ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

PLANO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
2014-2017

OUTUBRO 2013

1

2013 – Prefeitura Municipal de Ibirama – SC

Secretaria Municipal de Assistência Social – SMASH
Elaboração: Secretaria Municipal de Assistência Social
Informação: Prefeitura Municipal de Ibirama – SC – Secretaria Municipal de Assistência Social
– SMASH.

Catalogação na Fonte
Ficha Catalográfica
Brasil, Estado de Santa Catarina, Prefeitura Municipal de Ibirama – Secretaria Municipal de Assistência
Social e Habitação
Aprofundamento à avaliação com equidade no acesso: Constituição Federal de 1988, Lei Federal nº.
8.742 de 07 de dezembro de 1993 – Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS – Norma Operacional Básica
– NOB – SUAS aprovada pelo Conselho Federal de Assistência Social – Resolução nº. 07 de 30 de Outubro
de 2013.
Território Municipal
Período: 2014 – 2017
Ente: Prefeitura Municipal de Ibirama – SC
Órgão: Secretaria Municipal de Assistência Social – SMASH

2

Osvaldo Tadeu Beltramini
Prefeito Municipal de Ibirama

Filipe Ponchielli dos Reis
Secretário Municipal de Assistência Social e Habitação

Dirceu Leite
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

3

ORIENTAÇÃO, APOIO TÉCNICO E EQUIPE DE TRABALHO

ESTADO DE SANTA CATARINA
Secretaria Estadual de Assistência Social, Trabalho e Habitação
FILIPE PONCHIELLI DOS REIS
Secretário Municipal de Assistência Social e Habitação
NÁDIA MOHR DA CRUZ
CATIANA VARGAS MULLER
Assistentes Sociais
JÉSITA MARIA EYNG
Psicóloga
SANDRA BACHMANN
Operadora do Cadastro Único
EUNICE MARIA DA SILVA
Gerente do CRAS
MARITA OTTO SHNEIDER
Coordenadora Municipal dos Idosos
BRUNO SCHLUP
Gerente de Habitação
SIMONE PÉRTILLE FACHINI
Professora de Educação Física
GILSON ANDRE IMHOF
Apoio

4

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Instituído pela Lei de criação nº. 2.818 de 31 de maio de 2011.

Dirceu Leite
Presidente

Michele Dallabona
Vice-Presidente

CONSELHEIROS – Decreto de Nomeação nº. 3.624, de 02 de agosto de 2013

DIRCEU LEITE
ADRIANA MENEGHELLI DOS SANTOS
FILIPE PONCHIELLI DOS REIS
NÁDIA MOHR DA CRUZ
ADOLFO GUENTHER FIEDLER
SANDRA MARIA SECCHI
BRUNO GUSTAVO DALLABONA
SHEYLA CLARINDA GERMANO

GRÉGORY PETER KIETZER
ALINE STAHNKE
MICHELE DALLABONA
JOSI BORGESANG
SUELY SANDRA SILVA
JOSIANI KOTH
TERESINHA KEIL
MARLISE PRACHTHAUSER

5

SUMÁRIO
1. APRESENTAÇÃO ............................................................................................................................................. 7
1.1. APROVAÇÃO DO PLANO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO
MUNICIPIO DE
IBIRAMA......................................................................................................................................................... 7
1.2. O PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – PMAS 2014/2017....................................................... 8
02. ORGÃO GESTOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ................................................................................................. 10
2.1 IDENTIFICAÇÃO ...................................................................................................................................... 10
2.2 ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA ......................................................................................................... 10
2.3 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO–
RECURSOS HUMANOS ................................................................................................................................. 12
03. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ............................................................................................ 14
04. CONTROLE SOCIAL ..................................................................................................................................... 14
4.1. CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIRAMA ............................................................. 15
4.1.1. Identificação .................................................................................................................................. 15
4.1.2. Organização do Conselho Municipal de Assistência Social de acordo com suas atribuições ........ 15
4.2. INSTÂNCIAS DE CONTROLE VINCULADAS À ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL ..................... 18
05. A CIDADE DE IBIRAMA ............................................................................................................................... 19
5.1. HISTÓRICO ............................................................................................................................................ 19
5.2. CARACTERÍSTICAS GERAIS .................................................................................................................... 20
06. DIAGNÓSTICO SOCIOASSISTENCIAL DAS ÁREAS DE MAIOR VULNERABILIDADE DE IBIRAMA .................. 42
07. A REDE SOCIOASSISTENCIAL ...................................................................................................................... 45
7.1. REDE PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ............................................................................................... 46
7.1.1 Proteção Social Básica .................................................................................................................... 46
7.1.2. Proteção Social Especial ................................................................................................................ 54
7.1.2.1 Média Complexidade ................................................................................................................... 55
7.1.2.2 Alta Complexidade....................................................................................................................... 59
7.3 OUTROS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO ......... 60
7.4 BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS ......................................................................................................... 62
7.4 GESTÃO DE PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA .................................................................... 69
7.4.1 Programa Bolsa Família .................................................................................................................. 70
7.5. CONSELHO TUTELAR ............................................................................................................................. 71
7.6 REDES PRIVADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL .............................................................................................. 72
8. DIRETRIZES E PRIORIDADES DELIBERADAS .................................................................................................. 72
9. OBJETIVOS ................................................................................................................................................... 77
9.1. GERAIS .................................................................................................................................................. 77
9.2. ESPECÍFICOS .......................................................................................................................................... 77
10 DIRETRIZES .................................................................................................................................................. 78
12 FINANCIAMENTO ........................................................................................................................................ 88
12.1. PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COM BASE NO PPA 2014/2017 ............ 89
12.2. PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COM BASE NO PPA 20142017 –
DETALHAMENTO DAS FONTES E ELEMENTOS DE DESPESAS ...................................................................... 89
13 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO .............................................................................................................. 90
14 BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................................................. 91

6

1. APRESENTAÇÃO

1.1. APROVAÇÃO DO PLANO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO
MUNICIPIO DE IBIRAMA
O Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Ibirama – SC, instituído por
meio da Lei nº. 2.818, de 31 de maio de 2013, e do Decreto nº. 3.624, de 02 de agosto de
2013, em conformidade com a reunião ordinária realizada em 30 de outubro de 2013,
registrada na ata nº. 10 APROVOU o Plano Municipal de Assistência Social – PMAS para o
quadriênio 2014 - 2017 através da Resolução nº. 07, de 30 de Outubro de 2013.

Ibirama – SC, 30 de Outubro de 2013.

DIRCEU LEITE
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social.
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1.2. O PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – PMAS 2013/2017
O Plano Municipal de Assistência Social 2014 – 2017 vem atender a recomendação legal
estabelecida pelos artigos 203 e 204 da Constituição Federal de 1988 (CF/88), no campo
da Assistência Social, por meio da Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), Lei nº 8.742,
de 07 de dezembro de 1993, que exige pelo artigo 330, alínea III, que os Municípios,
Estados e Distrito Federal instituam o Plano de Assistência Social.

A Resolução n°. 182, de 20 de julho de 1999, do Conselho Nacional de Assistência Social
(CNAS), em seu artigo 1° define que os Planos de Assistência Social serão plurianuais,
abrangendo o período de 04 (quatro) anos, tanto para Estados quanto para Municípios.

O Parágrafo Único deste artigo explicita que os planos contemplarão o segundo ano da
gestão governamental em que foram elaborados e o primeiro ano da gestão seguinte.

Conforme a Norma Operacional Básica da Assistência Social – NOB/SUAS, os instrumentos
de gestão se caracterizam como ferramentas de planejamento técnico e financeiro da
Política de Assistência Social e do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, nas três
esferas de governo, tendo como parâmetro o diagnóstico social e os eixos de Proteção
Social Básica e Especial, sendo eles: Plano de Assistência Social; Orçamento;
Monitoramento, Avaliação e Gestão da Informação e Relatório de Gestão.

Ainda de acordo com a PNAS/04, “O Plano de Assistência Social é um instrumento de
planejamento estratégico que organiza, regula e norteia a execução da Política Nacional
de Assistência Social – PNAS/2004 na perspectiva do Sistema Único de Assistência Social –
SUAS. Sua elaboração é de responsabilidade do órgão gestor da política, que o submete à
aprovação do Conselho de Assistência Social, reafirmando o princípio democrático e
participativo”.

A estrutura deste plano comporta em especial dados gerais do município, caracterização
da rede de assistência, os objetivos gerais e específicos; as diretrizes, prioridades
deliberadas; as ações estratégicas correspondentes para sua implementação; as metas
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estabelecidas; os recursos materiais, humanos e financeiros disponíveis e necessários; os
mecanismos e fontes de financiamento; a cobertura da rede prestadora de serviços; o
monitoramento e avaliação e o espaço temporal de execução.

O processo foi realizado através de pesquisa documental, reuniões envolvendo todos os
atores da política, que são: gestor, profissionais e trabalhadores do SUAS, entidades
parceiras, entidades assistenciais, usuários e Conselho Municipal de Assistência Social,
como forma de garantir a democratização de informações e construção de propostas que
venham ao encontro das reais necessidades do município.
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02. ORGÃO GESTOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
2.1 IDENTIFICAÇÃO
Nome
Cidade
CNPJ
Endereço
CEP
Telefone
Email
Gestor
Nível de Gestão
Porte do Município
conforme critérios
do MDS

Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação
Ibirama-SC
83.102.418/0001-37
Rua Dr. Getúlio Vargas número 70 Centro
89140-000
(47) 3357 8544
social@ibirama.sc.gov.br
Filipe Ponchielli dos Reis
Básica
Pequeno Porte I

A Lei Complementar que dispõe sobre a organização administrativa do Órgão Gestor da
Assistência Social no município de Ibirama e disponibiliza outras providências é a de
número 107 doze de Dezembro de 2011. A referida Lei aponta a estrutura da Secretaria
contendo (UMA) Diretoria e (DUAS) Gerências, sendo elas: Departamento do Bem Estar
Social; Gerencia de Habitação e Gerencia do CRAS. No documento citado, também são
relacionadas às atividades que incumbem ao Departamento e Gerencias.

2.2 ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
A SMASH tem sua equipe dividida de acordo com os programas que desenvolve, além de
profissionais que são referência da gestão. O interesse da gestão visa à elaboração de um
organograma que contemple a organização da secretaria conforme o SUAS – Sistema
Único de Assistência Social, contemplando gerências de acordo com os níveis de
proteção, abrangendo maior agilidade e qualidade dos serviços.

Atualmente, estas funções encontram-se desatualizas conforme citado acima.

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação tem na sua estrutura os
seguintes órgãos (Art. 62):
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I – Departamento de Bem Estar Social

O Departamento de Bem Estar Social, tem na sua estrutura as seguintes gerências:
I – Gerente de Habitação
II - Gerente do CRAS

Na Figura abaixo, segue o organograma da Secretaria Municipal de Assistência Social e
Habitação:

Secretaria Municipal de
Assistência Social e Habitação

Departamento do Bem Estar
Social

Gerência de Habitação de
Interesse Social

Gerência do CRAS

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação é subordinada diretamente ao
Prefeito Municipal. As atividades que competem a esta Secretaria, estão relacionadas no
Art.63 da Lei Complementar 107 de 12 de Dezembro de 2011.

O que incumbe ao Departamento do Bem Estar Social diretamente subordinado a
Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação encontra-se relacionado no Art. 64
da referida lei citada acima.

