adolescentes.

Análise Avaliativa:

• Estabelecimento de parcerias com empresas, OG’s e ONG’s potencializando
atendimento e oficinas socioeducativas;

• Manutenção de recursos do Programa de Proteção Social Básica e do FMDCA
para a compra de materiais permanentes e pedagógicos e  contratação de
Oficineiros;

• Diversificação nos passeios externos;
• Comprometimento das equipes dos NCCA’s na busca de alternativas para

suprir a falta de recursos;
• Parcerias com voluntários;
• Instalação de alarmes;
• Envolvimento dos usuários, famílias e comunidades nos processos

socioeducativos dos Núcleos;
• Ações integradas com as Áreas de Cultura, de Esportes, de Saúde e de

Educação.

Desafios:

• Adequação e ampliação do quadro de funcionários para atendimento da
demanda;

• Reposição de funcionários por falecimentos, exonerações, LTS’s e
aposentadorias;

• Efetivação da proposta de formação continuada para a equipe de profissionais
dos NCCA’s;

• Manutenção e/ou adequação do espaço físico e equipamentos dos Núcleos;
• Sistematização na entrega de material de uso comum;
• Formalização e legitimação do papel do técnico enquanto chefe de serviço;
• Instalação da Internet, conforme proposto;
• Qualificação e ampliação do atendimento ao grupo familiar, utilizando

diferentes estratégias metodológicas.
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1.1.2 – PROGRAMA AÇÃO JOVEM

Descrição:

Trata-se de um projeto da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento
Social (SEADS), executado pela SMCTAIS, que tem por objetivo o retorno, a
permanência, e o sucesso do adolescente e do jovem, na faixa etária de 15 a 24
anos, à rede formal de ensino, nos cursos de habilidades básicas e/ou na
educação profissional.

A principal estratégia do programa é o pagamento de bolsa no valor de R$ 60,00
pelo período de 12 meses, podendo ser renovado por igual período.

O programa teve início em Campinas, em abril 2005, com a oferta pelo Governo
do Estado de São Paulo, de 1.300 bolsas e foi ampliado, em agosto/2005, para
2.300 bolsas.

Na sua implantação buscou-se  a integração das ações com outros programas da
rede de ONG’s e OG’s, que atuam com essa faixa etária, visando à garantia do
acompanhamento desses jovens e de suas famílias.

Atendimento

Item Entidade Total

1 ABAMBA 3

2 AEDH – Guardinha 193

3 APOT 3

4 Casa de Maria de Nazaré 161

5 CAVI 26

6 CEDAP 12

7 Centro Comunitário Santa Lúcia 33

8 CEPROCAMP 298

9 COMEC 27

10 Conselho Comunitário 6

11 Convivência e Cidadania 38

12 Coordenadoria da Juventude 35

13 CPDB 161

14 CPTI 39

15 CRAISA 22

16 CRAS LESTE 20

17 CRAS NOROESTE 119

18 CRAS NORTE 47

19 CRAS SUDOESTE 83

20 CRAS SUL 53

21 Direito de Ser 52

22 Diretoria Leste 13

23 Diretoria Oeste 24
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Item Entidade (continuação) Total

24 FUMEC 145

25 Fundação Gerações 154

26 Grupo Primavera 14

27 Missão Caminho para a Liberdade 8

28 Núcleo Calvariano 6

29 Núcleo Social Cássia Lasca 1

30 OSSJB 123

31 PROGEN 236

32 QUERO-QUERO 26

33 RESGATE 19

34 São João Vianney 23

35 Secretaria Municipal de Educação 32

36 SETA 35

37 União Cristã 10

Total Geral 2.300

Principais Atividades:

• Reuniões sistemáticas com os parceiros institucionais;
• Nucleação dos jovens e realização de oficinas;
• Cadastramento;
• Encaminhamento e acompanhamento escolar;
• Encaminhamento aos cursos de habilidades básicas para o trabalho,

oferecidos nos programas centralizados e/ou descentralizados da SMCTAIS e
outros.

Análise Avaliativa:

Inicialmente o Município encontrou forte resistência na adesão de jovens ao
projeto, em virtude da condicionalidade do retorno a escola.

Constatamos que, na maioria das vezes, a escola exclui esses adolescentes e
jovens.

A partir de interlocuções com a SEADS, foram flexibilizados as condicionalidades
e os critérios, permitindo o cadastro dos adolescentes e jovens incluídos na rede
de proteção social.

Assim, cadastramos 2.300 jovens, em estreita parceria com a rede de
ONG’s/OG’s, assegurando um importante diferencial para o projeto, qual seja o
de acompanhamento, por meio de grupos socioeducativos, aos jovens e as suas
famílias.

É importante salientar que devemos continuar empreendendo esforços com a
rede municipal e estadual de educação, para inclusão desses alunos na escola,
pois ainda não logramos êxito, visto que ainda não houve, por parte dessas
redes, a necessária adesão ao Programa.



Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Cidadania, Trabalho, Assistência e Inclusão Social

Relatório de Gestão – 2005

21

1.2 – REDE NÃO GOVERNAMENTAL

1.2.1 – NÚCLEO TIPO I – ATENDIMENTO
SOCIOEDUCATIVO EM MEIO ABERTO DE 7 A 14 ANOS

Serviço de ação continuada oferecido às crianças e adolescentes de 7 a 14 anos,
com espaço protetivo extra-escolar.

Prevê ainda o trabalho socioeducativo junto às famílias.

Atendimento

Regiões Número de Unidades Média Mensal

Norte 13 1.530

Sul 09 564

Leste 16 1.880

Sudoeste 08 973

Noroeste 02 391

Total   48

Principais Atividades:

• Apoio escolar, atividades lúdicas, brincadeiras e ações recreativas, dirigidas,
de lazer, esportivas, culturais (música e danças: regionais, clássicas,
populares e modernas), circenses, leitura dirigida, teatro, entrevista
domiciliar, grupos educativos e informacionais;

• Encaminhamentos dos membros da família à rede socioassistencial, inserção
em programa de transferência de renda, BPC, trabalho e renda, e mercado
de trabalho;

• Cadastro Pró-Social e ações educativas de fortalecimento dos vínculos
familiares e comunitários;

• Reuniões intersetoriais.

Análise Avaliativa:

Verificou-se que as atividades desenvolvidas pela rede executora  oportunizaram
a socialização das crianças e adolescentes, trabalhando sua criatividade,
habilidades manuais e a auto-estima. Foram oferecidas às crianças e
adolescentes ações que propiciaram sua participação, e elevaram-se os
conhecimentos culturais, proporcionando espaço de expressão da
espontaneidade e alegria.
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Durante o exercício de 2005, foi efetuado monitoramento coletivo onde foi
verificado que o trabalho junto ao grupo familiar necessita de maior
sistematização para que possa atingir os objetivos pactuados quais sejam:

• Realizar entrevistas domiciliares, entrevistas com encaminhamentos a
programas de serviços da rede socioassistencial, bem como a benefícios;

• Diagnosticar situações de violência doméstica, trabalho infantil, exploração e
abuso sexual, possibilitando encaminhamentos aos serviços especializados e
monitoramento;

• Desencadear ações planejadas junto às famílias, visando o fortalecimento dos
vínculos familiares e comunitários.

Desafios:

• Maior investimento financeiro com vistas à melhoria da intervenção junto à
família, assegurando o Cadastro Pró-Social e outras inserções decorrentes do
diagnóstico sociofamiliar.
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1.2.2 – NÚCLEO TIPO II – ATENDIMENTO
SOCIOEDUCATIVO EM MEIO ABERTO DE 15 A 18 ANOS

Descrição:

Oferece espaço protetivo e serviço socioeducativo para adolescentes, visando o
seu desenvolvimento integral, a socialização e a iniciação profissional.

Prevê ações de fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.

Atendimento

Regiões Número de Unidades Média Mensal

Norte 08 283

Sul 04 245

Leste 05 819

Sudoeste 06 642

Noroeste 01 13

Total   24

Principais Atividades:

• Atividades socioeducativas, oficinas de iniciação profissional, ações culturais,
de lazer, esportivas, e lúdicas.

• Espaços de escuta e reflexão;
• Jogos grupais, leitura e encaminhamento para cursos profissionalizantes;
• Atividades de incentivo à autonomia, protagonismo, liderança e formação da

cidadania;
• Oficinas de informática, atendimento protetivo e atividades com terapêutica

ocupacional;
• Entrevista domiciliar e encaminhamentos à rede socioassistencial e outras

políticas;
• Cadastro Pró-Social e inserção em programas de transferência de renda e de

trabalho e renda.

Análise Avaliativa:

Os programas dessa área de atuação cumpriram importante papel na proteção
aos adolescentes atendidos, ainda que, quantitativamente, muito aquém do
necessário para o atendimento dessa faixa etária no Município.

Apontamos a urgência de ampliação de programas para esse público-alvo,
principalmente, na Região Noroeste, que concentra alto índice de criminalidade e
risco social. Contudo, ressaltamos que houve em 2005 a ampliação da rede com
o co-financiamento de uma ONG na referida região.
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1.2.3 – CENTRO DE JUVENTUDE

Descrição:

O Centro de Juventude é um espaço protetivo que oferece aos adolescentes e
jovens, de 18 a 24 anos, diferentes atividades visando o estímulo à liderança, a
socialização e ao protagonismo.

Sua característica se difere do Núcleo ao oportunizar ao adolescente e ao jovem
preencher sua grade de atividades valendo-se da múltipla escolha.

É previsto o trabalho socioeducativo com as famílias visando o fortalecimento dos
vínculos familiares e comunitários.

Atendimento

Regiões Número de Unidades Média Mensal

Norte 02 75

Leste 03 660

Sudoeste 01 30

Total    6

Principais Atividades:

• Oficinas temáticas: cidadania, meio ambiente, sexualidade, prevenção às
DST/AIDS, ECA e outros temas de interesse;

• Predominam ações culturais: música, teatro, dança, capoeira, arte circense,
pintura e artesanato;

• Esportivas: futebol, vôlei e handebol;
• Lazer: passeios dirigidos e recreativos;
• Oficinas de formação para cidadania e projetos de atuação junto à

comunidade;
• Concursos, gincanas e campeonatos.

Análise Avaliativa:

Essa área de atuação atende aos objetivos de proteção à juventude no Município.
Apresentando um numero bastante expressivo de participação dos adolescentes
nas atividades junto à comunidade e baixa no número de problemas que
permeiam essa faixa etária, torna-se imprescindível à ampliação do atendimento
que exige uma metodologia própria e adequada à população atendida.

Importante ressaltar ainda a necessidade de qualificação do trabalho com
famílias e o fortalecimento dos vínculos comunitários.
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1.2.4 – PROGRAMA DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL –
 LEI Nº 10.097/2000

Descrição:

O programa oferece aos adolescentes e jovens ações de qualificação profissional,
de desenvolvimento das habilidades e potencialidades, garantindo o ingresso no
mercado de trabalho como aprendiz.

Prevê ainda trabalho socioeducativo voltado às famílias, visando o fortalecimento
dos vínculos familiares e comunitários.

Atendimento

Regiões Número de Unidades Média Mensal

Norte 03 110

Sul 03 1.660

Leste 03 418

Noroeste 01 30

Total   10

Principais Atividades:

• Seleção de adolescentes e jovens capacitados para o mercado de trabalho;
• Oficinas de informática, cidadania, comunicação, leitura, ações culturais,

esportivas e de lazer;
• Apoio escolar, com ênfase na língua portuguesa, gramática e matemática;
• Medicina ocupacional, exames periódicos, palestras com ênfase em doenças

ocupacionais, sexualidade, qualidade de vida e trabalho;
• Acompanhamento sistemático do adolescente;
• Formação e reuniões de supervisores;
• Entrevista domiciliar;
• Encaminhamentos à rede socioassistencial e outras políticas sociais;
• Inserção das famílias em programas de transferência de renda e trabalho;
• Cadastro Pró-Social.

Análise Avaliativa:

A área de atuação de aprendizagem profissional apresentou um grande avanço
no ano de 2005, quanto à qualidade e operacionalização dos programas.

A rede de entidades de Assistência Social melhorou a qualidade dos serviços
prestados e procedeu aos reordenamentos apontados pela Resolução Nº 13, de
20/04/2004 do CMDCA, sendo esses: a sistematização dos módulos de formação
técnico-profissional, garantia de acompanhamento técnico do adolescente e de
sua família, acompanhamento sistemático do adolescente, desde sua inserção,
desenvolvimento e desligamento do mercado de trabalho.
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Durante o exercício de 2005, verificamos uma diminuição no número de
entidades registradas pelo CMDCA para operacionalização do Programa, havendo
a necessidade de construir novos procedimentos que agilizem o processo.

Constatamos a necessidade de implantação de um banco de dados municipal,
disponibilizando vagas no mercado de trabalho.
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1.2.5 – APOIO SOCIOEDUCATIVO
À CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS – COM ÊNFASE

NAS AÇÕES  PROTETIVAS E NO GRUPO FAMILIAR

Descrição:

Oferece espaço de educação infantil e de proteção com ênfase no direito de
brincar à criança de 0 a 6 anos, assegurando ações socioeducativas voltadas ao
grupo familiar.

Atendimento

Regiões Número de Unidades Média Mensal

Norte 09 1.502

Sul 09 1.091

Leste 17 1.921

Sudoeste 06 920

Noroeste 03 311

Total   44

Principais Atividades:

• Atividades lúdicas, culturais, esportivas e de lazer junto às crianças;
• Entrevista domiciliar e grupos educativos;
• Encaminhamento dos membros da família à rede socioassistencial, outras

políticas sociais e programas de transferência de renda, e de trabalho e
renda;

• Cursos de informática, oficinas semiprofissionalizantes e encaminhamentos
ao mercado de trabalho;

• Operacionalização do Programa Viva Leite e providências quanto a
documentos;

• Reuniões intersetoriais;
• Cadastro Pró-Social.

Análise Avaliativa:

Considerando as diretrizes e princípios da Política de Assistência Social e
Educação o processo de monitoramento junto à rede de proteção de 0 a 6 anos,
ocorre de forma intersetorial, cabendo a SMCTAIS avaliar a intervenção da rede
quanto a matricialidade sociofamiliar, e Secretaria Municipal de Educação
acompanhar o desenvolvimento do projeto pedagógico da entidade.

Verificamos que a rede de proteção à criança de 0 a 6 anos, em 2005,
apresentou aumento de demanda atendida e melhora do projeto pedagógico,
permitindo o desenvolvimento integral da criança.
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No âmbito da matricialidade familiar, observamos que as ações voltadas ao
grupo familiar se mostraram insuficientes no que se refere à ampliação do
conhecimento da dinâmica familiar por parte das equipes técnicas que não
conseguiram desenvolver encaminhamentos monitorados, inserção das famílias
na rede de proteção social e programas de transferência de renda. Menos de
40% das entidades trabalham efetivamente nesta perspectiva.

Ainda nas dificuldades apresentadas pelas unidades executoras, ressaltamos a
necessidade de rever os custos da intervenção junto às famílias, principalmente
pelo fato de atuarem preventivamente junto ao fenômeno da violência doméstica
contra a criança e adolescente e por assegurarem espaço protetivo, em período
integral, com atividades lúdicas, de recreação, de esportes, de lazer e de cultura
para esta faixa etária.
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2 – EIXO CIDADANIA E DIFERENÇA

2.1 – REDE GOVERNAMENTAL

2.1.1 – PROGRAMA DE ATENÇÃO
INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF)

Descrição:

O PAIF é um programa do Governo Federal que é executado no Município através
dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), trata-se de  um serviço
de proteção social básica previsto no SUAS.

Esses Centros são espaços localizados nas comunidades, tendo como base o
território, situados em áreas de vulnerabilidade, onde as famílias são atendidas
na sua integralidade, visando à orientação e o convívio familiar e comunitário.

Executa serviços que potencializam as famílias como unidades de referência,
fortalecendo seus vínculos relacionais e comunitários, visando o rompimento da
exclusão social.

O CRAS deve ainda organizar e coordenar a rede de serviços socioassistenciais
locais da Política de Assistência Social.

O programa federal indicava que cada equipe deveria acompanhar 300 famílias.
Em Campinas iniciou-se em julho/2004 em duas regiões: Jardim Nilópolis e
Jardim Satélite Íris. Em julho/2005, houve expansão para a região do Jardim
Campo Belo.

Em agosto/2005, com a aprovação da Norma de Orientação Básica – NOB
Nº 01/2005 que regulamentou o Sistema Único da Assistência Social (SUAS),
definiu-se que o PAIF seria desenvolvido nos Centros de Referência da
Assistência Social (CRAS) e que os CRAS terão como área de abrangência
regiões com até 5.000 famílias e devem atender até 1.000 famílias por ano.

Com base na NOB Nº 01/2005, o Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome (MDS) definiu que o Município de Campinas, por ser metrópole,
passaria a receber recursos para a implantação de 11 CRAS.
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Como a Assistência Social em Campinas já atuava de forma descentralizada
através das 5 Coordenadorias Regionais de Assistência Social, as também
denominadas CRAS, e desenvolvia o PAIF em 3 regiões, construímos a seguinte
metodologia para a implantação dos 11 Centros de Referência:

• Elaboração de um diagnóstico social, realizado pelas Coordenadorias
Regionais, a partir dos dados disponíveis no Município: Mapa da
Exclusão/Inclusão Social (MEIS), IBGE, Secretarias Municipais: de Educação,
de Saúde, de Habitação, e de Cidadania, Trabalho, Assistência e Inclusão
Social;

• Com base no diagnóstico, definição com cada equipe sobre as regiões a
serem priorizadas para a implantação dos Centros de Referência;

• Estabelecimento de parcerias com as entidades sociais, que atuam nos
territórios priorizados, para potencializar as ações das equipes técnicas da
Secretaria no atendimento às famílias;

• Apresentação dos resultados desse trabalho ao Conselho Municipal de
Assistência Social (CMAS), visando discutir a reorganização da Política Pública
de Assistência Social e a proposta apresentada;

• Redefinição das ações das Coordenadorias Regionais, agora denominados
Distritos de Assistência Social (DAS), que terão como áreas prioritárias de
ação os territórios dos CRAS, mas continuarão atuando em nível regional
atendendo de forma pontual às demandas dos outros territórios e também na
gestão dos recursos e demais serviços (Núcleos e Centros de Formação).

Os Distritos mantêm ainda, dentre as suas principais atribuições, o planejamento
regional e as relações intersetoriais.

Atendimento

Região Endereço Servidores
Municipais

ONG Parceira Horário de
Atendimento

Famílias
Atendidas

Campo Belo I Rua Ademir
Cubero
Ruano, s/nº

1 Assistente
Social;
2 Psicólogos

Seara
D’Angelis

08h00 às
16h12

277

Satélite Íris Rua Mário
Scolari, s/nº

1 Assistente
Social;
1 Psicólogo

PROGEN 08h00 às
16h12

261

Nilópolis Rua Joaquim
Gomes
Ferreira, 12

1 Assistente
Social;
1 Psicólogo

SETA 08h00 às
16h12

453

Total  991
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CRAS em processo de implantação

Região Endereços Servidores
Municipais

Territórios

Bandeiras II Rua Pastor Cícero
Canuto de Lima,
401

2 Assistentes
Sociais;
1 Psicólogo

Bandeiras II,
Jardim do Lago II,
Oziel, Monte Cristo
e Gleba B

Vida Nova Rua Nove, s/nº 3 Assistentes
Sociais;
1 Psicólogo

Vida Nova, Vila
Vitória, Mauro
Marcondes, Marajó,
Residencial São
José e Área Rural
Friburgo

Novo Campos
Elíseos

Avenida das
Amoreiras, 4.445

4 Assistentes
Sociais

Telesp, Maria Rosa,
Itatinga, Santa
Lúcia, Jardim Yeda,
Bordon, Perseu
Leite de Barros

DIC’s/
Ouro Verde

Comunidade São
Francisco – DIC

2 Assistentes
Sociais;
1 Psicólogo

Parque Vista
Alegre, Santos
Dumont, Santo
Antonio, Eldorado
dos Carajás, DIC V,
Jardim Rosalina e
Nossa Senhora
Aparecida

Novo Flamboyant Rua Dr. José de
Souza Campos (via
Norte-Sul), 1600

2 Assistentes
Sociais;
1 Psicólogo

Novo Flamboyant,
Jardim Flamboyant,
Guaraçaí, São José
da Vitória,
Brandina, 31 de
Março, Parque
Brasília, Jardim
Conceição, Jardim
Boa Esperança, Vila
Lafayete Álvaro,
Jardim Líria e
Jardim Lídia

Amarais Rua Idelfonso
Martins Lisboa, 721

3 Assistentes
Sociais;
1 Psicólogo

São Marcos,
Campineiro, Vila
Esperança e Santa
Mônica

Vila Réggio Rua Papa João
Paulo II, s/nº

3 Assistentes
Sociais

Vila Réggio, Jardim
Rosália I, II e IV,
Francisco Amaral,
Shalon I, II e III e
Parque Universal

Nova Esperança Rua Júlio Soares de
Arruda Filho

3 Assistentes
Sociais

Vila Réggio, Jardim
Rosália I, II e IV,
Francisco Amaral,
Shalon I, II e III e
Parque Universal

Principais Atividades:
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• Cadastro ou atualização dos dados das famílias;
• Pré-diagnóstico do território;
• Caracterização do território, para posterior caracterização das famílias

atendidas;
• Atendimento psicossocial individual e grupal;
• Abordagens domiciliares;
• Realização de oficinas de habilidades e grupos socioeducativos;
• Articulação e integração com a rede intersetorial;
• Levantamento da rede a ser potencializada;
• Supervisão mensal;
• Inclusão das famílias nos programas e serviços da rede socioassistencial;
• Acolhimento e referenciamento das famílias.

Análise Avaliativa:

Do processo de implantação dos CRAS:

• Avaliamos que houve um avanço significativo neste aspecto, considerando
que a deliberação da Conferência Regional foi a de implantação de 12 CRAS
até 2010, e já em 2005, iniciamos a implementação de 11;

• Ocorre porém, que o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
(MDS), ao mesmo tempo em que anunciou os 11 CRAS para Campinas,
simultaneamente enviou os recursos financeiros em 01/09/2005;

• Considerando a necessidade de se planejar essa implantação, construir as
parcerias, elaborar os projetos dos CRAS e ainda que a legislação vigente não
permite ao Município maior agilidade no gasto nos recursos orçamentários,
somente no início de 2006 será possível a utilização integral dos recursos
repassados para o Programa;

• Também tivemos nesse período que nos adequar às novas metas de
atendimento das famílias: de 300 famílias por CRAS  para 1.000 famílias por
ano em cada CRAS, o que exigiu readequação das equipes para esse
atendimento;

• Foi necessário ainda pactuar novas parcerias com a rede de serviços locais
para a potencialização da capacidade de atendimento às famílias o que
também nos aponta para novos desafios – a construção conjunta da Política
de Assistência Social no Município.

Análise Avaliativa das Coordenadorias Regionais de Assistência Social:

• CRAS – SUL:

A implantação do Programa de Atenção Integral a Família (PAIF) no Centro de
Atendimento Sul Intersetorial (CASI), com a conseqüente fixação da equipe na
região do microterritório do Jardim Campo Belo I, possibilitou à população
reconhecer a Assistência Social enquanto serviço presente na comunidade com
maior compreensão e entendimento dos Serviços e Programas oferecidos, bem
como de seu papel.

A atuação mais próxima da população, vem favorecendo melhor reconhecimento
dos espaços públicos existentes e maior interlocução com os diferentes atores no



Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Cidadania, Trabalho, Assistência e Inclusão Social

Relatório de Gestão – 2005

33

desenvolvimento do trabalho. Permitiu ainda melhor identificação das
necessidades do espaço territorial comunitário e o desenvolvimento de
intervenções mais adequadas e significativas, atendendo às especificidades
daquela realidade, priorizando a família no desenvolvimento das ações.

• CRAS – NOROESTE:

O Programa de Atenção Integral a Família (PAIF) na Região Noroeste, foi
implantado no bairro Jardim Satélite Íris I, microterritório com alto grau de
vulnerabilidade social. A equipe que já desenvolvia um trabalho com as famílias
da região pode intensificar o acompanhamento e ampliar as ações,
principalmente após a parceria com a ONG PROGEN, que foi estimulada e pode
estender seu trabalho para aquela região ampliando desta forma a rede social
que é muito pequena.

O trabalho mais sistemático e integrado com a instituição parceira vem se
desenvolvendo com a construção conjunta do diagnóstico, do planejamento e da
intervenção.

Desse processo destaca-se que as equipes já identificaram e iniciaram  a
ampliação das ações voltadas para as crianças e adolescentes, através da criação
de espaços de referência na comunidade, ampliando desta forma a rede de
proteção social.

• CRAS – LESTE:

A equipe identificou como microterritório para a implantação do Programa de
Atenção Integral à Família (PAIF) a Rua Moscou, área de maior vulnerabilidade
social da região com grande extensão territorial, caracterizada por subabitações
instaladas em áreas de risco (de alagamento) e que apresentam alto índice de
violência urbana.

No decorrer deste ano foi possível perceber que as famílias, apesar de acessarem
os programas sociais, apresentam resistência quanto à adesão aos mesmos, fato
que aparentemente se relaciona com o contexto social em que vivem.

Ressaltamos que a falta do técnico de Serviço Social (em licença gestante),
durante boa parte do ano, prejudicou a realização das ações propostas.

A parceria com a ONG SETA, com a qual já se realizavam ações em conjunto,
ampliada e potencializada com os recursos do PAIF, têm se constituído num
diferencial importante para o fortalecimento do trabalho.

Desafios:

• Finalização do processo de potencialização da rede de atendimento,
ampliando assim as ações com famílias no Município e fortalecendo o trabalho
no território, bem como a uniformidade da Política de Assistência Social;

• Agilização e desburocratização que permitam a utilização dos recursos
financeiros destinados ao programa;
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• Ampliação dos recursos humanos e de transporte para o desenvolvimento das
atividades do programa;

• Estruturação do espaço físico dos CRAS, para atendimento adequado às
famílias;

• Implantação efetiva dos CRAS e do PAIF, considerando as especificidades
regionais, das equipes e parceiros envolvidos, assegurando a implementação
da Política de Assistência Social;

• Capacitação permanente das equipes e parceiros envolvidos, levando-se em
conta esse processo de transição e considerando as novas demandas trazidas
pelo SUAS, assegurando a qualidade e eficácia dos serviços prestados;

• Criação de mecanismos efetivos de participação dos usuários na implantação
dos CRAS e PAIF, bem como discussão da nova Política de Assistência Social
com os diversos atores envolvidos;

• Construção de um sistema de informações, de monitoramento e de avaliação
das ações desenvolvidas, bem como de indicadores de impacto, efetividade e
de resultado do trabalho;

• Acompanhamento e avaliação sistemática de todo o processo em
implantação;

• Realização de estudos, pesquisas e diagnósticos, a fim de subsidiar as ações
desenvolvidas.

2.1.2 – GESTÃO DO BENEFÍCIO DE
PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)
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Descrição:

A Coordenadoria Setorial do Benefício de Prestação Continuada (CSBPC),
vinculada ao Departamento de Operações de Assistência Social (DOAS), foi
criada no início de 2005 e tem como principal objetivo implementar o Benefício
de Prestação Continuada (BPC) enquanto política pública de transferência de
renda, no âmbito da Secretaria Municipal de Cidadania, Trabalho, Assistência e
Inclusão Social (SMCTAIS), e do Município.

Além de desenvolver ações referentes ao processo de concessão do benefício, a
CSBPC também é responsável pela coordenação do processo de Revisão Social
do Benefício de Prestação Continuada (BPC), que conforme descrito no artigo 21
da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), deve ser revisto a cada dois anos
para avaliação da continuidade das condições que lhe deram origem.

Em gestão compartilhada com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),
coordena, monitora, avalia, cumpre as metas, os objetivos e os prazos
estabelecidos para a conclusão de cada etapa da revisão.

A execução da avaliação social, instrumento fundamental da revisão, realizada
por meio de visita domiciliar ao beneficiário, por Assistente Social, tem por
objetivo acolher e incluir os beneficiários nas políticas públicas de todos os
níveis, além de reforçar ações intersetoriais, garantindo atendimento e
intervenção em rede.

A CSBPC também é responsável pela capacitação dos Assistentes Sociais
envolvidos no processo de concessão e da revisão social e também pelos estudos
e conclusões quanto às informações, por meio da avaliação social, com vistas a
assegurar a eficiência e eficácia da prestação do benefício.

Outra importante tarefa da CSBPC é realizar ampla divulgação do processo e dos
procedimentos da revisão do BPC, por meio de seminários, imprensa escrita e
falada, bem como nos sistemas on-line.

Atendimento

 Questão 10.10 – Acrescentar os dados

Ano Total de Revisões Total de Inclusões

2002 2.722 4.980

2003 925 5.814

2004 438 7.472

2005 1.650¹ 8.368²
(¹) Etapa ainda não realizada, sendo 734 pessoas com deficiência e 916 idosos;
(²) Dados referentes a dezembro/2005, sendo 4.476 pessoas com deficiência e 3.892 idosos.

Análise Avaliativa:
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Em 2005, a Secretaria Municipal de Cidadania, Trabalho, Assistência e Inclusão
Social (SMCTAIS) avançou na Política Municipal de Assistência Social (PMAS) ao
criar uma Coordenadoria Setorial para a gestão do Benefício de Prestação
Continuada, atendendo, desta forma, às exigências da PNAS/NOB/SUAS no que
se refere à habilitação para o nível de gestão plena.

Nosso Município insere-se neste nível de gestão e como requisito, dentre outros,
exige-se a inclusão de beneficiários do BPC, nos programas, projetos e serviços
da Política de Assistência Social, encaminhamento e orientação para seu acesso a
outras políticas pertinentes.

Desta forma, trabalhamos no aperfeiçoamento da prestação deste serviço público
e em sua gestão.

Todas as reuniões mensais previstas foram realizadas com a participação dos
membros da Comissão do BPC. Porém, com dificuldade de participação dos
representantes dos Núcleos de Ação Educativa Descentralizada (NAED’s) – das
Regiões Sudoeste e Noroeste.

A ampliação da Comissão com a participação de representantes das regiões
administrativas do Município, das áreas de Saúde, de Educação e de Assistência
Social, enriqueceu a discussão das ações, contribuiu intersetorialmente nos
diversos fóruns já constituídos, fortaleceu a operacionalização do benefício no
território e as parcerias institucionais estabelecidas.

Realizados 4 seminários de qualificação para  inclusão de usuários no BPC,
atingindo 328 Assistentes Sociais da Rede Executora da Assistência Social do
Município. Como resultado da capacitação, inferimos:

• Maior apreensão do BPC pela Rede Executora da Assistência Social e
conseqüente qualificação do atendimento;

• A ampliação do acesso ao benefício, que já não se encontra restrito ao INSS;
• Diminuição da ação dos chamados “atravessadores” e da exposição dos

usuários nas agências do INSS e uma maior agilização no processo de
concessão (os próprios usuários estão retornando ao Assistente Social para
informar sobre a concessão do benefício).

A CSBPC apresentou a experiência de Campinas, com o Termo de Cooperação
Técnica celebrado com o INSS, em dois eventos de âmbito nacional: VI Encontro
de Pesquisa na Área de Serviço Social, da PUC/Campinas e da UNICAMP, e no
Seminário Nacional Sobre Programas de Transferência de Renda, despertando
grande interesse do público em ambas apresentações. No Seminário Nacional, o
representante do Núcleo de Estudos em Políticas Públicas (NEPP) da UNICAMP
sugeriu uma interlocução do referido Instituto com a CSBPC.

Desafios:
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Intensificar as ações referentes à formação continuada dos sujeitos envolvidos
nos processos de concessão e revisão do benefício, tem por objetivo alcançar os
espaços intersetoriais, trabalhar em rede com base no território e, desta forma,
articular o BPC às demais políticas setoriais.

Estabelecer parceria com o NEPP, para o desenvolvimento de uma metodologia
de pesquisa que qualifique os dados e a gestão do programa.

2.1.3 – CENTRO DE REFERÊNCIA DA
PESSOA COM DEFICIÊNCIA (CRPD)
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Descrição:

Com o objetivo de  articular as políticas setoriais e contribuir para a inclusão
social das pessoas com deficiência, o Centro de Referência da Pessoa com
Deficiência (CRPD) oferece informações organizadas e atualizadas da rede de
serviços socioassistenciais do Município; realiza formação de recursos humanos,
participa e organiza eventos que contribuam para a difusão das questões
relativas à deficiência.