Enquanto as Gerencias, subordinadas ao Departamento de Bem Estar Social, suas funções
estão escritas nos Artigos 65 e 66.
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2.3 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
HABITAÇÃO– RECURSOS HUMANOS
A Tabela a seguir relata a composição da equipe da Secretaria Municipal de Assistência
Social e Habitação de Ibirama até no período de outubro de 2013.

SERVIDORES
Cargo/Função

Quantidade

Assistente Social

2

Psicólogo

1

Pedagogo

1

Outro técnico de ensino superior

3

Educador Social

0

Assistente Administrativo

0

Outros Técnicos de nível médio

3

Recepcionista

1

Motorista

1

Serviços Gerais

1

Total

13

Relacionando estes servidores é possível identificar que:
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A - Quanto ao Vínculo Empregatício

Dentre os servidores, 54% estão efetivados em outras Secretarias Municipais, o que não
garante a continuidade do serviço oferecido, tornando-o suscetível à mobilidade de
profissionais devido à fragilidade do vínculo.

B – Quanto ao grau de Escolaridade
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Percebemos que 54% possuem graduação ou está cursando o nível superior, o que
aponta um nível elevado de técnicos executando as funções nas dependências da SMASH.

03. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ
Vínculo Institucional
Telefone
Ato da Criação
Data Assinatura
Data da Publicação

14.784.81/0001 – 90
Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação
(47) 3357 – 8544
LEI
31.05.2011
31.05.2011

A Lei n 1.930 de 24 de dezembro de 1996, que criou o Fundo Municipal de Assistência
Social de Ibirama, foi revogada em 31 de maio de 2011, pela Lei de n 2.818 que, criou o
Conselho Municipal de Assistência Social – COMAS e institui o Fundo Municipal de
Assistência Social e dá outras providências.

04. CONTROLE SOCIAL
A Resolução CNAS nº 237/2006 define Controle Social como o exercício democrático de
acompanhamento da gestão e avaliação da Política de Assistência Social, do Plano
Plurianual de Assistência Social e dos recursos financeiros destinados a sua
implementação. Sendo uma das formas de exercício desse controle zelar pela ampliação e
qualidade da rede de serviços sócios assistenciais para todos os destinatários da Política.
O controle social representa a capacidade que a sociedade organizada possui para intervir
nas políticas públicas, interagindo com o Estado na definição de prioridades e na
elaboração dos planos de ação. Os conselhos representam as formas democráticas de
exercê-lo.

A Constituição Federal de 1988, art. 204, explana sobre o funcionamento dos Conselhos
de Assistência Social, definindo como diretrizes da política pública de assistência social a
descentralização político-administrativa, a participação popular na formulação da política
e o controle das ações em cada nível de gestão. Como meio de efetivar essa participação,
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foi instituída – pela Lei 8.742/93, Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, enfatizando
em seu Artigo 16 que, as instâncias Deliberativas do sistema descentralizado e
participativo, de caráter permanente e composição paritária entre governo e sociedade
civil são os conselhos municipais, estaduais, do Distrito Federal e o Conselho Nacional de
Assistência Social – CNAS.

4.1. CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIRAMA
4.1.1. Identificação
Nome do Presidente
Representação
Número de Conselheiros
Endereço
Bairro
Telefone
E-mail - COMAS
Secretária Executiva

Dirceu Leite
Governamental
16 (08 titulares e 08 suplentes)
Rua Dr. Getúlio Vargas, nº 70
Centro
47 3357 8544
comas@ibirama.sc.gov.br
Jésita Maria Eyng

4.1.2. Organização do Conselho Municipal de Assistência Social de acordo com suas
atribuições

O Conselho Municipal de Assistência Social (COMAS) de Ibirama, criado pela Lei Nº 2.818
de 31 de maio de 2011, é um órgão permanente e responsável pela deliberação da
Política Municipal de Assistência Social. A referida Lei, em seu Art. 3º apresenta a este
órgão as seguintes competências:

I - Deliberar sobre a Política e o Plano Municipal de Assistência Social;
II - Fixar diretrizes, metas e prioridades de atuação do Município, visando o
enfrentamento da pobreza a garantia dos mínimos sociais, o provimento de
condições para atender contingências e a universalização dos direitos sociais;
III - Estabelecer padrões de atendimento a serem observados por entidades e
organizações de assistência social subvencionada pelo município;
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IV - Fixar critérios e deliberar sobre a concessão de subvenções a entidades de
Assistência Social;
V - Requisitar a Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação o apoio
técnico e assessoramento, visando efetivar os princípios e diretrizes da Lei
Orgânica da Assistência Social;
VI - Inscrever, cadastrar e supervisionar as entidades não governamentais com
sede no município, que executam programas de assistência social, fazendo
cumprir as normas da lei Orgânica da Assistência Social;
VII- Deliberar sobre a conveniência de o município assinar convênios com
entidades públicas ou privadas de assistência social para a melhor execução
dos programas aprovados;
VIII- Deliberar sobre a proposta orçamentária anual do município no campo da
assistência social;
IX - Acompanhar e avaliar a gestão de recursos, bem como os benefícios sociais e o
desempenho dos programas e projetos executados;
X - Manter intercâmbio com entidades similares de outros municípios dos estados
e União;
XI - Elaborar e aprovar o seu Regimento Interno;
XII - Cumprir e fazer cumprir no Âmbito Municipal, a Lei Orgânica da Assistência
Social – LOAS.

O COMAS é formado por 16 membros, sendo 8 (OITO) titulares e 8 (OITO) suplentes,
obedecendo a paridade entre governo e sociedade civil. O Decreto Nº 3.624 de 02 de
agosto de 2013 nomeou os seguintes membros:

I - Representação governamental, integrada pelos seguintes órgãos de Administração
Pública:

Entidade

Nome

Inicio do Mandato

Término

do

Mandato
Secretaria Municipal de

Titular: Filipe Ponchielli dos Reis

02/08/13

02/08/15
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Assistência Social e

Suplente: Nádia Mohr da Cruz

Habitação
Secretaria Municipal de

Titular: Adolfo Guenther Fiedler

Saúde

Suplente: Sandra Maria Secchi

Secretaria Municipal de

Titular: Dirceu Leite

02/08/13

02/08/15

02/08/13

02/08/15

02/08/13

02/08/15

Educação, Cultura e Esportes
Suplente: Adriana Meneghelli dos
Santos
Secretaria Municipal de

Titular: Bruno Gustavo Dallabona

Administração e Finanças
Suplente:

Sheyla

Clarinda

Germano

II - Representação da sociedade civil:

II . 1 - Representantes de Usuários (as) ou Organizações de Usuários (as) da Assistência
Social:

Entidade

Nome

Representantes de

Titular: Grégory Peter Kietzer

organizações de

Suplente: Aline Stahnke

Inicio

do

Término

Mandato

Mandato

02/08/13

02/08/15

02/08/13

02/08/15

do

usuários da Assistência
Social
Representantes de

Titular: Michele Dallabona

organizações de

Suplente: Josi Borgesang

usuários da Assistência
Social

II. 2 - Representantes de Entidades de Assistência Social juridicamente constituída e em
regular funcionamento e/ou Organizações de Assistência Social:

17

Entidade

Nome

Associação de Pais e

Titular: Suely Sandra Silva

Amigos dos

Suplente: Josiani Koth

Inicio

do

Término

Mandato

Mandato

02/08/13

02/08/15

02/08/13

02/08/15

do

Excepcionais - APAE
Associação Coral

Titular: Teresinha Keil

Infanto Juvenil Cativar
Suplente: Marlise Prachthauser

O Conselho Municipal de Assistência Social de Ibirama realiza mensalmente suas reuniões
ordinárias, para discutir, acompanhar e avaliar o desenvolvimento da política de
assistência social no âmbito municipal, regulamentando suas decisões e pareceres através
das resoluções. Estas reuniões ocorrem na ala de reuniões da Secretaria Municipal de
Assistência Social e Habitação. Para organização e articulação de suas ações, o município
disponibiliza uma servidora, vinculada à referida secretaria, que exerce a função de
secretária executiva.

4.2. INSTÂNCIAS DE CONTROLE VINCULADAS À ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL

Como mencionado, os conselhos gestores de políticas públicas representam os canais
efetivos de participação, permitindo estabelecer uma sociedade na qual se concretiza a
cidadania. A fundamental importância dos conselhos está no seu papel de fortalecimento
da participação democrática da população na formulação e implementação de políticas
públicas. Além do Conselho Municipal de Assistência Social, encontram-se ligados a esta
secretaria os seguintes conselhos:
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Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Criado pela Lei Municipal nº 2.697, de 22 de dezembro de 2009, composto por 16
membros, considerando titulares e suplentes, sendo 8 representantes governamentais e
8 representantes da sociedade civil, nomeados pelo Decreto nº 3.570 de 26/03/2013.

Conselho Gestor do Fundo da Habitação de Interesse Social

Criado pela Lei Municipal nº 2.535 de 18 de dezembro de 2007, com alterações na Lei nº
2.977, de 24 de maio de 2013, composto por 28 membros, considerando titulares e
suplentes, sendo 14 representantes governamentais e 14 representantes da sociedade
civil.

05. A CIDADE DE IBIRAMA
Esta próxima seção apresentará o inicio da história do município de Ibirama, juntamente
com o histórico do município, características territoriais e alguns aspectos geográficos e
humanos.

5.1. HISTÓRICO
Em 1897 foi organizada em Hamburgo na Alemanha, a Sociedade Colonizadora
Hanseática que era uma entidade responsável por supervisionar as imigrações para o
Brasil, com o objetivo de colonizar as terras devolutas concedidas pelo Governo do Estado
de Santa Catarina. No mesmo ano chegou à barra do Ribeirão Taquaras, uma comitiva
formada pelo diretor da Sociedade Alfred Willian Sellin, acompanhado de um engenheiro
Emílio Oderbrecht, um cozinheiro e mais seis operários brasileiros, com o intuito de
explorar e demarcar a área da colônia. A referida comitiva subiu o rio Itajaí - Açú até a
confluência com o rio Itajaí do Norte, onde foi fundada a colônia com o nome Hamônia.
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Em Julho de 1899, veio a residir no lugar o primeiro colono, o Sr. Willy Luderwald e sua
esposa e, no final do mesmo ano, chegaram as famílias de: Karl Engelhardt, Ludau
Kitzenger. Novos colonizadores foram chegando e se dedicaram à agricultura e pecuária
e, em pouco tempo foram surgindo promissoras atividades industriais, especialmente nos
ramos laticínios, madeiras, féculas e produtos derivados de suínos.

A ocupação das terras de Ibirama ocorreu rapidamente, sendo que em 1910, a colônia
apresentava capacidade e condições de ter autonomia administrativa. Assim, em 1912,
foi criado o distrito de Hamônia, desmembrado do distrito de Indaial, ambos
pertencentes ao município de Blumenau. Em 11 de março de 1934 seu nome foi alterado
para Dalbérgia com a emancipação da colônia, e através do Decreto-Lei número 941, de
31 de Dezembro de 1943. Este fixou a divisão administrativa e judiciária do Estado para
vigorar no período 1944-1948, desta forma, a denominação do município passou à
Ibirama que em língua indígena significa “terra da fartura”.

Em 1997, Ibirama completou 100 anos, e em homenagem às pessoas que ajudaram a
construir a cidade foi criado o Monumento do Centenário, nele estão esculpidas as figuras
do Índio, do Imigrante Desbravador, do Agricultor e do Operário. A obra, localizada na
entrada da cidade, foi feita pelo escultor ibiramense Roland Rikli.

5.2. CARACTERÍSTICAS GERAIS
Localização do Município
Ibirama está localizada no centro-leste de Santa Catarina, a uma latitude 27º03’25” sul e a
uma longitude 49º31'04 oeste, conforme mostra a figura a seguir.
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Ibirama fica a 250 km de Florianópolis. O Alto Vale do Itajaí é uma região localizada no
centro de Santa Catarina, sendo Rio do Sul seu principal município. É uma região pouco
explorada pelo turismo, não obstante a isto, oferece atrativos como os esportivos rafting
(decida de corredeiras com botes infláveis), rappel (decida com auxilio de cordas), tirolesa
urbana e canyoning (exploração progressiva do rio).

Caracterização do Território
Segue abaixo, as principais características do território do município de Ibirama.

Unidade Federativa

Santa Catarina

Mesorregião

Vale do Itajaí

Microrregião

Rio do Sul
*Norte: Benedito Novo e José Boiteux
*Sul: Apiúna, Lontras e Rio do Sul

Municípios Limítrofes

*Leste: Apiúna e Ascurra
*Oeste: José Boiteux, Presidente Getúlio e Rio do
Sul.

Altitude

±150 metros
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Distância até a capital

± 250 km

Área

± 247,81 km²

Conforme a Tabela 1, Ibirama se localiza no estado de Santa Catarina, na Mesorregião do
Valo do Itajaí, pertencendo a Microrregião de Rio do Sul. Está a uma Altitude de 150m
acima do nível do mar, possuí uma área de 247,81 Km² e está aproximadamente a 250 km
da capital Florianópolis.

Características do Município – Principais Indicadores

Segundo IBGE 2010, Ibirama possui uma população de 17.330 habitantes, sendo sua
maioria do sexo masculino (8.666 pessoas) em detrimento do sexo feminino (8.664
pessoas). Conforme o gráfico acima.
O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é um índice composto por três
indicadores de desenvolvimento humano: vida longa e saudável (longevidade), acesso ao
conhecimento (educação) e padrão de vida (renda). O índice brasileiro cresceu 47,5% nos
últimos 20 anos, saltando de muito baixo na década de 90, para médio nos anos 2000 e
atingiu o nível alto no último relatório das nações unidas em 2013. A caracterização do
município quanto ao IDH, encontra-se no Quadro:
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As regiões Sul e Sudeste têm a maioria dos municípios concentrada na faixa de “alto
desenvolvimento humano”. O estado de Santa Catarina, com IDH de 0,840 é o terceiro
IDH dos estados brasileiros, e sua capital, Florianópolis, com IDH de 0,847 ocupa o 3º
lugar entre as cidades brasileiras.

O IDHM de Ibirama, segundo dados de 2010 é de 0,737,. O município está situado na faixa
de Desenvolvimento Humano Alto (IDHM entre 0,700 e 0,799). Entre 2000 e 2010, a
dimensão que mais cresceu em termos absolutos foi a Educação (com crescimento de
0,130), seguida por Renda e, respectivamente, Longevidade. Entre 1991 e 2000, a
dimensão que apresentou maior crescimento em termos absolutos foi Educação (com
crescimento de 0,210), seguida por Renda e por Longevidade.

Ibirama ocupa a 850ª posição, em 2010, em relação aos 5.565 municípios do Brasil, sendo
que 849 (15,26%) municípios estão em situação melhor e 4.715 (84,73%) municípios
estão em situação igual ou pior. Em relação aos 293 outros municípios de Santa Catarina,
Ibirama ocupa a 139ª posição, sendo que 138 (47,10%) municípios estão em situação
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melhor e 154 (52,56%) municípios estão em situação pior ou igual. Para entender como
esse índice se comporta com relação ao estado e união, observe o Gráfico.

Entre 2000 e 2010, a população de Ibirama teve uma taxa média de crescimento
anual de 0,93%. No Estado, estas taxas foram de 1,02% entre 2000 e 2010 e no país, de
1,01% entre 2000 e 2010. Nas últimas duas décadas, a taxa de urbanização cresceu
19,40%.

A distribuição da população por faixa etária esta disposta no Gráfico abaixo:

Entre 2000 e 2010, a razão de dependência de Ibirama passou de 52,44% para 44,44% e o
índice de envelhecimento passou de 7,29% para 8,40%.
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Abaixo encontramos o número de componentes por família do município, o rendimento e
composição.

Quadro. Famílias residentes em domicílios particulares com classe de rendimento nominal mensal
familiar per capita – Censo 2010

HABITAÇÃO E SANEAMENTO – PRINCIPAIS INDICADORES
Segundo dados do Censo Demográfico de 2010:
 O fornecimento de energia elétrica estava presente praticamente em todos
os domicílios;
 A coleta de lixo atendia 99,6% dos domicílios;
 Na rede de abastecimento de água o acesso estava em 92,6% dos domicílios
particulares permanentes;
 87,6% das residências dispunham de esgotamento sanitário adequado.
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SAÚDE – PRINCIPAIS INDICADORES
A mortalidade infantil (mortalidade de crianças com menos de um ano) em Ibirama
reduziu em 38%, passando de 20,3 por mil nascidos vivos em 2000 para 12,4 por mil
nascidos vivos em 2010.

Segundo os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas, a mortalidade
infantil para o Brasil deve estar abaixo de 17,9 óbitos por mil em 2015. Em 2010, as taxas
de mortalidade infantil do estado e do país eram 11,5 e 16,7 por mil nascidos vivos,
respectivamente, portanto a referida taxa do município está melhor do que comparada
ao do Estado e da União, não obstante, os dados devem continuar em investigação.

Em 2012, o número de crianças pesadas pelo Programa Saúde Familiar era de 3.173;
destas, 0,3% estavam desnutridas.

A cobertura vacinal do município, segundo registro do ministério da saúde, alcança um
índice maior que o estatal, como se observa no Gráfico abaixo:
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O percentual de mães com idade inferior a 20 anos é preocupante. Na maioria dos casos,
as meninas passam a enfrentar problemas e a assumir responsabilidades para as quais
não estão preparadas, com graves consequências para si mesmas e para a sociedade. A
porcentagem pode ser observada no gráfico abaixo.

A esperança de vida ao nascer é o indicador utilizado para compor a dimensão
Longevidade do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). Em Ibirama, a
esperança de vida ao nascer aumentou 5,2 anos nas últimas duas décadas, passando de
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70,7 anos em 1991 para 75,9 anos em 2010. Em 2010, a esperança média de vida ao
nascer para o Estado é de 76,6 anos e, para o país, de 73,9 anos, portanto o município se
encontra também acima dos índices gerais do Estado e da União.

No quadro a seguir, observa-se a composição da rede de saúde do município.

Código
02
04
05
22
36
39
42
68
70

Descrição
CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA
POLICLINICA
HOSPITAL GERAL
CONSULTORIO ISOLADO
CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE
UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA (SADT ISOLADO)
UNIDADE MOVEL DE NIVEL PRE-HOSPITALAR NA AREA DE URGENCIA
SECRETARIA DE SAUDE
CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL

Total
8
1
1
18
3
2
1
2
1

EDUCAÇÃO– PRINCIPAIS INDICADORES
A proporção de crianças e jovens frequentando ou tendo completado determinados ciclos
indica a situação da educação entre a população em idade escolar do município e compõe
o IDHM Educação.

No período de 2000 a 2010:
 A proporção de crianças de 5 a 6 anos na escola cresceu 10,02%
 A proporção de crianças de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do
ensino fundamental cresceu 14,74%
 A proporção de jovens entre 15 e 17 anos com ensino fundamental
completo cresceu 17,93%
 A proporção de jovens entre 18 e 20 anos com ensino médio
completo cresceu 61,40%

No Gráfico, pode-se observar a evolução desse índice por faixa etária e sua atual situação.
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Grafico 3. Fluxo escolar por faixa etária, no município, de 1991 a 2010.

Em 2010, 71,30% dos alunos com faixa etária entre 6 e 14 anos de Ibirama estavam
cursando o ensino fundamental regular na série adequada para a idade;

Entre os jovens de 15 a 17 anos, 38,27% estavam cursando o ensino médio regular sem
atraso;

Entre os alunos de 18 a 24 anos, 14,71% estavam cursando o ensino superior em 2010.

Nota-se que, em 2010, 1,15% das crianças de 6 a 14 anos não frequentavam a escola,
percentual que, entre os jovens de 15 a 17 anos atingia 26,66%, dado que necessita de
atenção.

No Município, em 2005, o percentual de escolas do Ensino Fundamental com laboratórios
de informática era de 63,6%; com computadores, 100,0% e com acesso à internet 45,5%.
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As escolas do Ensino Médio com laboratórios de informática eram de 100,0%; com
computadores, 100,0% e com acesso à internet 100,0%, como observado no Gráfico
abaixo.

Em termos proporcionais, a região com mais adolescentes de 15 a 17 anos fora da escola
é o Sul, com 17,1%.

No quadro abaixo, observa-se a composição da rede de ensino do município.
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ESCOLAS E OUTROS ESTABELECIMENTOS EM EDUCAÇÃO
URBANA ESTADUAL

UNIDADE
4

Ceja De Ibirama: R Dr Getúlio Vargas 400 Centro
Eeb Eliseu Guilherme: R Dr Getúlio Vargas 1545 Bela Vista
Eeb Gertrud Aichinger: R Imbuia 150 Centro
Eeb Walmor Ribeiro: Avenida Missler 989 Dalbérgia
RURAL MUNICIPAL

2

Cei Ursinho Pimpão :estrada Geral Ribeirão Taquaras
Esc Mun Nova Stettin: Estrada Geral Sn Nova Stettin
URBANA MUNICIPAL

10

Cei Abelhinha Feliz: R Bahia 300 Ribeirao Areado
Cei Florinda Zemke Dos Santos: Cidadãos Livres 1104 Dalbérgia
Cei Lidi Brodwolf: R Adolfo Zaizer Progresso
Cei Moises Amaral: r Júlio Schneider Serra São Miguel
Cei Ruth Schlei: R Joao Duwe Sn Ponto Chic
Esc Mun Bairro Operário: R Rudolfo Koepsel Operario
Esc Mun Caminho Da Estação: R 25 De Julho Sn Centro
Esc Mun Christa Sedlacek: Elisabeth Weschenfelder 111 Ponto Chic
Esc Mun Ribeirao Areado: R Pres Castelo Branco Sn Ribeirao Areado
Esc Mun Tancredo Neves: Br 470 Km 125 Sn Serra Sao Miguel
URBANA PRIVADA

1

Colégio Hamonia: R Dr Getúlio Vargas 3006 Bela Vista
Total

17

TRABALHO E RENDA – PRINCIPAIS INDICADORES
A renda per capita média do município cresceu em 133,13% nas últimas duas décadas,
passando de R$362,14 em 1991 para R$604,50 em 2000 e R$844,25 em 2010. A taxa
média anual de crescimento foi de 66,92% no primeiro período e 39,66% no segundo.

A desigualdade diminuiu: o Índice de Gini se manteve de 0,47 em 1991 a 2000 e para 0,37
em 2010. O levantamento, que mede a desigualdade social, indica que quanto mais se
aproxima do número 1, mais desigual é a distribuição de renda e riqueza, e quanto mais
próximo do número 0, mais igualitário.