A partir  de um banco de dados que vem sendo constituído, o CRPD terá
instrumentos para  produzir levantamentos estatísticos, mapear toda a rede de
serviços e apontar as lacunas existentes na política pública voltada às pessoas
com deficiência em nosso Município.

Atendimento

Públicos-Alvos Número de
Atendimentos

Principais Serviços Solicitados

Usuários 780

OG’s 671

ONG’s 248

Empresas 132

Total 1.831

• BPC e gratuidade de transportes
• Recursos sociais e cursos diversos
• Cursos de LIBRAS
• Divulgação de vagas no mercado

de trabalho para as organizações
intermediadoras de mão-de-obra

• Receptor de ofertas de vagas e
empregos para pessoas com
deficiência

Análise Avaliativa:

O Centro de Referência da Pessoa com Deficiência (CRPD) apresentou
significativo aumento nos atendimentos prestados durante o ano de 2005:

• Aumento de 600%, de 2004 para 2005,  na procura pelos serviços prestados
em relação aos usuários, sendo que 30% dos atendimentos referem-se a
informações, orientações e encaminhamentos sobre benefícios: BPC,
gratuidade no transporte municipal, metropolitano e federal, isenção de
impostos, benefícios previdenciários e o Programa Bolsa Família;

• Oferta do Curso de Linguagem Brasileira de Sinais (LIBRAS) realizado no
Instituto Dona Carminha, parceira deste projeto, na sede do CRPD e na
EGDS. Cerca de 227 pessoas freqüentaram o curso básico de 30 horas, e
destes 107 foram servidores públicos municipais do atendimento direto das
mais diversas Secretarias Municipais, inclusive da Guarda Municipal,
significando importante avanço na qualificação do atendimento público.
O curso acumula lista de espera de mais de 100 pessoas para 2006;

• A procura por serviços socioassistenciais direcionados às pessoas com
deficiência, além de confirmar a demanda do projeto inicial do CRPD, permite
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afirmar que o Município apresenta uma lacuna no atendimento da pessoa
com deficiência em idade adulta, especialmente a pessoa adulta com
deficiência mental e mais ainda, se esta estiver associada a quadros de
transtorno mental. Outra lacuna que é possível apontar é o serviço prestado
a pessoa com deficiência múltipla. Somente duas entidades atendem a este
grupo, com longas filas de espera há muitos anos. Estas análises estão sendo
encaminhadas ao CMAS e a Coordenadoria Setorial de Avaliação e Controle
(CSAC), da SMCTAIS, na Comissão de Partilha de Recursos instituída no
CMAS;

• Colocação de pessoas com deficiência no mercado de trabalho – cresceu em
513% a procura de empresas e agências de emprego em relação a 2004,
demonstrando maior consolidação do CRPD como referência para esta ação;

• A fiscalização da Delegacia Regional do Trabalho (DRT) junto a 150 empresas
e o repasse das vagas disponibilizadas para as organizações intermediadoras
de mão-de-obra, apontou que das 800 pessoas colocadas no mercado  de
trabalho, houve uma maior empregabilidade para as que têm maiores
deficiências física e auditiva e, com menor empregabilidade para as com
deficiências mental e visual. Ressalte-se que estudo, mais detalhado, está se
desenvolvendo no Núcleo de Promoção a Igualdade e Combate a
Discriminação no Trabalho e no Emprego, ligado a Subdelegacia do Trabalho
em Campinas;

• Capacitação da equipe do Balcão de Empregos, da SMCTAIS, em parceria
com o Centro de Reabilitação do INSS e a ONG Sorri para qualificar o
atendimento da pessoa com deficiência que busca sua inclusão no mercado
de trabalho. Será criado no Balcão de Empregos o cadastro de currículos de
pessoas com deficiência.

2.1.4 – CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO (CRI)
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Descrição:

Em 2005, trabalhou-se na viabilização do Centro de Referência do Idoso que tem
por objetivo articular as políticas setoriais visando à inclusão social das pessoas
idosas por meio da:

• Criação de espaço de acolhimento, de escuta, de apoio e de orientação;
• Identificação na rede de serviços socioassistenciais de atendimentos que

contemplem: a potencialização da família, o fortalecimento dos vínculos de
solidariedade, a integração ao mercado do trabalho, dentre outros.

• Constituição de banco de dados informatizado da rede de serviços,
possibilitando o mapeamento e a realização de pesquisas para subsídio ao
gestor e aos Conselhos Municipais na implementação das políticas públicas;

• Capacitação intersetorial de recursos humanos nas questões relativas às
pessoas idosas;

• Criação de protocolos de atendimento nos casos de violência contra a pessoa
idosa;

• Realização em parceria com o CMI e com a rede de serviços eventos que
contribuam para a difusão das questões relativas à pessoa idosa;

• Integração ações aos órgãos competentes para assegurar a qualidade do
atendimento prestado à pessoa idosa;

• Contribuição por meio de ações intersetoriais na qualificação de “cuidadores”
e agentes multiplicadores, tendo em vista o atendimento especializado
voltado ao idoso em situação de dependência.

Principais Atividades:

Definição sobre a vinculação do Centro de Referência do Idoso à Coordenadoria
Setorial do Benefício de Prestação Continuada.

Houve um grande esforço para viabilização do espaço físico na região central do
Município e com acessibilidade à pessoa idosa, cuja obra encontra-se em fase
final de adaptação para a instalação, já no início de 2006.

Elaborado o projeto inicial para o Centro de Referência e definida a equipe
mínima para o início do atendimento.

2.2 – CENTRO DE REFERÊNCIA DE GAYS, LÉSBICAS,
TRAVESTIS, TRANSEXUAIS E BISSEXUAIS (CRGLTTB)
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Descrição:

Serviço de orientação psicológica, social e jurídica a gays, lésbicas, travestis,
transexuais e bissexuais em suas demandas pessoais.

O CRGLTTB propõe, planeja, executa e acompanha atividades intersetoriais,
contínuas ou pontuais, que visem a desestigmatização desta população.

Também, gerenciam em parceria com o movimento GLTTB do Município, os
projetos aprovados no Orçamento Participativo (OP), além de propor políticas
públicas específicas, a partir das demandas recebidas.

Atendimento

Número de
Pessoas

Principais Atividades

408 Atendimentos pessoais gerais, sendo 70
atendimentos psicológicos, 158 de Assistência Social
e 105 de orientação jurídica, conforme a demanda do
usuário e 75 pelo Disque-Denúncia Homossexual

916 Atendimentos telefônicos de orientação sobre
violência, discriminação e informações gerais

350 professores
250 alunos

Palestras e oficinas realizadas no âmbito escolar

28
31

Entrega de Cestas básicas
Entrega de Vales-Transporte

Análise Avaliativa:

• Houve uma aproximação da equipe de trabalho com os travestis do
Município, para a continuidade das discussões sobre um projeto visando à
estruturação de uma Cooperativa de Corte e Costura, assim como da
realização de um Curso de Corte e Costura;

• Iniciado processo de capacitação da Guarda Municipal e de servidores
públicos municipais que atendem ao público em geral quanto às
especificidades da população GLTTB;

• Em tramitação processo para celebração de convênio com a Procuradoria de
Assistência Judiciária;

• A insuficiência de recursos orçamentários, de recursos humanos, e de
materiais, impossibilitou avanços no que se refere à divulgação do Serviço,
participação em cursos, seminários e palestras, implantação de banco de
dados, realização de encontros temáticos e, ainda, na criação de indicadores
de avaliação e de monitoramento do Serviço;

• Outro aspecto negativo foi à desarticulação do Fórum Municipal GLTTB.
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3 – EIXO ENFRENTAMENTO À POBREZA

Introdução:

No decorrer do ano de 2005, a SMCTAIS com o objetivo de fortalecer e ampliar
as ações na área de trabalho e renda, e de implementar políticas públicas
voltadas para o enfrentamento à pobreza, criou o Departamento de Trabalho e
Renda (DTR), que está sendo estruturado a partir de dois eixos existentes, o de
transferência de renda e o da formação profissional, e de dois em processo de
estruturação, o  do microcrédito e o de apoio à economia solidária:

• Transferência de Renda: ampliar o volume de recursos destinados às
famílias através da integração dos programas de transferência de renda
(municipal, estadual e federal) e homogeneizar os critérios de acesso e os
valores repassados. Desenvolver um Cadastro Único contemplando os
diferentes programas sociais da rede de atendimento;

• Microcrédito: unificar e reestruturar os programas existentes (Prorendas e
Banco do Povo), priorizando o crédito às mulheres de baixa renda e
descentralizar as ações nas regiões de abrangência das Coordenadorias
Regionais da Assistência Social (CRAS);

• Formação para o Trabalho: desenvolver uma política integrada de
formação com o CEPROCAMP e os programas sociais oferecidos pela
SMCTAIS e reestruturar o programa Balcão de Empregos, visando à
ampliação e o fortalecimento de alternativas para o enfrentamento das
situações de desemprego e, ainda, a criação do Centro de Apoio ao
Trabalhador (CAT);

• Apoio a Economia Solidária: contribuir para a construção do marco legal
da economia solidária no Município, ampliar o programa para outros
empreendedores coletivos, implementar um sistema municipal de produção
coletiva (rede de cooperativas associadas) e integrar o programa com as
demais ações da SMCTAIS e de outras Secretarias.

No decorrer de 2005, o DTR a partir dos pressupostos acima iniciou o processo
de reorganização dos programas da Área de Trabalho e Renda de forma que
estes pudessem vir a se configurar como uma “caixa de ferramentas” para as
demais ações e programas da SMCTAIS,  buscando dessa forma contribuir para a
redução das assimetrias do mundo do trabalho, através da inclusão social e da
democratização de oportunidades de acesso e estímulo à rede de solidariedade.

3.1 – REDE GOVERNAMENTAL
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3.1.1 – PROGRAMA DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO E
CIDADANIA – PROFISSIONALIZAÇÃO – (CFTC’s)

Descrição:

É um processo de educação não formal que visa atender as demandas de
qualificação de jovens e adultos, homens e mulheres, buscando possibilitar a
iniciação profissional de nível básico e desenvolver atividades potencializadoras
de geração de renda, seja na forma de assalariamento ou de empreendimentos
individuais ou coletivos.

O Programa é desenvolvido através de 8 Centros de Formação e/ou em espaços
comunitários, localizados nas cinco regiões das CRAS (Norte, Sul, Leste,
Sudoeste e Noroeste), em parceria com 4 ONG’s e o CEPROCAMP, com cursos
nas seguintes modalidades: Beleza, Cozinha, Artesanato, Administração e
Gestão, Prestação de Serviços, e Costura.

Atendimento

Convênios com ONG’s nas áreas de: costura, artesanato, cozinha, informática e de prestação
de serviços.

Regiões Entidades Parceiras Número de
Cursos/Oficinas

Número de Pessoas
Atendidas

Norte CEDAP 20 571

Sul Conselho Comunitário
Campinas

34 401

Leste SETA 15 196

Sudoeste Centro Comunitário Jardim
Santa Lucia

29 511

Noroeste CEDAP 29 310

Subtotal 127 1.989

Convênio com o CEPROCAMP nas áreas: administrativa, de prestação de serviços e de
gestão de pequenos empreendimentos.

Regiões Entidades Parceiras Número de
Cursos/Oficinas

Número de Pessoas
Atendidas

Sul 03 50

Leste CEPROCAMP 01 14

Sudoeste 04 100

Noroeste 04 70

Subtotal 12 234

Número de
Cursos/Oficinas

Número de Pessoas
Atendidas

Total Geral 139 2.223

Principais Atividades:

Gestão do Programa:
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• Para a operacionalização do programa o Departamento de Trabalho e Renda
(DTR) viabilizou e monitorou convênios de parcerias com 4 entidades sociais
que desenvolveram a co-gestão e a operacionalização do mesmo nas regiões;

• Com o objetivo de potencializar e melhorar a qualidade dos cursos oferecidos
pelos CFTC’s e integrar as ações da área de capacitação profissional com o
CEPROCAMP, realizamos o processo de discussão e efetivação de parceria
com a FUMEC do projeto-piloto que contemplou cursos nas áreas: de gestão
de pequenos empreendimentos, e de administração, em 2005;

• Com o objetivo de possibilitar maior empregabilidade, através da ampliação e
diversificação de cursos oferecidos pelo Programa de Formação para o
Trabalho e Cidadania, iniciamos processo de discussão com o SENAI, de
Campinas, visando formalizar parceria para 2006 para oferecimento de
oficinas volantes do Programa Escola-Móvel, do SENAI, nas regiões de maior
vulnerabilidade social (Sudoeste, Noroeste e Sul), nas áreas: de mecânica, de
pintura automotiva, de funilaria, de refrigeração elétrica comercial e
residencial, e de instalações;

• Com o objetivo de potencializar a atuação dos Monitores dos cursos de
formação e fornecer instrumentais para uma melhor abordagem grupal
realizamos duas oficinas de capacitação para os profissionais dos CFTC’s e
dois encontros de monitoramento, totalizando 48 horas para um público de
40 pessoas;

• Realização de reuniões mensais com técnicos dos CFTC’s e Coordenadores
Regionais das CRAS para discussão, integração, avaliação e gestão do
programa de forma coletiva.

Operacionalização do Programa – Equipe Técnica da Região:

• Articulação e planejamento de cursos descentralizados nas comunidades,
através de Associações de Moradores, grupos organizados, igrejas etc.
visando possibilitar uma maior acessibilidade dos usuários aos cursos
oferecidos;

• Realização de oficinas de aperfeiçoamento e geração de renda para os alunos
que concluíram os cursos e que tem interesse em praticar e/ou montar
pequenos empreendimentos;

• Estímulo e acompanhamento aos grupos de geração de renda que expõem
em feiras livres: Praça do “Tancredão”, Vila Castelo Branco, Jardim Santa
Terezinha, Supermercado Extra, Praça Bento Quirino, e em eventos diversos;

• Acompanhamento às reuniões da Comissão de Gerenciamento do CFTC
“Tancredo Neves”;

• Planejamento e avaliação das atividades junto aos Monitores e funcionários
dos CFTC’s;

• Realização pelos técnicos dos CFTC’s e Monitores dos módulos de cidadania
nos cursos;

• Articulação e organização de atividades educativas e eventos intersetoriais e
de geração de renda;

• Atendimento social às famílias e encaminhamento a recursos da comunidade;
• Curso de reciclagem profissional para Monitores da área de beleza (Vita Derm

e Yage);
• Co-coordenação dos pontos de Jovem.Com instalados nos CFTC’s

(organização, planejamento e avaliação).
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Análise Avaliativa:

No decorrer de 2005, o Programa de Formação para o Trabalho e Cidadania teve
um avanço à medida que se formalizou parceria com o CEPROCAMP para o
desenvolvimento de cursos com melhor qualidade e também a integração das
áreas de capacitação profissional entre as duas Secretarias (SMCTAIS e de
Educação).

Por outro lado, tivemos algumas dificuldades para a realização de convênios com
as ONG’s para o atendimento das áreas de costura, de cozinha e de artesanato,
uma vez que as entidades contatadas apresentaram problemas com a
documentação exigida para a formalização do convênio. Isso nos obrigou a
contatar várias entidades e acarretou um certo atraso na iniciação dos cursos,
principalmente, nas Regiões Noroeste e Leste.

Outro aspecto a ser considerado foi à aproximação do Programa com o SENAI,
visando ampliar o leque de cursos para 2006 que apresentem maior possibilidade
de empregabilidade imediata e que atendam ao perfil do nosso usuário, que
possui uma baixa escolaridade.

Nesse sentido, está prevista, para 2006, a parceria com o SENAI e a realização
de cursos descentralizados, através das Escolas-Móveis, com o mesmo padrão
dos cursos desenvolvidos na sede da instituição.

Com relação à operacionalização do Programa nas regiões é importante salientar
que, mesmo com todas as dificuldades e descompassos para realização dos
convênios com as ONG’s e liberação dos recursos, conseguiu-se realizar um bom
número de cursos: 139 (atendeu-se a 2.223 pessoas), resultados que creditamos
aos profissionais dos CFTC’s que não mediram esforços na busca de alternativas
para suprir a falta de recursos.

Percebeu-se também que os cursos oferecidos vêm se constituindo em
diferencial na vida de alguns alunos, que relatam experiências de
empregabilidade tanto no campo formal como informal. Isto se dá através de
pequenos comércios e serviços montados por eles e/ou como expositores em
feiras de artesanato nas regiões e praças centrais, embora não tenhamos, ainda,
nenhuma pesquisa de impacto sistematizada.

Desafios:

Oferecimento de cursos com melhor qualidade, apoio pedagógico e carga horária
ampliada, através da:
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• Ampliação do convênio com o CEPROCAMP (nas áreas de administração, de
gestão, de prestação de serviços, de cozinha, e de costura), e a capacitação
pedagógica dos Monitores;

• Realização de convênio com uma ONG para operacionalizar cursos na área de
beleza e de artesanato.

Estruturação dos CFTC’s, para maior agilidade no atendimento à população
através da:

• Manutenção do espaço físico (reformas, adequações, compra de
equipamentos, consertos etc.) para realização dos cursos propostos;

• Garantia de transporte para a realização dos cursos descentralizados;
• Adequação do espaço físico e de equipamentos (softwares, cadeiras etc.),

para atendimento de pessoas com deficiência;
• Aquisição e instalação de equipamentos de informática (Internet);
• Realização da reforma no CFTC “Homem de Melo” e a conclusão da reforma

do CFTC “Humberto Máscoli”;
• Implantação de uma comissão de gerenciamento em cada CFTC;
• Integração do Programa Jovem.Com e CFTC’s;
• Avaliação de impacto dos cursos na vida dos usuários, com vistas à

implementação de novas modalidades de cursos versus mercado de trabalho.

3.1.2 – PROGRAMA DE REFERÊNCIA E APOIO AO
TRABALHADOR – BALCÃO DE EMPREGOS

Descrição:
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O Programa Balcão de Empregos desenvolve parceria com o Governo do Estado,
desde maio de 1997, através de um convênio de cooperação técnica que
implantou o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), incorporando as
diretrizes e serviços do Sistema Nacional de Emprego (SINE), que faz a
intermediação e a captação de vagas.

Atendimento

Principais Atividades Quantidade

Pessoas Atendidas 3.588

Vagas Ofertadas 209

Pessoas Colocadas 56

Oficinas de Preparação para o
Mercado de Trabalho

05

Pessoas que Participaram das
Oficinas de Preparação

141

Análise Avaliativa:

No momento, o Programa está sendo reestruturado visando ampliar o
atendimento à população de forma mais articulada e integrada com os outros
programas desenvolvidos pela SMCTAIS, principalmente o Programa Bolsa
Família e, com a perspectiva, em médio prazo, de se constituir como  um Centro
Público de Atendimento ao Trabalhador (CPAT).

Neste sentido, o Programa está sendo formatado com as seguintes metas:

• Redefinir e assinar nova proposta de parceria com o Governo do Estado
incluindo as mudanças propostas;

• Facilitar e ampliar o atendimento ao trabalhador, através de um cadastro
único informatizado, constituindo um banco de dados com o perfil do usuário
e os programas sociais dos quais participa ou pode ser incluído;

• Realizar módulos de orientação ao trabalhador, buscando potencializar e
facilitar o acesso deste ao mercado formal de trabalho, bem como, aos
serviços e programas que compõem a política pública de emprego e de
geração de renda no Município;

• Cadastrar, captar e intermediar vagas para os jovens do Programa
Jovem.Com;

• Cadastrar, em parceria com a Delegacia Regional do Trabalho (DRT), e
intermediar mão-de-obra de pessoas com deficiência;

• Atender e cadastrar a população usuária do Programa Bolsa Família.

3.1.3 – PROGRAMA DE INCENTIVO AO AUMENTO DE
RENDA DAS FAMÍLIAS POBRES (PRORENDAS)

Descrição:
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O Prorendas é um programa municipal de microcrédito, criado em 1996, com
recursos do governo federal.

Principais Atividades:

Concessão de Crédito – Prorendas:

CRAS/ Regiões Sexo AtividadeClientes

N S L NO SO F M

Valor
Liberado

(R$)
Prod Com Ser

96 16 15 8 28 29 78 18 203.099,77 42 31 23

% 17 16 8 29 30 81 19 44 32 24

Onde: N = Norte; S = Sul; L = Leste; NO = Noroeste, SO = Sudoeste, F = Feminino,
M = Masculino, Prod = Produção, Com = Comércio e Ser = Serviços.

• Feiras de Variedades Artesanais: houve continuidade do escoamento de
produtos artesanais produzidos por clientes do Prorendas, através da Feira de
Variedades Artesanais, cujo planejamento, desenvolvimento e avaliação
foram feitos pela Comissão de Gerenciamento da Feira, em ação conjunta
com técnico do Prorendas, em reuniões mensais;

• Curso de Gerenciamento de Pequenos Negócios: durante este ano,
foram realizados dois cursos, que contaram com a participação de
20 pessoas. Os cursos foram realizados através dos Centros de Formação
para o Trabalho e Cidadania (CFTC’s);

Análise Avaliativa:

No decorrer de 2005 foram iniciadas as ações para a integração dos programas –
Prorendas e Banco do Popular da Mulher – que  resultam em uma melhora na
qualidade do atendimento. A integração do espaço físico, num primeiro
momento, está facilitando a integração das equipes de funcionários dos dois
projetos de microcrédito, e futuramente minimizará os custos e potencializará o
atendimento aos cidadãos. A partir de 2006, um estudo jurídico estará
reordenando a participação de servidores e a integração dos dois programas,
para avaliação do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS).

Com a integração é possível estabelecer nova política de microcrédito, levando-
se em consideração a experiência acumulada nos dois modelos existentes. Em
outubro, após discussões com os vários parceiros e trabalhadores envolvidos,
estabeleceu-se à nova proposta de microcrédito a ser implementada,
aproveitando-se os aspectos positivos do Prorendas e do antigo Banco do Povo,
eliminando-se os entraves até então existentes. A nova política de crédito tem
como foco principal:

• A mulher empreendedora de baixa renda;
• Os empreendimentos populares que garantem a sobrevivência das famílias

mais pobres.
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Este novo modelo tem como principal estratégia à criação de postos de
atendimentos descentralizados que possibilitem:

• Realizar um trabalho articulado com as comunidades levando-se o
microcrédito aos empreendedores que geralmente são excluídos deste
serviço;

• Acompanhamento do pós-crédito mais eficaz, disponibilizando-se cursos de
formação a estes empreendedores, em conjunto com os Centros de Formação
para o Trabalho e Cidadania (CFTC’s).

No final de 2005 foram criados dois postos descentralizados, nas regiões
Sudoeste e Noroeste, respectivamente, Terminal Ouro Verde e na sede da
CRAS/Noroeste, e foram qualificadas equipes para operacionalização do
microcrédito nessas unidades descentralizadas.

Desafios:

Para o ano de 2006, planeja-se dar continuidade às atividades previstas em 2005
e a instalação de mais três postos descentralizados e a realização de um trabalho
mais articulado aos programas desenvolvidos pela SMCTAIS

3.1.4 – PROGRAMA DE GARANTIA DE
RENDA FAMILIAR MÍNIMA (PGRFM)

Descrição:
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O Programa tem como objetivo possibilitar suporte de renda às famílias em
situação socioeconômica precária, visando o enfrentamento das situações de
pobreza em conjunto com ações intersetoriais, o fortalecimento das redes de
solidariedade locais e o incentivo à geração de renda e trabalho.

Trata-se de um programa de transferência de renda com repasses mensais e
temporários (18 meses), para famílias com filhos de 0 a 16 anos, moradoras no
Município, no mínimo há 4 anos, e com renda mensal per capita inferior a
R$ 35,00.

O Programa é operacionalizado nas cinco regiões de atendimento da SMCTAIS,
através das Coordenadorias Regionais de Assistência Social (CRAS), localizadas
nas regiões: Norte, Sul, Leste, Sudoeste e Noroeste.

Atendimento Médio Mensal

Descrição / Regiões Totais

• Famílias Atendidas por Região:
� CRAS Norte
� CRAS Sul
� CRAS Leste
� CRAS Sudoeste
� CRAS Noroeste

424
850
384
816
606

Total de Famílias Atendidas 3.080

Pessoas Beneficiadas 11.295

• Crianças por Faixa Etária:
� 0 a 2 anos
� 3 a 6 anos
� 7 a 16 anos

1.436
2.022
3.077

Total de Crianças / Adolescentes Beneficiados 6.535

• Famílias Monoparentais Chefiadas por Mulheres 1.477

• Maior Valor de Benefício Pago (R$) 350,00

• Menor Valor de Benefício Pago (R$) 28,00

• Valor Médio do Benefício Pago (R$) 125,00

Total Recursos – Anual (R$) 4.218.523,00

Principais Atividades:

• Reuniões mensais do grupo gestor do programa com a participação das
coordenadoras e técnicos de referência de cada região;
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• Reuniões mensais do grupo de pesquisa do PGRFM, estando em processo de
finalização a avaliação feita quanto à reestruturação das ações do programa a
partir dos Fóruns Intersetoriais Regionais;

• Atendimento mensal às famílias através do trabalho realizado pelas equipes
das Coordenadorias Regionais de Assistência Social (CRAS), sendo:
  Inclusão mensal de famílias atendendo às metas definidas para o

programa no ano;
  Discussão dos casos para inclusão através dos Fóruns Intersetoriais

Regionais, destacando-se, durante o ano, a participação, principalmente
dos Serviços de Saúde e das ONG’s neste processo;

• Participação no Seminário Nacional de Programas de Transferência de Renda,
com apresentação das experiências relacionadas a intersetorialidade no
PGRFM e a proposta de unificação entre os Programas: Garantia de Renda
Familiar Mínima (PGRFM), o Bolsa Família, e o Renda Cidadã.

Análise Avaliativa:

Durante o ano, avançamos em alguns aspectos, principalmente no que diz
respeito à discussão do Programa Garantia de Renda Familiar Mínima (PGRFM)
articulado a  uma política de transferência de renda que possibilite a integração
dos programas existentes atualmente, tanto a nível municipal, quanto estadual e
federal, potencializando recursos e garantindo um atendimento efetivo às
demandas das famílias de baixa renda.

A realidade hoje, no Município, através dos diversos programas de transferência
de renda aponta por gerar uma situação de multiplicidade de ações, que
atendem muitas vezes às mesmas famílias e indicam uma pulverização dos
recursos. Podemos apontar também dificuldades quanto ao monitoramento e os
critérios para inclusão das famílias, que nem sempre são os mesmos, além da
burocracia que envolve cada um dos programas: diferentes cadastros, cartões
bancários com data de pagamento e agências diferenciadas, cálculos
diferenciados no estabelecimento dos valores dos benefícios, contrapartidas
exigidas (freqüência escolar, atividades em grupos etc.). Tal situação acaba
repercutindo em falta de compreensão por parte das famílias acerca de seus
direitos e possibilidades de acesso à rede de proteção social.

Sendo assim, no processo de construção de um programa de transferência de
renda para o Município, estamos discutindo inicialmente a integração entre os
programas com foco na família, com o estabelecimento de um valor único de
benefício, havendo uma complementação entre os valores pagos pelo Programa
de Garantia de Renda Familiar Mínima (PGRFM), Bolsa Família, e Renda Cidadã,
neste primeiro momento.

Embora o PGRFM tenha passado por reformulações, em 2003 e em 2004,
principalmente na sua operacionalização, não conseguimos efetivar as alterações
necessárias na lei que regulamenta o programa, o que deverá acontecer em
2006, adequando-se assim a legislação à proposta de integração entre os
programas de transferência de renda.
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Desafios:

• Complementação dos valores pagos e integração entre os programas de
transferência de renda com foco na família, sendo: Renda Mínima, Bolsa
Família e Renda Cidadã;

• Alteração da lei do PGRFM, nos seguintes aspectos:
  Revisão do valor do benefício pago, com complementação entre os

programas estadual e federal;
  Revisão do valor da renda per capita para fins de inclusão no programa;
  Ampliação do conceito de família utilizado, não restringindo o acesso

apenas às famílias com filhos;
• Fortalecimento do processo de integração com os demais programas de

geração de renda, como as Cooperativas, Banco Popular da Mulher, Formação
Profissional, entre outros;

• Monitoramento do atendimento às famílias, através das ações em
desenvolvimento no PAIF;

• Continuidade das atividades do grupo de pesquisa, com a realização da etapa
de entrevista às famílias para avaliação de impacto do programa;

• Realização de um Seminário para discussão das ações de transferência de
renda no Município, com apresentação dos resultados da pesquisa referente
ao PGRFM e demonstração da versão inicial do Cadastro Único.

3.1.5 – BOLSA FAMÍLIA

Descrição:
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O  Programa Bolsa Família é um programa de transferência de renda destinado
às famílias em situação de pobreza, que unificou todos os benefícios sociais do
Governo Federal: Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Cartão Alimentação, e o
Auxílio Gás, num único programa.

Tem como critérios para inclusão famílias com renda per capita de até R$ 100,00
mensais, selecionadas através do Cadastro Único do Governo Federal para
Programas Sociais.

O repasse do benefício é feito diretamente à família, por meio de cartão bancário
emitido pela Caixa Econômica Federal (CEF) e os valores pagos variam entre
R$ 15,00 e R$ 95,00.

Atendimento

Programa Número de Famílias Valor Mensal
(R$)

Bolsa Família 11.245 697.306,00

Bolsa Escola 3.297 78.165,00

Auxílio Gás 3.801 57.015,00

Bolsa Alimentação 10 180,00

Total 18.353 832.666,00

Principais Atividades:

• A gestão do Programa Bolsa Família passou a ser de responsabilidade da
SMCTAIS,  através da Coordenadoria de Gestão e Integração das
Informações Sociais (CSGIIS);

• A unificação das bases: como em 2003 e 2004 o processo de digitação e
envio de informações ao Governo Federal foi feito através das diferentes
Secretarias Municipais envolvidas e também pela Caixa Econômica Federal,
foi necessário juntar os arquivos de retorno em um único servidor,
constituindo-se, assim, a base de dados do Município;

• Digitação das pendências de cadastros feitos anteriormente: tínhamos uma
pendência de digitação de aproximadamente 5.000 formulários do Cadastro
Único preenchidos durante o mutirão de cadastramento realizado no início de
2003. Em dezembro/2004, através de contrato com a IMA, iniciamos o
processo de digitação destes formulários, tendo sido concluído em
março/2005;

• Melhoria no atendimento à população que passou a ser realizado em conjunto
com as ações do Programa de Referência e Apoio ao Trabalhador, contando
também com mais 12 Digitadores e Atendentes, através de contrato com a
IMA;

• Criação de uma Unidade de Referência Centralizada para:
  Envio e recebimento das informações ao Governo Federal;
  Gerenciamento da base de dados do Cadastro Único;
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  Atendimento à população, com a realização do recadastramento das
famílias do Programa Bolsa Escola, atualização dos cadastros do Bolsa
Família, tratamento dos casos de duplicidade e abertura de novos
cadastros;

• Correções das duplicidades na base: através do atendimento em Unidade
Central, com o sistema disponibilizado em rede, permitindo assim tratar as
duplicidades encontradas, regularizando a situação de pagamento do
benefício às famílias;

• Continuidade nas ações de atribuição de Número de Identificação Social
(NIS) aos cadastros de crianças do Censo Escolar, com envio da primeira
etapa de testes ao Ministério da Educação (MEC) e ao Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais “Anísio Teixeira” (INEP), dando
continuidade ao cruzamento de informações do Cadastro Escolar e do
Programa Bolsa Família, para o controle da  freqüência;

• Controle de Freqüência Escolar: com a transmissão das informações sendo
realizada em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação;

• Acompanhamento das gestantes e vacinação das crianças: sendo informado
pela Secretaria de Saúde, através de sistema próprio disponibilizado pelo
Ministério da Saúde;

• Constituição da instância de Controle Social do Programa Bolsa Família:
atendendo às orientações do Governo Federal, constituiu-se uma Comissão,
junto ao Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), para
acompanhamento e controle do programa.

Análise Avaliativa:

A definição de uma estrutura para atendimento e cadastro das famílias,
constituiu-se num importante avanço nas ações do Programa Bolsa Família no
Município.

Assinatura, junto ao Governo Federal, do termo de adesão ao Programa Bolsa
Família (PBF), indicando a SMCTAIS como gestora do Programa no Município.

Também foi constituída, junto ao CMAS a instância de Controle Social, que
deverá, a partir de 2006, contribuir na gestão compartilhada do programa,
acompanhando as ações e avaliando a operacionalização do Programa Bolsa
Família, contribuindo assim nas implementações necessárias.

Desafios:

• Abertura de novos cadastros: atendimento através da Unidade de Referência
Centralizada, para cadastramento único das famílias que estão dentro dos
critérios para inclusão em Programas Sociais;

• Articulação entre as ações de acompanhamento das famílias beneficiárias;

• No acompanhamento do Programa Bolsa Família faz-se necessário o controle
de freqüência escolar, e acompanhamento às famílias com crianças
desnutridas e gestantes. Essas ações vêm sendo realizadas pelas respectivas
Secretarias, através das Escolas e Centros de Saúde, sendo imprescindível
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discutir os procedimentos que serão adotados também quanto ao
acompanhamento dos demais Programas da Assistência Social, definindo
estratégias conjuntas de atendimento às famílias;

• Integração do Programa Bolsa Família com os programas municipais,
fortalecendo a inclusão das famílias em ações complementares de geração de
renda;

• Estruturação das CRAS para atendimento descentralizado às famílias
participantes do Programa Bolsa Família e acesso ao cadastro social,
garantindo a atualização sistemática das informações;

• Expansão da meta de atendimento do Programa Bolsa Família, totalizando
22.895 famílias.

3.1.6 –  CADASTRO SOCIAL

Descrição:
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Outra ação importante que vem sendo desenvolvida é a construção de um
Cadastro Único, que contemple as informações dos diferentes programas sociais
existentes atualmente, bem como informações relativas à Saúde, à Educação e
das ações da rede de ONG’s. O cadastro social permitirá maior agilidade no
atendimento às famílias, bem como um acompanhamento efetivo das ações em
desenvolvimento, constituindo-se numa ferramenta importante para o
planejamento e gerenciamento dos Programas Sociais.

Principais Atividades:

• Levantamento dos diferentes cadastros utilizados pelos Programas Sociais da
SMCTAIS;

• Discussão e elaboração de uma proposta de Cadastro Único para o Município,
contemplando 3 etapas:
  Integração entre os programas da SMCTAIS;
  Integração entre os programas das demais Secretarias Sociais, priorizando

a Saúde e a Educação;
  Integração entre os programas sociais desenvolvidos pela rede de ONG’s

do Município;
• Estabelecimento de convênio com a UNICAMP para desenvolvimento da

estrutura e do sistema informatizado para Cadastro Social.

Desafios:

• Implantação da primeira etapa do Cadastro, utilizando como carga inicial do
sistema as informações que estão sendo cadastradas, através do
atendimento do Programa Bolsa Família (Cadastro Único Federal) e do
Cadastro do Programa Saúde da Família (Secretaria de Saúde);

• Desenvolvimento da segunda etapa do Cadastro, com integração entre as
informações de outras Secretarias;

• Capacitação dos profissionais envolvidos na utilização do cadastro;
• Estruturação dos locais descentralizados para acesso e manutenção do

cadastro;
• Utilização das informações do Cadastro Social no planejamento, avaliação e

acompanhamento das ações em desenvolvimento na área social.

3.1.7 – RENDA CIDADÃ
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O Programa oferece transferência direta de renda, como apoio financeiro
temporário às famílias, no valor mensal de R$ 60,00, garantindo trabalho
socioeducativo junto às famílias.

Atendimento

Regiões Número de Unidades
(ONG’s)

Média Mensal

Norte 02 90

Sul 02 116

Leste 01 80

Sudoeste 01 50

Noroeste 01 100

Total    7

Principais Atividades:

• Reuniões mensais com temas de interesse comum, tais como: educação de
filhos, drogadição, violência doméstica, cidadania, e direitos e benefícios
sociais;

• Cursos de qualificação profissional e ações de geração de renda focadas no
ramo de alimentos, de artesanato, de confecção de roupas, e de reciclados.

Análise Avaliativa:

• Verifica-se um total de 436 famílias atendidas com as transferências do
Programa Renda Cidadã, pelas CRAS e pelas ONG’s;

• Constata-se que apenas 50% das famílias inscritas no programa têm uma
participação sistemática e efetiva nas ações desenvolvidas;

• Verifica-se um índice importante de retorno e permanência das crianças na
escola e que os recursos do subsídio financeiro têm sido utilizados
prioritariamente para alimentação e vestuário.

Desafios:

Com o objetivo de vincular as famílias às ações socioeducativas torna-se
necessário encontrar estratégias metodológicas que mobilizem a participação não
só destas famílias, mas o seu desenvolvimento com outras da comunidade onde
residem. Da mesma forma, faz-se necessário à implementação de ações
socioeducativas e psicossociais procurando a inserção destas famílias e do grupo
familiar em outros programas, para que iniciem e amplie o seu processo de
autonomia.
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3.2 – REDE NÃO GOVERNAMENTAL

3.2.1 – AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS / DISTRIBUTIVAS /
APOIO À SAÚDE / TRABALHO E RENDA

Descrição:

Programa de atenção à família que oferece ações de acolhimento, de escuta, de
acompanhamento e referenciamento do grupo familiar à rede socioassistencial,
distribuição de alimentos, de medicamentos, e de vestuário, bem como,
acompanhamento sistemático do grupo familiar, buscando sua inserção em
trabalho socioeducativo e em programas de capacitação profissional e de
transferência de renda.

As ações de cunho compensatório são desenvolvidas com ênfase nas ações
emancipatórias, oferecem ênfase no trabalho socioeducativo, de transferência de
renda, trabalho e renda, e, ainda, em ações educativas.

Atendimento

Regiões Número de Unidades Média Mensal

Norte 16 3.347

Sul 16 2.931

Leste 18 16.841

Sudoeste 06 800

Noroeste 02 280

Total   58

Principais Atividades:

• Entrevistas domiciliares, atendimento sociofamiliar, encaminhamentos à rede
socioassistencial e outras políticas sociais e de monitoramento;

• Ações  distributivas de cestas básicas, de medicação especializada, de
vestuário, de óculos, e de enxovais; Cadastro Pró-Social; inclusão em
programas de transferência de renda; e encaminhamentos para o mercado
de trabalho;

• Horta comunitária, grupos associativos e cooperativos, cursos
semiprofissionalizantes e oficinas: de corte e costura, de artesanato, de
culinária, de bordado, e de pintura;

• Oficinas terapêuticas, palestras educativas e informacionais;
• Programa Viva Leite;
• Atendimentos assistenciais e grupais;
• Reuniões intersetoriais.

Análise Avaliativa:
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No processo de monitoramento das ações socioeducativas desenvolvidas junto às
famílias, verificou-se a realização de intervenções técnicas dirigidas,
prioritariamente, à melhoria da qualidade de vida do grupo familiar.

No que diz respeito à sua própria subsistência, verificou-se um aumento do
número de famílias incluídas em programas de transferência de renda e
atividades de qualificação profissional.

Forte articulação intersetorial, principalmente com a Área da Saúde.

Desafios:

As ações junto ao grupo familiar devem ser intensificadas com intervenções
psicossociais mais amplas e abrangentes às famílias e aliadas as ações
comunitárias que as incluam, prioritariamente, em seus respectivos territórios,
tendo em vista o fortalecimento de processo de autonomia familiar.
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4 – EIXO NOVAS RELAÇÕES COMUNITÁRIAS

4.1 – REDE GOVERNAMENTAL

São ações desenvolvidas nos territórios através das Coordenadorias Regionais de
Assistência Social (CRAS), na sede e/ou em ações descentralizadas.

4.1.1 – ACOLHIMENTO E REFERENCIAMENTO SOCIAL

Descrição:

Atender às demandas da população de forma sistemática e/ou em situações
emergenciais; oportunizar espaço de acolhimento, de escuta, e de apoio às
famílias; propiciar a inserção das famílias junto à rede de serviços e grupos
comunitários; articular as ações em rede e intersetoriais por meio de fóruns de
inclusões de benefícios, discussão de casos e planejamento de ações nos
territórios; potencializar as ações nos territórios de maior vulnerabilidade social,
por meio dos programas e projetos de enfrentamento à pobreza (transferência
de renda, cursos de formação básica, associativismo, cooperativismo, e grupos
de geração de renda).

Atendimento

Regiões Número de Pessoas

Norte 2.266

Sul 3.473

Leste 3.652

Sudoeste 3.500

Noroeste 2.713

Total 15.604

Principais Atividades:

• Acolhimento e referenciamento das famílias;
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• Plantão Social com atendimento emergencial e repasse de benefícios;
• Potencialização das ações nos territórios por meio dos cursos oferecidos nos

CFTC’s;
• Parceria com a Saúde no acolhimento e referenciamento em grupo;
• Programa de Proteção Básica / Recâmbio;
• Inclusão de famílias nos programas de transferência de renda;
• Fóruns Intersetoriais para inclusão em programas de transferência de renda e

discussão de casos e/ou projeto comum de atendimento à família;
• Grupos Educativos: Renda Mínima, Adolescentes, Ação Jovem, Renda Cidadã,

Viva Leite, Cestas Básicas, Comunitários, e de Violência Doméstica Contra
Crianças e Adolescentes (VDCCA);

• Reuniões intersetoriais para potencialização das ações nos territórios;
• Acompanhamento às famílias notificadas pelos Conselhos Tutelares,  Vara da

Infância e da Juventude, e Disque-Denúncia;
• Acompanhamento das Cooperativas e Grupos Associativos e suas famílias;
• Participação nas Comissões para discussão e implementação das Políticas

Públicas;
• Atendimento a idosos;
• Elaboração e implementação de projetos específicos nas cinco regiões;
• Atendimento de usuários do BPC, após convênio com o INSS.

Análise Avaliativa:

Apontamos como positivo a continuidade da proposta de trabalho intersetorial
com os vários segmentos de OG’s e ONG’s, fóruns intersetoriais de inclusão de
Renda Mínima e demais programas de transferência de renda.

A discussão coletiva da Política Nacional da Assistência Social (PNAS), que
possibilitou a construção regionalizada do Plano Operacional da Assistência Social
para a implementação dos 11 Centros de Referência da Assistência Social
(CRAS), nos territórios apontados como os de maior vulnerabilidade social.

Um outro avanço que ressaltamos, foi à busca de unidade de ação entre as
cinco Coordenadorias Regionais na execução dos projetos da SMCTAIS,
considerando-se as especificidades de cada território.

Desafios:

Destacamos como desafio para 2006, o fortalecimento do trabalho articulado
intersetorialmente e a efetiva implantação dos 11 Centros de Referência da
Assistência Social (CRAS), nos territórios diagnosticados pelas equipes regionais,
bem como a continuidade nas discussões para ampliação de novos CRAS, nos
demais territórios hoje não atendidos.
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II – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

MÉDIA COMPLEXIDADE
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1 – EIXO CRIANÇA E ADOLESCENTE

1.1 – REDE GOVERNAMENTAL

1.1.1 – PROGRAMA CONVIVÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

O Programa Convivência e Cidadania teve início, em 2002, como uma das frentes
de trabalho de enfrentamento ao trabalho infanto-juvenil da Secretaria Municipal
de Cidadania, Trabalho, Assistência e Inclusão Social.

Atende crianças e adolescentes do Município de Campinas que apresentem
vivência de mercado informal e/ou mendicância, bem como seus familiares.

Este atendimento é realizado através de dois Projetos: o de Abordagem e
Referenciamento, e o do Atendimento Socioeducativo em Meio Aberto.

PROJETO ABORDAGEM E REFERENCIAMENTO

Objetivo:

Abordar e referenciar crianças e adolescentes inseridos no mercado informal e
mendicância.

Atendimento (origem Campinas e outros municípios)

SexoMunicípio de Origem Atendimentos

M F

Campinas – crianças/adolescentes
abordados e referenciados

311¹ 147 92

Média Mensal 25 12 08

Outros Municípios –
crianças/adolescentes abordados
e referenciados

73 48 25

Média Mensal 06 06 02
(¹) A faixa etária de maior incidência foi a de 8 até 15 anos, com 226 crianças e adolescentes.

Regiões do Município de Campinas
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Regiões Totais Bairros de Maior Incidência

Norte 35 • Jardim São Marcos: 11

• Três Marias: 08

Sul 102 • Jardim Campo Belo: 20

• Parque Oziel: 24

• Jardim Paranapanema: 37

Leste 16 • Rua Moscou: 08

Sudoeste 61 • Jardim Ouro Verde: 33

• Parque Vida Nova: 18

Noroeste 25 • Jardim Campo Grande: 05

• Jardim Florence: 09

Total  239

Ocupação das Crianças ou Adolescentes

Atividades Totais

Mendicância 100

Venda de balas 84

Catadores de Recicláveis 44

Total  228

Locais de Abordagens

Local Total

Feira do Cambuí 27

Avenida Francisco Glicério 17

Avenida Dr. Heitor Penteado 16

Terminais Mercado e Central 14

Total   74

Principais Atividades
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Encaminhamentos/Acompanhamentos Encaminhados Inseridos

Atividades socioeducativas  em meio
aberto e concessão de bolsas

40 40

PETI 35 33

OG’s, ONG’s, CRAS e Centros Saúde 85

Balcão de Empregos (PAT) – familiares 10

Conselhos Tutelares 31

Vara da Infância e da Juventude 19

Total  220   73

Outras Atividades:

• Participação em 15 Reuniões Intersetoriais, sendo: 7 na CRAS/Sul, 7 na
CRAS/Noroeste, e 1 na CRAS/Leste;

• Fortalecimento de vínculos com os Centros de Saúde com a participação em
9 reuniões, com a equipe do PAIDÉIA;

• Parceria com os Conselhos Tutelares, no envio de 31 relatórios e na
realização de 5 reuniões para a discussão de casos;

• Participação em reuniões com diversos parceiros: CRAISA, CRAS, Escolas,
PETI, PAT, e Rotas Recriadas, somando um total de 40.

Análise Avaliativa:

Maior destaque para diminuição do trabalho informal ou mendicância de crianças
e adolescentes no município de Campinas em comparação aos anos anteriores.

PROJETO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO
EM MEIO ABERTO
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Objetivo:

Atender 90 adolescentes, com idade entre 12 e 17 anos, que apresentem
vivência de mercado informal e mendicância, através de atividades
socioeducativas, possibilitando a  apropriação de sua cidadania para que sejam
multiplicadores em todos os espaços que freqüentam.

Atendimento

Sexo Evasão do ProgramaNúmero de
Crianças e Adolescentes

Masculino Feminino Masculino Feminino

103 73 30 03 02

Faixa Etária, Escolaridade e Sexo

Faixa
Etária
(anos)

Freqüência
por

Sexo

Escolaridade Freqüência
por

 Sexo

Região de
Origem

Freqüência
por

Sexo

M F Série M F M F
11 06 0 1ª a 4ª

(1º grau)
24 08 Sul¹ 31 11

12 a 14 44 19 5ª a 8ª
(1º grau)

33 14 Sudoeste 20 12

15 a 16 21 10 1ª a 3ª
(2º grau)

04 02 Noroeste 09 04

17 a 18 03 0 Supletivo 02 02 Leste 04 02
FUMEC 09 0 Norte 06 04

(¹) Maior incidência de adolescentes provenientes do Jardim Campo Belo.

Principais Atividades:

Projeto Aquarela:

Iniciado em 2004, com o objetivo de atender aos adolescentes com dificuldades
na prática de leitura e escrita, priorizando aos que ainda não se encontravam
alfabetizados.

Durante o desenvolvimento das atividades em 2005 avaliamos que, de um modo
geral, grande parte dos adolescentes apresentam dificuldades com a leitura e
com a escrita, e optamos por introduzir as ações desse projeto em todas as
atividades com os adolescentes, ao invés de um encontro semanal, como vinha
se dando.

Implantação das Atividades de Artesanato:
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• Pintura em Tecido;
• Bordado;
• Artesanato;
• Dobradura;
• Desenho.

O objetivo destas atividades foi propiciar aos adolescentes condições para a
reflexão sobre valores que permeiam as relações sociais, tais como: a
cooperação, o respeito mútuo, a flexibilidade, o compromisso, e a
responsabilidade, além da vivência e da identidade grupal.

Objetiva  também o desenvolvimento de habilidades manuais e artísticas, que
possibilitem a valorização da auto-estima.

As atividades foram realizadas de forma integrada, ou seja, cada grupo utilizava-
se do processo do outro. E, assim, confeccionaram:

• Cartões de Natal;
• Convites de Capoeira;
• Convites de Agradecimento;
• Artesanato com latinhas e outros.

Avaliamos que as atividades foram de fundamental importância para os
adolescentes tendo atingido os objetivos propostos.

Outra questão importante a ressaltar é que todo esse processo foi realizado sem
a divisão fixa de grupo, ou seja, os adolescentes foram divididos pelo interesse,
aptidão ou atividade, e não na figura do Educador. Desta forma, todos tiveram
contato com todos os Educadores e puderam participar de todas as atividades.

Apesar do considerável avanço, as atividades foram realizadas com dificuldades
pela falta de material, sendo que a maior parte foi adquirida pelos próprios
profissionais e ainda em espaço físico inadequado.

Habilidades Artísticas e Culturais:

• Destacamos a formação de um grupo de Rap, com a composição das letras
pelos próprios adolescentes;

• Confecção de um calendário para o ano de 2006, como resultado do processo
da leitura, de escrita, e de desenho;

• Continuidade do Grupo de Capoeira;
• Atividades de lazer e culturais como: cinema, passeios e esporte não dirigido,

uma vez que não contamos com profissional de tal área.

Avaliamos que essas atividades muito têm contribuído para a autonomia e  auto-
estima, além da valorização do próprio universo cultural dos mesmos.

Trabalho com as Famílias:
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• Reuniões mensais;
• Atendimento individual no projeto;
• Visitas domiciliares;
• Encaminhamentos para a rede de atendimento.

Inserção Social dos Adolescentes e de suas Famílias

Escola Atividades Resultados

Inclusão na
rede oficial de
ensino

Acompanhamento da freqüência e
aproveitamento com envolvimento das
famílias;
Reuniões com o corpo docente, direção e
Conselhos de Escola.

100% de alunos freqüentando a
escola

Encaminhamento à rede em 2005:
Educandário Eurípedes: 17
APOT: 02
COMEC: 02
UNISAL: 32
Casa de Santana: 05
Centro Kennedy: 04
Fundação Bezerra de Menezes: 03
INFRAERO: 01 (Consórcio da Juventude)
Patrulheiros: 02 inscritos
Curso particular de Informática: 01¹

Inseridos: 13; Concluíram: 09
Inserido: 01
Inserido: 02
Concluíram: 25
Concluíram: 03
Concluiu: 01
Concluíram: nenhum
Concluiu: 01
Inserido: 01
Concluiu: 01

Iniciação
profissional

Encaminhamento à rede em 2006:
Educandário Eurípedes:  06
Escola Salesiana São José: 15

Inseridos: 02
Inseridos: 08; Lista Espera: 03

Programas de
Transferência
de renda

Programa Ação Jovem: 40,
Sendo: 19 do programa, e 21 irmãos.

Incluídos: 39

Com a rede de
saúde

Inclusão de adolescentes e familiares na
rede de saúde do Município;
Reuniões com os Centros de Saúde para
discussões de casos.

(¹) Pago com recursos do Programa Ação Jovem.

Articulação do Programa:

• Com a Comissão de Meninos e Meninas em Situação de Rua do CMDCA;
• Com o Fórum Regional de Erradicação do Trabalho Infantil;
• Participação na Organização da Conferência Municipal da Criança e do

Adolescente e indicação de Delegado da Conferência Regional;
• Com OG’s e ONG’s.

Análise Avaliativa:

Com as famílias avançamos significativamente nos atendimentos individuais
(acompanhamento de casos).

Desafios:
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• Formação de grupos socioeducativos;
• Formação de grupos de geração de renda;
• Acompanhamento mais sistemático das problemáticas identificadas.

1.1.2 – PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO
TRABALHO INFANTIL (PETI)



Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Cidadania, Trabalho, Assistência e Inclusão Social

Relatório de Gestão – 2005

70

Descrição:

O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) tem por objetivo retirar
do trabalho precoce crianças e adolescentes, com menos de 16 anos.

O PETI tem como estratégia:

• A inserção das crianças e adolescentes que estavam trabalhando em
atividades de jornada ampliada;

• Monitoramento do acompanhamento escolar;
• Atendimento familiar e bolsa de R$180,00 para as famílias atendidas.

Entende-se por jornada ampliada às atividades pedagógicas e lúdicas
desenvolvidas no período contrário ao da escola e é desenvolvida por uma rede
descentralizada atendendo às famílias em suas comunidades.

Até outubro/2005, o programa atendeu a 220 crianças e adolescentes por mês.
Após a regulamentação do Sistema Único da Assistência Social (SUAS) o
Governo Federal ampliou as metas do PETI e Campinas recebeu a indicação de
mais 92 metas, perfazendo o total de 312 crianças/adolescentes para 2005.

Para o atendimento em jornada ampliada e acompanhamento as famílias, o
Município de Campinas conta com uma rede executora composta por ONG’s e
OG’s, assim distribuídas:

Atendimento
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Regiões Organizações Executoras Número de
Crianças/Adolescentes

Atendidos

NORTE • Associação Beneficente Direito
de Ser

• Centro Promocional Tia Ileide
• NCCA Antonio da Costa Santos

05

25
07

SUL • Associação de Assistência
Social São João Vianney

• Centro Social Romília Maria
• Obra Social Dom Bosco
• Núcleo Profª. Lasca
• Seara Espírita De Ângelis
• NCCA Jardim Carlos Lourenço
• NCCA Vila Formosa
• NCCA Vila Rica

05

01
-

12
06
10
01
03

LESTE • Projeto Quero-Quero
• Serviço Social Nova Jerusalém
• Obra Social Dom Bosco
• Associação Nazarena

Assistencial
• NCCA Vila Nogueira
• NCCA Jardim Nilópolis
• NCCA Vila 31 de Março

28
06
-

01

06
04
04

SUDOESTE • Centro Comunitário do Jardim
Santa Lúcia

• Creche Bento Quirino
• Obra Social Dom Bosco
• CEPROMM
• Salém
• NCCA Jardim Maria Rosa
• NCCA Jardim Profilurb
• NCCA Vila União
• NCCA Parque Vida Nova

09

07
-

02
04
08
09
05
22

NOROESTE • Centro Comunitário do Parque
Itajaí

• PROGEN
• Casa Maria de Nazaré / Casa

dos Anjos.
• NCCA Parque da Floresta

11

17
02

01

Principais Atividades:
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Além das ações essenciais do programa para implementação da estratégia do
PETI, citadas acima, em 2005, realizou-se ainda um estudo sobre o perfil das
famílias atendidas, que apontou:

• Sexo: 70,5% são do sexo masculino;

• Faixa Etária: 86,8%, entre 10 e 15 anos de idade;

• Escolaridade dos Adolescentes, em relação à série:
ú 15 anos - 57,1 % estão atrasados;
ú 14 anos - 66,6 % estão atrasados;
ú 13 anos - 42,85% estão atrasados.

Constata-se que maioria das crianças tem pelo menos 1 ano de atraso escolar.
Este dado confirma a literatura sobre trabalho infantil, que aponta que o trabalho
prejudica o desenvolvimento escolar.

• Local de Moradia:
ú Norte: 13,8%;
ú Sul: 29,7%;
ú Leste: 11,8%;
ú Sudoeste : 39,6%;
ú Noroeste: 4,9%.

• Famílias, nos aspectos:
ú Saúde:
� 57% são saudáveis;
� 36% apontaram problemas, como: alcoolismo, dependência química

entre os pais ou responsável, 10 casos de problemas psiquiátricos, além
de HIV positivo, câncer, hipertensão, e diabetes;

ú Dinâmica familiar: presença de agressão, violência doméstica e
negligência, assim como o  envolvimento de irmãos e responsáveis com a
criminalidade.

Os dados apontam que boa parte das famílias, tem em suas  dinâmicas, aspectos
prejudicais ao pleno desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, aliado a
fatores culturais que valorizam o trabalho infantil e, muitas vezes, não
consideram a freqüência escolar como prioridade para os filhos. Este dado nos
mostra um elevado grau de exclusão em que essas famílias vivem, exigindo dos
técnicos uma intervenção, mais estreita  e sistemática, com as mesmas.

Análise Avaliativa:
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Os dados  enviados pelos técnicos da rede executora através de relatórios
bimestrais permitiram mensurar o principal indicador de avaliação do Programa:
a retirada do trabalho infantil.

Observamos que cerca de 90% das famílias atendidas pelo Programa não foram
mais encontradas na situação de trabalho infantil.

Os relatórios apontam também que a maior parte das crianças e adolescentes
atendidos estão freqüentando a jornada ampliada e a escola de forma
satisfatória. Do total de pessoas, 55% estão sendo atendidas em organizações
não governamentais (ONG’s).

A ampliação do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), em 2005,
possibilitou o atendimento de quase a totalidade da demanda do citado
programa, bem como do Programa Convivência e Cidadania.

Maior integração dos Programas: PETI e Convivência e Cidadania, que
disponibilizou os técnicos e Monitores para auxiliar no cadastramento das
famílias.

Ampliação da rede executora propiciando o atendimento em regiões onde não
havia entidades para a jornada ampliada.

As discussões realizadas no Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção
do Adolescente Trabalhador, da Região Metropolitana de Campinas (RMC), sobre
a Lei de Aprendizagem, oportunizaram amadurecimento e sensibilização sobre a
mesma.

Desafios:

• Incorporação do PETI ao Programa Bolsa Família (Programas do Governo
Federal),  ampliando as metas do PETI que possibilitará atender  toda a
demanda de trabalho infantil do Município;

• Manutenção da qualidade do programa como está sendo desenvolvido e
ampliar a capacidade de atendimento da rede;

• Realização de estudo para revisão do valor da bolsa oferecida para as
famílias, já que este nunca foi reajustado e o mesmo tem impacto direto no
sucesso para a retirada das crianças do trabalho;

• Ampliação do trabalho de inclusão das famílias na rede de atendimento em
projetos e ações de profissionalização e de geração de renda para que
alcancem sua autonomia financeira.

1.1.3 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC)
– PROGRAMA DE REINTEGRAÇÃO DE GRUPOS DE
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ADOLESCENTES ATRAVÉS DO TRABALHO
SOCIOEDUCATIVO (RESGATE)

O Programa de Reintegração Social de Adolescentes através do Trabalho
Socioeducativo (RESGATE) é um serviço previsto no Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA), em seus artigos 112 e 117, para a execução da medida de
Prestação de Serviços à Comunidade (PSC).

Implantado em Campinas, em setembro/1997, tem capacidade para atender
100 adolescentes, de 12 a 18 anos, autores de ato infracional, de ambos os
sexos, residentes no Município.

O Serviço visa:

• Promover o acompanhamento psicossocial sistemático e  atividades
socioeducativas, de forma a propiciar aos adolescentes uma compreensão
crítica e abrangente das situações vividas, oportunidades de crescimento e
alternativas de reorganização e reinserção social para um direcionamento
mais construtivo de seu futuro;

• Proporcionar espaço de escuta, de discussão, de reflexão, e de troca de
experiências, para uma percepção abrangente da problemática relacionada a
sua vivência;

• Prestar atendimento às famílias articulando e integrando-as efetivamente no
processo socioeducativo dos adolescentes.

Atendimento

Ocorrências Média Mensal Total por Ano

Número de Atendimentos
de Adolescentes/Jovens

47 516

Número de Adolescentes/Jovens
que Ingressaram no Programa
em 2005

8,5 99

Faixa Etária Predominante • 18 e 19 anos no 1º semestre
• 17 anos  no 2º semestre

Sexo Predominante • Masculino

Regiões de Procedência
Predominantes

• Sul
• Sudoeste

Ato Infracional Praticado
Predominância

• Furto
• Porte de Armas
• Tráfico de Drogas

Desde seu início, em setembro/1997, até novembro/2005, passaram pelo
Programa 1.644 adolescentes.
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Em pesquisa empírica constatamos que mais de 60% freqüentam a escola e
cursam a 8ª série do ensino Fundamental e 1º ano do Ensino Médio, os 40% que
não estudam, na maior parte, abandonaram a escola na 5ª série.

Principais Atividades:

A equipe do Programa busca parcerias com a rede de atendimento e mantém
contato com as ONG’s que executam a medida socioeducativa de Liberdade
Assistida (LA) para maior articulação e discussão da temática da medida
socioeducativa.

Neste ano, foram realizadas diversas oficinas como medida de Prestação de
Serviços à Comunidade (PSC), como as: de Teatro, de Cinema de Animação, de
Mixagem e de Repertório, de Fotografia, de Elaboração de Textos, de Exposição
de Fotografias, de Exibição dos Filmes de Curta-Metragem, e está se iniciando a
Oficina de Áudio e Vídeo.

A equipe realiza também acompanhamento sistemático dos locais de prestação
de medida de Prestação de Serviços à Comunidade, e encaminha e acompanha
adolescentes atendidos pelo programa à rede de ensino municipal e estadual.

Foram incluídos em programas de transferência de renda: 15 usuários no
Programa Ação Jovem e 13 famílias no Programa Renda Cidadã.

Comemoração dos 8 anos do Programa RESGATE e confraternização com os
adolescentes.

Parceria com novos locais de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC): Setor
de Prestação de Contas e Casa dos Idosos e das Idosas.

Análise Avaliativa:

Avaliamos que o Programa RESGATE, desde a implantação, evoluiu em sua
proposta, principalmente a partir da introdução de oficinas ligadas às artes, pois
possibilitou o trabalho em grupo e o maior desenvolvimento do potencial dos
adolescentes.

O nível de discussão sobre o tema medidas socioeducativas, também se
qualificou tanto na equipe do programa como entre as executoras de medidas.
Isto tem impulsionado a busca de propostas que, de fato, representem uma
intervenção e a interrupção do ciclo criado em torno do ato infracional.

Contudo, a atuação do Programa RESGATE ainda impõe desafios para enfrentar
as adversidades presentes no cotidiano dos adolescentes autores de ato
infracional, sobretudo aqueles reincidentes.

Constatamos também, que, muitas vezes, as famílias tem conhecimento das
ações institucionais, com intensa vivência de busca da Assistência Social em
diferentes programas, o que dificulta a adesão às propostas que visam à
superação da prática infracional. Associado a isso,  observa-se que o tempo
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transcorrido entre a apuração do ato infracional e o início do cumprimento da
medida socioeducativa é longo, o que dificulta a adesão dos adolescentes ao
programa, por considerarem o ato superado e encerrado.

O programa buscou novos espaços e mantêm locais de prestação de serviços
para o cumprimento da medida em parceria com outras Secretarias, sempre com
o intuito de oferecer possibilidades de escolha aos adolescentes.

As oficinas foram aprimoradas, no sentido de melhor adequá-las ao processo
socioeducativo de prestação de serviços dos adolescentes, considerando a
experiência adquirida no decorrer do desenvolvimento das atividades.

O RESGATE também passou por reorganização administrativa, o que possibilitou
a melhor organização, a disponibilidade dos documentos, e de dados do
programa.

A adequação do espaço físico, a pintura do prédio, a substituição de alguns
móveis e a manutenção do jardim reavivaram o programa e tornou-o mais
agradável e acolhedor.

A reestruturação da equipe com a troca de profissionais revitalizou as atividades
do programa, possibilitando a revisão de conceitos e da metodologia adotada.

A informatização e a instalação da Internet agilizou a comunicação com os
serviços da rede.

A transferência de uma Cozinheira para o equipamento qualificou o lanche
oferecido aos adolescentes e o espaço determinado ao preparo do mesmo.

Desafios:

• Implantar a nova ficha de entrevista;
• Ampliar a oferta de locais para prestação de serviço à comunidade nos finais

de semana;
• Criar um banco de dados do programa;
• Garantir que, regularmente, seja realizada manutenção do espaço físico e dos

equipamentos, de forma eficiente e planejada,
• Assegurar o fornecimento regular de vales-transportes para o programa;
• Celebrar convênio com a FEBEM/SP;
• Discutir com a Vara da Infância e Juventude meios de agilizar os processos;
• Discutir com a Secretaria de Saúde, a facilitação do acesso aos serviços de

atendimento;
• Efetivar parcerias que ofereçam oportunidades de trabalho, geração de renda

e de cursos profissionalizantes para os adolescentes;
• Realizar encontros periódicos com os Oficineiros e os orientadores dos locais

de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC), a fim de conscientizá-los e
sensibilizá-los quanto ao papel socioeducativo que podem desempenhar;

• Ampliar a equipe técnica;
• Implantar o Projeto de Voluntários.
• Articular ações para dar visibilidade à medida de Prestação de Serviços à

Comunidade (PSC);
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• Desenvolver projeto e parcerias para construção da sede do programa em
alvenaria.