31

Entre 2000 e 2010, a taxa de atividade da população de 18 anos ou mais (ou seja, o
percentual dessa população que era economicamente ativa) passou de 70,99% em 2000
para 78,18% em 2010. Ao mesmo tempo, sua taxa de desocupação (ou seja, o percentual
da população economicamente ativa que estava desocupada) passou de 4,13% em 2000
para 1,63% em 2010, refletindo o investimento econômico da cidade e região.

A situação de trabalho infantil no município pode ser observada nos gráficos abaixo:

Como se pode observar no levantamento, são 15 meninos e 15 meninas de 10 a 13 anos,
33 homens e 4 mulheres de 14 ou 15 anos, 212 homens e 193 mulheres ocupados na data
de referência.

Quanto aos cidadãos que compreendem a faixa etária de 16 ou 17 anos, empregadas com
carteira assinada os dados indicam: um total de 212 homens, destes 132 com carteira
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assinada e 80 em demais ocupações, um total de 193 mulheres, destas 120 com carteira
assinada e 73 em demais ocupações.

Com relação à distribuição, esse número representa cerca de 2,6% da população feminina
e masculina entre 10 a 13 anos no município ocupados, cerca de 13% da população
masculina com 14 ou 15 anos e cerca de 1,5% da feminina na mesma faixa etária,
ocupadas. Na faixa etária de 16 ou 17 anos, temos cerca de 65% da população masculina,
e 62% da população feminina ocupados.

Com relação à situação domiciliar, se a população ocupada se situa na zona rural ou
urbana do município, temos na faixa etária de 10 a 13 anos, 15 pessoas na zona urbana e
14 na zona rural; na faixa etária de 14 ou 15 anos, 24 pessoas na zona urbana e 13 na
zona rural; na faixa etária de 16 e 17 anos, 329 na zona urbana e 76 na zona rural.
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No gráfico acima podemos observar a distribuição entre a população de 16 e 17 anos,
empregada com carteira assinada e demais ocupações, por situação de domicílio. Dessa
forma visualiza-se que do total de 252 pessoas com carteira assinada, 212 situam-se na
zona urbana e 39 na zona rural. Do total de 154 de pessoas com demais ocupações, 117
estão na zona urbana e 37 na zona rural.

Quanto à distribuição da população ocupada em todas as faixas etárias consideradas, por
situação de domicílio, temos: na faixa etária de 10 a 13 anos: 1,6% na zona urbana e 9%
na zona rural; na faixa etária de 14 ou 15 anos temos: 5,5% na zona urbana e 13,8% na
zona rural; na faixa etária de 16 ou 17 anos temos: 61,1% na zona urbana e 71,9% na
população rural.
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Conforme dados do gráfico acima, em 2010 existiam 23 pessoas na faixa de 14 a 15 anos
não alfabetizadas no município.

Observa-se que cerca de 5% das pessoas entre 14 ou 15 anos de idade não ocupadas, são
analfabetas.
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Segundo dados do IBGE de 2010, 14 meninos de 10 a 13 anos, 28 homens e 10 mulheres
de 14 ou 15 anos e 88 homens e 111 mulheres de 16 ou 17 anos estavam fora do
ambiente escolar.

Na população de 14 a 15 anos que não frequentam a escola, temos cerca de 47% das
pessoas ocupadas e 36% das pessoas entre 16 ou 17 em situação igualitária.

Quanto ao ramo de atividade, temos em números absolutos: na agricultura, pecuária,
pesca e apicultura: 10 pessoas de 10 a 13 anos, 6 pessoas com 14 a 15 anos e 12 pessoas
com 16 ou 17 anos. No ramo de comércio, reparação de serviços automotores e
motocicletas, temos: 4 pessoas de 10 a 13 anos, 11 pessoas com 14 a 15 anos e 43
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pessoas com 16 ou 17 anos. Em outras atividades temos: 5 pessoas de 10 a 13 anos, 13
pessoas com 14 a 15 anos e 314 pessoas com 16 ou 17 anos.

Quanto ao percentual de pessoas por ramo de atividade, temos em números absolutos:
na agricultura, pecuária, pesca e apicultura: 33% das pessoas de 10 a 13 anos, 18% das
pessoas com 14 a 15 anos e 3% das pessoas com 16 ou 17 anos. No ramo de comércio
reparação de serviços automotores e motocicletas temos: 14% das pessoas de 10 a 13
anos, 28% das pessoas com 14 a 15 anos e 11% das pessoas com 16 ou 17 anos. Em
outras atividades temos: 19% das pessoas de 10 a 13 anos, 36% das pessoas com 14 a 15
anos e 77% das pessoas com 16 ou 17 anos.

Daqueles cidadãos que trabalham com carteira de trabalho assinada, as principais
ocupações são: 11,5% estão no ramo de comércio, reparação de veículos automotores e
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motocicletas e 77,8% em outras ocupações.

Daquelas nas demais ocupações, sem

carteira de trabalho assinada, temos: cerca de 7% na agricultura, pecuária, produção
florestal, pesca e apicultura, 9,7% em estão no ramo de comércio, reparação de veículos
automotores e motocicletas e 77,3% em outras ocupações.

Com relação a sua posição na situação de trabalho, temos trabalhando por conta própria
e empregadores 14 pessoas de 10 a 13 anos, 13 pessoas de 14 ou 15 anos e 31 pessoas de
16 ou 17 anos; trabalhando como empregados, 5 pessoas de 10 a 13 anos, 24 pessoas de
14 ou 15 anos e 374 pessoas de 16 ou 17 anos e empregados. Como trabalhadores na
produção para o próprio consumo, 10 pessoas de 10 a 13 anos.

Com relação à distribuição, esses números representam cerca de 18,6% de pessoas de 10
a 13 anos, 64,2% de pessoas com 14 ou 15 anos e 92,2% com 16 ou 17 anos trabalhando
como empregados. Desenvolvendo atividade remunerada por conta própria ou
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empregadores são 47,9% de pessoas de 10 a 13 anos, 35,8% de pessoas com 14 ou 15
anos e 7,8% de pessoas com 16 ou 17 anos. Temos ainda 33,5% da população entre 10 a
13 anos com trabalhadores para consumo próprio.

CADASTRO ÚNICO
Para

que

tal

sistema

funcione,

existe

o

Cadastro

Único

para

Programas

Sociais ou CadÚnico que é um instrumento de coleta de dados e informações com o
objetivo de identificar todas as famílias de baixa renda existentes no país para fins de
inclusão em programas de assistência social e redistribuição de renda.

O CADÚNICO é utilizado para seleção de beneficiários e integração de programas sociais
do Governo Federal voltados ao atendimento desse público. Além do Programa Bolsa
Família (PBF), principal usuário, o Cadastro Único é a porta de entrada para diversos
programas, tais como: Minha Casa Minha Vida, outros programas habitacionais, o Bolsa
Verde, o Tarifa Social de Energia Elétrica, o Telefone Popular, entre outros.
As informações constantes no Cadastro Único terão validade de dois anos, contados a
partir da data da última atualização. Após este período é necessário realizar atualização
ou revalidação dos dados.

Por meio desse sistema, é possível obter em números quantas famílias/indivíduos são
beneficiários do Programa de Bolsa Saúde da Família ou estão em situação de
vulnerabilidade.

De acordo com os dados de julho de 2013 do Cadastro Único, o município possui:
808 famílias cadastradas
253 famílias beneficiárias
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POPULAÇÃO EM EXTREMA POBREZA
Conforme os dados do Censo IBGE 2010, a população total do município era de 17.330
residentes, dos quais 131 estavam em situação de extrema pobreza, ou seja, com renda
domiciliar per capita abaixo de R$ 70,00. Isto aponta que 0,8% da população municipal
viviam nesta situação. Do total de extremamente pobres, 12 (9,0%) viviam no meio rural
e 119 (91,0%) no meio urbano.

A distribuição por faixa etária da população em extrema pobreza se encontra no gráfico:

Como se pode observar, na população em extrema pobreza, cerca de 25% são crianças e
adolescentes.

Nos indicadores de educação temos, todas as crianças/jovens em extrema pobreza
frequentam a rede pública de ensino.

Das pessoas com mais de 15 anos em extrema pobreza, 09 não sabiam ler ou escrever, o
que representa 9,0% dos extremamente pobres nessa faixa etária. Dentre eles, 05 eram
chefes de domicílio.
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RECURSOS FINANCEIROS
Para o ano de 2013 o município fez um pedido de suplementação, a partir da
identificação de 8 crianças cadastradas no Bolsa Família de 6 creches em seu território. O
pedido se encontra atualmente em análise. Em razão disso, com o Brasil Carinhoso, o
MDS suplementará em R$ 11.553,04 o repasse para creches.

Em 2013, o município não fez respectiva adesão para oferecer educação em tempo
integral em sua rede de ensino. Fique atento aos prazos e procedimentos que serão
divulgados para adesão relativa a 2014.

De janeiro de 2012 a junho de 2013, foram efetuadas 65 matrículas em cursos ofertados
pelo Pronatec Brasil Sem Miséria no município.

Para 2013, foi pactuada a oferta de 159 vagas do Pronatec Brasil Sem Miséria no
município.

Em termos financeiros, a movimentação destes programas no município pode ser
visualizada nos quadros abaixo.
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06. DIAGNÓSTICO SOCIOASSISTENCIAL DAS ÁREAS DE MAIOR VULNERABILIDADE DE
IBIRAMA
No município, a Lei Nº. 2.756, de 10 de Setembro de 2010, dispõe sobre a criação,
denominação e delimitação dos bairros, sendo: Centro, 25 de Julho, Taquaras, Areado,
São Miguel, Anchieta, Ponto Chic, Bela Vista, Progresso, Operário, Nova Stettin e
Dalbérgia.

Como áreas de maiores vulnerabilidades econômicas territoriais elencamos os seguintes
bairros por meio de dados obtidos pelos dados do Cadastro Único e Programa de
Transferência de Renda Bolsa Família:

No que se refere aos atendimentos do serviço de benefícios eventuais executado na
SMASH, percebe-se os bairro de maior vulnerabilidade no que se refere principalmente à
alimentação, auxílio funeral e natalidade, segue gráfico:
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Destacam-se, os bairros com maior índice de atendimentos no benefício eventual, os
seguintes bairros: Centro, Bela Vista, Ponto Chic, Taquaras, Progresso e ainda são
atendidas famílias da localidade Ressacada que pertence ao município de Apiúna,
entretanto, recebe atendimento da SMASH.

ZEIS (Zonas Especiais de Interesse Social)

São aglomerados que apresentam situações de inadequações habitacionais e
irregularidade, sejam urbanísticas com a ocupação de áreas de risco e de proteção
ambiental, seja fundiária quanto à propriedade da terra. Estas áreas, na maioria das
vezes, apresentam deficiências de infraestrutura e de acessibilidade e são ocupadas por
população de baixa renda.