1.1.4 – AÇÕES DE COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (VDCCA)

Descrição:
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O Programa atua discutindo e propondo ações para o enfrentamento da VDCCA
no Município e busca o investimento na execução de programas municipais de
prevenção primária de combate à VDCCA e quebrar o silêncio que cerca essa
questão.

Atendimento

Regiões Quantidade

Norte 138

Sul 55

Leste 86

Sudoeste 49

Noroeste 87

Total  415

Principais Atividades:

• Finalização, em conjunto com a Comissão de VDCCA, da Resolução CMDCA
Nº 09/2005, que regulamenta a Política de Enfrentamento da Violência
Doméstica contra Crianças e Adolescentes no Município;

• Finalização do Sistema de Notificação de Violência de Campinas (SISNOV),
em conjunto com a comissão de VDCCA e os Programas: Iluminar e Rotas
Recriadas;

• Início da implantação do SISNOV junto às OG’s e ONG’s do Município;
• Capacitação de profissionais das áreas sociais para a utilização do Sistema de

Notificação de Violência de Campinas (SISNOV);
• Participação efetiva na Comissão de Combate à VDCCA do CMDCA;
• Participação efetiva no Comitê Intersetorial e Interinstitucional do SISNOV;
• Revisão do projeto de capacitação em VDCCA para continuidade do processo

no próximo ano.

Análise Avaliativa:

A elaboração da Resolução CMDCA Nº 09/2005, que dispõe sobre normas e
procedimento da política de prevenção, atenção e proteção à crianças e
adolescentes, em situação de VDCCA, e seu grupo familiar com a participação
efetiva de representantes da SMCTAIS, significa um avanço considerável nesta
política, principalmente com a implantação do SISNOV. Trata-se de instrumento
importante para o conhecimento aprofundado do fenômeno e para o
planejamento e criação de ações de redução, de prevenção, de atenção, e de
proteção às crianças e adolescentes vítimas de VDCCA.

Desafios:

• Implantação efetiva deste sistema, bem como a continuidade do processo de
capacitação de profissionais que atuam direta e indiretamente, com crianças,
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adolescentes e famílias, e ainda no processo de discussão sobre as ações e
políticas públicas necessárias ao enfrentamento da VDCCA;

• Consolidação do  programa como política, sem interrupção das ações;
• Desenvolvimento de trabalho junto à rede para uma melhor compreensão do

programa e conseguir a co-responsabilização;
• Discussão sobre a necessidade de abrigos específicos;
• Investimento na capacitação da equipe sobre o fenômeno ESCCA;
• Criação de espaço físico para ações e criação de vínculos dos Educadores de

Rua com as crianças e adolescentes;
• Construção de fluxos para atendimentos;
• Reinserção maior nas Áreas da Saúde, e da Cultura;
• Fortalecimento do grupo dos Arte-Educadores;
• Estabelecimento de procedimentos de denúncia qualificada, responsabilização

e de competência;
• Realização de ampla campanha educativa de prevenção à VDCCA, junto a

rede municipal de atendimento;
• Implementação e criação de comitês e fóruns intersetoriais, de forma

descentralizada;
• Implantação de Centros de Referência especializados no atendimento às

famílias, principalmente para os casos de violação de direitos;
• Continuidade das discussões intersetoriais para implementação e criação de

Serviços: de Saúde Mental, e de Apoio Jurídico, para atendimento dos casos
de VDCCA.

• Aumento da divulgação do programa à rede;
• Fomentação de ações de prevenção e articulação do serviço à rede municipal

de saúde.

1.2 - REDE NÃO GOVERNAMENTAL
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1.2.1 – PROGRAMA DE PROTEÇÃO CONTRA A VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA À CRIANÇAS E ADOLESCENTES (VDCCA)

Descrição:

Oferece serviços especializados a crianças/adolescentes vítimas de violência
doméstica, abuso e exploração sexual, em regime aberto.

Atendimento

Número de Unidades Média Mensal

04 310

Principais Atividades:

• Entrevistas familiares, atendimento psicossocial, terapia de grupo, oficinas
terapêuticas, oficinas socioeducativas, com ênfase na violação de direitos e
na questão da violência e exploração, através de artesanato e de dança;

• Atendimento de denúncia, oficina de informática, acompanhamento jurídico e
brinquedoteca.

Análise Avaliativa:

A intervenção junto às crianças ou adolescentes, vítimas de violência doméstica,
abuso, e exploração sexual, tem proporcionado diminuição do ciclo de violência
por aquisição de novos repertórios relacionais no centro de violência familiar,
aumento da auto-estima da criança/adolescente e diminuição da evasão escolar.

Desafios:

• Para superar os desafios referentes ao diagnóstico de violência doméstica,
abuso e exploração sexual, faz-se necessário maior sensibilização da rede
para operacionalização do sistema de notificação, qualificação técnica dos
profissionais, monitores e atores envolvidos na relação com a
criança/adolescente, estreitar a parceria com os serviços de saúde e
implantar serviços especializados descentralizados;

• Fortalecer a articulação dos Programas: de Violência Doméstica, de Abuso, e
de Exploração Sexual.

1.2.2 – LIBERDADE ASSISTIDA (LA)

Descrição:
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Oferece espaço protetivo, terapêutico e de educação social, com metodologia
específica para o cumprimento da medida socioeducativa de liberdade assistida
com ênfase no trabalho sistemático junto à família dos adolescentes.

Atendimento

Número de Unidades Média Mensal

02 260

Principais Atividades:

• Reuniões com os adolescentes e grupos familiares, interpretação e orientação
da medida e elaboração de projeto individual de acompanhamento dos
adolescentes e de suas famílias;

• Inserção e acompanhamento dos adolescentes na rede de ensino, em cursos
profissionalizantes, e no mercado de trabalho;

• Inserção e acompanhamento do grupo familiar em outras políticas sociais,
tais como:
� Serviços especializados da rede jurídica de violação de direitos, abrigo, e

em oficinas terapêuticas de trabalho e de renda;
� Regularização da documentação e Cadastro Pró-Social;
� Inserção da família em programas de transferência de renda;
� Oficinas terapêuticas de educação social e de informação;
� Atividades culturais e esportivas, como: música, dança, teatro,

artesanato, futebol, vôlei, handebol, capoeira, passeios e gincanas.

Análise Avaliativa:

Verifica-se que as unidades executoras obtiveram baixo índice de reincidência,
aprimoraram suas técnicas para atender ao público feminino, além de
aumentarem o quadro de recursos humanos qualificado para o atendimento.

Houve um aumento do número de adolescentes sendo preparados para o
mercado de trabalho, bem como inseridos no trabalho formal e na rede de ensino
formal.

Desafios:
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Os pontos a serem superados envolvem novas estratégias de articulação da rede
de serviços especializados, maior intersetorialidade e fortalecimento da rede de
proteção voltada para a demanda, envolvendo, nesse processo, o Conselho
Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).

Apontamos também, a necessidade de superar ações fragmentadas, o
fortalecimento da Comissão de Medidas Socioeducativas do CMDCA, como
perspectiva de discussão da política pública para estes adolescentes. e a questão
da municipalização e da descentralização das medidas.

1.2.3 – EDUCAÇÃO SOCIAL DE RUA –
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CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUÁRIOS DE
SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS E VÍTIMAS DE

EXPLORAÇÃO SEXUAL COMERCIAL

Descrição:

Oferece atendimento para crianças e adolescentes em situação de rua, usuários
dependentes ou não de substâncias psicoativas, através de estratégias
metodológicas de educação social na rua.

Número de Unidades Média Mensal

01 20

Principais Atividades:

• Mapeamento das áreas de circulação e de abordagem de rua;
• Referenciamento e encaminhamento à rede de serviços socioassistenciais

especializados;
• Articulação com hospitais e postos de saúde, principalmente com o CRAISA;
• Acompanhamento, quando inserido em Abrigos, visitas domiciliares, e de

reconhecimento das instituições.

Análise Avaliativa:

Observa-se que a operacionalização deste serviço requer estratégias próprias
de intervenção, apresentando a necessidade de estabelecer vínculos
gradativamente.

Considerando ser este um trabalho processual, pudemos observar elevação da
auto-estima da criança ou do adolescente, retorno escolar e familiar em
situações de abrigamento monitorado, das relações entre Arte-Educadores e
instituições de Abrigo, para trabalharem as crianças e adolescentes quanto à
proposta institucional.

Desafios:

• Aumentar a equipe de trabalho que desenvolve educação social na rua;
• Promover capacitação dos Abrigos que estimule a proposta sociopedagógica

para atendimento do perfil desta demanda;
• Fortalecer a rede de proteção: CRAISA, Pernoite Protegido, Casa Betel, e Sala

de Transição.
• Rever as estratégias metodológicas junto às crianças/adolescentes

estruturados nas ruas para desencadear a vinculação do Arte-Educador, a
inserção da criança/adolescente na rede de proteção e a superação da
situação de rua.
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1.2.4 – PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À EXPLORAÇÃO
SEXUAL COMERCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

(ESSCA) – PROJETO ROTAS RECRIADAS

Descrição:

Inicialmente denominado Projeto Rotas Recriadas (2004), financiado com
recursos oriundos do Imposto de Renda Devido - destinados ao FMDCA e gerido
pelo CMDCA. O projeto visa fundamentalmente o combate e o enfrentamento ao
abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes, no Município de
Campinas.

A rede socioassistencial de enfrentamento à Exploração Sexual Comercial de
Crianças e Adolescentes (ESCCA) é composta por: CRAMI, CEPROMM, OSSJB,
CRAISA, Programa Pernoite Protegido, Instituto Souza Novaes e APOT.

Atendimento

Regiões Quantidade

Norte 138

Sul 159

Leste 86

Sudoeste 40

Noroeste 87

Total  510

Análise Avaliativa:

Devido à necessidade de reorganização, as ações do projeto iniciaram-se em
julho/2005, com a contratação dos profissionais.

O modelo de gestão adotado  terá que ser reavaliado, visto que as entidades não
conseguiram trabalhar de forma integrada ao longo do ano.

Avalia-se que esta dificuldade decorre do processo desenvolvido em 2004 que
exigiu profundos reordenamentos, impondo muitos debates e novos
procedimentos institucionais às entidades executoras, e que ainda precisa de
aperfeiçoamentos.

Contudo, constatam-se avanços no desenvolvimento do projeto, no que tange
aos aspectos conceituais e metodológicos.

Desafios:

Realizar monitoramento, mais estreito e sistemático, agregando as discussões
técnicas quinzenais da Comissão de Exploração Sexual Comercial contra Crianças
e Adolescentes do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente
(CMDCA) e os instrumentais utilizados pela Coordenadoria Setorial de Avaliação
e de Controle (CSAC).
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1.2.5 – CENTRO DE DEFESA DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Descrição:

Oferece espaço de escuta, de acolhimento, e de acompanhamento psico-
sociojurídico para crianças, adolescentes e jovens, violados em seus direitos.

Atendimento

Número de Unidades Média Mensal

02 130

Principais Atividades:

• Entrevista individual e diagnóstico psico-sociojurídico;
• Atendimento e acompanhamento individual e  grupal psicossocial;
• Atendimento e acompanhamento jurídico;
• Entrevista domiciliar e encaminhamentos à rede de serviços socioassistencial

e outras políticas sociais;
• Inserção na rede de ensino regular e monitoramento sistemático do caso no

âmbito psico-sociojurídico.

Análise Avaliativa:

Pode-se verificar que  os dois Centros de Defesa para Crianças e Adolescentes.
deste Município, cumprem diferentes modalidades de intervenção, sendo um
para violação de direitos domésticos e sociais, e outro das medidas
socioeducativas e do regime de internação para adolescentes autores de ato
infracional.

Observou-se também forte articulação dos Centros de Defesa com a rede de
proteção, garantindo a inserção nos programas e serviços sociais e apresentação
de índice significativo de representações jurídicas e civis cabíveis das crianças e
adolescentes, devidamente monitoradas, proporcionando a defesa de direitos.

Os Centros de Defesa possibilitaram o retorno de adolescentes às salas de aula e
inseriram 100% das famílias atendidas em programas institucionais.

Desafios:

• Maior divulgação dos serviços e ampliação do quadro de recursos humanos;
• Maior integração entre os Centros de Defesa e os serviços especializados em

Violência Doméstica, em Exploração Sexual Comercial, e em Medidas
Socioeducativas e de Internação;

• Desencadear a participação dos Centros de Defesa nas Comissões do CMDCA,
restabelecendo novas diretrizes e fluxos para o fortalecimento da rede e da
política voltada para esta população.
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PROJETO GRAVIDEZ PRECOCE

Descrição:

O programa oferece espaço de escuta, acolhimento, referenciamento à saúde,
trabalho socioeducativo e terapêutico a adolescentes grávidas, em regime
aberto.

Atendimento

Número de Unidades Média de Atendimento Mensal

02 100

Principais Atividades:

• Entrevista individual e domiciliar, encaminhamentos e referenciamento
monitorado à rede socioassistencial e outras políticas sociais de atendimento
psicossocial e jurídico;

• Atendimento pediátrico, de terapia ocupacional, e fonoaudiológico;
• Oficinas: semiprofissionalizantes, de informática, de artesanato, terapêuticas,

e de grupos de geração de renda;
• Providências quanto à obtenção de documentos, distribuição de cestas

básicas, de enxovais, de vestuário, de medicamentos, e de material de
higiene;

• Inserção na rede de ensino formal;
• Controle de freqüência escolar e em cursos semiprofissionalizantes;
• Reuniões temáticas informativas e de orientação;
• Acompanhamento sistemático do grupo familiar e inserção em programas de

transferência de renda.

Análise Avaliativa:

Verifica-se que das adolescentes atendidas 60% retornam à escola, e que
75% freqüentam cursos profissionalizantes;

Constata-se também melhora nas relações familiares, fortalecimento da auto-
estima, compreensão das responsabilidades e vínculos afetivos com o bebê,
preparo prático para os cuidados com o bebê, e de revisão do conceito de
adolescência e gravidez.

Percebe-se ainda uma pequena participação dos parceiros das adolescentes nas
atividades do programa e na responsabilização quanto à paternidade.

Desafios:

• Aumentar a divulgação do programa à rede;
• Fomentar ações de prevenção;
• Articular o serviço com a rede municipal de saúde.
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1.2.6 – COMUNIDADE TERAPÊUTICA

Descrição:

Oferece moradia, higienização e alimentação para adolescentes, jovens e
adultos, em tratamento da dependência de substâncias psicoativas.

Atendimento

Número de Unidades Quantidade

03 55

Principais Atividades:

• Entrevista individual e com o grupo familiar, laborterapia (horta e cuidados
com animais: aves, peixes e coelhos), atividades culturais: música, dança e
teatro, e, ainda, profissionalizante, com ênfase: na informática e nas oficinas
terapêuticas;

• Ações religiosas;
• Atendimento psicológico e social.

Análise Avaliativa:

As entidades foram orientadas, em 2005, a procederem ao reordenamento de
suas ações buscando romper com a ênfase na questão religiosa e desencadear
ações técnicas com Psicólogos, Psiquiatras, Assistentes Sociais, e Terapeutas
Ocupacionais.

Deste universo, ainda temos duas entidades em processo de acompanhamento
sistemático.

Considerando que o tratamento aos dependentes tem interface com a saúde,
bem como, se respalda nas técnicas operacionais desta área, entendemos a
necessidade de estreitar a parceria da SMCTAIS com a SMS.

Quanto às intervenções sociais verificamos que as entidades desenvolveram
ações, junto ao grupo familiar, daqueles residentes em Campinas fazendo os
encaminhamentos dos seus membros à rede socioassistencial e outras políticas
sociais.

Observamos a diminuição do índice de reincidência e o aumento no número de
adolescentes e jovens que, ao terem alta do tratamento, são encontrados no
trabalho informal e formal.

Observamos ainda, que as unidades executoras receberam um número
significativo de demanda da Região Metropolitana de Campinas, de outras
cidades do interior de São Paulo e de outros estados.
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Desafios:

Desencadear a divulgação dos serviços junto à rede e a garantia de inserção de
adolescentes, jovens e adultos do Município de Campinas.

O programa de comunidade terapêutica, por se tratar de  serviço especializado,
aponta a necessidade da celebração de consórcios intermunicipais, na esfera
estadual, visando a contrapartida dos municípios no âmbito financeiro e técnico.

Quanto à questão técnica, desta contrapartida, ressaltamos a importância da
garantia de  acompanhamento dos grupos familiares.

E no que diz respeito à área financeira, investimento dos municípios,
principalmente da Região Metropolitana de Campinas (RMC).
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2 – EIXO CIDADANIA E DIFERENÇA

2.1 – REDE GOVERNAMENTAL

2.1.1 – CENTRO DE APOIO À MULHER OPEROSA (CEAMO)

Descrição:

Atendimento, acompanhamento, apoio e orientação às mulheres e suas famílias,
que têm seus direitos violados sofrendo violência, discriminação, preconceito e
desinformação. Trabalhando também para a prevenção e diminuição da violência
de gênero no âmbito doméstico.

Atendimento

Total de Atendimentos
(desde a criação até novembro/2005)

5.997

Total de Atendimentos em 2005 2.167

Atendimentos na Sede 445

Oficinas Descentralizadas 1.722 pessoas

Oficinas na Sede 35/mês

Média Mensal de Mulheres
(sistematicamente acompanhadas nas várias áreas)

112/mês

Principais Atividades:

• Atendimento social, psicológico e jurídico para as mulheres que procuram
espontaneamente o Centro de Apoio; que são encaminhadas por amigos e
parentes, ou ainda, referenciadas pela rede municipal: CRAS, Centros de
Saúde, Escolas, Coordenadoria da Mulher, CAPS e outros;

• Realização de 53 oficinas descentralizadas, de prevenção e combate à
violência, sobre os temas: Direitos da Mulher, Saúde da Mulher e Violência,
com mulheres que participaram de grupos do Jardim Campo Grande, Jardim
Santa Lúcia, Parque Itajaí, Jardim Campina Grande, Jardim São Marcos,
Parque Vida Nova, Jardim Santa Rosa, Parque Valença, Jardim Satélite Íris,
Jardim Rossin, Jardim Campos Elíseos, Jardim Capivari, Jardim Florence e
outros. Sendo todas realizadas com grupos da Rede Municipal de Assistência
Social, de Educação, e de Saúde. Observe-se que 7 desses grupos são
ligados às ONG's: CEPROMM, Centro Comunitário do Jardim Santa Lúcia,
Direito de Ser e Fundação Orsa;
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• Realização de 45 oficinas sobre Relacionamento Familiar na Sede do CEAMO,
sendo três delas com a participação de servidores da Prefeitura Municipal de
Campinas;

• Realização de 8 encontros com usuárias multiplicadoras, sendo dois deles
para capacitação e formação das mesmas; um encontro para preparação da
festa de encerramento do ano, e os outros para preparação da divulgação do
CEAMO e oficinas;

• Divulgação do CEAMO para profissionais de municípios que pretendem formar
Centros de Referência e Apoio a Mulher, como Pouso Alegre/MG e
Salvador/BA;

• Capacitação de funcionários da Prefeitura Municipal e da Guarda Municipal,
em conjunto com o CRGLTTB, CEPIR, e Coordenadoria da Juventude;

• Divulgação do CEAMO na exposição ocorrida no SESC/Campinas, no Colégio
Poli Bentinho e na Pirelli;

• Participação nas diversas atividades do mês da Mulher, em março/2005,
dentre elas, a Conferência Municipal de Mulheres da Assistência Social, em
julho/2005, com a participação de usuárias do CEAMO;

• Participação do CEAMO no Eixo Mulher da Região Noroeste.
• Realização de datas comemorativas, com a participação de usuárias, de seus

filhos, e da comunidade.

Análise Avaliativa:

O ano de 2005 se caracterizou pela diminuição significativa da equipe técnica e
de apoio, com a retirada do Motorista, e do veículo do CEAMO, de uma Psicóloga,
sem reposição, e da saída em Licença Maternidade de outra Psicóloga, também
sem reposição. Apesar da limitação imposta, por essas ausências, o CEAMO não
perdeu, em momento algum,  a capacidade de realizar um trabalho de qualidade.
O  prejuízo imposto ao Serviço se deu na diminuição numérica, embora pequena,
de atendimentos externos e internos.

Queremos destacar para o ano 2005 o esforço, a participação, e o
comprometimento da equipe de trabalho, assim como, a inserção cada vez maior
das usuárias em vários setores do Centro de Apoio, como: nas preparações das
festas, no desfile de modas do CRDST/AIDS e COAS, nas avaliações do CEAMO, e
nas oficinas realizadas.
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2.2 – REDE NÃO GOVERNAMENTAL

2.2.1 – PROGRAMA DE ATENDIMENTO A MULHERES
VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Descrição:

Oferecem orientação e apoio às mulheres vítimas de violência doméstica e
exploração sexual, bem como ao grupo familiar, visando prevenir combater e
romper o ciclo da violência.

Atendimento

Regiões Número de Unidades Média Mensal

Leste 01 90

Sudoeste 01 30

Total  02

Principais Atividades:

• Triagem, entrevista individual e familiar, atendimento psicossocial e jurídico,
terapia familiar, oficinas terapêuticas para mulheres, e para as crianças ou
adolescentes;

• Entrevista domiciliar, encaminhamento à rede de proteção socioassistencial e
para outras políticas sociais;

• Estreita interface com a Delegacia da Mulher e com o Abrigo das Mulheres;
• Oficinas socioeducativas, com ênfase na violação de direitos, violência

doméstica, de geração de trabalho e de renda, brinquedoteca, e
acompanhamento jurídico.

Análise Avaliativa:

O programa possibilitou espaço de acolhimento, de escuta, e de
acompanhamento psico-terapêutico e social às mulheres vítimas de violência
doméstica, de seus companheiros, e de seus filhos.

Verificou-se uma crescente violência doméstica contra a mulher, cuja
procedência predominante foi constatada por famílias residentes nas regiões
Sudoeste e Sul. Nesta perspectiva sugere-se a necessidade de descentralização
dos serviços que atendem essa população.

Apontamos também a necessidade de campanhas educativas de prevenção à
violência contra a mulher. Da mesma forma, é importante a formação continuada
de técnicos para atuarem na questão de gênero.
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Observou-se o aumento do número de mulheres inseridas nos programas de
geração de renda, de elevação da auto-estima, e de melhoria das relações
conjugais e familiares.

Desafios:

• Necessidade de descentralização do atendimento, visando acesso do usuário;
• Estudos sobre a dinâmica comunitária, para conhecimento da cultura de

violência dos bairros do Município;
• Contratação de recursos humanos especializados, rompendo com o

voluntariado;
• Maior investimento financeiro para promover efetivamente as ações

sistemáticas com o grupo familiar.
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III – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

ALTA COMPLEXIDADE
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1 – EIXO CRIANÇA ADOLESCENTE

1.1 – REDE GOVERNAMENTAL

1.1.1 – CENTRO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO À
CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (CMPCA)

Descrição:

Atender 58 crianças e adolescentes que necessitem de proteção conforme o que
determina o Artigo 92 do Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), preservando
o seu direito social, mental, físico, espiritual, e condições de liberdade e de
dignidade.

A capacidade total é de 58 crianças e adolescentes, divididos em 5 grupos, por
faixa etária, sendo:

Faixa Etária Número de Crianças/Adolescentes

0 até 1 ano e 11 meses 08

2 até 4 anos e 11 meses 10

5 até 6 anos e 11 meses 10

7 até 9 anos e 11 meses 15

10 até 14 anos 15

Total   58

Atendimento

Total por Ano Média Mensal Meses de Atendimento
(máximo)

792 66 Junho: 72

Julho: 72

Agosto: 77

Setembro: 71
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Salientamos que o  atendimento além da capacidade, gera  situações complexas
com os funcionários, com o espaço  físico e administrativo,  além das questões
técnicas e de processos judiciais, podendo acarretar um tempo maior de
abrigamento para as crianças/adolescentes e perda na qualidade dos serviços
oferecidos.

Desabrigamentos

Tipo Número de
Crianças/Adolescentes

Termos de Guarda para Familiares 11

Entregas para Famílias Biológicas 15

Transferências para outros Abrigos 15

Transferências para o SAPECA 05

Adoções: Nacional = 06

Internacional = 05

Principais Atividades:

PROJETO VOLUNTÁRIO AFETIVO

O trabalho voluntário no Abrigo proporciona às crianças e aos adolescentes
novas vivências e aprendizados que são favorecidos através de relações
afetuosas, possibilitando a eles que se reconheçam como indivíduos, com sua
história e suas potencialidades.

Através deste projeto, foi possível minimizar os problemas enfrentados pelo
Abrigo, melhorando a qualidade do atendimento e, principalmente, a aparência
do espaço físico.  No ano de 2005, o Projeto  de Voluntários atuou com:

Projetos / Grupos Voluntários

Alfabetização 07

Amar é Luz 10

Aniversários 04

Drª. Letícia/UNICAMP 08

Era uma vez 14

Faculdade Comunitária (FAC) 06

Medley 06

Nortel 23

Psicopedagogia 08

Terapêutico 15

Xavier Mosiah 12
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PROJETO APADRINHAMENTO

Este projeto visa proporcionar convivência familiar para a criança e o
adolescente, conforme preconiza o Artigo 4º do Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA), visando, como  principal resultado, a tentativa de quebrar o
ciclo de violência, que as crianças ou adolescentes estiveram expostas em suas
vidas nas famílias de origem. Possibilita, ainda, a participação de pessoas da
comunidade na vida criança, favorecendo a socialização e a inclusão.

Dados do Projeto Pessoas

Número de Famílias Inscritas 94

Participantes do Treinamento 55

Apadrinharam 32

Desligados do Projeto 19

Continuam Apadrinhando 13

Crianças e Adolescentes Atendidos 24

Crianças e Adolescentes em Atendimento Atual 10

Colocação Familiar:
• Adoções
• Termo de Guarda

02
01

Análise Avaliativa:

• Nossa meta de atendimento, para 2005, era de 45 crianças e adolescentes,
sendo este número constante em relatório de 2004, porém, não foi possível
em razão das dificuldades na obtenção de famílias acolhedoras pelo Programa
SAPECA, e, ainda, tendo em vista que nos casos em que se procedeu à
transferência, não ser considerada como baixa na capacidade, em razão da
demanda do Município e da falta de vagas para determinada faixa etária e
sexo;

• Ampliação e aperfeiçoamento do Projeto Apadrinhamento;
• Ampliação e Aperfeiçoamento do Projeto de Voluntários.

Desafios:

• Continuidade na implantação do Projeto Pedagógico, propiciando capacitação
aos funcionários com a contratação de Pedagogo;

• Continuidade do Projeto Apadrinhamento, visando à ampliação do
atendimento, do treinamento, e a efetivação, através da contratação de
profissionais nas áreas de Serviço Social e de Psicologia, e, ainda, de
estagiários correspondentes;

• Continuidade nas reformas do prédio com envolvimento da Secretaria, em
parceria com voluntários, visando melhoria no atendimento prestado à
criança e ao adolescente, e de funcionários. Notadamente, são áreas  críticas:
a lavanderia, a parte elétrica, no que diz respeito à obra estrutural para
adequação de capacidade energética a ser  utilizada com a aquisição de
novas máquinas para a lavanderia.
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1.1.2 - SERVIÇO ALTERNATIVO DE PROTEÇÃO ESPECIAL
À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (SAPECA)

Descrição:

É um Programa que atende crianças e adolescentes vítimas de violência
doméstica em famílias acolhedoras, possibilitando a efetivação de uma política
de proteção à família natural, proporcionando o rompimento do ciclo de violência
e uma alternativa ao abrigamento.

Atendimento

Especificação Total

Crianças Acolhidas 16

Crianças e Adolescentes que Retornaram a Família Natural 39

Famílias Naturais e Extensas Acompanhadas 30

Famílias Acolhedoras 34

Famílias Acolhedoras em Processo de Seleção 20

Total  139

O atendimento de crianças e famílias naturais é mantido mensalmente,
considerando o tempo de permanência das crianças no programa. Já o número
de famílias acolhedoras é variável de acordo com a demanda.

Principais Atividades:

• Sistematização do plano de intervenção com as famílias do programa:
  Parcerias para supervisão institucional;
  Manutenção do estagiário de Psicologia;
  Criação de novos instrumentos de trabalho;
  Execução do sistema informatizado do programa;
  Criação de novos relatórios e pesquisas;
  Manutenção de parceiros para atendimento de crianças, de adolescentes,

e de suas famílias;
• Maior aproximação entre famílias naturais e acolhedoras:
  Reordenação nas ações de Psicologia dentro do programa;
  Manutenção e melhoria do trabalho voluntário junto às crianças;
  Início da reorganização do treinamento das famílias acolhedoras, com

supervisão voluntária externa;
• Participação da equipe profissional em grupos de estudo, cursos, colóquios, e

fóruns:
� Captação de novos parceiros, resultando na aquisição de uma biblioteca

infantil e na memória fotográfica do programa;
� Parceria para melhoria do espaço físico, para estudos e aprimoramento

constante da proposta de trabalho e execução do programa (Instituto
Camargo Corrêa, FEAC, Núcleo da Criança e do Adolescente, PUC/São
Paulo, Terra dos Homens, e UNICEF);
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� Da equipe e das famílias na organização do II Colóquio Internacional sobre
Acolhimento Familiar;

� Da equipe em grupos de estudo, capacitação, Foro Latino-Americano de
Acolhimento Familiar, e em Seminários em outros municípios e estados;

� Coordenação da Subcomissão de Famílias Acolhedoras na Comissão de
Abrigos do CMDCA, resultando na participação da equipe no Foro Latino-
Americano, e na discussão com outros programas do Município,

• Participação em capacitação e elaboração de plano de marketing com
recursos específicos;

• Participação do programa na construção da Política Municipal de Acolhimento
Familiar;

• Procura por parte das famílias acolhedoras para parceria na adequação do
espaço físico com a SANASA;

• Realização de jantar beneficente e organização das famílias acolhedoras para
gestão dos recursos em beneficio do programa e das famílias naturais;

• Recursos para aquisição de um veículo novo;
• Continuidade do projeto “Grupo de Irmãos Abrigados” do SAPECA/CMPCA,

participando de reuniões entre os Serviços, discussão de casos, e de
aperfeiçoamento no fluxo de transferência de crianças;

• Maior aproximação das famílias acolhedoras e naturais:
  Aumento do numero de visitas dos profissionais, e das famílias

acolhedoras na residência das famílias naturais.

Análise Avaliativa:

O ano de 2005, representou a oportunidade de participação e trabalhos em
parceria, resultando em:

• Maior aproximação e trabalho com a Vara da Infância e da Juventude de
Campinas, Conselhos Tutelares, e Câmara Municipal;

• Coordenação de trabalhos no CMDCA, propiciando o fortalecimento da Política
Municipal de Acolhimento Familiar.

Desafios:

• Desenvolvimento de campanhas sistemáticas de divulgação do programa,
visando à ampliação do número de atendimento e a sensibilização da
sociedade para a cultura de acolhimento familiar;

• Vencer a burocracia visando transformar os recursos captados, através do
FMDCA, em ações concretas dentro do próprio exercício;

• Melhorar o espaço físico do programa visando atender adequadamente às
famílias e melhorar as condições de trabalho;

• Ampliação de recursos humanos e materiais para o Serviço.
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1.2 – REDE NÃO GOVERNAMENTAL

1.2.1 – MEDIDAS DE PROTEÇÃO – ABRIGAMENTO

1.2.1.1 – ABRIGO DE PROTEÇÃO À CRIANÇAS E
ADOLESCENTES VIOLADOS OU AMEAÇADOS

EM SEUS DIREITOS

Descrição:

Oferece moradia, alimentação, e higienização, para crianças e adolescentes,
vítimas de violação de direitos, e de violência doméstica e/ou abuso  sexual.

Atendimento

Número de Entidades Média Mensal

05 328

Principais Atividades:

• Acolhimento, entrevista individual, acompanhamento e supervisão da vida
diária, atividades de lazer, cultura, esporte, recreação e brincadeiras
dirigidas;

• Encontros programados com a família;
• Atendimento familiar, entrevista domiciliar e orientação psico-pedagógica;
• Acompanhamento escolar, oficinas de artesanato e semiprofissionalizantes, e

oficina de informática;
• Encaminhamentos à rede social, à saúde, à educação, e aos programas

socioeducativos e profissionalizantes;
• Grupo de ludoterapia, encaminhamentos para o Programa Família Acolhedora

e preparação para o desligamento.

Análise  Avaliativa:

A Rede de Abrigos apresentou aumento do número de atendimentos,
trabalhando acima de sua capacidade no período de agosto até dezembro/2005,
tendo sido verificado que a maior incidência foi dos casos de grupo de irmãos e a
necessidade de vagas para meninas.

Observamos também, que foi crescente o número de retorno de crianças e
adolescentes às famílias biológicas e outros grupos parentais, indicando maior
intervenção junto ao grupo familiar.

Verificamos que houve melhoria das condições físicas das unidades executoras e
atuação mais efetiva dos técnicos e Monitores.
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No decorrer do período, observou-se que houve uma melhoria nas relações do
programa com a rede de proteção social, mantendo-se, ainda, o desafio de
estreitar relações com a Rede de Saúde Pública.

Há urgência em proceder à ampliação das metas para o abrigamento de crianças
e de adolescentes do sexo feminino, e de grupos de irmãos.
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1.2.1.2 – PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA

Descrição:

Tem por objetivo inserir crianças e adolescentes, na faixa etária de 0 a 17 anos,
de ambos os sexos, em famílias acolhedoras, proporcionando convívio familiar e
o restabelecimento de novas referências nas relações afetivas, sociais,
comunitárias e familiares.

Atendimento

Entidade Média Mensal

01 20

Principais Atividades:

• Inscrição, triagem psicossocial, entrevistas individuais, acompanhamento
psicossocial, visitas domiciliares, elaboração de relatórios, grupos de
ludoterapia, e atendimento individual da criança, do adolescente, e da família
acolhedora;

• Acompanhamento e atendimento sistemático à família biológica;
• Acompanhamento psicossocial, após o desligamento;
• Capacitação das famílias;
• Reuniões preparatórias para reaproximação da criança e da família;
• Disponibilização de 13 bolsas – transferência de renda.

Análise Avaliativa:

O programa inseriu 8 crianças, em famílias acolhedoras, sendo que destas,
sete eram crianças abrigadas na instituição e uma foi encaminhada pela Vara da
Infância e da Juventude. Neste ano de 2005, disponibilizaram-se 13 bolsas e o
programa incluiu somente 10 crianças, sendo que duas retornaram para o
Abrigo.

A intervenção junto à família de origem tem proporcionado reorganização
socioeconômica da família, reaproximação das crianças com os pais e irmãos,
apresentando elevação do nível de afetividade e da auto-estima.

A criança e a família acolhedora apresentaram fortalecimento dos vínculos e a
convivência tem possibilitado novos referenciais nas relações familiares, além da
inserção na escola e em atividades de cultura e lazer.

Desafios:

Observamos que o programa precisa de melhor divulgação para maior
sensibilização da comunidade, ampliando o número de unidades executoras e o
desenvolvimento de estratégias para a inclusão de crianças e adolescentes sem
vínculos com o Abrigo, favorecendo o breve retorno à família biológica ou
alternativas de efetiva convivência familiar, seja com parentes, seja na adoção.
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1.2.1.3 – PROJETO “REPÚBLICA”

Descrição:

Oferece moradia, alimentação, vestuário e higienização para adolescentes, de
15 a 18 anos, e acompanhamento psicossocial, visando sua preparação para o
exercício da cidadania e a iniciação profissional.

Atendimento

Número de Entidades Média Mensal

02 18

Principais Atividades:

• Atendimento psicossocial, acompanhamento da vida escolar e da vida
profissional;

• Encaminhamentos para cursos profissionalizantes, Programa Primeiro
Emprego, elaboração de currículo e suporte financeiro;

• Atendimento e acompanhamento do grupo familiar biológico e/ou parentesco;
• Preparação para o desligamento.

Análise Avaliativa:

Pode-se constatar que 100% dos adolescentes freqüentam a escola, cursos
profissionalizantes e 90% destes estão inseridos no mercado de trabalho.

Verifica-se também que 70% mantêm vínculo com a família.

Houve durante o ano de 2005, 4 desligamentos de adolescentes que ainda
mantém relação com a instituição.

Desafios:

Os desafios  apontam para a necessidade de uma maior articulação do programa
com a rede que oferece cursos profissionalizantes e a construção de estratégias
que fortaleçam as parcerias com empresários para proceder à inclusão dos
adolescentes no mercado de trabalho.

Apontamos a necessidade de estreitar a integração das ações deste programa
com os Programas: Jovem.Com, Ação Jovem, Agente Jovem, e Renda Cidadã.

Observou-se a necessidade da Comissão de Abrigos do CMDCA discutir o fluxo e
os procedimentos de novas inserções advindos de outros Abrigos ou de serviços
especializados.
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1.2.1.4 – ABRIGOS ESPECIALIZADOS –
CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RUA

1.2.1.4.1 – CENTRO DE CONVIVÊNCIA 24 HORAS –
PERNOITE PROTEGIDO

Descrição:

Constitui-se como um Programa para atender crianças e adolescentes em
situação de risco e vulnerabilidade, de ambos os sexos, em situação ou
estruturados na rua, usuários ou não de drogas, explorados, ou não,
sexualmente, e conseqüentemente submetidos a todo tipo de violência urbana.
Esse serviço foi implantado para complementar a rede de atendimento do
Município voltada para a população infanto-juvenil.

Atendimento

Dados do Serviço Total por Ano

Atendimento Vespertino 1.560

Atendimento Noturno 1.932

Atendimento Anual 3.492

Atendimento Mensal em 2005 291

Retorno à Família 26

Encaminhamento ou Retorno ao Abrigo 32

Demanda Sexo Masculino 77%

Demanda Sexo Feminino 23%

Acesso ao serviço 94% demanda espontânea

Faixa Etária (anos) Porcentagem (%)

09 1

10 1

11 8

12 9

13 10

14 13

15 22

16 13

17 23

Total  100
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Procedência por Região Porcentagem (%)

Norte 18

Sul 33¹

Leste 7

Sudoeste 1

Noroeste 10

Outros municípios 31²

Total  100
(¹) Predominantemente do Parque Oziel e do Jardim Campo Belo;
(²) Predominantemente do Município de Hortolândia.

Principais Atividades:

• Garantir os direitos básicos desse público-alvo, segundo o Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA);

• Oferecer acolhimento, higienização, alimentação, atividades socioeducativas
e a opção de um espaço para dormir protegido;

• Encaminhar para a rede de atendimento;
• Propiciar condições de desenvolvimento de seus potenciais e da auto-estima;
• Aprender a conviver com as regras sociais;
• Integrar e incluir nos aspectos sociais e escolares;
• Atender às famílias, visando o retorno familiar ou encaminhamento para um

Abrigo.

Análise Avaliativa:

A relevância deste serviço se encontra relacionada à necessidade apontada pela
rede intersetorial e pela metodologia do serviço, que se caracteriza por ser um
espaço transitório de acolhimento de crianças e adolescentes da forma como se
encontram na rua e com uma flexibilidade nas ações para despertar o desejo no
adolescente de se vincular ao serviço para futuro encaminhamento, não sendo de
permanência obrigatória.

Reconhecimento pelo adolescente e pela criança do serviço como um espaço de
proteção, de acolhimento, e de sentimento de pertencimento, conseqüentemente
sendo caracterizado com prevalência de demanda espontânea.

A metodologia tem como premissa a construção de uma relação afetiva, de
respeito, e de espaço de acolhimento real para o adolescente, reconhecendo nele
as suas potencialidades e valorizando-o.

A intersetorialidade mais presente com a Rede de Saúde.

Reconhecimento pelos adolescentes e crianças, em situação de rua, como um
local de acolhimento seguro e referenciando a outros adolescentes, desde que
94% da demanda é espontânea.
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Desafios:

• Efetivação da adequação estrutural do equipamento para maior proteção dos
adolescentes e funcionários;

• Aquisição de material sociodidático para a realização das oficinas, aquisição
de equipamentos permanentes e socioeducativos para qualificar o trabalho
dos Monitores;

• Aquisição de um veículo;
• Necessidade de maior agilidade nos processos encaminhados à Vara da

Infância e da Juventude no sentido da determinação judicial de abrigamento,
principalmente, nos casos em que os adolescentes são recém-chegados à
rua;

• Aprimoramento na interlocução entre a rede de atendimento, visando à
integração das ações voltadas para o adolescente;

• Ampliação de debates acerca da situação do adolescente na rua, com
diferentes atores (Polícia Militar, Guarda Municipal, profissionais da rede,
entre outros), visando ressignificação dos “saberes” e “fazeres”;

• Responsabilização, também da sociedade civil frente à complexa situação de
rua e a exploração sexual infanto-juvenil.
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1.2.1.4.2 – ABRIGO TRANSITÓRIO DE CRIANÇAS E
ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RUA

Oferece acolhimento em regime de moradia, higienização, alimentação e
vestuário às crianças e adolescentes, em situação de rua, visando seu
referenciamento à família, à rede de proteção social básica e especial.

Região Unidades Média Mensal

Sul 01 45

Principais Atividades:

• Entrevista individual e com o grupo familiar, oficinas culturais, terapêuticas,
lúdicas, artesanais e pedagógicas;

• Entrevista domiciliar, contatos e articulação com a rede de serviços de
proteção social básica e especial;

• Referenciamento para Abrigos e família, e contatos com os Conselhos
Tutelares e Vara da Infância e da Juventude;

• Recebimentos e transferências monitoradas entre municípios.

Análise Avaliativa:

A unidade apresentou número elevado de acolhimento de crianças e
adolescentes do sexo feminino e grupos de irmãos que aguardavam vagas nos
Abrigos. Esta prática comprometeu o objetivo do programa de acolher e
referenciar crianças e adolescentes em situação de rua por período de até
45 dias.

Durante  o ano a entidade acolheu 536 crianças ou adolescentes, sendo que:

• 103 retornaram à família de origem em Campinas;
• 95 foram para outros municípios;
• 73 foram encaminhados para Abrigos de Proteção.

Desafios:

Visando a superação das questões, vivenciadas em 2005, faz-se necessário o
aumento do número de vagas para meninas nos Abrigos e o aumento do
Programa Família Acolhedora no Município.

Ainda observa-se a necessidade da implantação do Centro Especializado de
Violência Doméstica contra Crianças e Adolescentes, de forma descentralizada.
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1.2.1.4.3 – ABRIGO ESPECIALIZADO PARA CRIANÇAS E
ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RUA, USUÁRIO

DEPENDENTE OU NÃO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS

Oferece moradia, higienização, e alimentação para crianças e adolescentes, em
situação de rua, usuárias, dependentes ou não, de substâncias psicoativas.

Atendimento

Número de Entidades Média Mensal

02 15

Principais Atividades:

• Entrevista e acompanhamento individual e grupal psicossocial para crianças e
adolescentes;

• Inserção na rede de ensino formal e acompanhamento em atividades:
terapêuticas, pedagógicas, recreativas, de lazer, culturais e lúdicas, e
seguimento do rendimento escolar;

• Entrevista domiciliar, relatórios técnicos, e encaminhamento à rede social;
• Inserção em cursos profissionalizantes.

Análise Avaliativa:

• O Abrigo integra a rede de proteção especial para crianças e adolescentes,
em situação de rua, usuárias, dependentes ou não, de substâncias
psicoativas. Esta especialidade manteve, durante o ano de 2005, estreita
relação com a Vara da Infância e da Juventude, com os Conselhos Tutelares,
com o Pernoite Protegido, com o CRAISA, e com a COAS, possibilitando à
criança e ao adolescente a ressignificação do seu modo de vida e a proteção
sociojurídica;

• Observamos que, cerca de 70% dos atendidos, retornaram à escola e
melhoraram o seu rendimento escolar. Houve 2% de evasão do Abrigo, e
destes 1% retornaram;

• No Abrigo Masculino, verificamos que todos os usuários participaram dos
grupos terapêuticos e de ajuda: AA, NA, e AE, de atividades esportivas,
culturais, e de lazer;

• Observamos a elevação da auto-estima, a mudança de hábitos e de valores.
As atividades oferecidas possibilitaram às crianças e aos adolescentes a
identificação de potencialidades e de habilidades, favorecendo a construção
do projeto individual socioterapêutico e de fortalecimento dos vínculos
familiares;

• No Abrigo Feminino, observamos a elevação da auto-estima, a mudança nos
hábitos, e a participação nas oficinas socioeducativas, de cultura, de lazer, e
nas semiprofissionalizantes;

• Aumento do número de intervenções junto às famílias, visando o
fortalecimento dos vínculos familiares.
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2 – EIXO CIDADANIA E DIFERENÇA

2.1 – REDE GOVERNAMENTAL

2.1.1 – CENTRAL DE PENAS E
DE MEDIDAS ALTERNATIVAS (CPMA)

Descrição:

O Programa presta atendimento a usuários com a pena ou medida alternativa de
Prestação de Serviços a Comunidade (PSC), determinada por Juízes das Varas
Criminais ou da Vara das Execuções Criminais.

Análise Avaliativa:

A partir de fevereiro/2005, definimos nossa parceria com o Governo do Estado e,
desde então, não temos nenhum profissional da SMCTAIS no programa. Nossa
responsabilidade no convênio é apenas a locação de imóvel e a divulgação do
programa no Município, o que temos feito a partir da formalização do mesmo.
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2.1.2 – CASA ABRIGO DA MULHER (SARA M)

Descrição:

Acolhimento e proteção temporariamente às mulheres e seus filhos (crianças e
adolescentes), vítimas de violência de gênero, dentro da esfera doméstica e em
iminente risco de vida, por um período de até três meses, podendo ser
prorrogado, mediante avaliação técnica e de acordo com as circunstâncias e
riscos identificados.

Atendimento

Regiões Atendidos
(mulheres, crianças e

adolescentes)

Acompanhamentos

Norte 11 911

Sul 90

Leste 21

Sudoeste 24

Noroeste 06

Outros Municípios 05

Total  157

Principais Atividades:

• Atendimento biopsicossocial e jurídico às mulheres e seus filhos, durante a
permanência na Casa, através de abordagens individuais e grupais,
fortalecendo a auto-estima e auxiliando na construção de um novo projeto de
vida reintegrando-os na família e/ou na sociedade;

• Realização de cursos sobre: alimentação, “Lian Gong”2, e iniciação à
Informática;

• Inserção das mulheres interessadas em oficinas, cursos nas áreas de
artesanato, de mosaico, de papel reciclado, e outros oferecidos, através do
Programa PAIF, do Centro de Saúde, e por uma artesã voluntária;

• Oferecimento de aulas de “Lian Gong” para as usuárias, filhos e funcionários
do Serviço. através de parceria com o Serviço de Saúde do Trabalhador;

• Estímulo às mulheres para participação em grupos, fóruns, associações etc.,
visando a sua preparação para o desligamento e o exercício de sua cidadania;

• Continuidade na realização de reuniões temáticas, de acordo com as
necessidades apresentadas pelas mulheres, buscando a reflexão sobre o ciclo
de violência, através da utilização de dinâmicas e atividades grupais que
propiciem a expressão dos sentimentos, impressões, e identificações;

                                              
2 Lian Gong – é o trabalho persistente e prolongado de treinar e exercitar o corpo físico, com o
objetivo de prevenir as dores no corpo e restaurar a sua movimentação natural.
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• Oferecimento de atividades que tratem de temas infantis para as crianças e
adolescentes da Casa, propiciando momentos de descontração, reflexão e
estreitamento de laços afetivos entre as mães e seus filhos, bem como
possibilitando o acesso a estórias infantis, contos de fadas, e o aumento do
conhecimento e da cultura;

• Inserção das crianças e adolescentes, em idade escolar, nas escolas da
região, conforme vagas disponíveis, e regularização das transferências,
quando necessário;

• Inclusão das crianças e adolescentes em serviços de atendimento, em meio
aberto da região;

• Realização de parceria com o SOS – Ação, Mulher e Família, para
oferecimento de atividades lúdicas e recreativas para  as crianças e mães da
Casa Abrigo, através do Projeto Recriando e o Projeto Maternarte, voltado
para as mulheres;

• Participação das mulheres, semanalmente,  nos grupos socioeducativos
desenvolvidos pelo CEAMO.

• Realização de atividades comemorativas (aniversários, festa junina, páscoa,
dia dos pais, dia das mães, dia da criança, natal, e ano novo), buscando a
integração de funcionários e dos usuários, bem como a reflexão sobre o
significado das datas;

• Realização da comemoração do Dia Internacional da Mulher, com um café da
manhã especial;

• Realização de passeios com as mulheres e seus filhos no Parque Ecológico e
em Shopping Center;

• Articulação da rede de atendimento e das parcerias, através de reuniões e
contatos com: o CMPCA, o SAMIM, os Centros de Saúde: da Vila Ipê, e da
Vila Costa e Silva, a Policlínica, o HC/UNICAMP, o CAISM/UNICAMP, a
PUC/Campinas, o Hospital “Dr. Mário Gatti”, a COHAB, a Vara da Infância e
da Juventude, os Conselhos Tutelares de Campinas e de Hortolândia, a
Delegacia de Defesa de Direitos da Mulher, a Casa Betel, a Associação
Espírita “Allan Kardec”, o Poupatempo, os Cartórios, a Procuradoria Geral do
Estado, advogados credenciados, as CRAS: Sul, Sudoeste e Leste;

• Participação em reuniões do Conselho Municipal de Direitos da Mulher
(CMDM), para discussão e organização das pré-conferências e da
2ª Conferência Municipal de Políticas Publicas para as Mulheres;

• Encaminhamentos das mulheres, após desligamentos, para a cidade de
origem, através de parceria com o Projeto Recâmbio/Cáritas: Pernambuco
(Caruaru e Panelas), Bahia (Juazeiro), Minas Gerais (Araçuaí), São Paulo
(Birigüi), entre outros;

• Realização de assessoria técnica e administrativa aos municípios de Jundiaí,
Sumaré, e Pouso Alegre/MG, no que se refere à implantação de
Casas-Abrigo.
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Análise Avaliativa:

Continuidade da participação dos usuários e de todos os funcionários, nos
processos de planejamento das ações, capacitação, e de avaliação das
atividades, opinando sobre a organização da rotina e reelaborando o Regimento
Interno do Serviço, considerando as experiências vivenciadas.

Cumprimento das ações previstas no planejamento proposto para o ano de 2005,
realizado com a participação de todas as usuárias, dos funcionários, e da
Coordenadoria Setorial de Assistência à Família (CSAF).

Consolidação da Rede de Abrigos, através da constituição de consórcio entre os
Municípios de Campinas e de Araraquara, possibilitando a troca de experiências e
a integração no atendimento e recâmbio das mulheres atendidas, quando
necessário.

Desafios:

• Reforma e/ou mudança do imóvel, visto a deterioração de suas condições
físicas;

• Melhores condições de transportes, através da disponibilização de veículos
para o desenvolvimento do trabalho.
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2.1.3 – CASA DO IDOSO E DA IDOSA

Descrição:

Prestar assistência à população idosa, em situação de rua, atendendo-a em suas
necessidades básicas, e resgatando-lhes a sua auto-estima e garantindo-lhes o
direito à Cidadania.

Atendimento

Homens Mulheres Total

08 04 12

Principais Atividades:

• Atendimento integral com abrigo, alimentação, higiene etc.
• Garantia de acesso e seguimento nos Serviços de Saúde, desde que todos os

usuários são atendidos, regularmente, no Centro de Saúde da Vila Costa e
Silva e acompanhados nas Policlínicas Municipais e nos Hospitais:
PUC/Campinas, HC/UNICAMP, Albert Sabin, e Penido Burnier, conforme
necessidade por especialistas;

• Providências com relação à documentação e benefícios previdenciários, desde
que todos os usuários que estavam dentro dos critérios para o BPC foram
incluídos em 2004;

• Solicitação de Atestado de Óbito do ex-marido de uma usuária e providências
para obtenção da 2ª via do RG e do Título de Eleitor;

• Para os 12 usuários foram realizadas: Declaração de Isento do Imposto de
Renda e recadastramento de senha no banco, para saque do BPC;

• Atividades ocupacionais, oficina de pães e de artesanato com EVA3, realizada
no Abrigo pelos Monitores;

• Atividades culturais e de lazer: cinema, passeio a Hotel Fazenda em Socorro,
Café da Manhã em Sousas e em Joaquim Egidio, e viagem à praia;

• Integração com a família e com a comunidade;
• Festa Junina e do Mês do Idoso.

Análise Avaliativa:

• Envolvimento da equipe no atendimento cuidadoso aos usuários e nas ações
e eventos do Abrigo;

• Manutenção da parceria com a Ação Voluntária da empresa Medley, que
possibilitou diversas atividades culturais, de lazer, e oficinas de artes;

• Maior envolvimento de grupos da comunidade com o Abrigo;
• Ampliação de recursos humanos, com a vinda de dois Cozinheiros e de

um Assistente de Gestão;
• Melhoria no quadro de saúde de dois usuários com transtorno mental,

trazendo mais tranqüilidade para a equipe.

                                              
3 EVA – Espécie de borracha utilizada em artesanato.
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Desafios:

• Adequação de recursos humanos, materiais e físicos, a Lei Municipal que
estabelece normas e padrões para instituições de longa permanência para
idosos;

• Capacitação sistemática de recursos humanos;
• Regularidade no fornecimento de materiais de uso comum e específicos;
• Manutenção adequada dos equipamentos, dos materiais, e das instalações

elétricas e hidráulicas.
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2.2 – REDE NÃO GOVERNAMENTAL

2.2.1 – APOIO À PESSOA IDOSA – ABRIGOS

Descrição:

Abrigo para os idosos que não tem em suas famílias condições de assegurar
proteção e assistência de forma geral.

Atendimento

Entidades Média Mensal

04 240

Principais Atividades:

• Atendimentos individuais e/ou grupais aos idosos e a seus familiares,
marcação de consultas, de exames, e de serviços especializados;

• Agendamento e/ou acompanhamento de atividades socioculturais e
recreativas realizadas na comunidade;

• Contatos com hospitais, em casos de internações;
• Orientações e esclarecimentos sobre normas e rotinas da entidade;
• Acompanhamento dos assistidos a cartórios, na Receita Federal, no

Poupatempo e a outros equipamentos sociais existentes;
• Exames admissionais e visitas domiciliares;
• Reuniões periódicas com os assistidos;
• Reuniões com voluntários e com os familiares dos idosos;
• Acompanhamento junto ao programa de alfabetização da FUMEC;
• Coordenação do programa de voluntários e acompanhamento junto aos

idosos que prestam serviços junto à entidade;
• Socialização e integração do idoso na comunidade;
• Trabalho sociofamiliar para manutenção dos vínculos.

Análise Avaliativa:

As entidades têm atendido parcialmente ao que determina a Política Nacional da
Assistência Social, o Plano Municipal de Assistência Social, bem como a legislação
vigente específica para esta população.

Seus planos e projetos estão sendo operacionalizados de acordo com a finalidade
institucional. Desenvolvem ações que asseguram a proteção e a assistência,
envolvendo as áreas: social, de psicologia, de terapia ocupacional, de nutrição,
de fisioterapia, médica, de enfermagem, de recreação e outras que se fizerem
necessárias.
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Desafios:

Existe a necessidade de maior investimento nos Abrigos, uma vez que a rede que
operacionaliza o atendimento é insuficiente para a demanda existente no
Município.

Torna-se urgente à criação de outros programas, serviços e projetos, que
atendam ao idoso que, muitas vezes, encontra-se ou é encaminhado para Abrigo
por falta de uma rede protetiva, tais como: Centro-Dia, Hospital-Dia,
“República”, e Grupos com atividades em meio aberto, nas diversas regiões do
Município de Campinas.
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2.2.2 – ABRIGO TRANSITÓRIO DE APOIO À SAÚDE

Descrição:

Oferece atendimento em regime de abrigo transitório, aos que procuram, no
Município de Campinas, tratamentos para patologias específicas e de alta
complexidade, que não existem em seus municípios de origem.

Atendimento

Entidades Média Mensal

05 150

Principais Atividades:

• Higienização, alimentação, e acompanhamento médico-psicossocial;.
• Fornecimento de medicamentos, de refeições, de transporte, de atendimento

individual e grupal, e de orientações;
• Encaminhamentos e contatos com outras ONG’s do País que cuidam da

mesma causa;
• Parcerias com órgãos públicos e privados;
• Referenciamento à cidade de origem.

Análise Avaliativa:

As entidades que prestam atendimento para esta população têm procurado
desenvolver suas atividades considerando as determinações da Política Nacional
da Assistência Social, do Plano Municipal de Assistência Social, bem como a
legislação vigente da Área Social. Seus planos e projetos estão sendo
operacionalizados de acordo com a finalidade institucional.

Desafios:

Torna-se necessário o reordenamento das ações destas entidades por se tratar
de programa de proteção especial de alta complexidade, com as ações básicas
voltadas para a área de saúde das pessoas, o que implica em estabelecermos um
monitoramento conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde, para maior
entendimento desta problemática.

Ressaltamos também que a demanda deste programa é de pessoas advindas de
outros municípios do País e não atende a munícipes de Campinas.

Entendemos que é de fundamental importância, a inclusão deste programa para
o recebimento de recursos financeiros, também do SUS, uma vez que as
alocações de recursos na Área da Assistência Social devem ser destinadas,
prioritariamente, para as ações sociofamiliares.
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3 – EIXO ENFRENTAMENTO À POBREZA

3.1 – REDE GOVERNAMENTAL

3.1.1 – SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE,
ITINERANTE E MENDICANTE (SAMIM)

Descrição:

O SAMIM é um Serviço de Proteção Especial de Alta Complexidade que garante
proteção integral à população migrante, itinerante, e de rua.

Sua missão é a de albergar, emergencialmente, a população de migrantes, de
itinerantes e de rua, ou qualquer pessoa, em situação circunstancial de rua,
atendendo as necessidades básicas de acolhimento, de higiene, de alimentação,
e pernoite, buscando refletir suas expectativas de vida e possibilidades de
mudança, visando a inclusão social, o resgate da cidadania, da convivência
familiar, e comunitária.

O Serviço dispõe de capacidade para 150 pessoas, de ambos os sexos, a partir
de 18 anos de idade.

E funciona ininterruptamente, recebendo os usuários que chegam, por iniciativa
própria, ou que são encaminhados por diversos Serviços.

Atendimento

• Em situação de pernoites

Especificação Quantidade

� Migrante;
� Itinerante;
� Morador de Rua;
� Morador de Campinas;
� Quem vive da rua e em situação

emergencial de rua.

39.880
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• Em situação de Albergue

Especificação Quantidade

Migrante 2.764

Itinerante 921

Morador de Campinas 244

Situação Emergencial de Rua 212

Morador de Rua 105

Quem vive da rua 90

Total 4.336

• Em situação de Abrigo

Especificação Quantidade

Migrante;
Itinerante;
Morador de Rua;
Morador de Campinas;
Quem vive da rua e em situação
emergencial de rua.

73

Principais Atividades:

• No Albergue

Atividades Quantidade

Abrigo 3.599

AMDA4 – encaminhamento 13

Autorização para Alimentação 35

CAPS – encaminhamento 11

CAPS AD5 – encaminhamento 24

Cartório Civil – 2ª via de documentos 36

Casa de Recuperação – encaminhamento 13

Centro de Saúde – encaminhamento 45

Contato Telefônico 730

CRAS – encaminhamento 11

Documentação – solicitação de 2ª via 08

Foto – encaminhamento 104
                                              
4 AMDA – Ambulatório Municipal de Doenças Sexualmente Transmissíveis.
5 CAPS AD – Centro de Atendimento Psicossocial que visa o atendimento de pacientes com
transtornos decorrentes do uso e dependência de substâncias psicoativas.
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Atividades (continuação) Quantidade

Liberação de Bagagem 15

Localização de Família 215

Passagem – Rede Recâmbio 335

Vales-Transportes Urbanos 55

Poupatempo 132

Pronto Socorro – encaminhamento 59

Retorno à Cidade de origem 21

Retorno à Família 112

Saída 333

SAMU 11

Outros 24

Total 5.941

• No Abrigo

Atividades Quantidade

Abrigo 126

Acompanhamento em CAPS 64

Acompanhamento fora do albergue 115

Atendimento médico especializado 190

BPC 17

BPC – aguardando perícia 24

BPC – indeferidos 02

CAPS AD – encaminhamento e acompanhamento 22

Cartório Civil – 2ª via (acompanhamento) 16

Casa de São Francisco – discussão de casos 09

Centro de reabilitação – acompanhamento 18

Centro de Saúde –
encaminhamento e acompanhamento

73

Cestas Básicas 21

Contato Telefônico 676

Documentação – encaminhamento 52

Entrevista Domiciliar 20

Foto – encaminhamento 16

INSS 19

Localização de família e
contato para possível retorno

15

NADEQ – encaminhamento e acompanhamento 35
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Atividades (continuação) Quantidade

NOT – encaminhamento e acompanhamento 69

Orientação 746

Vales-Transportes Urbanos 71

Poupatempo 43

Projeto Bolsa-Incentivo 39

Pronto Socorro – encaminhamento e
acompanhamento

22

Abrigo RENASCER – encaminhamento 02

Reuniões do Grupo de Monitoramento 36

Outros 17

Total 2.575

Análise Avaliativa:

• Manutenção da qualidade de atendimento interdisciplinar aos usuários,
mesmo com a alta demanda e a rotatividade apresentada;

• Manutenção dos projetos:
  Rede Recâmbio – que possibilitou o retorno de 335 usuários às cidades de

origem ou famílias. Nos casos de transtornos mentais, há articulação com
a Rede de Saúde Mental e com a Assistência Social do Município de
origem;

  Bolsa-Incentivo de Auxílio-Moradia – que possibilitou a inserção de
usuários em tratamento de saúde, em oficinas de trabalho, e em
moradias;

  FUMEC – que possibilitou um espaço de reflexão, de resgate da leitura e
da escrita, contribuindo na discussão com a equipe técnica de alguns
casos;

  Parceria com as ONG’s que fornecem refeições no jantar, destacando a
importância da rediscussão deste projeto visando uma co-gestão;

• Projetos desenvolvidos por voluntários:
  Grupo de reflexão com os funcionários, coordenado por Psicólogo do

Centro de Formação e Assistência à Saúde (CEFAS);
  Atendimento em Saúde Mental aos usuários pelos funcionários da ONG

Cuca Legal;
  Contribuição de estudantes de Serviço Social da PUC/Campinas, que

resultou em trabalhos acadêmicos sobre o Serviço;
• Estagiário de Serviço Social, além de contribuir nos atendimentos aos

usuários possibilitou a divulgação do Serviço na Oficina de Estagiários na
EGDS e na Faculdade da PUC/Campinas, resultando na publicação do
trabalho nos Anais de Pesquisa;

• Participação de usuários, como protagonistas, no Seminário e no Fórum do
Morador de Rua;

• Realização de Assembléias semanais com usuários do SAMIM, oportunizando
espaço de escuta, de reflexão, de esclarecimentos, de avaliação, e de
sugestões;
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• A manutenção do projeto para concessão do BPC, em parceria com o Serviço
Social do INSS, com programas de moradores de rua e com transtorno
mental, facilitando o acesso a este benefício que possibilita o retorno à vida
social e comunitária;

• Discussão com a Coordenação de Saúde Mental sobre a necessidade de
melhorar o fluxo de atendimentos dos usuários do SAMIM, culminando com a
apresentação de um cronograma de triagem nos CAPS (há necessidade de
avaliação deste procedimento para adequação no próximo ano);

• Participação do Serviço em reuniões com as ONG’s, para discutir a elaboração
e a implantação do Projeto Centro de Vivência para atender moradores de
rua;

• Participação do Serviço em reuniões do Fórum do Morador de Rua para
discutir políticas públicas voltadas para esta população;

• Manutenção do grupo dos Alcoólicos Anônimos (AA), no SAMIM, com
acompanhamento de técnico de Serviço Social;

• Elaboração e efetivação do uso de formulário de “solicitação de
encaminhamento à rede de saúde”;

• Supervisão institucional voluntária, através do Centro de Formação e
Assistência à Saúde (CEFAS), auxiliando e melhorando as relações
interpessoais e demonstrando a necessidade de manutenção deste trabalho
junto aos funcionários;

• Alunos do Projeto Girassol, desenvolvido pela FUMEC no SAMIM, receberam o
Certificado de Conclusão da 4ª série do Ensino Fundamental, sendo um deles
o orador da turma (4 pessoas);

• Atendimento voluntário em Psiquiatria e Terapia Ocupacional para casos com
transtorno mental, com quadros menores (depressão e ansiedade não
relacionados a outros transtornos mentais), enquanto aguardam inserção na
Saúde Mental do Município.