Identificamos no município 07 assentamentos precários:

LOCALIDADE
Conjunto Habitacional Padre José Brandel
Loteamento Braatz
Loteamento Luizinho
Loteamento Belém
Serra São Miguel

BAIRRO
Bairro Operário
Bairro Bela Vista
Bairro Areado / Margens BR470
Bairro Areado / Margens BR470
Bairro São Miguel / Margens BR470
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Vila Panorama
Padre Anchieta

Bairro Anchieta / Margens BR470
Bairro Anchieta / Margens BR470

A seguir elencamos alguns equipamentos existentes nos bairros de maior vulnerabilidade
ou de risco socioeconômico:
BAIRROS

Anchieta

Areado

Centro

EQUIPAMENTOS
- Igreja (duas)
- Grupo de Idosos
- Unidade de Saúde (desativada a espera de
contratação de médicos para retomada das
atividades)
- Escola Municipal
- CEI (Centro de Educação Infantil)
- Igrejas (três)
- Grupo de Idosos
- ESF (Estratégia Saúde da Família)
- Associação de Moradores
- Associação Coral Infanto Juvenil Cativar
- CRAS (Centro de Referencia de Assistência
Social)
- Coral (três)
- Pastoral da Criança
- Secretaria de Assistência Social e Habitação
- Secretaria de Saúde
- Secretaria Educação Cultura e Esporte
- CAPS (Centro de Atenção Psicossocial)
- Conselho Tutelar
- Ministério Público
- Fórum
- Associação HansaHoehe
- Escola Estadual
- CEJA (Centro Educacional de Jovens e Adultos)
- Instituição de Ensino Privado
- Prefeitura Municipal
- Biblioteca Municipal
- CEI (Centro de Educação Infantil - em
construção)
- PAM (Posto de Atendimento Médico)
- Indústria do Conhecimento
- SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência)
- Casa do Artesanato
- SDR (Secretaria de Desenvolvimento Regional)
- GERED (Gerência Regional de Educação)
- Delegacia Polícia Civil
- Hospital
- Centro Espírita
- Igrejas (seis)
- Comunidade Terapêutica
- INSS (Instituto Nacional do Seguro Social)
- Sindicato (três)
- Associação de Aposentados e Pensionistas
- Pavilhão de Eventos
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Dalbérgia

Progresso

São Miguel

Ponto Chic

Bela Vista

Taquaras

- Grupo de Idosos (seis)
- Associação de Moradores
- Tele Centro
-Coral
- Igrejas (quatro)
- Clube de Mães
- CEI (Centro de Educação Infantil)
- ESF (Estratégia Saúde da Família)
- Escola Estadual
- CEI (Centro de Educação Infantil)
- ESF (Estratégia Saúde da Família)
- Associação de Moradores
- Grupo de Idosos
- ESF (Estratégia Saúde da Família)
- CEI (Centro de Educação Infantil)
- Escola Municipal
- Igrejas (três)
- Associação de Moradores
- Grupo de Idosos
-ESF (Estratégia Saúde da Família)
-CEI (Centro de Educação Infantil)
-Associação de Moradores (duas)
-Escola Municipal
-Igrejas (cinco)
-Grupo de Idosos (dois)
- Pastoral do Idoso
- Escola Estadual
- Universidade Estadual
- Instituto Federal Catarinense
- Associação de Moradores
- Grupo de Idosos
- Clube de mães
- Creche domiciliar privada
- Igrejas (cinco)
- Igreja
- Centro de eventos
- CEI (Centro de Educação Infantil)
- Grupo de Idosos
- Unidade de Saúde (desativada a espera de
contratação de médicos para a retomada das
atividades)

07. A REDE SOCIOASSISTENCIAL
A rede socioassistencial de Ibirama é composta por um conjunto integrado de serviços,
executados diretamente pela Secretaria Municipal de Assistência Social ou em parceria
com entidades conveniadas que compõem de maneira integrada e articulada a rede de
serviços de assistência social do município. No total, o município conta com: um CRAS,
duas entidades não governamentais que desenvolvem o Serviço Convivência e
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Fortalecimento de Vínculos, uma Central do CADÚNICO e sede administrativa que é
dividida com o CRAS.

As atividades e ações exercidas pela SMASH estão descritas a seguir.

7.1. REDE PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7.1.1 Proteção Social Básica
A Política Nacional de Assistência Social (Resolução nº 145, de 15 de outubro de 2004 do
Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS), estabelece que o objetivo da Proteção
Social Básica é de “Prevenir situações de risco, desenvolvendo potencialidades e
aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários”. O público alvo é “a
população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente de pobreza,
privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, dentre outros)
e/ou fragilidade de vínculos afetivos relacionais e fortalecimento social (discriminações
etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências dentre outras)”. Essa proteção prevê o
desenvolvimento de serviços, programas e projetos locais de acolhimento, convivência e
socialização de famílias e de indivíduos, conforme identificação da situação de
vulnerabilidade apresentada. Esses serviços e programas deverão incluir as pessoas com
deficiência e ser organizado em rede, de modo a inseri-las nas diversas ações ofertadas.

De acordo com as diretrizes da Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais
(Resolução nº 109 de 11/12/2009), a SEMDES procedeu à reorganização da rede,
seguindo a seguinte descrição:

a) Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF.
b) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.
c) Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosas.

O município de Ibirama possui um Centro de Referência da Assistência Social- CRAS,
localizado no centro do município que iniciou sua implantação em 2010, havendo o
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reordenamento dos serviços em 2011, visto a sua concepção de porta de entrada para a
rede socioassistencial da Proteção Social Básica. O CRAS Centro localiza-se anexo à
estrutura física da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, e atende as
demandas de Proteção Social Básica dos bairros Centro, Bela Vista, Anchieta, Taquaras,
Areado, São Miguel e Operário, tendo por objetivo garantir a referência a 2.500 famílias,
com meta de atendimento de 500 famílias ao ano. O CRAS é uma unidade de Proteção
Social Básica do SUAS, que tem por objetivo prevenir a ocorrência de situações de
vulnerabilidades e riscos sociais nos territórios, por meio do desenvolvimento de
potencialidades e aquisições, do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, e
da ampliação do acesso aos direitos de cidadania.

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

O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF consiste no trabalho social
com famílias, de caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a função protetiva
das mesmas, prevenir a ruptura dos seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de
direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida. Prevê o desenvolvimento de
potencialidades e aquisições das famílias e o fortalecimento de vínculos familiares e
comunitários, por meio de ações de caráter preventivo, protetivo e proativo.

O trabalho social do PAIF utiliza também de ações nas áreas culturais para o
cumprimento de seus objetivos, de modo a ampliar o universo informacional e
proporcionar novas vivências às famílias usuárias do serviço. Realiza ações com famílias
que possuem pessoas que precisam de cuidado, com foco na troca de informações sobre
questões relativas à primeira infância, a adolescência, à juventude, o envelhecimento e
deficiências a fim de promover espaços para troca de experiências, expressão de
dificuldades e reconhecimento de possibilidades. Tem por princípios norteadores a
universalidade e gratuidade de atendimento ofertado necessariamente no Centro de
Referência de Assistência Social (CRAS).
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Todos os serviços da proteção social básica, desenvolvidos no território de abrangência
do CRAS, em especial os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, bem como
o Serviço de Proteção Social Básica, no Domicílio, para Pessoas com Deficiência e Idosas,
devem ser a ele referenciado e manter articulação com o PAIF. É a partir dos trabalhos
com famílias no serviço PAIF que se organizam os serviços referenciados ao CRAS. A
articulação dos serviços socioassistenciais do território com o PAIF garante o
desenvolvimento do trabalho social com as famílias dos usuários desses serviços,
permitindo identificar suas demandas e potencialidades dentro da perspectiva familiar,
rompendo com o atendimento segmentado e descontextualizado das situações de
vulnerabilidade social vivenciadas.

Dentre as ações do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família destacamos: a
acolhida,

oficinas

com

famílias,

ação

comunitária,

ação

particularizada

e

encaminhamentos.

A acolhida é o primeiro contato da família ou indivíduo com o CRAS, onde são ouvidas
suas necessidades, focalizando a queixa ou demanda principal. É uma estratégia
fundamental para a criação e o fortalecimento do vínculo entre o CRAS, família e
comunidade. A acolhida também pode se dar na forma grupal onde os participantes
podem perceber que muitos de seus problemas são também da comunidade. Os
participantes, tanto acolhida grupal ou na acolhida individual/familiar devem ter
conhecimento sobre o funcionamento do CRAS enquanto espaço público de referência,
onde lhes são ofertadas informações, orientações e serviços, programas, projetos.

Já nas ações particularizadas a equipe técnica do CRAS Centro presta o atendimento às
famílias e/ou alguns membros após a acolhida, que pode ser tanto no espaço do CRAS ou
no domicílio. Neste tipo de atendimento conhecemos a dinâmica familiar, prestamos
atendimento mais específico que pode ocasionar em encaminhamentos para a Proteção
Social Especial ou para o Sistema de Garantias de Direitos.
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Nas oficinas com famílias destacamos as de Trabalhos Socioeducativas, tendo como
público prioritário as pessoas inscritas no Cadastro Único do Governo Federal e/ou Bolsa
Família e pessoas da comunidade em geral.

O Centro de Referência de Assistência Social – CRAS de Ibirama realiza em sete
comunidades as oficinas, de acordo com a demanda que apresentada em cada uma.
Com esta nova proposta procurou-se estar estreitando o contato com as famílias e
indivíduos com o objetivo de prevenir situações de risco social por meio do
desenvolvimento de potencialidades, além de promover um espaço de informação,
aprendizado e troca de experiências; fortalecer a autoestima dos usuários, reduzindo
possíveis danos familiares que podem ser originados pela falta de informação; divulgar
informações sobre as políticas do SUAS, CRAS e Assistência Social e suas funções;
incentivar a busca por informações e direitos. Através desta ação conseguimos obter
como resultado o incentivo do fortalecimento de vínculos comunitário e levar ao
conhecimento destes usuários possíveis formas de agregar valor ao produto que estão
aprendendo a confeccionar e tornando possível a sua comercialização.

A metodologia do projeto compreende realizar encontros periódicos com profissional
habilitado com acolhimento, abertura motivacional e educativa. Após este momento
inicia-se a oficina de trabalhos manuais com profissional convidado que tenha intimidade
com o artesanato oferecido ao grupo; providenciar material necessário para a oficina,
bem como instrutor capacitado para a realização da mesma; oferecer um café durante a
oficina; fazer a avaliação do encontro com todas as participantes, levantando sugestões;
além de disponibilizar o convite para a participação de outras oficinas, bem como de
outras atividades oferecidas pelo CRAS Centro, Secretaria Municipal de Assistência Social
e Habitação e Prefeitura Municipal de Ibirama.

As oficinas acontecem às quintas-feiras, podendo sofrer alterações caso necessário, tanto
em relação ao dia quanto as localidades. No período matutino ocorrem das 09h00min11h00min e no período vespertino das 14h30min-16h30min.
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Segue tabela com locais e datas das oficinas oferecidas no ano de 2013.
SSM
06/06
manhã
04/07
Tarde
01/08
manhã
05/09
Tarde
03/10
manhã
07/11
Tarde

VILA
PANORAMA
06/06
tarde
04/07
manhã
01/08
tarde
05/09
manhã
03/10
tarde
07/11
manhã

PONTO
CHIC
13/06
manhã
11/07
tarde
08/08
manhã
12/09
tarde
10/10
manhã
14/11
tarde

CENTRO
13/06
tarde
11/07
manhã
08/08
tarde
12/09
manhã
10/10
tarde
14/11
manhã

RAFAEL
ALTO
20/06
manhã
18/07
Tarde
15/08
manhã
19/09
Tarde
17/10
manhã
21/11
Tarde

SELIN

DALBÉRGIA

20/06
tarde
18/07
manhã
15/08
tarde
19/09
manhã
17/10
tarde
21/11
manhã

27/06
manhã
25/07
tarde
22/08
manhã
26/09
tarde
24/10
manhã
28/11
tarde

No mês de dezembro será realizado o encerramento com as pessoas que participaram
das oficinas de trabalhos socioeducativos e do Serviço de Convivência e Fortalecimento
de Vínculos.