Desafios:

• Insuficiência de recursos humanos (Assistentes Sociais, Monitores Sociais,
Cozinheiros, Motoristas, e Ajudantes de Serviços Gerais), o que acarreta em:
  Prejuízo funcional por sobrecarga (aumento de LTS’s e disfunção);
  Assistência deficiente ao usuário: demanda reprimida, falta de

acompanhante para os usuários, com algum tipo de limitação, aos serviços
da rede e outros (consultas médicas, embarques, viagem de retorno à
família, retirada de documentos, e perícias médicas), dificultando a
articulação com a rede de atendimento;

• Manter um funcionário fixo no SAMIM para atender as demandas
emergenciais de manutenção do equipamento;

• Ampliar a segurança terceirizada, nos finais de semana e feriados, pois com
um único Posto de Vigilância existe dificuldade em atender portaria e
ocorrências de pátio concomitantemente;

• Melhorar as condições de trabalho, com garantia de materiais e pagamento
de horas extras para as situações emergenciais;

• Informatizar para facilitar a comunicação entre os Serviços, os contatos com
familiares, e a localização de pessoas e de documentos;

• Viabilizar meios para atender aos usuários que não se enquadram nos
critérios do Projeto Recâmbio;
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• Propiciar a capacitação continuada da equipe, em especial sobre alcoolismo e
saúde mental, e a garantia de supervisão institucional;

• Ampliar a rede de atenção com a implantação de “Casa de Cuidados
Médicos”, e a destinação de vagas masculinas e femininas em Abrigos de
Idosos;

• Melhorar a interlocução com a rede de atendimento à dependência química e
a de urgência e emergência do Município.
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3.1.2 – SERVIÇO DE ACOLHIMENTO E
DE REFERENCIAMENTO SOCIAL (SARES)

Descrição:

O Serviço de Acolhimento e de Referenciamento Social (SARES) tem como
missão atender nos logradouros à população, em situação de rua, itinerantes,
migrantes, adultos e famílias, facilitando o seu acesso, através do
referenciamento e encaminhamentos à Rede de Proteção.

O SARES acompanha, avalia e monitora os usuários inseridos: em Oficinas de
Geração de Renda, na Bolsa Auxílio-Moradia, em Casas de Recuperação, em
Moradias (pensões, “repúblicas” e próprias, conseguidas com a Secretaria
Municipal de Habitação), e em famílias.

Atendimento

Especificação Quantidade

Número de Pessoas
Atendidas na Rua

2.273

Número de
Atendimentos na Rua

5.071
(1.441 durante a Operação Inverno,
com distribuição de 535 cobertores)

Número de
Atendimentos na Sede

635

Recepção / Triagem 790

Total de Procedimentos 6.567

Prestação de Serviços 172
(suporte ao SAMIM e ao Abrigo
Renascer no período noturno)

Não Localizados 240¹

Cancelados 19²

Reuniões de Grupos Operativos 88 (384 participantes)

Reuniões de Monitoramento 42 (298 participantes)

Total 15.897
(¹) Solicitações recebidas, via telefone, que, em virtude dos agendamentos e dos
acompanhamentos, torna-se inviável o atendimento rápido e quando conseguimos ir até o local a
pessoa não se encontra mais; outros são acometidos de transtorno mental, e pela própria
característica circulam muito, e nem sempre os solicitantes ligam cancelando,  isto aponta que
para a continuidade do trabalho, com bons resultados, necessitasse ampliar a equipe com
Assistente Social e Motorista.
(²) Solicitações que são canceladas pelos munícipes, pois o usuário não se encontra mais no local.
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Principais Atividades:

Dentre as diversas ações desenvolvidas pelo SARES, a busca ativa, ou seja, o
percurso realizado pelos logradouros do Município, visando à identificação de
pessoas em situação de rua para a devida abordagem, é muito relevante e
preventiva às solicitações de munícipes, uma vez que a escuta sensível permite o
estabelecimento de vínculos de confiança e possibilita ao usuário refletir sobre
uma nova possibilidade de vida.

Descrição das Atividades Pessoas Atendidas

•  Projeto de Recâmbio: localização, sensibilização da família e do
usuário para o retorno; articulação com a rede da cidade de origem,
visando o retorno referenciado.

22¹

•  Pessoas que retornaram para o convívio familiar em Campinas e nas
cidades de origem da Região Metropolitana, após localização,
sensibilização e reaproximação, monitorando, posteriormente, alguns
casos na família.

98

•  Pessoas que aceitaram pernoitar no SAMIM. 351

•  Pessoas abordadas e que recusaram acolhimento para pernoite no
SAMIM por não aceitarem regras e/ou por suas características
(alcoolizados, problemas com a Polícia, dentre outros), e mesmo na
Operação Inverno, preferem receber cobertores e continuar na rua.

433

•  Acompanhamentos de casos na rua com estabelecimento de vínculos,
reflexão sobre estória de vida, providência de documentação e
referenciamento à rede de saúde do território para atendimento
clínico e avaliações necessárias, visando à elaboração da “saída” da
rua de forma consciente.

434

•  Monitoramento nas Oficinas do NOT, com atividade semanal,
verificando assiduidade, pontualidade, higiene, aprendizagem,
iniciativa e discussão quando apresentam dificuldades e/ou recaídas,
e, ainda, atenção dada ao retorno de hábitos de trabalho.

202

•  Prestação de Serviços, com suporte que o SARES dá no período
noturno ao SAMIM, levando ou retirando (quando em alta médica) os
usuários dos Prontos Socorros; esporadicamente atende também
demanda do Abrigo RENASCER.

172

•  Documentação: trabalho desenvolvido junto aos Cartórios visando
obtenção da Certidão de Nascimento ou Casamento, sendo que       55
pessoas obtiveram sua documentação.

109

•  Transporte possibilitando o acesso dos usuários ao tratamento no
CAPS AD e nas Oficinas do NOT.

46

•  Atendimentos na Saúde, sendo:
�  89 consultas em Centros de Saúde do território;
�  37 referenciados ao Pronto-Socorro;
�  15 consultas com especialistas;
�  22 reuniões para discussão de Projeto Terapêutico Individual;
�  26 acompanhamentos do CAPS na rua com o SARES, inclusive no

Presídio fazendo laudo e Juiz acatando o pedido de internação;
�  05 usuários inseridos no CAPS e 14 em Casas de Recuperação,

ligadas a Igrejas e sem trabalho especializado.

108

•  Reuniões de Grupos de Monitoramento do projeto com 298
participantes, tendo como objetivo possibilitar espaço de reflexões
sobre vivências decorrentes de sua inserção no projeto; relativas a
moradia; trabalho desenvolvido nas oficinas, elaborar as recaídas,
ganhos materiais e amadurecimento pessoal; possibilidade de
inclusão no mercado de trabalho, importância do acompanhamento
na Saúde como suporte e prevenção à recaída.

42

(¹) Dois usuários retornaram para Campinas, mas famílias buscam que voltem para casa.
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Análise Avaliativa:

• Integração de todos os funcionários e discussão de casos, possibilitando
melhora na qualidade do atendimento;

• O fortalecimento da interlocução com a Rede na discussão de casos, suporte,
monitoramento, elaboração de Projeto Singular e Terapêutico, impactando
positivamente no atendimento ao usuário;

• Localização e sensibilização de famílias;
• Projeto Recâmbio possibilitando análise de indicadores para a política de

fixação territorial;
• Inclusão de usuários no Projeto Oficina de Geração de Renda à População em

situação de Rua (OGRPR) e Bolsa-Incentivo de Auxílio-Moradia (BIAM),
possibilitando a inserção no mercado de trabalho;

• Processo de reabilitação: os usuários que deixam as ruas, necessitam ter
acesso à moradia, a geração de renda, a conta bancária, e financiamento
(crédito), exercendo seus direitos de cidadania;

• Reunião com a Rede de Urgência e de Emergência da Secretaria Municipal de
Saúde, objetivando o conhecimento da missão dos serviços e as dificuldades
encontradas e como resultado a transformação do CRIAD em CAPS AD – de
atendimento ao dependente químico, e propostas de fluxos;

• Projeto Atenção à Mulher de Rua – sensibilização e parceria com o
Planejamento Familiar da Secretaria Municipal de Saúde, com foco na
prevenção a gravidez;

• Protagonismo de usuários acessando o Centro de Saúde do território para
acompanhamento psicológico;

• Redução de Danos – usuário que após internação para tratamento de
dependência química, continua na rua, em abstinência e confeccionando
bolsas de lona;

• Articulação e sensibilização com Faculdade de Odontologia para atendimento
a usuários que necessitam de próteses dentárias, com isenção de taxas
sociais;

• Busca ativa de usuários, em situação de rua, com  tuberculose, como suporte
e parceria aos Centros de Saúde;

• Atendimento breve focal a usuária, como suporte terapêutico, que assumiu o
“ser mãe” e hoje cuida da moradia (viabilizada pelo SARES junto a SEHAB),
dos seus três filhos e acessa a rede local;

• Liberação de vagas no Abrigo RENASCER, oportunizando a inclusão de
usuários, bem como sua inserção nos CAPS;

• Fórum de Moradores de Rua – garantia do espaço de discussão e de
participação de usuários;

• Articulação do Serviço com as lideranças comunitárias e com a Secretaria
Municipal de Habitação para viabilização de alternativas de moradia;

• Protagonismo do usuário com participações em Seminários, no I Encontro
Nacional da População em Situação de Rua e discussões efetivas no Fórum de
Moradores de Rua;

• Inserção em pensões, em “repúblicas”, e em moradias próprias;
• Usuários das Oficinas, sujeitos de sua história, capacitando-se em cursos de

padeiro, de confeiteiro, de pintura, de prótese, e freqüentando curso de
inglês;
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• Usuário atendido no Grupo Operativo, inserido no Projeto OGRPR, foi
escolhido para representar a Oficina Agrícola na II Feira Nacional de
Agricultura, em Brasília/DF;

• Viabilização de um novo Serviço – Centro de Convivência para a População
em Situação de Rua, permitindo fornecimento de alimentação pelos grupos
organizados da sociedade civil em condições dignas, rompendo paradigmas
na sua concepção, com a gestão de OG’s, de ONG’s, de grupos organizados,
de usuários.

Desafios:

• Ampliar a equipe técnica e de apoio para atender às necessidades do Serviço;
• Melhorar as condições do espaço físico onde está instalado o Serviço que

demanda constante manutenção e que finda precarizando as condições de
trabalho;

• Melhorar as condições de trabalho com a garantia do fornecimento de
materiais, de equipamentos, de transporte, e com o pagamento de horas
extras para as situações emergenciais;

• Viabilizar supervisão técnica para o Serviço;
• Continuidade nas interlocuções com a Secretaria Municipal de Saúde, visando

à melhoria e a ampliação da rede de atendimento à população em situação
de rua;

• Necessidade de estruturação de Abrigos e de Programas para a população
idosa;

• Estabelecer interlocuções com a Secretaria Municipal de Habitação, visando à
reserva de moradias em programas habitacionais para a população em
situação de rua;

• Ampliação dos Projetos: OGRPR e BIAM, de 11 para 15 vagas, já aprovadas
pelo Orçamento Participativo (OP);

• Desenvolver ações preventivas e de conscientização dos munícipes, visando à
eliminação de ações violentas contra a população em situação de rua;

• Efetivação da Lei N° 11.204/2002, que dispõe sobre moradores de rua no
Município, implementando a Rede de Proteção;

• Inauguração do Abrigo para Moradores de Rua;
• Capacitação continuada das equipes;
• Criar o pernoite protegido de inverno;
• Implantar “Repúblicas” e “Repúblicas” co-gerenciadas;
• Fomentar a possibilidade de uma Política de Fixação Territorial, tendo como

base o Projeto Recâmbio, com a devida análise dos indicadores: número de
pessoas encaminhadas às cidades de origem em relação ao número de
pessoas que retornaram;

• Realizar o Censo da População em Situação de Rua, conforme preconiza a
Lei Nº 11.204/2002.
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3.1.3 – ABRIGO ESPECIALIZADO RENASCER

Descrição:

O RENASCER é um abrigo especializado que atende pessoas que se encontravam
em situação de rua e que são acometidas de algum transtorno mental, com
capacidade de atendimento para 25 pessoas, sendo 15 homens e 10 mulheres.

O trabalho do RENASCER visa à reabilitação psicossocial, o resgate de vínculos
familiares, da cidadania e a inserção dos abrigados na sociedade.

Atendimento

Pessoas Atendidas

12 mulheres 16 homens

Principais Atividades:

• Atendimento da equipe técnica: psicológico, social, obtenção de documentos,
contatos com as famílias, e construção dos projetos terapêuticos, em
conjunto com os CAPS e outros;

• Gerenciamento dos recursos financeiros dos moradores;
• Oficinas de Culinária, de Teatro, de Horta, e de Artesanato;
• Atividades culturais e de lazer: Cinema, Teatro, Shows Musicais, Passeios no

Município e na cidade de Socorro, Shopping e outros;
• Atividades de Vida Diária (AVD) – todas as que desenvolvem a autonomia e a

higiene do usuário;
• Acompanhamento às consultas nas clínicas psiquiátricas;
• Realização de festas em datas comemorativas: aniversário do usuário e do

Abrigo, Carnaval, Páscoa, Junina, e Natal;
• Participação no Carnaval do “Candinho”6, nas festas do bairro, e nas

comemorações da Ação Voluntária da empresa Medley, buscando a
integração do Abrigo na comunidade da região;

• Representação nos Fóruns Intersetoriais, no Fórum de Entidades e Órgãos
que atuam junto à População de Rua, e na Comissão de Serviços Residenciais
Terapêuticos;

• Reuniões sistemáticas com: CAPS, CAPS AD, APAE, Centro de Convivência,
Oficinas NOT, INSS, e funcionários.

Análise Avaliativa:

• Reinserção familiar de 3 moradores;
• Trabalho integrado aos CAPS – “Integração” e “Davi Capistrano”, na

preparação, na organização da casa, na compra de materiais, e na mudança
de 11 moradores para duas Residências Terapêuticas, mantendo o suporte
neste período inicial;

                                              
6 Candinho – Serviço de Saúde “Dr. Cândido Ferreira”.



Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Cidadania, Trabalho, Assistência e Inclusão Social

Relatório de Gestão – 2005

128

• 4 moradores obtiveram o BPC – Benefício de Prestação Continuada (todos os
outros moradores já o recebem);

• 2 moradores obtiveram novos documentos (todos os outros moradores já os
possuem);

• 13 moradores conseguiram um maior vínculo familiar;
• Criação de novos projetos para o Abrigo: Cultural, Reforma da Lavanderia, e

Decoração do Abrigo, em datas Comemorativas;
• Maior envolvimento da equipe com a proposta de trabalho do Abrigo,

inclusive com  iniciativa dos próprios funcionários na pintura e decoração do
Abrigo;

• Palestras educativas para os moradores sobre higiene;
• Palestras de profissionais dos CAPS, num processo de capacitação da equipe;
• Criação de grupo de estudos para a equipe do Abrigo, no processo de

capacitação da equipe;
• Intensificação das atividades de vida social (cinema, shows, teatro, tomar

sorvete, comer lanche, compras e outros);
• Divulgação e venda dos produtos feitos na Oficina de Artesanato na Feira da

Praça Bento Quirino. Ressalte-se que a Oficina encerrou-se por falta de
materiais e de recursos financeiros;

• Maior adesão dos moradores ao tratamento psiquiátrico oferecido pelos
CAPS;

• Maior participação da iniciativa privada na subvenção de projetos do Abrigo;
• 12 pessoas voluntárias executaram tarefas no Abrigo este ano (8 na Oficina

de Artesanato, uma voluntária fornece uma refeição por mês ao Abrigo, um
Barbeiro, uma ajudante da Oficina de Teatro, e uma Pedóloga);

• 2 moradores freqüentam regularmente aulas de Kumon7;
• Parceria de o Abrigo RENASCER na reforma do Centro Comunitário do bairro.

Desafios:

• Realizar a reforma do Abrigo (parte elétrica, hidráulica, caixas d’água, e
telhado), e garantir a manutenção periódica;

• Viabilizar Supervisão Clínico-Institucional;
• Melhorar as condições de trabalho, com garantia de materiais, de

equipamentos, de transporte, e de pagamento de horas extras para as
situações emergenciais;

• Continuar a avançar na interlocução com a Secretaria Municipal de Saúde,
visando  definição quanto à natureza do Abrigo e sua vinculação institucional.

                                              
7 Kumon – método de estudo individualizado que busca formar alunos autodidatas.
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IV – GESTÃO
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1 – EIXO GESTÃO

1.1 – DEPARTAMENTO DE GESTÃO E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL (DGDS)

O Departamento de Gestão e Desenvolvimento Social (DGDS), responde dentro
da SMCTAIS pela gestão dos serviços referentes à área administrativa, e de
controle contábil, orçamentário e financeiro, além do acompanhamento dos
processos relativos ao co-financiamento composto de recursos das três esferas
de governo, além das destinações do imposto de renda devido, por pessoas
físicas e jurídicas, depositados no Fundo Municipal de Direitos da Criança e do
Adolescente (FMDCA).

Acreditamos que, para o próximo exercício, serão apontadas novas experiências
exitosas, na busca da eficiência, da humanização, do reconhecimento, e
cumprimento pelo DGDS das tarefas que lhe são de competência, visando o
enfrentamento das situações desafiadoras para garantir o desempenho dos
demais Departamentos da SMCTAIS.

As  atividades do DGDS estão relatadas a seguir, por área de trabalho.

• Coordenadoria Setorial de Avaliação e Controle (CSAC);
• Coordenadoria Setorial Administrativa (CSAD), englobando os Setores: de

Recursos Humanos, de Capacitação, de Expediente, de Apoio a Equipamentos
Sociais (SAES), de Suprimentos, de Transportes, e de Nutrição;

• Coordenadoria Setorial de Gestão de Pessoas (CSGP);
• Procuradoria Jurídica Descentralizada;
• Coordenadoria Setorial de Fundos (CSF);
• Coordenadoria Setorial de Planejamento e de Custos (CSPC);
• Coordenadoria Setorial Orçamentária e Financeira (CSOF).
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1.1.1 – COORDENADORIA SETORIAL DE
AVALIAÇÃO E DE CONTROLE (CSAC)

Principais Atividades:

• Acompanhamento, análise e avaliação sistemática da execução dos
Programas, Projetos e Serviços, integrantes do Plano Municipal de Assistência
Social (PMAS);

• Emissão de pareceres técnicos prevendo reordenamento das ações
institucionais, para atender às exigências da Política da Assistência Social;

• Interlocução com órgãos públicos, das esferas estadual e federal, para a
implantação de novos programas na rede executora da Área Social;

• Organização de banco de dados informatizado, a partir de atividades
sistemáticas;

• Operacionalização do Cadastro Pró-Social, com gerenciamento da distribuição
de senhas para os operadores dos Programas: Ação Jovem, Renda Cidadã, e
para as ONG’s e OG’s, que estão fazendo o cadastramento dos usuários
atendidos pelo Município;

• Realização de visitas técnicas com a finalidade de avaliação e de
monitoramento das Entidades de Assistência Social inscritas no Conselho
Municipal de Assistência Social (CMAS) e subvencionadas com recursos
públicos das três esferas de governo;

• Visitas técnicas solicitadas pelos Conselhos Municipais para fins de inscrição e
registro de Entidade Beneficentes de Assistência Social, junto àqueles órgãos;

• Visitas técnicas para o cadastramento e a atualização dos dados das
entidades, já inscritas nos Conselhos Municipais, porém não subvencionadas
com recursos públicos;

• Reformulação dos instrumentais técnicos para análise, avaliação, e
monitoramento dos Programas, Projetos e Serviços;

• Participação e representação da SMCTAIS nas reuniões técnicas em
Secretarias Municipais, entidades e órgãos públicos, sempre que necessário;

• Consultorias, Assessorias e encaminhamento de demandas atinentes à área;
• Orientações à comunidade em geral, estudantes e voluntários, sobre as

Entidades Beneficentes de Assistência Social do Município;
• Orientações sobre procedimentos e normas para a instalação de ONG’s;
• Orientações sobre princípios e diretrizes da Lei Orgânica da Assistência Social

(LOAS) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA);
• Monitoramento e avaliação coletiva, concomitantemente com módulos de

formação de Monitores e de Educadores.

Desafio:

• Atuar em 259 programas.
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Procedimentos Técnicos, Operacionais e Administrativos

• Número de Programas Co-Financiados 259

Entidades Excluídas da Rede Decorrentes de Monitoramento

• Por graves irregularidades 01

• Em Virtude de Reordenamento Institucional 06

  Equipe 33

  Orientação de Entidades 215

  Treinamento da
Rede de Entidades

10

  Coordenadoria – CSAC 198

  Secretarias ou Serviços 141

  Conselhos 110

• Reuniões: 791

  Outros 84

  Inscrições 13

  Denúncias 13

  Monitoramento Coletivo 24

• Visitas: 428

  Monitoramento Individual 378

  Área da Assistência 15• Seminários/Eventos: 28

  Área da Educação 13

  Por Telefone 4.960

  Pessoalmente 85

• Orientações: 5.395

  Por E-Mail 350

• Relatórios 519

• Processos de Termos de Ajustes, no exercício de 2005: 259
� Orientação, elaboração, leitura e correção, dos planos de trabalho,

solicitação e conferência de documentos, coleta de assinaturas,
redação e impressão dos termos.

• Processos de Termos de Ajustes, no exercício de 2006: 288
� Recebimento, conferência e resposta aos Planos de Trabalho

recebidos via e-mail. Digitação dos planos recebidos via Protocolo
Geral.

• Outros – Assessoria e Consultoria à Comunidade e demais órgãos –
100% das solicitações
� Orientações a grupos organizados, que buscam inscrição nos

Conselhos, respostas a protocolados das demais Secretarias e da
Câmara Municipal, atendimento à população em geral e empresas
para fins de doações às Entidades de Assistência Social,
atendimento às demanda internas da SMCTAIS – informática e
banco de dados. Participação, na qualidade de palestrante, em
eventos das universidades da região.
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Desafios:

• Ampliação da equipe técnica, para possibilitar o monitoramento de 100% da
rede de ONG’s e de OG’s do Município;

• Ampliação da disponibilidade de transporte, para possibilitar o
monitoramento sistemático das entidades;

• Ampliação e melhoria dos recursos da área de informática : computadores e
impressoras;

• Construção de indicadores para a análise técnica dos programas, projetos e
serviços;

• Implantação de novo sistema de coleta de dados, para o monitoramento de
ONG’s e OG’s do Município.
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1.1.2 – COORDENADORIA SETORIAL
ADMINISTRATIVA (CSAD)

Principais Atividades:

• Criação do Setor de Transportes;
• Recepção da SMCTAIS, com atendimento acolhedor em espaço diferenciado;
• Proposta de melhoria do expediente interno, através de capacitação em

Gestão Documental de 26 servidores de área administrativa;
• Desenvolvimento da Área de Nutrição, com supervisão de Nutricionista e

Economista Doméstica junto aos Serviços;
• Parceria na capacitação de Cozinheiros e de Gestores dos Abrigos do Setor

Público, com a Coordenadoria Setorial de Gestão de Pessoas (CSGP) e a
Escola de Governo e de Desenvolvimento do Servidor (EGDS);

• Capacitação de servidores em Licitações e Contratos.

Solicitações do Serviço “156”

Discriminação Quantidades

Agradecimentos 01

Balcão de Empregos 03

Bolsa Família 06

Capacitação Profissional 03

CEPIR 01

CMPCA 02

Convivência e Cidadania 04

Coordenadoria da Juventude 02

Coordenadoria da Mulher 01

CRAS/Leste 12

CRAS/Noroeste 06

CRAS/Norte 08

CRAS/Sudoeste 06

CRAS/Sul 05

Creche ou Escola Particular – Fiscalização 02

Críticas 16

Entidades Assistenciais – Informação 01

Esclarecimentos ou Informações 13

Favela – Deslizamento 01

Fiscalização – Vigilância Sanitária 03

Funcionários – Quadro Insuficiente 03

Funcionários – Reclamações 07

Imóvel em Risco de Desabamento 03
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Discriminação (continuação) Quantidade

Invasão – Denúncia 02

Muro – Risco de Queda 01

Passe-Desemprego – Negado 01

Passe-Desemprego – Solicitações 27

Queimadas Área Pública – Vistoria 01

Professores ou Diretores – Reclamações 02

SARES 25

Solicitações Reincidentes 03

Subabitação – Vistoria ou Fiscalização 01

Sugestões 04

Telefones – Não Atendimento 01

Visita do Plantão Social 08

Total  185

Dados Estatísticos da Área de Recepção da SMCTAIS

Procedência Número de Atendimentos

Região Norte 36

Região Sul 58

Região Leste 49

Região Sudoeste 99

Região Noroeste 93

Morador de Rua 55

Outros Municípios 54

Total 444

Principais Demandas ou Solicitações

Acolhimento

Assuntos Diversos

Auxílio-Moradia

Bolsa Família ou Bolsa Escola

Benefício de Prestação Continuada (BPC)

Cesta Básica

Conta de Energia Elétrica

Documentos (2ª Via)

Empréstimo

Fotografias
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Principais Demandas ou Solicitações (continuação)

Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU)

Moradia

Orientação para Crianças e Adolescentes

Passagem

Passe-Desemprego

Referenciamento de Deficiente

Referenciamento de Idoso

Renda Mínima

Trabalho

Vale-Transporte Urbano

Violência Contra a Mulher

Dados Estatísticos da Área de Protocolos da SMCTAIS –
Protocolos Encaminhados

Motivo Quantidade

Assuntos Diversos 1.909

Solicitações da Câmara Municipal de Campinas 84

Solicitações da Ouvidoria Geral do Município 28

Total 2.021

Dados Estatísticos do Setor de Transportes da SMCTAIS

Descrição Quantidade

Solicitação de Transporte para Serviços da SMCTAIS 1.941

Atendimentos de Emergência 12

Viagens Intermunicipais 111

Total 2.064

Média Mensal de Quilômetros Rodados
da Frota de 30 Veículos (próprios e locados)

77.800 Km
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Dados Estatísticos do Setor de Suprimentos

Relação de Gastos

Descrição Quantidade Valor Utilizado
(R$)

Alimentos Não-Perecíveis • 17.000 Kg
• 6.600 Litros

57.958,30

Aluguel de Imóveis 8 Imóveis 133.596,47

Carnes e Embutidos 12.885 Kg 67.333,38

Cestas Básicas 7.690 Unidades 211.244,30

Hortifrutigranjeiros • 21.935 Kg
• 210 Unid/Maços

29.108,42

Leite 27.479 Litros 43.416,82

Locação de Veículos 22 Veículos 400.998,62

Materiais de Consumo 125.998 Unidades 85.911,96

Obras e Reformas 09 Unidades 630.554,82

Pão de Leite 259.620 Unidades 45.566,60

Vales-Transportes 80.678 Unidades 161.356,00

Vigilância Terceirizada 36 Postos 1.631.656,80

Combustíveis e  Lubrificantes¹ 130.608,00

Tarifas de Água e de Esgoto¹ 490.204,16

Tarifas de Energia Elétrica¹ 242.660,00

Tarifas de Telefonia¹ 343.475,86

Total 4.705.650,51
(¹) As tarifas de água e esgoto, telefonia, energia elétrica, e combustíveis e lubrificantes, são
acompanhadas pelo SEOF/CSOF.

Aquisições de Materiais Permanentes

Descrição Valor Utilizado (R$)

Eletrônicos 4.662,00

Informática 23.752,20

Móveis de Escritório 5.655,20

Móveis Diversos 9.922,20

Total 43.991,60
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1.1.3 - COORDENADORIA SETORIAL DE
GESTÃO DE PESSOAS (CSGP)

Ação – Gestão de Pessoas:

• Resultado: a partir de 05/01/2005, foi criada a Coordenadoria Setorial de
Gestão de Pessoas (CSGP).

• Avaliação: a Política de Gestão de Pessoas foi implantada, tendo a
Coordenadoria participação efetiva na discussão das ações voltadas aos
servidores, envolvendo: capacitações, saúde, relações de trabalho,
remanejamento etc., com contatos e comparecimentos regulares a reuniões
com os Departamentos e relações com os Serviços da SMCTAIS, sendo
realizado levantamento de dados nos locais de trabalho, possibilitando o
dimensionamento da força de trabalho e a identificação das adequações
necessárias.

Ação – Quadro de Servidores:

• Resultado: total de servidores = 557.

• Avaliação: com a mudança da estrutura da Prefeitura Municipal de Campinas
(PMC) e a transferência das Coordenadorias: da Mulher, de Promoção da
Igualdade Racial (CEPIR), e da Juventude, e, ainda, do Centro de Referência
GLTTB, para a SMCTAIS, foram remanejados 40 servidores do Gabinete do
Prefeito e de outras Secretarias, adequando-se a estrutura da Secretaria à
Política Nacional da Assistência Social, aumentou-se o número de locais de
trabalho dos 62 anteriores, para os atuais 79.

Ação – Capacitação:

• Resultado:
ü Capacitações promovidas pela SMCTAIS:
� Número de Servidores Capacitados: 135;
� Número de Cursos: 9;

ü Participação em outras Capacitações:
� Número de Servidores Capacitados: 107;
� Número de Cursos: 9;

ü Total de Servidores Capacitados: 242;
ü Total de Cursos: 18.

• Avaliação:
� O processo iniciou-se com a capacitação de Cozinheiros, divididos em dois

momentos: capacitação de gestores (chefias, coordenadorias, e pessoal de
apoio técnico), a fim de melhorar o gerenciamento das equipes de
trabalho e garantir o impacto das capacitações junto a este grupo de
servidores;

� A SMCTAIS promoveu também diversos cursos, em parceria com outras
Secretarias e com a EGDS, atingindo 173 servidores da PMC, e, ainda,
viabilizou a participação em eventos como seminários e simpósios,
relacionados à área de atuação de 25 servidores;
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� Destacamos ainda, o processo de discussão e planejamento do programa
de capacitação de Monitores Sociais, através de formação de comissão
com representantes do DOAS – Departamento de Operações de
Assistência Social.

Ação – Estagiários:

• Resultado: 27 estagiários contratados.

• Avaliação:
� Além do aumento do número de Estagiários, houve ampliação de áreas

de estágio na SMCTAIS; havendo a previsão de contratação de
42 Estagiários, em 2006;

� Integraram-se às ações dos Estagiários e Monitores de Estágio, as
reuniões regulares, além da capacitação;

� Na Oficina de Estagiários, promovida pela EGDS, dos 10 trabalhos
apresentados, 7 eram da SMCTAIS, com excelente nível de qualidade.

Ação – Remanejamento:

• Resultado: 7 Cozinheiros.

• Avaliação: em julho e setembro/2005 foram remanejados Cozinheiros de
Núcleos Comunitários de Crianças e Adolescentes (NCCA’s), que já
dispunham de Cozinheiro de empresa terceirizada, a fim de adequar o quadro
dos Abrigos, e evitar o pagamento de horas extras.

Ação – Acompanhamento de Processos de Saúde:

• Resultado: total de processos acompanhados = 10.

• Avaliação: foram mapeadas as LTS’s de servidores da SMCTAIS, de 2004 e
de 2005, e também mapeados os processos de saúde e de readaptação, bem
como o acompanhamento e os remanejamentos necessários.

Ação – Horas Extras:

• Resultado: Corte do pagamento de horas extras.