No período de janeiro a setembro de 2013 participaram das oficinas de trabalhos
socioeducativas 262 pessoas, conforme a tabela abaixo:
NOME DA OFICINA

MÊS

PARTICIPANTES

Customização de Havaianas

Fevereiro

09

Pingente de Cortinas

Fevereiro

04

Vagonite

Março

04

Pintura em Pano de Copa

Junho

54

Julho

55

Agosto

54

Setembro

82

Pintura em Pano de Copa – motivo Natal
Tudo em Feltro
Sabão a frio, amaciante e alvejante

Ainda nas Oficinas com Famílias, o CRAS Centro desenvolve as Oficinas de Cunho
Educativo, que são encontros previamente organizados, com um conjunto de famílias,
visando promover o alcance de aquisições, em especial o fortalecimento dos laços
comunitários, o acesso a direitos, o protagonismo, a participação social e a prevenção de
riscos. Esses encontros buscam suscitar uma reflexão sobre determinado tema de
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interesse das famílias, sobre vulnerabilidades e riscos ou potencialidades identificadas no
território.

São realizadas sempre as quartas-feiras no período matutino em um espaço cedido por
uma associação do município. É organizado pela Gerente do CRAS com o apoio técnico da
assistente social. Em sua maioria temos como participantes as mulheres, algumas
acompanhadas por seus filhos.

No período de janeiro a setembro de 2013 participaram destes encontros 408 pessoas.
Segue o quadro com as palestras ofertadas desde o início de 2013.
DATAS

TEMA

PROFISSIONAL/ENTIDADE

PARTICIPANTES

06/02

Prevenção de Acidentes

11

13/02

Desenvolvimento Infantil

20/02

Violência

Corpo de Bombeiros Voluntários de
Ibirama
Psicóloga Jésita da Gestão da Secretaria
Municipal de Assistência Social e
Habitação
Gean/Taíse - EEB Eliseu Guilherme

06/03

Dores nas Costas

Michele – Ed. Física Rio do Sul

11

13/03

O jogo e a aprendizagem

10

20/03

A importância da participação dos

Profª Simone – Atividades Físicas da
Secretaria Municipal de Assistência Social
e Habitação
Diretora: Thalita Fusinato – Gertrud
Aichinger
Renata Toigo - Advogada

06

Juliana - Assistente Social INSS

10

08

pais na vida escolar
27/03

Cuidado com a Utilização de

07

05

17

Mídias
03/04

Previdência Social: Direitos e
Deveres. (Direito do Idoso,
aposentadoria, pensão, Loas, etc.)

10/04

Nutrição infantil

17/04

Tabagismo

Nutricionista Daniela – Hospital Dr.
Waldomiro Colautti
Enfermeiro Davi – Ponto Chic

24/04

Prevenção de Drogas

Policial Nilberto

05

08/05

Alimentação Saudável (colesterol,

Dra. Nicia Estratégia Saúde da Família Centro

04

Dr. Alisson Dentista do Centro de
Especialidades Odontológicas
Renata Toigo

08

triglicerídeos, etc...)
15/05

Higiene Bucal

22/05

Cuidado com a Utilização de

11

12

Mídias

51

29/05

Tabagismo

Enfermeiro Davi – Ponto Chic

15

05/06

Cuidados com a Automedicação

10

12/06

Alienação Parental

Dr. Marcos - Médico Estratégia Saúde da
Família - Progresso
Oficial da Infância e Juventude -Eder

19/06

Bulling

Sônia Machado – Conselheira Tutelar

08

26/06

DST

15

03/07

Nutrição na Terceira Idade –

Dr. Daniel Estratégia Saúde da Família –
Serra São Miguel
Nutricionista Daniela – Hospital Dr.
Waldomiro Colautti

Cuidados

19

18

10/07

Ibirama sem dengue

Creusa e Mara

17

17/07

Alienação Parental

Oficial da Infância e Juventude -Eder

14

24/07

Cuidados com a Automedicação

09

31/07

Orientação Profissional/

Dr. Marco – Estratégia Saúde da Família Progresso
Fanni Wippel - Udesc

11

Repensando sobre suas escolhas
07/08

Estatuto do Idoso

Ilda Valentim - Advogada

11

14/08

Trabalho Infantil

Cynthia Rocha – Psicóloga CRAS

08

21/08

Ibirama sem dengue

Creusa e Mara

11

28/08

Prevenção de Acidentes

Corpo de Bombeiros Voluntários de
Ibirama - Saulo

08

Domésticos
04/09

Qualidade da Água e Saúde

Rafael Reinicke – Vigilância Sanitária

07

11/09

Condicionalidades do Programa
Bolsa Família e PRONATEC
Família – A Necessidade e a

Sandra Backmann – Técnica do CadÚnico
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Narci Frizi - Psicóloga

14

Juliana - Assistente Social INSS

16

05

4

18/09

importância da Vinculação
25/09

02/10

Previdência Social: Direitos e
Deveres. (Direito do Idoso,
aposentadoria, pensão, Loas, etc.)
Higiene Bucal - Câncer Bucal

09/10

Serviços do CAPS

16/10

Dinâmica Auto estima e

23/10

O Trabalho da Cruz Azul

Dr. Alisson Dentista do Centro de
Especialidades Odontológicas
Psicóloga e Coordenadora Graciela Alves
do Centro de Atenção Psicossocial -CAPS
Psicóloga Jésita da Gestão da Secretaria
Municipal de Assistência Social e
Habitação
Marli / Verner

30/10

Violência Doméstica

Sônia Machado / Conselheira Tutelar

06/11

Ibirama sem dengue

Creusa

13/11

Serviço Social do Hospital

Assistentes Sociais
Andenice/Silmeri/Sabrina

27/11

Pastoral da Criança

Ivonete

04/12

Encerramento – PAIF

afetividade

11
5

20

20/11
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Os encaminhamentos realizados pelo CRAS Centro são processos de orientação e
direcionamento das famílias ou algum membro, para demais serviços socioassistenciais,
acesso a benefícios assistenciais, programas de transferência de renda e políticas
setoriais.

B) Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

No que se referem ao SCFV, estes ainda não são desenvolvidos na Secretaria Municipal
de acordo como preconiza a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, porém,
há duas entidades não governamentais que desenvolvem estes serviços na modalidade
de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo.

Em relação ao SCFV, nas faixas etárias de 0 a 6 anos, 7 a 15 e 16 a 17 anos, a Associação
Coral Infanto Juvenil Cativar atende crianças e adolescentes de 06 anos aos 17 anos. A
finalidade desta é cultivar o canto coral, cooperando com o aperfeiçoamento cultural da
população, ensinando e promovendo consertos e apresentações públicas e a prática de
instrumentos musicais, oferecer às crianças e adolescentes uma vivência artística, física,
intelectual, desenvolvendo a socialização, através do canto coral e prática instrumental.
Proporcionam espaços de desenvolvimento integral das crianças e adolescentes e de suas
famílias, fortalecendo os vínculos familiares através de várias atividades propostas.
Salienta-se que esta entidade possui inscrição no Conselho Municipal de Assistência
Social.

Em relação ao SCFV, com pessoas com deficiência, o município conta com o atendimento
da APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibirama, que atualmente
atende 69 pessoas. Conta com uma equipe multiprofissional: assistente social,
fonoaudióloga, psicóloga, fisioterapeuta e neurologista.
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A Prefeitura mantém convênio com a entidade, e através deste apoio entendemos que a
APAE realiza no município o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para
pessoas com deficiência.

A partir desta situação entende-se que existe a necessidade de planejar e implementar o
serviço de convivência e fortalecimento executado pela Política de assistência Social
municipal para pessoas com deficiência e outros grupos de acordo com a Tipificação
Nacional, sobretudo aquelas que hoje não recebem nenhum tipo de atendimento.

C) Acompanhamento das famílias em descumprimento de Condicionalidades

De acordo com a Instrução Operacional nº33 da Secretaria Nacional de Renda e Cidadania
- SENARC/MDS as condicionalidades do Programa Bolsa Família visam reforçar o acesso
das famílias beneficiárias a esses serviços, de forma a contribuir para a ruptura do ciclo
intergeracional de pobreza. O descumprimento de condicionalidades está associado às
vulnerabilidades sociais presentes nas famílias. As condicionalidades do Programa Bolsa
Família são compromissos assumidos pelo poder público e pelas famílias beneficiárias nas
áreas de Saúde e Educação.

As famílias que descumprem esses compromissos entram em acompanhamento
socioassistencial para reduzir as vulnerabilidades e propiciar o acesso aos serviços de
educação e de saúde. São acompanhadas pela assistente social do CRAS Centro através
de palestra, acompanhamento individualizado e visita domiciliar. Contamos com 23
famílias acompanhadas neste processo. A Secretaria Municipal de Saúde bem como a
Secretaria Municipal de Educação e a técnica do Cadastro Único também participam de
ações relacionadas ao acompanhamento destas famílias.

7.1.2. Proteção Social Especial
No âmbito do SUAS, a Proteção Social Especial (PSE) organiza a oferta de serviços,
programas e projetos de caráter especializado, destinado a famílias e indivíduos em
situação de risco pessoal e social, por violação de direitos. Sua atuação direciona-se a
54

situações que, concretamente, demandam do trabalho social especializado no SUAS,
como: violência física e psicológica; abandono; abuso ou exploração sexual; situação de
rua; trabalho infantil; cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto;
afastamento do convívio familiar. Possui dois níveis de complexidades, sendo eles de
média e alta complexidade, conforme descritos a seguir:

7.1.2.1 Média Complexidade

Oferta de atendimento especializado a famílias e indivíduos que vivenciam situações de
vulnerabilidade, com direitos violados, geralmente inseridos no núcleo familiar. A
convivência familiar está mantida, embora os vínculos possam estar fragilizados ou até
mesmo ameaçados. No município são ofertados os seguintes serviços:

a) Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos –
PAEFI;
b) Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida
Socioeducativa de Liberdade Assistida – LA, e de Prestação de Serviços à
Comunidade – PSC;

a) Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI
De acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, da Resolução n° 109,
de 11 de novembro de 2009, este é um serviço de apoio, orientação e acompanhamento
a famílias com um ou mais de seus membros em situação de ameaça ou violação de
direitos. Compreende atenções e orientações direcionadas para a promoção de direitos, a
preservação e o fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e sociais e para o
fortalecimento da função protetiva das famílias diante do conjunto de condições que as
submetem a situações de vulnerabilidade, risco pessoal e social. O atendimento
fundamenta-se no respeito à heterogeneidade, potencialidades, valores, crenças e
identidades das famílias. O serviço articula-se com as atividades e atenções prestadas às
famílias nos demais serviços socioassistenciais, nas diversas políticas públicas e com os
demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos.
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O PAEFI está preparado para atender famílias e indivíduos que vivenciam violações de
direitos por ocorrência de: violência física, psicológica e negligência; violência sexual
(abuso e/ou exploração sexual); afastamento do convívio familiar devido à aplicação de
medida socioeducativa ou medida de proteção; tráfico de pessoas; situação de rua e
mendicância; abandono; vivência de trabalho infantil; discriminação em decorrência da
orientação sexual e/ou raça/etnia; outras formas de violação de direitos decorrentes de
discriminações/submissões a situações que provocam danos e agravos a sua condição de
vida e os impedem de usufruir autonomia e bem estar; descumprimento de
condicionalidades do PBF e do PETI em decorrência de violação de direitos.