• Avaliação:
� Com o corte do pagamento de horas extras, e diante da impossibilidade de

contratações e em decorrência das LTS’s, foram necessários vários
estudos no sentido de garantir o funcionamento adequado dos Serviços.
Assim, realizaram-se remanejamentos e indicou-se a contratação de
serviços terceirizados, a fim de amenizar o impacto da falta de servidores;

� Foi realizado um estudo a fim de evitar o pagamento de horas extras e
discutiu-se com os Abrigos e com o Setor de Transportes as readequações
necessárias para garantir o funcionamento dos Serviços.
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Distribuição de Servidores da SMCTAIS

Cargos

Programas ou
Coordenadorias

Local Agentes
Públicos

Nível
Superior

Outros
Cargos

Total de
Servidores

Proteção DOAS – Serviços Centralizados¹ 00 00 00    0

Social DTR – Serviços Centralizados 12 10 01   23

Básica Região Leste 30 14 00   44

Região Noroeste 19 13 00   32

Região Norte 23 14 00   37

Região Sudoeste 29 17 00   46

Região Sul 29 18 00   47

Proteção Abrigo RENASCER 14 03 00   17

Social Casa Abrigo SARA M 02 02 00    4

Especial Casa do Idoso 16 01 00   17

CEAMO 02 03 02    7

CMPCA 55 04 00   59

Convivência 24 Horas –
Pernoite Protegido

01 01 00    2

Convivência e Cidadania 15 04 00   19

CRGLTTB 01 02 02    5

RESGATE 05 05 00   10

SAMIM 29 06 00   35

SAPECA 01 05 00    6

SARES 05 07 00   12

Coordenadorias DGDS 58 17 03   78

Centralizadas DOAS 06 08 03   17

DTR 04 03 02    9

Gabinete do Secretário² 12 02 17   31

Totais  368  159   30  557

(¹) Os servidores do DOAS – Serviços Centralizados de Proteção Social Básica do CEAMO foram relacionados na
Proteção Social Especial e os do CRPD nas Coordenadorias Centralizadas;
(²) No Gabinete do Secretário estão os servidores que trabalham nas Coordenadorias: da Juventude, da
Mulher, e da Igualdade Racial, bem como do CEAMO, da Casa dos Conselhos e dos Conselhos Tutelares.

• Distribuição dos servidores da SMCTAIS por Programas ou
Coordenadorias

Programas / Coordenadorias Quantidade de Servidores

Proteção Social Básica 229

Proteção Especial 193

Coordenadorias Centralizadas 135

Total  557
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• Distribuição dos servidores da SMCTAIS por profissão

Cargos Profissão Quantidade

Agente Público Ajudante de Serviços Gerais 14

Almoxarife 01

Assistente de Gestão 68

Auxiliar de Compras 01

Comprador 01

Cozinheiro 38

Eletricista 03

Instrutor de Cursos Livres 12

Mestre de Ofício 03

Monitor Social 107

Motorista 30

Pedreiro 02

Porteiro 19

Recepcionista 03

Servente 47

Técnico de Contabilidade 05

Técnico de Gestão 14

Total – Agentes Públicos  368

Nível Superior Administrador 02

Analista de Informação 01

Assistente Social 111

Contador 01

Economista 01

Economista Doméstico 01

Educador Social 04

Engenheiro 01

Instrutor de Práticas Desportivas 01

Nutricionista 01

Pedagogo 01

Procurador 02

Professor 02

Psicólogo 30

Total – Formação Superior  159

Outros Diversos Cargos 30

Total – Outros Cargos   30

Total de Servidores 557
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1.1.4 - PROCURADORIA JURÍDICA DESCENTRALIZADA

Objetivos:

• Dar assessoria jurídica à Secretaria Municipal de Assistência Social, a
atualmente Secretaria Municipal de Cidadania, Trabalho, Assistência e
Inclusão Social (SMCTAIS), contribuindo para o fluxo dos processos
intersecretarias;

• Acompanhar e sugerir procedimentos administrativos e fluxos processuais;
• Dar pareceres em processos administrativos.

Principais Atividades:

• Vínculo administrativo com o Departamento de Gestão e Desenvolvimento
Social (DGDS), diminuindo as interferências de chefias que ocasionavam
desgastes;

• Atuação na assessoria junto ao Programa Jovem.Com, inclusive auxiliando na
construção do Projeto de Lei;

• Assessoria preventiva nas ações de gestão administrativa.

Desafios:

Aumento da demanda com a reestruturação da Secretaria e com a vinda do
Departamento de Trabalho e Renda (DTR), das Coordenadorias: da Juventude,
de Promoção da Igualdade Racial (CEPIR), e da Mulher, bem como do Centro de
Referência GLTTB.

Controle de Protocolados – 2005

Mês Entrada Saída Saldo Saldo
Acumulado

Janeiro 30 24 06 06

Fevereiro 21 15 06 12

Março 33 26 07 19

Abril 35 31 04 23

Maio 08 21 13 36

Junho 37 17 20 56

Julho 26 19 07 63

Agosto 25 22 03 66

Setembro 32 25 07 73

Outubro 19 23 04 77

Novembro 20 13 07 84

Dezembro 02 00 02 86

Totais  288  236   86
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1.1.5 - COORDENADORIA SETORIAL DE
PLANEJAMENTO E DE CUSTOS (CSPC)

Principais Atividades:

• Levantamento do custo total de 89 ONG’s;
• Levantamento do custo per capita de 98 Programas de ONG’s;
• Levantamento do custo total de 23 OG’s;
• Levantamento dos valores mensais do Orçamento da Prefeitura Municipal de

Campinas (PMC), durante 2005, destacando os valores referentes à
SMCTAIS.

• Levantamento de todos os valores pagos pelo Poder Público, quer sejam da
Assistência Social, da Saúde, da Educação, do Fundo de Direitos da Criança e
do Adolescente, de repasses dos Governos Estadual Federal, bem como o
custo total de cada entidade, para subsidiar o trabalho da comissão de
partilha de 2006.

Desafios:

• Aprimoramento no levantamento de custos das OG’s e ONG’s, segundo a
divisão das proteções do SUAS;

• Levantamento do custo per capita de todos os programas co-financiados de
ONG’s;

• Levantamento do custo per capita dos programas governamentais;
• Acompanhamento mensal do orçamento e do planejamento de gastos da

Assistência Social.
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Comparativo Percentual
da Proposta Orçamentária de 2005:

• Posição Inicial SMCTAIS – 1º/01/2005 (em R$)

Custeio

Fonte de
Recursos

Pessoal/
Encargos

Consumo/
Serviços

Investimentos Total %

Tesouro
Municipal

13.500.000,00 18.306.682,00 2.873.750,00 34.680.432,00 85,30

Vinculados 0,00 1.421.000,00 33.000,00 1.454.000,00 3,58

Próprios
dos Fundos

0,00 3.623.000,00 900.000,00 4.523.000,00 11,12

Total 13.500.000,00 23.350.682,00 3.806.750,00 40.657.432,00 100,00

% 33,21 57,43 9,36 100,00

POSIÇÃO INICIAL EM 1º/01/2005 POR 
FONTE DE RECURSO

Recursos do 

Tesouro 
Municipal; 

34.680.432,00; 
85%

Recursos 
Próprios do 

Fundo; 
4.523.000,00; 

11%

Recursos 

Vinculados; 
1.454.000,00; 

4%
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Comparativo Percentual
da Proposta Orçamentária de 2005 (continuação):

• Orçamento SMCTAIS Executado em 2005 (em R$)

Custeio

Fonte de
Recursos

Pessoal/
Encargos

Consumo/
Serviços

Investimentos Total %

Tesouro
Municipal

16.984.474,56 17.969.309,33 639.986,38 35.593.770,27 82,46

Vinculados 0,00 2.633.753,39 689,00 2.634.442,39 6,10

Próprios
dos Fundos

0,00 4.652.18,37 283.282,33 4.936.000,70 11,44

Total 16.984.474,56 25.255.781,09 923.957,71 43.164.213,36 100,00

% 39,35 58,51 2,14 100,00

ORÇAMENTO DA SMCTAIS 
EXECUTADO EM 2005

Recursos do 
Tesouro 

Municipal; 
35.593.770,27; 

83% Recursos 
Próprios do 

Fundo; 

4.936.000,70; 
11%

Recursos 
Vinculados; 

2.634.442,39; 
6%
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Orçamento Executado – Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS)

Valores Empenhados

Tipo de Gasto Recurso
Próprio

Recurso
Estadual

Recurso
Federal

Outros
Recursos

Vinculados

Recursos
Próprios

Fundo

Totais

Folha e
Encargos¹

5.148.346,64 0,00 0,00 0,00 0,00 5.148.346,64

Material de
Consumo

Gêneros
Alimentícios

629.396,13 16.941,51 0,00 0,00 7.584,00 653.921,64

Material de
Consumo para
Reparos em
Prédios
Públicos

33.821,48 3.133,15 0,00 0,00 2.847,38 39.802,01

Peças para
Reparos de
Equipamentos

16.969,97 0,00 0,00 0,00 0,00 16.969,97

Renda Mínima e
Bolsas

5.341.740,00 0,00 108.000,00 0,00 0,00 5.449.740,00

Outros 83.486,51 23.846,41 32.500,60 904,80 14.452,46 155.190,78

Total de
Consumo

11.253.760,73 43.921,07 140.500,60 904,80 24.883,84 11.463.971,04

Serviços

Segurança e
Vigilância

1.541.476,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1.541.476,80

Aluguéis e
Taxas

133.596,47 0,00 0,00 0,00 0,00 133.596,47

Vales-
Transportes

171.918,00 0,00 0,00 224,00 0,00 172.142,00

Cursos 42.354,97 3.314,52 0,00 3.300,00 9.000,00 57.969,49

Serviços de
Informática

28.726,45 0,00 0,00 0,00 0,00 28.726,45

Outros 805.587,09 116.227,76 280.683,79 11.879,76 91.481,80 1.305.860,20

Co-
Financiamento

6.135.500,00 591.983,93 1.440.813,16 0,00 0,00 8.168.297,09

Total de
Serviços

8.859.159,78 711.526,21 1.721.496,95 15.403,76 100.481,80 11.408.068,50

Total de
Custeio

20.112.920,51 755.447,28 1.861.997,55 16.308,56 125.365,64 22.872.039,54

Obras e
Instalações

540.230,59 0,00 0,00 0,00 21.776,13 562.006,72

Equipamentos e
Materiais
Permanentes

70.963,75 0,00 689,00 0,00 31.842,57 103.495,32

Concessão de
Empréstimos

0,00 0,00 0,00 0,00 146.615,00 146.615,00

Total de
Investimentos

611.194,34    0,00  689,00    0,00 200.233,70 812.117,04

Total de Gastos
Realizados

20.724.114,85 755.447,28 1.862.686,55 16.308,56 325.599,34 23.684.156,58

(¹) Ações Finalísticas de Assistência Social para a Área da Criança e do Adolescente.
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1.1.6 - COORDENADORIA SETORIAL DE FUNDOS (CSF)

Análise Avaliativa:

• Readequação interna desenvolvida pelos responsáveis dos Setores de
Contabilidade, e de Contas a Pagar, culminando com um melhor controle
administrativo e técnico das atividades, com o atendimento da equipe de
servidores;

• Relacionamento com os Conselhos Municipais, gerando uma maior
confiabilidade em função das informações repassadas dentro dos prazos;

• Atualização dos programas de “fundos” e de “custos”, em consonância com
as necessidades dos Departamentos.

Desafios:

• Ampliar a equipe, em virtude do aumento do volume de trabalho;
• Proporcionar aos servidores cursos específicos voltados à área de atuação;
• Atualizar os recursos materiais, tais como: equipamentos de informática e

móveis para a Coordenadoria;
• Readequar o espaço onde está alocado o Arquivo Contábil, com armários de

aço chaveados.

RECURSOS FINANCEIROS DO ESTADO ALOCADOS NO FMAS
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RECURSOS FINANCEIROS DA UNIÃO ALOCADOS NO FMAS
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ANEXOS – BALANÇOS E DEMONSTRATIVOS DO FMAS

Nas próximas cinco páginas, não numeradas, constam os seguintes documentos:

• Balanço Orçamentário do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS), do
período de 01/01/2005 à 31/12/2005, de acordo com o Anexo 12 da Lei Nº
4.320/1964;

• Balanço Financeiro do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS), do
período de 01/01/2005 à 31/12/2005, de acordo com o Anexo 13 da Lei Nº
4.320/1964;

• Balanço Patrimonial do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS), do
período de 01/01/2005 à 31/12/2005, de acordo com o Anexo 14 da Lei Nº
4.320/1964;

• Demonstração das Variações Patrimoniais do Fundo Municipal de Assistência
Social (FMAS), do período de 01/01/2005 à 31/12/2005, de acordo com o
Anexo 15 da Lei Nº 4.320/1964;

• Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas do
Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS), do período de 01/01/2005 à
31/12/2005, de acordo com o Anexo 1 da Lei Nº 4.320/1964.
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Demonstrativo de Receitas e Despesas do Fundo Municipal de
Assistência Social (FMAS)

Receitas
Banco / Agência /

Conta Corrente Programa F
 R

Receitas
Receitas de
Aplicações
Financeiras

Total
Despesas

001 - 4203-X - 05004-2 Agente Jovem 0,00 488,02 488,02 18.746,96

001 - 4203-X - 05037-7 P A I F 0,00 15.971,08 15.971,08 195.514,88

001 - 4203-X - 28192-1 P A C 21.705,24 250,69 21.955,93 22.168,07

001 - 4203-X - 28193-X Idoso 3.625,50 37,12 3.662,62 3.662,62

001 - 4203-X - 28194-8 PPD 36.000,00 415,89 36.415,89 36.424,22

001 - 4203-X - 35739-1 Abrigo 12.880,00 154,68 13.034,68 13.524,67

001 - 4203-X - 05050-4 BINF – PAC 130.231,44 909,04 131.140,48 120.287,91

001 - 4203-X - 05051-2 EMDE – PPD 216.000,00 1.619,29 217.619,29 199.459,07

001 - 4203-X - 05052-0 EAID – Idoso 21.753,00 126,02 21.879,02 20.064,78

001 - 4203-X - 05056-3 EMPB – PETI/Bolsas 111.520,00 3.438,91 114.958,91 0,00

001 - 4203-X - 05057-1 EMPJ – PETI/Jornada 31.000,00 790,08 31.790,08 0,00

001 - 4203-X - 05058-X BASE – Agente Jovem 38.498,00 1.314,54 39.812,54 28.804,25

001 - 4203-X - 05059-8 BBAJ – Agente Jovem 128.375,00 1.045,68 129.420,68 73.812,59

001 - 4203-X - 05060-1 EAJV – Abrigo
Criança/Adolescente

77.280,00 507,99 77.787,99 76.661,99

001 - 4203-X - 05061-X BAIF 585.000,00 17.172,99 602.172,99 153.093,34

001 - 4203-X - 05066-0 Bolsa Família 37.362,00 483,34 37.845,34 0,00

001 - 4203-X - 5067 a 5083 Emendas Parlamentares 560.000,00 2.021,80 562.021,80 562.021,80

001 - 4203-X - 42490-0 Sentinela 117.600,00 651,68 118.251,68 59.038,27

001 - 4203-X - 58063-5 PETI

M
 D

 S

22.000,00 1.786,21 23.786,21 742.117,00

Sub-Totais Federais 2.150.830,18 49.185,05 2.200.015,23 2.325.402,42

151 - 0003-5 - 13-000721-9 RESGATE 0,00 2.917,53 2.917,53 18.640,21

151 - 0003-5 - 13-000772-3 BPC 29.700,00 1.817,53 31.517,53 0,00

151 - 0003-5 - 13-000774-0 FEBEM 0,00 4,66 4,66 3.321,92

151 - 0003-5 - 13-000786-3 Proteção Social Básica 461.244,14 5.046,11 466.290,25 310.202,46

151 - 0003-5 - 13-000787-1 Proteção Social Especial

S
 E

 A
 S

208.317,85 4.197,67 212.515,52 236.378,96

Sub-Totais Estaduais   699.261,99 13.983,50 713.245,49 568.543,55

001 - 4203-X - 58061-9 Co-Financiamento 0,00 15,38 15,38 3.038.411,20

001 - 4203-X - 73801-8 Prorendas 107.917,68 106.178,68 214.096,36 203.099,77

001 - 4203-X - 73807-7 Convivência e Cidadania 0,00 0,00 0,00 115.560,00

001 - 4203-X - 73808-5 Recursos Próprios 0,00 0,00 0,00 7.693,02

001 - 4203-X - 72260-X Renda Mínima 0,00 0,00 0,00 4.218.523,00

033 - 0575 – 45-000114-0 Recursos Próprios 0,00 531,86 531,86 15.078,36

033 - 0575 – 45-000143-2 Co-Financiamento 0,00 3.128,58 3.128,58 2.862.805,26

033 - 0575 – 45-000181-0 Recursos Próprios

M
U

N
IC

IP
A

L

0,00 4.928,57 4.928,57 110.109,43

Sub-Totais Municipais 107.917,68 114.783,07 222.700,75 10.571.280,04

Transferências e Pagamentos
pela SMF

17.461.585,03 7.338.155,73

Totais Gerais 2.958.009,85 177.951,62 20.597.546,50 20.803.381,74
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RECEITAS DO FMAS 
POR FONTE DE RECURSO

Próprios do 
FMAS; 

11.142.059,51
;  80%

Estado; 
699.261,99;  

5 %

União; 
2.150.830,18; 

15%

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00

14.000.000,00

16.000.000,00

RECEITAS+TB 2.150 .830 ,18 699 .261 ,99 1 1 . 1 4 2 . 0 5 9 , 5 8 .612 .192 ,46

DESPESAS 2.325 .402 ,42 568 .543 ,55 1 3 . 8 7 7 . 8 9 3 , 8 8 .612 .192 ,46

FEDERAIS ESTADUAIS
F M A S  

PRÓPRIOS
MUNICIPAIS  

FR 100
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Demonstrativo de Receitas e Despesas do Fundo Municipal de Direitos da
Criança e do Adolescente (FMDCA):

Receitas
Total das
Receitas

Banco /
 Agência /

Conta Corrente
Programa

Identificadas Não
Identificadas

Total
Conta

Corrente

RAF Devoluções Despesas

Destinações
Eventuais de
Pessoas Físicas

368.385,38 0,00 0,00 0,00 0,00 368.385,38 0,00

Destinações
Eventuais de
Pessoas
Jurídicas

2.297.619,32  0,00  0,00  0,00  0,00 2.297.619,32  0,00

001 –
4203-X –
73804-2
(Destinações
Eventuais)

Destinações
Eventuais Não
Identificadas

0,00

 

3.511,08 2.669.515,78 110.754,95 18.871,71 133.137,74 1.867.883,38

001 –
4203-X –
73805-0

Destinações
Sistemáticas

31.247,24 1.180,00 32.427,24 795,34  0,00 33.222,58 131.990,02

001 –
4203-X –
73806-9

Programa Rotas
Recriadas –
Petrobrás

300.000,00 0,00 300.000,00 57.655,35 59.746,61 417.401,96 428.060,00

001 –
4203-X –
73809-3

Recursos OG’s 0,00  0,00 0,00 2.173,52  0,00 2.173,52 15.325,25

033 –
0575 –
45-151-1

Destinações
Eventuais

723,00 4,50 727,50 9.062,62 8.888,42 18.678,54 1.374.709,51

033 –
0575 –
45-153-5

Multas ECA 18.005,70  0,00 18.005,70 3.289,67  0,00 21.295,37 12,00

Destinações
Sistemáticas de
Pessoas Físicas

151.505,60  0,00  0,00  0,00  0,00 151.505,60  0,00

Destinações
Sistemáticas de
Pessoas
Jurídicas

216.824,03  0,00  0,00  0,00  0,00 216.824,03  0,00033 –
0575 –
 45-155-9
(Destinações
Sistemáticas) Destinações

Sistemáticas
Não
Identificadas

0,00

 

42.137,10 410.466,73 20.665,11 8,48 61.810,69 308.117,45

033 –
0575 –
45-176-2

Eleições CT-
2002

3.690,00 0,00 3.690,00 795,23  0,00 4.485,23 0,00

033 –
0575 –
45-3103-7

Recursos OG's 0,00 11,40 11,40 4.015,48  0,00 4.026,88 133.189,07

151 –
0003-5 –
13-791-0

Programa
Medida Legal -
Fundação
Telefônica

92.104,00 68,38 92.172,38 0,00  0,00 92.172,38 156.906,00

Total  3.480.104,27 46.912,46 3.527.016,73 209.207,27 87.515,22 3.823.739,22 4.416.192,68
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RECEITAS DO FMDCA 
3.480.104,27

87.515,22209.207,2746.912,46
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AP

LI
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DE
VO

LU
ÇÕ

ES

DESPESAS FMDCA

131.990,02

1.374.709,51

12,00

133.189,07

156.906,00308.117,45

15.325,25

428.060,00

0,00

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

1.400.000,00

1.600.000,00

73804-2 73805-0 73806-9 73809-3 4 5 - 1 5 1 - 1 45-153-5 45-155-9 45-3103-7 13 -791 -0
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1.1.7 - COORDENADORIA SETORIAL
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA (CSOF)

Análise Avaliativa:

• Apesar de dificuldades internas, como a falta de funcionários e de
equipamentos, houve melhoria com a implantação da área específica de
gerenciamento de convênios e com a definição de papéis em relação aos
serviços executados.

Desafios:

• Garantir o gerenciamento sistemático para maior visibilidade das ações;
• Garantir a oferta de cursos de capacitação para os servidores;
• Garantir a construção de software de gerenciamento orçamentário;
• Ampliação do quadro de recursos humanos;
• Aquisição de equipamentos de informática.
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Convênios com Recursos do Tesouro Municipal, totalizados por
Áreas Programáticas

Áreas Programáticas Valores Totais Executados (R$)

Profissionalização 198.139,89

Abrigos de Crianças e Adolescentes 337.075,27

Outros – Migrantes, Deficientes,
População de Rua, e Fomento às
Cooperativas

59.120,00

Total Geral 594.335,16

O gráfico a seguir demonstra as parcerias estabelecidas com as entidades de
Assistência Social, através de convênios, para a execução de programas,
projetos e serviços, nas áreas: da Criança e do Adolescente, do Migrante, do
Morador de Rua, da Pessoa com Deficiência, de Fomento às Cooperativas, e de
Formação para o Trabalho, isto significando que a SMCTAIS vem procurando
atender às demandas sociais e cumprir o estabelecido nas Políticas Municipais de
Assistência Social e de Atendimento à Criança e ao Adolescente, através de
aporte de recursos complementares da ordem de R$ 971.494,51, dos quais já
foram executados 61,18% do valor total conveniado.

PERCENTUAIS EXECUTADOS EM 2005 
POR ÁREAS PROGRAMÁTICAS

Profissionaliza
ção; 

198.139,89;  
33% Outros; 

59.120,00; 
10%

Abrigos; 
337.075,27;  

57%
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Valores Conveniados

Fontes de
Recursos

Valor Pactuado /
Conveniado (R$)

Valor Pago ou
Repassado /

Convênio (R$)

Saldo (R$)

Municipal 971.494,51 594.335,16 377.159,35

Federal 2.281.109,44 2.150.830,18 130.279,26

Estadual 750.800,00 699.261,99 51.538,01

Totais 4.003.403,95 3.444.427,33 558.976,62

971.494,51

594.335,16

2.281.109,44

2.150.830,18

750.800,00 699.261,99

M
U

N
IC

IP
A

L

F
E

D
E

R
A

L

E
S

T
A

D
O

TRANSFERÊNCIAS POR ESFERA DE GOVERNO

VALOR PACTUADO / CONVENIADO VALOR PAGO REPASSE / CONVÊNIO
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Repasses às ONG’s e Prestação de Contas – Exercícios 2004 e 2005:

Número de Entidades

Exercício 2004 Exercício 2005

142 146

Valores Empenhados
(R$)

Valores Comprovados (R$)

Fontes de
Recursos

2004 2005
(até 31/12)

2004 2005
(até 31/12)

Tesouro
Municipal

5.579.737,50 6.110.991,00 5.760.291,38 7.022.327,56

Repasse
Federal

848.498,60 1.443.151,22 861.602,98 1.227.424,44

Repasse
Estadual

490.443,33 591.983,93 501.352,35 609.358,29

FMDCA 3.439.227,96 4.455.374,88 3.636.777,43 3.910.100,68

Totais 10.357.907,39 12.601.501,03 10.760.024,14 12.769.210,97

Repasses – Número de
Pagamentos Digitados

Prestações
de Contas Recebidas

Fontes de
Recursos

2004 2005
(até 31/12)

2004 2005
(até 31/12)

Tesouro
Municipal

2.623 2.503 2.858 2.688

Repasse
Federal

611 833 625 795

Repasse
Estadual

492 516 502 515

FMDCA 322 444 618 712

Totais 4.048 4.296 4.603 4.710
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GRÁFICO COMPARATIVO DE VALORES 
EMPENHADOS ÀS ONG's - 2004 E 2005

Exercício de 
2004;  

10.357.907,39
; 45%

Exercício de 
2005;  

12.601.501,03
;  55%

VALORES REPASSADOS ÀS ONG's POR 
FONTE DE RECURSO EM 2005

Tesouro 
Municipal; 

6.110.991,00; 
49%

Estado; 
591.983,93; 

5%

FMDCA; 
4.455.374,88; 

35%

União; 
1.443.151,22; 

11%
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V – GESTÃO PARTICIPATIVA
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Introdução:

As ações do Poder Público, que envolvem a Área Social do Município de
Campinas, contam com forte participação da sociedade civil, através dos
Conselhos Municipais que atuam no controle das Políticas Públicas.

No ano de 2005, mesmo com algumas dificuldades e descompassos entre as
instâncias, houve um esforço da SMCTAIS no sentido de construir a Política da
Assistência Social de forma coletiva com os Conselhos, respeitando suas
instâncias de decisão, promovendo o debate e buscando o consenso para a
implementação e o fortalecimento das Políticas de Assistência Social no
Município.
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CONSELHO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CMAS)

O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) é órgão Colegiado do Sistema
Descentralizado e Participativo da Assistência Social do Município, com caráter
deliberativo, permanente, normativo, fiscalizador, e consultivo, de composição
paritária entre o Poder Público e a Sociedade Civil, vinculado estruturalmente à
Secretaria Municipal de Cidadania, Trabalho, Assistência e Inclusão Social.

A Lei Nº 8.742, de 07/12/1993, a Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), em
seu Artigo 16 cria as instâncias deliberativas do Sistema Descentralizado e
Participativo da Assistência Social: Conselho Nacional de Assistência Social
(CNAS), Conselho Estadual de Assistência Social (CONSEAS), Conselho de
Assistência Social do Distrito Federal, e Conselhos Municipais de Assistência
Social.

Já o Artigo 17, em seu parágrafo 4º preconiza que os Conselhos tratados nos
incisos II, III, IV, do Artigo 16, deverão ser instituídos, respectivamente, pelos
Estados, Distrito Federal, e pelos Municípios, mediante lei específica.

A Lei Nº 8.724, de 27/12/1995, instituiu o Conselho de Assistência Social
(CMAS), do Município de Campinas.

Principais Competências:

• Definição das prioridades da Política de Assistência Social, no âmbito do
Município;

• Estabelecimento das diretrizes a serem observadas na elaboração do Plano
Municipal da Assistência Social, bem como definir, controlar, e avaliar a
elaboração e a execução do referido Plano;

• Aprovação da Política Municipal da Assistência Social, em consonância com os
princípios e diretrizes estabelecidos na Lei Orgânica de Assistência Social
(LOAS);

• Aprovação dos planos e programas da área, objetivando a celebração de
Termos de Ajustes entre o setor público e as entidades ou organizações
privadas que prestam serviços de assistência social, em âmbito municipal;

• Atuação na formação de estratégias e controle da execução da Política da
Assistência Social do Município;

• Inscrição, acompanhamento, avaliação, e fiscalização às instituições públicas
e privadas de assistência social atuantes no Município;

• Definição de critérios de qualidade para o funcionamento dos serviços de
assistência social, públicos e privados, no âmbito municipal;

• Emissão de pareceres acerca da proposta orçamentária a ser encaminhada
pelo órgão da administração pública municipal de assistência social;

• Estabelecimento de critérios para a destinação de recursos financeiros para
custeio do pagamento dos auxílios natalidade e funeral previstos no Artigo
15, inciso I, da Lei Orgânica da Assistência Social;

• Orientação e acompanhamento à administração e ao funcionamento do Fundo
Municipal de Assistência Social (FMAS);
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• Acompanhamento e avaliação da gestão dos recursos destinados a
programas de assistência social, bem como os ganhos sociais e o
desempenho dos programas e dos projetos aprovados;

• Aprovação dos programas anuais e plurianuais do FMAS, previstos no Artigo
18, inciso XI, e Artigo 19, inciso XIV, da LOAS;

• Publicação em Diário Oficial do Município de suas resoluções administrativas,
bem como das contas do FMAS e dos respectivos pareceres emitidos;

• Convocação ordinária, a cada dois anos, ou extraordinariamente, pela maioria
absoluta de seus membros, a Conferência Municipal de Assistência Social que
terá a atribuição de avaliar a situação da Assistência Social no Município e
propor diretrizes para o aperfeiçoamento do sistema;

• Elaboração e aprovação de seu Regimento Interno.

As diversas competências instituídas, pela LOAS, e estabelecidas no seu Artigo
18, Lei de Criação e Norma Operacional Básica (NOB), apontam no seu conjunto
para a principal competência: o Controle Social da Política de Assistência Social.

Controle Social: É o exercício democrático de acompanhamento de gestão e de
avaliação da Política de Assistência Social, do Plano Plurianual de Assistência
Social e dos recursos financeiros destinados à sua implementação, zelando pela
ampliação e pela qualidade da rede de serviços assistenciais para todos os
destinatários da Política.

Plano Plurianual: Elaborado pelo gestor e aprovado pelo CMAS. Deve
contemplar ações a serem implementadas no período de quatro anos, enquanto
o orçamento previsto para o FMAS deve ser elaborado a cada ano, alavancando
recursos financeiros necessários à execução das ações prioritárias do Plano
Plurianual.

Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS): É um instrumento de gestão
de todos os recursos destinados ao financiamento das ações de Assistência
Social, tendo como base a Política e o Plano Plurianual da Assistência Social.

A unidade orçamentária FMAS caracteriza um procedimento que garante a
descentralização orçamentária e permite que seja alcançada maior visibilidade no
gerenciamento dos recursos (controle social).

O FMAS fortalece a implementação da Política da Assistência Social, contribui
para maior visibilidade da aplicação de todos os recursos das ações de
Assistência Social, produzindo informações qualificadas para o processo de
monitoramento e avaliação do Plano Plurianual da Assistência Social.

Comissões Temáticas do Conselho Municipal de Assistência Social:
• Comissão de Política e de Legislação;
• Comissão de Finanças e de Orçamento;
• Comissão de Inscrição e Normas;
• Comissão de Formação e de Divulgação;
• Comissão de Família.
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Principais Atividades:

• Capacitação do Sistema Único da Assistência Social (SUAS), com a presença
do Presidente do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), realizada,
conjuntamente pela SMCTAIS e CMAS, em maio/2005 no Auditório da
PUCCAMP;

• VI Conferência Municipal de Assistência Social no Colégio Ave Maria dias 08 e
09/07/2005 que teve como tema: “SUAS – Plano 10 – Estratégias e Metas
para a Implantação da Política Nacional de Assistência Social”;

• Envio de Relatório Conclusivo e de Álbum de Fotografias, ao Conselho
Estadual de Assistência Social (CONSEAS) e ao Conselho Nacional de
Assistência Social (CNAS);

• Integração com a Divisão Regional de Assistência Social (DRADS) de
Campinas para a efetiva realização da Conferência Regional de Assistência
Social;

• Indicação de Delegados, eleitos na VI Conferência Municipal de Assistência
Social, para participação nas Conferências, Regional, Estadual e Nacional ;

• Realização de 11 Reuniões Ordinárias e de 9 Reuniões Extraordinárias;
• Elaboração e publicação, em Diário Oficial do Município, de 57 Resoluções;
• Realização de Eleições da Sociedade Civil e do Poder Público para o triênio

2005/2008, em 14/03/2005;
• Deferimento de duas solicitações de inscrição de entidade;
• Indeferimentos de 25 pedidos de Inscrição, baseados em pareceres técnicos

da Coordenadoria Setorial de Avaliação e Controle (CSAC) e legislação do
Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS);

• 7 Cancelamentos de Inscrição, baseados em pareceres técnicos e legislação
do CMAS.
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CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMDCA)

O Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) tem
como responsabilidade deliberar e controlar, em todos os níveis, as ações
governamentais e não governamentais da Política de Atendimento à Criança e ao
Adolescente no Município de Campinas, segundo preconiza o Estatuto da Criança
e do Adolescente (ECA). O Conselho é composto, paritariamente, por
representantes do poder público e da sociedade civil.