Em Ibirama, por meio deste serviço, desde o início deste ano até o final do mês de agosto
de 2013, foram atendidas 64 famílias em que um ou mais de seus membros vivenciaram
violação de direitos:

I – Famílias atendidas em que crianças ou adolescentes foram vítimas:

DEMANDA
Violência física e/ou psicológica;
Abuso sexual
Negligência
Alienação parental
Negligência cometida contra criança com deficiência
Afastamento do convívio familiar

NÚMERO DE REGISTROS
06
10
20
03
01
03

Como demonstrado na tabela acima, foram atendidas 43 famílias onde crianças ou
adolescentes tiveram seus direitos violados, sendo 06 por violência física ou psicológica;
10 por abuso sexual; 20 por negligência; 03 por alienação parental; 01 por negligência
cometida contra criança com deficiência e 03 por afastamento do convívio familiar, (01
por aplicação de medida protetiva e 02 por medida Socioeducativa). Em uma mesma
família pode haver uma ou mais crianças que tiveram seus direitos violados.
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II – Famílias atendidas em que idosos foram vítimas:

DEMANDA

NÚMERO DE REGISTROS

Violência física e/ou psicológica;

05

Negligência

11

No período já mencionado, foram atendidas 16 famílias em que idosos foram vítimas de
violação de direitos, sendo 05 por violência física ou psicológica e 11 casos por
negligência. Muitos destes casos foram encaminhados para atendimento por denúncia
realizada por meio do Disque Direitos Humanos – 100.

III – Famílias atendidas em que mulheres foram vítimas:

DEMANDA

NÚMERO DE REGISTROS

Violência física e/ou psicológica;

03

Neste ano foram atendidas 03 famílias em que mulheres foram vítimas de violência física
e psicológica. Após realizarem a denúncia e representarem seus agressores, estas
mulheres afirmaram não ter interesse em continuar o acompanhamento.

IV - Famílias atendidas em que pessoas com deficiência foram vítimas:

DEMANDA

NÚMERO DE REGISTROS

Violência física e/ou psicológica;

01

Negligência

01

Na tabela acima demonstramos a quantidade de famílias atendidas neste período em que
as vítimas foram pessoas com deficiência, sendo 01 por sofrer violência física e
psicológica e 01 por negligência. Os atendimentos são realizados tanto com as vitimas
quanto com as pessoas responsáveis pelos cuidados desta.

Este serviço é oferecido na Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, pela
equipe técnica da Gestão, devido ao município não possuir CREAS. A equipe técnica é
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composta por uma assistente social e uma psicóloga, sendo que ambas articulam todos os
outros serviços relativos ao nível da Proteção Social de Média e Alta Complexidade.
Tendo em vista que a equipe técnica é limitada e o intenso fluxo de trabalho, neste
serviço há cerca de sete famílias em demanda reprimida no momento.

b) Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida
Socioeducativa de Liberdade Assistida – LA, e de Prestação de Serviços à Comunidade –
PSC.

O serviço tem por finalidade prover atenção socioassistencial e acompanhamento a
adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto,
determinadas judicialmente. Deve contribuir para o acesso aos direitos e para a
ressignificação de valores na vida pessoal e social dos adolescentes e jovens. Para a oferta
do serviço faz-se necessário à observância da responsabilização face ao ato infracional
praticado, cujos direitos e obrigações devem ser assegurados de acordo com as
legislações e normativas específicas para o cumprimento da medida.

No acompanhamento da medida de Prestação de Serviços à Comunidade, o serviço
deverá identificar no município os locais para a prestação de serviços, a exemplo de:
entidades sociais, programas comunitários, hospitais, escolas e outros serviços
governamentais. A prestação dos serviços deverá ser configurar em tarefas gratuitas e de
interesse geral. A inserção do adolescente em qualquer dessas alternativas deve ser
compatível com suas aptidões e favorecedora de seu desenvolvimento pessoal e social.

ADOLESCENTES ATENDIDOS PARA CUMPRIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À
COMUNIDADE DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2013
Sexo F Sexo M Cumpriram
Não cumprem Em cumprimento Receberam
medida de
internação
0
26
6
4
13
2

Mudaram de
município
1

Em Ibirama, desde o início deste ano até o momento, foram atendidos neste serviço 26
adolescentes para cumprimento de prestação de serviço a comunidade, sendo todos do
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sexo masculino. Destes, 6 adolescentes terminaram de cumprir; 1 adolescente mudou de
município; 2 adolescentes receberam medida de internação, sendo que um encontra-se
internado ainda e o outro retornou ao município, recebendo medida de liberdade
assistida; 4 adolescentes não cumprem a medida aplicada aos mesmos e 13 adolescentes
estão em cumprimento.
Foram atendidos ainda 6 adolescentes para cumprimento de liberdade assistida, sendo
que 3 destes não estão cumprindo e os demais encontram-se em cumprimento.

Este serviço é executado pela técnica de psicologia, sendo esta vinculada a Gestão da
Secretaria e atuante nos demais serviços oferecidos. Atualmente há apenas duas
entidades que recebem encaminhamentos de adolescentes para prestação de serviço
comunitário, e os orientadores de L.A. são pessoas que compõe a rede de atendimento a
crianças e adolescentes. Diante das dificuldades encontradas na execução deste serviço,
recentemente foi aprovado um projeto para formação da rede de atendimento às
Medidas Socioeducativas do município, sendo que está se iniciando seu desenvolvimento.
Esta aprovação ocorreu por meio do CMDCA, através do Edital do FIA 01/2013.

7.1.2.2 Alta Complexidade

Este nível de complexidade oferta atendimento às famílias e indivíduos que se encontram
em situação de abandono, ameaça ou violação de direitos, necessitando de acolhimento
provisório, fora de seu núcleo familiar de origem.

Esses serviços visam garantir a proteção integral a indivíduos ou famílias em situação de
risco pessoal e social, com vínculos familiares rompidos ou extremamente fragilizados,
por meio de serviços que garantam o acolhimento em ambiente com estrutura física
adequada, oferecendo condições de moradia, higiene, salubridade, segurança,
acessibilidade e privacidade. Os serviços também devem assegurar o fortalecimento dos
vínculos familiares e/ou comunitários e o desenvolvimento da autonomia dos usuários.
Tendo em vista a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009, que dispõe sobre a
Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, quatro serviços compõem a PSE de
Alta Complexidade: Serviço de Acolhimento Institucional (que poderá ser desenvolvido
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nas modalidades de abrigo institucional, casa-lar, casa de passagem ou residência
inclusiva); Serviço de Acolhimento em República; Serviço de Acolhimento em Família
Acolhedora; e Serviço de Proteção em situações de Calamidade Pública e de Emergência.

b) Serviço de Acolhimento Institucional

Em Ibirama não há entidades de acolhimento, pois não se tem demanda para tal.
Atualmente possui convênio com um abrigo institucional para crianças e adolescente com
outro município, sendo que há uma criança e um adolescente provenientes de nosso
município que estão acolhidos nesta entidade. As famílias destas crianças acolhidas são
acompanhadas pela Equipe Técnica que compõe a Gestão da Secretaria Municipal de
Assistência Social e Habitação.

b) Serviço de Proteção em Situações de Calamidade Pública e de Emergência

Tendo em vista o que dispõe a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais
(Resolução 109/2009), este serviço promove o apoio a população atingida por situações
de emergência e calamidade pública, com oferta de alojamentos provisórios, atenções e
provisões materiais, conforme as necessidades verificadas.

Em situações de emergência, a Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação,
atua em articulação com o Departamento de Defesa Civil e demais secretarias municipais
para a minimização dos danos ocasionados.

7.3 OUTROS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
HABITAÇÃO
Acompanhamento de grupos de idosos

São realizados acompanhamentos nos grupos de forma variada: semanalmente,
quinzenalmente, e mensalmente. Dos 27 grupos (Particulares), dois são de Dança Sênior.
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No total participam destas atividades organizadas pelos grupos e apoiadas pela
Prefeitura, aproximadamente 792 idosos.

São desenvolvidas pelos grupos atividades diversas tais como: atividades religiosas,
culturais, esportivas, visitação entre os grupos, participação de eventos folclóricos,
viagens para eventos externos, participação em festas de emancipação política de outros
Municípios e Eventos realizados em Ibirama.

No ano de 2013 realizou-se a reunião com as Coordenadoras dos GRUPOS e com os
grupos individualmente, momento em que os participantes fizeram relatos de experiência
de vida e projetos que gostariam que fossem realizados por meio da Prefeitura e
Secretaria Municipal da Assistência Social Habitação e Prefeitura de Ibirama.

Atividades Físicas Orientadas para Idosos

Tem por objetivo oferecer aos idosos atividades orientada e de qualidade com o intuito
de contribuir no processo de envelhecimento saudável, melhorar a qualidade de vida,
autoestima, aumentar os laços de amizade, novas possibilidades de movimentos e
autonomia na vida diária.

As atividades Físicas acontecem semanalmente e está disponível para todo o município,
sendo que no momento atende um número de 130 idosos com alongamento, caminhada,
ginástica, esportes adaptados (voleibol e basquetebol), dinâmicas e dança.

Dança Coreográfica para Idosos

A dança acontece semanalmente com um grupo de 11 idosos e permite com que o
profissional e seus integrantes trabalhem na construção e elaboração de uma obra,
levando a cada indivíduo a percepção e participação da construção de cada trabalho e
cada mensagem que irá transmitir às demais pessoas. Permitindo que os mesmos
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percebam suas limitações, potencialidades e suas conquistas e assim contribuindo com o
desenvolvimento integral do indivíduo, na sua relação com o outro e com a sociedade.

Jogos Municipais dos Idosos

Os Jogos Municipais dos Idosos tem por finalidade desenvolver atividades esportivas,
recreativas, artísticas e sócio-culturais, favorecendo o lazer a e melhoria da qualidade de
vida das pessoas da terceira idade. Valorizando e estimulando a prática esportiva, como
fator de promoção de saúde e bem estar social. As modalidades desenvolvidas envolvem
caminhada, basquetebol e voleibol adaptado, canastra, dominó, truco, bocha, bolão,
dança coreográfica e dança de salão.

7.4 BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS
Os Benefícios Assistenciais no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) são
prestados de forma articulada às demais garantias, o que representa um trabalho
continuado com as famílias atendidas, com objetivo de incluí-las nos serviços previstos,
além de promover a superação das situações de vulnerabilidade. Os Benefícios
Assistenciais se dividem em duas modalidades direcionadas a públicos específicos: o
Benefício de Prestação Continuada (BPC) e os Benefícios Eventuais.

A - Benefício de Prestação Continuada (BPC)

O Benefício de Prestação continuada da Assistência Social – BPC, foi instituído pela
Constituição Federal de 1988 e regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência Social –
LOAS, Lei nº 8.742, de 7/12/1993; pelas Leis nº 12.435, de 06/07/2011 e nº 12.470, de
31/08/2011, que alteram dispositivos da LOAS e pelos Decretos nº 6.214, de 26 de
setembro de 2007 e nº 6.564, de 12 de setembro de 2008.