Principais Atividades:

• Participou e organizou junto à SMCTAIS da V Conferência Municipal de
Direitos da Criança e do Adolescente;

• Participou da Conferência Regional de Direitos da Criança e do Adolescente,
em Serra Negra/SP;

• Participou da Conferência Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente,
em Ribeirão Preto/SP.

• Participou da Conferência Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente;
• Estabeleceu as diretrizes para a eleição dos Conselhos Tutelares do Município,

para o triênio 2006/2009;
• Participou do Seminário de Violência Doméstica contra a Criança e o

Adolescente, que resultou na Resolução Nº 09/2005 – de Violência
Doméstica;

• Foram eleitos, em novembro/2005, novos integrantes da sociedade civil para
o biênio 2005/2007;

• Participou com ajuda financeira do Colóquio Internacional de Famílias
Acolhedoras.
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CONSELHO MUNICIPAL DE
DIREITOS DA MULHER (CMDM)

O Conselho Municipal de Direitos da Mulher (CMDM) é um órgão autônomo e
colegiado, de caráter permanente, propositivo, deliberativo e fiscalizador, com a
finalidade de acompanhar, de avaliar, e de monitorar as políticas e as ações
governamentais dirigidas às mulheres, bem como apontar e formular as
diretrizes da política municipal para a promoção da igualdade de gênero, de raça,
e de etnia, de orientação sexual, e o combate a toda e qualquer forma de
discriminação contra a mulher.

O CMDM é composto de representantes do governo municipal e da sociedade
civil, através das Secretarias e das entidades sociais:

• Poder Público: SMCTAIS, SMS, SME,  e Coordenadoria da Mulher;
• Sociedade Civil: SOS – Ação, Mulher e Família, CAISM/UNICAMP, Sindicato

dos Metalúrgicos, Associação de Mulheres de Campinas, Grupo de Mulheres
da Periferia, Sindicato dos Bancários, NEPO/UNICAMP, OP, Grupo Sem Medo
do Amanhã, Sindicato das Trabalhadoras Domésticas, Faculdade de Serviço
Social da PUC/Campinas, Grupo Identidade, e APEOESP.

Para atender as competências do CMDM, foram criadas as seguintes Comissões
Permanentes:

• Políticas Públicas e Legislação;
• Prevenção e Combate à Violência contra a Mulher;
• Saúde;
• Educação;
• Comunicação;
• Infra-estrutura.

As principais atividades desenvolvidas pelo CMDM foram:

• Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres.
• 7 Reuniões do Colegiado ;
• 7 Reuniões das Comissões do Conselho: Violência, Educação, Saúde, e

Comunicação;
• Encontro do Prefeito Municipal de Campinas com os Conselheiros;
• Seminário sobre Violência Contra a Mulher;
• Adesão da Prefeitura Municipal ao Plano Municipal de Políticas para as

Mulheres, junto à Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SEPM).
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CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO (CMI)

O  Conselho Municipal do Idoso (CMI) é órgão permanente, paritário,
deliberativo, e consultivo vinculado à Secretaria Municipal de Cidadania,
Trabalho, Assistência e Inclusão Social, que tem como competências: a
formulação, a coordenação, a supervisão, e a avaliação da Política Municipal do
Idoso, consoante os princípios personalizados pela Lei Orgânica da Assistência
Social (LOAS), é composto por 10 representantes dos órgãos públicos e por
10 representantes da sociedade civil.

Desenvolveu as seguintes atividades no ano de 2005:

• Reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho;
• Reuniões de gestores de instituições de longa permanência do idoso, em

conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde, e a SMCTAIS;
• Organização e participação nas comemorações do Mês do Idoso, com as

seguintes atividades: Ato Público em Defesa de Direitos dos Idosos,
V Encontro de Gerações, Missa de Ação de Graças dos Idosos, Celebração
Ecumênica em Ação de Graças pelo Mês do Idoso, V Encontro de Corais da
3ª Idade, Capacitação Continuada para Instituições de Longa Permanência
para Idosos, I Seminário Municipal do Idoso – Combate à Violação de Direitos
dos Idosos, e Sexualidade e Prevenção de DST na 3ª Idade;

• Entrevistas e divulgação nos meios de comunicação: rádio, televisão, e
jornais;

• Realização de  palestras sobre o Conselho Municipal do Idoso: na Faculdade
de Terapia Ocupacional da PUC/Campinas, na Faculdade da Terceira Idade de
Valinhos, na Faculdade de Fonoaudiologia da UNICAMP, e no Curso de
Mestrado sobre Gerontologia, também da UNICAMP;

• Reuniões, da SMCTAIS com a SMS, para a elaboração de protocolo para o
atendimento integrado do idoso;

• Reuniões com o Ministério Público para a discussão de casos de idosos;
• Articulação com a Câmara Municipal de Campinas para reformulação da

Lei de Criação do Conselho do Idoso;
• Participações: no Desfile de 7 Setembro, integrado com a Associação dos

Idosos de Campinas, na Pré-Conferência dos Transportes Coletivos, no
I Congresso Estadual do Idoso, em 4 Encontros Regionais realizados pelo
SESC/Campinas, e em reuniões do Conselho Estadual do Idoso.
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CONSELHO MUNICIPAL DE ATENÇÃO
ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E

COM NECESSIDADES ESPECIAIS (CMADENE)

O Conselho Municipal de Atenção às Pessoas com Deficiência e Necessidades
Especiais (CMADENE) tem como principal tarefa o acompanhamento e a
articulação das Políticas Públicas voltadas para esse segmento. Essas políticas
devem ser vistas e efetivadas numa perspectiva universal e inclusiva, isto é, de
maneira a alcançar a inserção social das pessoas com deficiência, não de
maneira assistencialista, mas através da valorização da cidadania e do respeito
aos direitos humanos. Neste sentido, o Conselho, fórum público e legítimo de
discussões nesta área, tem buscado se fortalecer como instância capaz e
competente para vincular o debate das questões das pessoas com deficiências às
questões de direitos humanos. Dessa forma, portanto, nosso objetivo é debater,
no âmbito das políticas públicas, a efetivação de ações que assegurem a
igualdade de acesso das pessoas com deficiência nos mais diversos contextos
sociais.

A Região Metropolitana de Campinas (RMC) é hoje um retrato do crescimento
das cidades e de delineamento de contrastes, como as grandes metrópoles.
Ainda que em diversas áreas seja pólo de desenvolvimento tecnológico, acaba
por formar bolsões de pobreza e de vulnerabilidade social, e esta situação se
apresenta em tons de gravidade às pessoas com perfis de desvantagem social,
como a situação das pessoas com deficiência. No Município de Campinas, o
último censo do IBGE (2000) apontou um percentual de 15,4% de pessoas
com algum tipo de deficiência, constituindo um universo de aproximadamente
154 mil pessoas. De acordo com os critérios utilizados pelo IBGE, teríamos
15.025 (1,5%) pessoas com deficiência cognitiva, 43.662 (4,5%) com deficiência
física ou motora, 64.270 (6,6%) com algum grau de deficiência visual, e 23.367
(2,7%) indivíduos com diferentes níveis de perda auditiva.

Esses números, mesmo que se considerem subjetivos os critérios do IBGE,
resultando numa possível superestimação de algumas deficiências, revelam a
magnitude dos desafios que se colocam para a inclusão social das pessoas com
deficiência. Deve-se considerar, por exemplo, as famílias desses indivíduos
quando se discutem as políticas públicas, evidenciando assim que essa é uma
temática abrangente e que requer um Conselho Municipal ativo e atuante.

As ações desenvolvidas pelo CMADENE, durante o ano de 2005, foram pautadas
nos indicativos da IV Conferência Municipal, cujas diretrizes para a Área da
Assistência Social para o biênio 2005-2006, abaixo relacionadas, foram debatidas
e aprovadas na plenária da IV Conferência Municipal, realizada no dia
03/07/2004:

• Garantir o fornecimento de órteses e próteses músculo-esqueléticas,
mamárias, oculares, e auditivas, bengalas e lupas, bem como o controle
social da qualidade do fornecimento;
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• Ampliação do Centro de Referência da Pessoa com Deficiência (CRPD), no
que diz respeito à equipe técnica-administrativa e no investimento de novos
programas de informática, como por exemplo, um software para o
cadastramento de pessoas a serem inseridas no mercado de trabalho;

• Desenvolvimento de projeto intersetorial de moradia assistida para pessoas
com deficiência, considerando a autonomia e a independência;

• Dar continuidade ao Banco de Intérprete de LIBRAS, em parceria com ONG’s,
apontando recursos orçamentários;

• Realizar o Censo Municipal das Pessoas com Deficiência e garantir a
disponibilização e a divulgação dos dados;

• Integrar os recursos públicos das esferas – federal, estadual, e municipal –
para a pesquisa e para a assistência direta;

• Descentralizar as ações do Centro de Referência em Reabilitação, nas regiões
administrativas do Município, com equipe multidisciplinar, discussão de casos,
e construção de projeto terapêutico, por meio de parcerias. Apontou-se para
a aludida descentralização as Regiões do Jardim Ouro Verde, PUCC II, e um
local que fosse próximo ao Hospital Municipal “Dr. Mário Gatti”;

• Ampliar a participação dos usuários nas discussões sobre o Benefício de
Prestação Continuada (BPC), para que a avaliação seja realizada por equipe
multidisciplinar do SUS, atribuindo-lhe seu caráter de benefício assistencial;

• Regularidade no fornecimento de materiais de uso contínuo (sonda de alívio,
coletores, medicamentos específicos etc.);

• Descentralizar nos Centros de Saúde, mais próximos da moradia do usuário,
a dispensação de medicamentos em integração com o Programa de
Medicamento de Alto Custo do Governo do Estado;

• Propor aos gestores municipais a articulação, junto à Secretaria de Estado da
Saúde, para a resolução dos encaminhamentos regionais, junto aos serviços
de atenção à pessoa com deficiência de seus municípios;

• Discutir com a CDHU a questão da acessibilidade na construção e na
concessão de imóveis, de forma a atender as normas técnicas e também
agilizar a perícia médica;

• Criar Centros de Convivência, em locais já indicados, que ofereçam atividades
culturais, esportivas, e de lazer, e que incluam pessoas desde a infância;

• Ampliar e implementar os Centros de Apoio Psicossocial (CAPS) com a visão
de política social entendida como espaço privilegiado de relações sociais;

• Capacitar a rede municipal para atendimento odontológico das pessoas com
deficiência, no que se refere a recursos humanos e a equipamentos,
ampliando os procedimentos de nível hospitalar;

• Encaminhar, por meio da Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa
Portadora de Deficiência (CORDE), proposta para que o Hospital “Sara
Kubitschek” seja pólo de capacitação dos centros de reabilitação do Brasil;

• Rever e dar transparência aos critérios de elegibilidade e de faixa etária das
ONG’S, voltadas à atenção das pessoas com deficiência.

Além das áreas: de Saúde, e de Assistência Social, foram feitos apontamentos
relativos à Educação, à Cultura, aos Esportes, à Acessibilidade e Transporte, à
Legislação, e ao Trabalho. Vários desses temas foram discutidos na IV Semana
de Luta pelos Direitos Humanos das Pessoas com Deficiência, realizada em
setembro/2005. Os debates buscaram contemplar as áreas temáticas internas do
Conselho, sendo realizados os seguintes fóruns de discussão e capacitação:
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• Acessibilidade e Territorialidade – a construção do desenho universal;
• Diálogos sobre Educação, Cultura, Inclusão e Deficiências;
• As áreas da saúde e da qualidade de vida das pessoas com deficiência;
• Exercício da cidadania por meio da arte e do esporte;
• Vivência: mapeamento dos espaços de lazer de Campinas.

A Semana de Luta em Campinas, embora esteja em sua quarta edição, foi
instituída por lei neste ano, por meio da Lei Municipal Nº 12.326/2005, passando
a integrar o calendário oficial do Município. O Dia Nacional de Luta da Pessoa
com Deficiência, 21 de setembro, também oficializado recentemente, por meio
de um Decreto Federal, foi marcado em todo o País, com manifestações e
discussões a respeito de direitos humanos e da cidadania das pessoas com
deficiência. Os avanços nesta área, fazem parte do processo de mobilização
deste segmento da sociedade, que passou a exercer seu papel na discussão dos
temas inerentes.

Outra importante conquista, no ano de 2005, foi à criação da Comissão
Permanente de Acessibilidade (CPA), cuja responsabilidade é a elaboração de
planos, normas, análises, pareceres, e ações incidentes à acessibilidade, em
geral, das pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida. A CPA constitui-se
em instância privilegiada para que, em parceria com o CMADENE, possa fiscalizar
a aplicação do Decreto Federal Nº 5.264/2005, que estipulou uma série de
prazos a serem cumpridos, no que se refere às condições gerais de acessibilidade
do Município.

O CMADENE, por meio de sua Comissão de Legislação, apresentou proposta de
alteração ao projeto de lei de criação do Conselho. O objetivo foi corrigir
distorções de representação e aperfeiçoar o texto para que fiquem claras as
atribuições do Colegiado. A expectativa é que esse projeto seja aprovado e
utilizado como referência, a partir da próxima Conferência Municipal de Direitos
das Pessoas com Deficiência, que será realizada, em sua quinta edição, em
setembro/2006.

Por meio da Comissão de Acessibilidade e de Transporte, durante o ano de 2005,
o CMADENE participou ativamente do debate do novo projeto de transportes do
Município – o INTERCAMP –, de modo a assegurar as reais necessidades de
mobilidade das pessoas com deficiência. Manteve interlocução permanente com a
Secretaria Municipal de Transportes e com a EMDEC, tendo em vista o
aperfeiçoamento dos serviços prestados pelo Serviço de Atendimento Especial
(SAE) e Serviço de Transporte Acessível (STA) e pelos ônibus adaptados,
acompanhando e participando da capacitação de mais de 170 Motoristas e
Cobradores, o que, sem dúvida, qualificou o atendimento. As expectativas para
2006, se voltam para o aumento da frota de ônibus adaptados e vans, e, ainda,
para a permanente formação continuada dos trabalhadores desse sistema.
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CONSELHO MUNICIPAL DE
SEGURANÇA ALIMENTAR (COMSEA)

O Conselho Municipal de Segurança Alimentar de Campinas (COMSEA/Campinas)
foi instituído pela Lei Municipal Nº 11.545, de maio/2003, e é composto por
39 conselheiros titulares e 39 suplentes que representam diversos segmentos da
sociedade do Município de Campinas, entre eles: institutos de pesquisas, igrejas,
associações de bairros, agremiações estudantis, federações de entidades
assistenciais, faculdades e universidades, e o poder público. O Colegiado tem
reuniões ordinárias mensais. O primeiro grupo de Conselheiros do COMSEA,
empossado em 04/07/2003, teve seu mandato encerrado em julho/2005 e os
Conselheiros da gestão julho/2005 até julho/2007, foram empossados em
cerimônia especial no dia 23/08/2005.

O COMSEA/Campinas tem uma equipe executiva de 6 membros titulares e
6 membros suplentes que representam cada um dos segmentos que o compõem.

O COMSEA/Campinas tem como competência, na Área da Segurança Alimentar e
Nutricional: analisar planos, programas e projetos; propor diretrizes para as
Políticas Públicas de Segurança Alimentar; e manter intercâmbio com entidades e
organizações, que objetivem a estabilidade alimentar e nutricional.

No Município de Campinas, dentro da competência que lhe é estabelecida, o
COMSEA tem fomentado, tem analisado projetos de Leis Municipais, tem se
empenhado para que essas Leis aprovadas sejam implementadas, e assim pode
acompanhar os seguintes programas desenvolvidos na cidade por instituições e
Secretarias do Governo Municipal:

• Banco Municipal de Alimentos: que arrecada e distribui alimentos para
mais de 130 entidades assistenciais beneficiárias, num programa que atinge
diretamente 30 mil famílias;

• Alimentação Escolar: que garante alimentação saudável para alunos nas
escolas da rede pública, que conta com mais de 140 mil alunos que,
diariamente, recebem o alimento com qualidade e quantidade necessárias;

• Hortas Comunitárias: que procura fornecer capacitação técnica, insumos,
locais, e estrutura para que famílias, escolas ou instituições possam plantar e
produzir para consumo e para geração de renda;

• Selo de Qualidade Alimentar: que procura identificar e reconhecer
restaurantes, que além de se enquadrarem nas normas vigentes para
funcionamento, também fazem trabalho diferenciado entre clientes e
funcionários no tema da segurança alimentar e nutricional;

• Serviço 0800 (0800 7726544): que funciona em horário comercial e
presta informações gerais sobre o Programa de Segurança Alimentar, atende
usuários, doadores e faz os contatos gerais do COMSEA. O sistema recebe a
média de 15 ligações por dia.
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Um programa que está sendo implantado em Campinas é o da “Doação e
Reutilização de Gêneros Alimentícios e de Sobras de Alimentos”.
Esse programa foi instituído pela Lei Municipal Nº 12.389, sancionada pelo
Prefeito Municipal no dia 11/10/2005. A previsão é que, até fevereiro/2006, ela
já esteja regulamentada. Esse programa visa à participação de diversas
Secretarias do Governo Municipal, do COMSEA, da CEASA/Campinas, do SESI, do
SENAI, da Vigilância Sanitária, do Banco Municipal de Alimentos, e do Sindicato
dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Campinas.

O COMSEA/Campinas participou ativamente da instalação da Comissão Regional
de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, organizada pelo Conselho
Estadual de Segurança Alimentar (CONSEA), e instalada em plenária pública no
dia 17/08/2005. Ressalte-se que 5 Conselheiros que fazem parte do
COMSEA/Campinas também foram nomeados pelo Governador do Estado para
comporem o Conselho Estadual, tendo sido empossados no dia 29/11/2005.
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CONSELHOS TUTELARES

Os dois Conselhos Tutelares do Município de Campinas, apesar de vinculados
institucionalmente ao Gabinete do Prefeito Municipal, por delegação se
relacionam organizacional e administrativamente com a Secretaria Municipal de
Cidadania, Trabalho, Assistência e Inclusão Social (SMCTAIS).

Os citados Conselhos, para melhor atendimento da população, foram divididos
por abrangência de região:

• Conselho Tutelar – Norte, Sul e Leste;
• Conselho Tutelar – Noroeste e Sudoeste.

O contato com a SMCTAIS é feito diretamente com a Diretoria do Departamento
de Gestão e Desenvolvimento Social (DGDS) e este disponibiliza a estrutura
administrativa, incluindo a funcionária que exerce o papel de Administradora da
sede, e, ainda, a infra-estrutura de funcionamento e de assessoria, de acordo
com o disposto na lei de criação dos Conselhos Tutelares.

Garantiu-se um relacionamento mais próximo, verificando-se, entretanto, que é
necessário organizar a gestão dos Conselhos, de forma a garantir que as
informações e dados sobre a violação de direitos de crianças e adolescentes do
Município sejam repassados ao CMDCA, a Grupos de Estudos, e a Comissões de
Trabalho, objetivando que estas informações se transformem em subsídios para
as medidas de trabalho da rede de serviços que atuam junto a esta população.

Conselho Tutelar – Norte, Sul e Leste – Atendimento

• Por Faixa Etária

0 a 3 4 a 6 7 a 11 12 a 18 Sem
Dados

Total

Valor
Absoluto

966 507 1.004 1.386 34 3.897

% 24,79 13,01 25,76 35,57 0,87  100,00

• Por Etnia

Branca Negra Vermelha Amarela Sem
Dados

Total

Valor
Absoluto

2.430 1.157 0 4 306 3.897

% 62,36 29,69 0,00 0,10 7,85  100,00
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• Por Sexo

Masculino Feminino Total

Valor
Absoluto

2.043 1.854 3.897

% 52,42 47,58  100,00

• Por Região de Procedência

Valor Absoluto %

Norte 851 21,84

Sul 1.458 37,41

Leste 718 18,42

Sudoeste 25 0,64

Noroeste 10 0,26

Outros Municípios 46 1,18

Sem Dados 789 20,25

Total 3.897  100,00
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Conselho Tutelar – Noroeste e Sudoeste – Atendimento

• Por Faixa Etária¹

0 a 3 4 a 6 7 a 11 12 a 18 Sem
Dados

Total

Valor
Absoluto

1.013 529 772 1.072 15 3.401

% 29,79 15,55 22,70 31,52 0,44  100,00

(¹) Dados de janeiro até setembro/2005.

• Por Etnia¹

Branca Negra Vermelha Amarela Sem
Dados

Total

Valor
Absoluto

2.203 1.081 3 2 112 3.401

% 64,78 31,78 0,09 0,06 3,29  100,00

(¹) Dados de janeiro até setembro/2005.

• Por Sexo¹

Masculino Feminino Total

Valor
Absoluto

1.798 1.603 3.401

% 52,87 47,13  100,00
(¹) Dados de janeiro até setembro/2005.

• Por Região de Procedência¹

Valor Absoluto %

Norte 9 0,26

Sul 24 0,71

Leste 13 0,38

Sudoeste 1.544 45,40

Noroeste 718 21,11

Outros Municípios 48 1,41

Sem Dados 1.045 30,73

Total 3.401  100,00

(¹) Dados de janeiro até setembro/2005.



Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Cidadania, Trabalho, Assistência e Inclusão Social

Relatório de Gestão – 2005

176

FONTES BIBLIOGRÁFICAS

• Plano Municipal da Assistência Social – 2002/2005;

• Relatório de Gestão – 2004;

• Política Nacional da Assistência Social;

• Sistema Único da Assistência Social (SUAS) – 2004;

• Norma Operacional Básica Nº 01/2005;

• Relatórios dos Programas, Serviços, Coordenadorias e Conselhos.



Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Cidadania, Trabalho, Assistência e Inclusão Social

Relatório de Gestão – 2005

177

GLOSSÁRIO

• AA – Alcoólicos Anônimos
• AE – Amor Exigente
• AIDS – Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (em português SIDA)
• AMDA – Ambulatório Municipal de Doenças Sexualmente Transmissíveis
• APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
• APEOESP – Associação dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São

Paulo
• BIAM – Bolsa-Incentivo de Auxílio-Moradia
• AVD – Atividades de Vida Diária
• BPC – Benefício de Prestação Continuada
• CAES – Centro de Aperfeiçoamento da Escola de Sargentos
• CAISM – Centro de Atenção Integral à Saúde da Família (CAISM)
• CAPS – Centro de Atenção Psicossocial
• CAPS AD – Centro de Atenção Psicossocial (que visa o atendimento de

pacientes com transtornos decorrentes do uso e dependência de substâncias
psicoativas)

• CASI – Centro de Atendimento Sul Intersetorial
• CAT – Centro de Atendimento ao Trabalhador
• CATI – Coordenadoria de Assistência Técnica Integral
• CDHU – Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de

São Paulo
• CDI – Comitê para Democratização da Informática
• CDL – Câmara de Dirigentes Lojistas
• CEAMO – Centro de Apoio à Mulher Operosa
• CEASA – Centrais de Abastecimento S.A.
• CECOJAM – Centro Comunitário do Jardim Amazonas
• CEDAP – Centro de Educação e Assessoria Popular
• CEF – Caixa Econômica Federal
• CEFAS – Centro de Formação e Assistência à Saúde
• CEPROCAMP – Centro de Educação Profissional de Campinas “Antonio da

Costa Santos”
• CEPROMM – Centro de Estudos e de Promoção da Mulher Marginalizada
• CFTC – Centro de Formação para o Trabalho e Cidadania
• CMADENE – Conselho Municipal de Atenção à Pessoa com Deficiência e com

Necessidades Especiais
• CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social
• CMDCA – Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente
• CMDM – Conselho Municipal de Direitos da Mulher
• CMI – Conselho Municipal do Idoso
• CMPCA – Centro Municipal de Proteção à Criança e ao Adolescente - Abrigo

Municipal
• CNAS – Conselho Nacional de Assistência Social
• CNDM – Conselho Nacional de Direitos da Mulher
• CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
• COAS – Centro de Orientação e Apoio Sorológico
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• COHAB – Companhia de Habitação Popular de Campinas
• COMEC – Centro de Orientação ao Adolescente de Campinas
• COMSEA – Conselho Municipal de Segurança Alimentar
• CONSEA – Conselho Estadual de Segurança Alimentar
• CONSEAS – Conselho Estadual de Assistência Social
• COP – Conselho do Orçamento Participativo
• CORDE – Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de

Deficiência
• CPA – Comissão Permanente de Acessibilidade
• CPAT – Centro Público de Atendimento ao Trabalhador
• CPMA – Central de Penas e Medidas Alternativas
• CRAISA – Centro de Referência e de Atendimento Integral ao Adolescente
• CRAS – Centro de Referência de Assistência Social
• CRAS – Coordenadoria Regional de Assistência Social (atual Distrito de

Assistência Social)
• CRCA – Centro de Referência em Cooperativismo e Associativismo
• CRGLTTB – Centro de Referência de Gays, Lésbicas, Travestis, Transexuais e

Bissexuais
• CRJ – Centro de Referência da Juventude
• CRM – Conselho Regional de Medicina
• CRPD – Centro de Referência da Pessoa com Deficiência
• CRDST – Centro de Referência de Doenças Sexualmente Transmissíveis
• CSAC  – Coordenadoria Setorial de Avaliação e Controle
• CSACAAS – Coordenadoria Setorial de Assistência à Criança, Adolescência e

de Ação Social
• CSAD – Coordenadoria Setorial Administrativa
• CSAES – Coordenadoria Setorial de Apoio a Economia Solidária
• CSAF – Coordenadoria Setorial de Assistência à Família
• CSARS – Coordenadoria Setorial de Acolhimento e de Referenciamento Social
• CSBPC – Coordenadoria Setorial do Benefício de Prestação Continuada
• CSCPAT – Coordenadoria Setorial de Capacitação Profissional e de Apoio ao

Trabalhador
• CSF – Coordenadoria Setorial de Fundos
• CSGIIS – Coordenadoria Setorial de Gestão e de Integração das Informações

Sociais
• CSGP – Coordenadoria Setorial de Gestão de Pessoas
• CSM – Coordenadoria Setorial de Microcrédito
• CSOF – Coordenadoria Setorial Orçamentária e Financeira
• CSPC – Coordenadoria Setorial de Planejamento e de Custos
• DAS – Distritos de Assistência Social
• DDDM – Delegacia de Defesa de Direitos da Mulher
• DECOM – Departamento de Comunicação
• DGDS – Departamento de Gestão e Desenvolvimento Social
• DOAS – Departamento de Operações de Assistência Social
• DRADS – Divisão Regional de Assistência e Desenvolvimento Social
• DRT – Delegacia Regional do Trabalho
• DST – Doenças Sexualmente Transmissíveis
• DTR – Departamento de Trabalho e Renda
• ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente
• ECOSOL – Feira Estadual da Economia Solidária
• EDH – Ecologia e Dignidade Humana
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• EEPG – Escola Estadual de Primeiro Grau
• EGDS – Escola de Governo e de Desenvolvimento do Servidor
• EMDEC – Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas
• ESCCA – Exploração Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes
• FEAC – Federação das Entidades Assistenciais de Campinas
• FEBEM – Fundação Estadual de Bem-Estar do Menor
• FGV – Fundação Getúlio Vargas
• FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social
• FMDCA – Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente
• FMSA – Fundo Municipal de Segurança Alimentar
• FUMEC – Fundação Municipal para Educação Comunitária
• GLTTB – Gays, Lésbicas, Travestis, Transexuais e Bissexuais
• HC – Hospital de Clínicas
• HIV – Vírus da Imunodeficiência Humana (em português VIH)
• IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
• IMA – Informática dos Municípios Associados S.A.
• IML – Instituto Médico Legal
• INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais “Anísio

Teixeira”
• INSS – Instituto Nacional do Seguro Social
• INTERCAMP – Sistema de Transportes de Campinas
• IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano
• ITCP – Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares
• LA – Liberdade Assistida
• LESCA – Liga das Escolas de Samba de Campinas
• LIBRAS – Linguagem Brasileira de Sinais
• LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social
• LTS – Licença para Tratamento de Saúde
• MCT – Ministério da Ciência e Tecnologia
• MDS – Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
• MEC – Ministério da Educação
• MEIS - Mapa da Exclusão e Inclusão Social
• MIS – Museu da Imagem e do Som
• MET – Ministério do Trabalho e Emprego
• MINC – Ministério da Cultura
• NA – Narcóticos Anônimos
• NADeQ – Núcleo de Atenção a Dependentes Químicos
• NAED – Núcleo de Ação Educacional Descentralizado
• NCCA – Núcleo Comunitário de Crianças e Adolescentes
• NEPO – Núcleo de Estudos de População
• NEPP – Núcleo de Estudos de Políticas Públicas
• NIS – Número de Identificação Social
• NOB – Norma Operacional Básica
• NOT – Núcleo de Oficinas e Trabalho
• NAED – Núcleo de Ação Educativa Descentralizada
• OAB – Ordem dos Advogados do Brasil
• OG – Organização Governamental
• OGRPR – Oficina de Geração de Renda para a População de Rua
• OIT – Organização Internacional do Trabalho
• ONG – Organização Não Governamental
• OP – Orçamento Participativo
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• OSCIP – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público
• PAIDÉIA – Programa de Saúde da Família
• PAIF – Programa de Atenção Integral à Família
• PAT –  Posto de Atendimento ao Trabalhador
• PBF – Programa Bolsa Família
• PETI – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil
• PETROBRAS – Petróleo Brasileiro S.A.
• PGRFM – Programa de Garantia de Renda Familiar Mínima
• PMAS – Política Municipal de Assistência Social ou Plano Municipal de

Assistência Social
• PMC – Prefeitura Municipal de Campinas
• PNAS – Plano Nacional da Assistência Social
• PNJ – Plano Nacional de Juventude
• PPJ – Plano Plurianual de Juventude
• PROGEN – Projeto Gente Nova
• PRORENDAS – Programa de Incentivo ao Aumento de Renda das Famílias

Pobres
• PS – Pronto Socorro
• PSC – Prestação de Serviços à Comunidade
• PUC – Pontifícia Universidade Católica
• PUCCAMP – Pontifícia Universidade Católica de Campinas
• RESGATE – Reintegração de Grupos de Adolescentes através do Trabalho

Socioeducativo
• RH – Recursos Humanos
• RMC – Região Metropolitana de Campinas
• SALÉM – Associação Beneficente Salém
• SAE – Serviço de Atendimento Especial
• SAMIM – Serviço de Atendimento ao Migrante, Itinerante e Mendicante
• SAMU – Serviço de Atendimento Médico de Urgência
• SANASA – Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S.A.
• SAPECA – Serviço Alternativo de Proteção Especial à Criança e ao

Adolescente
• SARES – Serviço de Acolhimento e de Referenciamento Social
• SEADS – Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
• SEHAB – Secretaria Municipal de Habitação
• SENAI – Serviço Nacional da Indústria
• SEOF – Setor de Execução Orçamentária e Financeira
• SEPM – Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres
• SEPPIR – Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial
• SESI – Serviço Social da Indústria
• SETA – Sociedade Educativa de Trabalho e Assistência
• SINE – Sistema Nacional de Emprego
• SINPOSPETRO – Sindicato dos Empregados em Postos de Serviços de

Combustíveis e Derivados de Petróleo
• SISNOV – Sistema de Notificação de Violência de Campinas
• SMCC – Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas
• SMCEL – Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer
• SMCTAIS – Secretaria Municipal de Cidadania, Trabalho, Assistência e

Inclusão Social
• SME – Secretaria Municipal de Educação
• SMS – Secretaria Municipal de Saúde
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• STA – Serviço de Transporte Acessível
• SUAS – Sistema Único da Assistência Social
• SUS – Sistema Único da Saúde
• TCE/SP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
• UBS – Unidade Básica de Saúde
• UCES – União Campineira de Estudantes Secundaristas
• UNICAMP – Universidade Estadual de Campinas
• URB-AL – Comissão Européia de Intercâmbio entre Cidades da União

Européia e da América Latina
• VDCCA – Violência Doméstica contra Crianças e Adolescentes
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Campinas, dezembro de 2005.

HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS
Prefeito Municipal

WALDIR JOSÉ DE QUADROS
Gestor Municipal da Política de Assistência Social