O BPC é um benefício da Política de Assistência Social, que integra a Proteção Social
Básica no âmbito do Sistema Único de Assistência Social – SUAS e para acessá-lo não é
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necessário ter contribuído com a Previdência Social. Trata-se de um benefício individual,
não vitalício e intransferível, que assegura a transferência mensal de 1 (um) salário
mínimo ao idoso, com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais, e à pessoa com deficiência, de
qualquer idade, com impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual
ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua
participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais
pessoas. Em ambos os casos, devem comprovar que não possuem meios de garantir o
próprio sustento, nem tê-lo provido por sua família. A renda mensal familiar per capita
deve ser inferior a ¼ (um quarto) do salário mínimo vigente.

BPC - Benefício de Prestação Continuada - (Período 08/2013)
Beneficiários
Pessoa(s) com

Valor Mensal

Acumulado

116

R$ 78.617,74

R$ 626.230,05

17

R$ 10.848,40

R$ 91.892,60

deficiência
Idosos

Na respectiva tabela, é possível compreender que no município há 116 pessoas
recebendo BPC Deficiência e 17 idosos acima de 65 que recebem o Benefício de Prestação
Continuada. Destes, poucos possuem o cadastro único. Porém, no ano de 2012 foi
realizada uma grande busca ativa, onde se compreendeu que a maioria não o fez com
receio perder o benefício.

B - Benefícios Eventuais

Os Benefícios Eventuais são assegurados pelo artigo 22 da Lei Nº 8.742, de 07 de
dezembro de 1993, Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS, alterada pela Lei Nº 12.435,
de 06 de julho de 2011, e integram organicamente as garantias do Sistema Único de
Assistência Social - SUAS.
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São benefícios da Política de Assistência Social, de caráter suplementar e provisório,
prestados aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de
vulnerabilidade temporária e de calamidade pública.

Os Benefícios Eventuais no âmbito da Política de Assistência Social configuram-se como
direitos sociais instituídos legalmente. Visam o atendimento das necessidades humanas
básicas e devem ser integrados aos demais serviços, programas, projetos e benefícios de
assistência social no município, contribuindo dessa forma, com o fortalecimento das
potencialidades de indivíduos e familiares.

Em conformidade com as alterações promovidas na LOAS pela Lei Nº 12.435/2011, a
concessão e o valor dos Benefícios Eventuais devem ser definidos pelos Municípios,
Estados e Distrito Federal e previstos nas respectivas leis orçamentárias anuais, com base
em critérios e prazos estabelecidos pelos respectivos Conselhos de Assistência Social.

O Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, por meio da Resolução Nº 212, de 19
de outubro de 2006, e a União, por intermédio do Decreto Nº 6.307, de 14 de dezembro
de 2007, estabeleceram critérios orientadores para a regulamentação e provisão de
Benefícios Eventuais no âmbito da Política Pública de Assistência Social pelos Municípios,
Estados e Distrito Federal.
A oferta de benefícios eventuais pode ocorrer mediante apresentação de demandas, por
parte de indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade ou por identificação dessas
situações quanto ao atendimento dos usuários nos serviços sócio-assistenciais e do
acompanhamento sócio - familiar no âmbito da Proteção Social Básica – PSB e Proteção
Social Especial – PSE.

Para que os benefícios eventuais sejam efetivados como direito social, devem ser
prestados de forma integral à rede de serviços sócio-assistenciais e/ou em outras políticas
setoriais com agilidade e presteza, de modo a proporcionar o fortalecimento das
potencialidades de indivíduos e familiares, dos vínculos familiares e da convivência e
participação comunitária.
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Na LOAS estão previstas quatro modalidades de Benefícios Eventuais:

Natalidade – para atender preferencialmente:
 Necessidades do bebê que nascerá;
 Apoio à mãe nos casos em que o bebê nasce morto ou morre logo após o
nascimento;
 Apoio à família no caso de morte da mãe.

Funeral – para atender preferencialmente:
 Despesas de urna funerária, velório e sepultamento;
 Necessidades urgentes da família advindas da morte de um de seus provedores ou
membros;
 Ressarcimento, no caso da ausência do Benefício Eventual no momento necessário.

Vulnerabilidade Temporária - para o enfrentamento de situações de riscos, perdas e
danos à integridade da pessoa e/ou de sua família e podem decorrer de:
 Falta de acesso a condições e meios para suprir a reprodução social cotidiana do
solicitante e de sua família, principalmente a de alimentação;
 Falta de documentação;
 Falta de domicílio;
 Situação de abandono ou impossibilidade de garantir abrigo aos filhos;
 Perda circunstancial decorrente da ruptura de vínculos familiares, da presença de
violência física ou psicológica na família ou por situações de ameaça à vida;
 Desastres e de calamidade pública;
 Outras situações sociais que comprometam a sobrevivência.
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Calamidade Pública - Para o atendimento das vítimas de calamidade pública, de modo a
garantir a sobrevivência e a reconstrução da autonomia destas.

É o reconhecimento pelo poder público de situação anormal, advinda de baixas ou altas
temperaturas, tempestades, enchentes, inversão térmica, desabamentos, incêndios,
epidemias,

causando

sérios

danos

à

comunidade

afetada.

Os Benefícios Eventuais devem ser prestados a todos que dele necessitarem, sem
discriminação e sem a exigência de qualquer contrapartida ou contribuição por parte de
seus usuários.

Os benefícios eventuais se pautam pelo respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia
e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, sem qualquer comprovação
vexatória de necessidade.

Todos têm o direito à proteção social e aquele que se encontra em situação de risco e/ou
vulnerabilidade pessoal e social demanda o atendimento emergencial. Os benefícios
eventuais, portanto, são caracterizados pela eventualidade de sua ocorrência e a urgência
de seu atendimento.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Ibirama, no uso de suas atribuições,
fundamentada na Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, conferidas pela lei
Municipal nº 2818, de 31 de Maio de 2011 e a Sessão Ordinária do dia 17 de junho de
2011 criaram a resolução nº 020/2012 que aprova os procedimentos referentes aos
Benefícios Eventuais da Política Municipal de Assistência Social de Ibirama.
Atualmente os Benefícios Eventuais estão na gestão da Assistência Social e Habitação,
onde são liberados aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situação
de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública.
Além dos critérios de renda, serão analisadas as comprovações para a concessão dos
benefícios eventuais que são:
 Residir no Município, no mínimo seis (06) meses, salvo em situações de extrema
vulnerabilidade;
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 Realizar cadastramento no Cadastro único para Programas Sociais e
 Deverá ser prioritário o atendimento às famílias com crianças, adolescentes,
idosos/as, pessoas com deficiência, gestantes ou nutrizes.

Para realizar o cálculo de renda per capita será considerado:
 Rendimento familiar: folha de pagamento (salário bruto), declaração de trabalho
autônomo/informal, comprovante de aposentadoria e/ou pensão por morte ou
invalidez, pensão alimentícia, valores recebidos pelos Programas Federais, tais
como: Previdência Social: BPC- benefício de prestação continuada para o idoso,
pessoa portadora de deficiência, seguro desemprego, auxílio natalidade, licençasaúde, e transferência monetária federal.
 Gastos: Valor do aluguel (comprovado mediante recibo), comprovante de
financiamento de terreno ou casa, pagamento de pensão alimentícia,
comprovante dos gastos com medicação (comprovados com a receita médica do
SUS e nota fiscal) e;
 As famílias que possuírem em seu núcleo familiar atividade no mercado de trabalho
informal deverão comprovar sua renda, mediante declaração assinada pelo
usuário.

O benefício cesta básica é liberado mediante a renda per capita de ¼ do salário mínimo
ou menos.
O benefício auxílio funeral será liberado para as famílias nos seguintes critérios de renda
per capita:

Para renda per capita de até ¼ de salário mínimo: benefício no valor de um salário
mínimo; Para renda per capita de até de ½ de salário mínimo: Beneficio correspondente
ao valor de cinquenta (50%) de um salário mínimo e
Renda superior de ½ salário mínimo per capita não terá direito ao benefício.
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Auxílio natalidade constitui-se em uma prestação temporária, não contributiva da
assistência social, em pecúnia ou em bens de consumo, para reduzir vulnerabilidade
comprovada por nascimento de membro familiar. O benefício natalidade pode ocorrer na
forma de pecúnia ou em bens de consumo, que consistem na formação do enxoval do
recém-nascido, incluindo itens de vestuário, utensílios para alimentação e de higiene,
observada a qualidade que garanta a dignidade e o respeito à família beneficiária. Estes
benefícios serão devidos às famílias e indivíduos que comprovem a renda per capita de ¼
do salário mínimo, na qual atualmente está sendo liberado um kit enxoval no valor de R$
250,00 por benefício.

Vulnerabilidade Temporária caracterizam-se pelo advento de riscos, perdas e danos à
integridade pessoal e familiar, assim entendidos. Sendo benefícios eventuais por
vulnerabilidade temporária: benefício alimentação, auxílio foto para documentos, auxílio
com passagem/passe e auxílio isenção de taxa de certidão de nascimento, certidão de
óbito e carteira de identidade.
 O auxílio cesta básica será fornecido conforme renda per capita familiar de até ¼ do
salário mínimo;
 O benefício auxílio fotos para documentos é possível para famílias e indivíduos com
renda per capita no valor de até ½ do salário mínimo.
 O benefício auxílio com passagem/passe é para famílias e indivíduos com renda per
capita no valor de até ½ salário mínimo, sendo que, serão entregues somente para
fins de acompanhamento de familiar em situação de abrigo, migrante, população
de/na rua, atividades sócio-educativas e/ou encaminhamento para o mercado de
trabalho.
 O benefício auxílio isenção de taxa da certidão de nascimento, certidão de óbito e
carteira de identidade é para familiares e indivíduos com renda per capita no valor
de até ½ salário mínimo.

68

Os benefícios eventuais deverão ser entregues mediante parecer técnico de 01 (um)
técnico da equipe de Referência e nos casos que ultrapassarem 06 (seis) meses de
acompanhamento deverá ser entregue somente com parecer de equipe multidisciplinar.

Abaixo, segue tabela que discrimina o benefício e a quantidade liberada pela SMASH.

Benefícios Eventuais liberados no ano de 2013:
Cestas básicas

91

Auxílio Funeral

12

Auxílio Passagem

03

Auxílio Natalidade

01

Doação de Móveis

Não registrados

Peças de Roupas

1420 peças

Pessoas Atendidas na doação de roupas

90

Conforme tabela a cima é possível visualizar a liberação dos Benefícios Eventuais durante
este ano, sendo eles: cesta básica, auxílio funeral, auxílio passagem e auxílio natalidade.

No decorrer deste ano a Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação realizou
uma campanha municipal, na qual recebemos várias doações, entre elas móveis e roupas.

Foram atendidas 90 pessoas, totalizando 1.420 peças de roupas doadas para os munícipes
mais vulneráveis e os móveis doados não foram registrados. As doações ocorreram de
forma voluntária, pois a Resolução 020/2012 não regulamenta este benefício eventual.

7.4 GESTÃO DE PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA
O processo de implantação dos Programas de Transferência de Renda no Brasil iniciou-se
em 1995. Em 2004, a criação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
(MDS) determinou o aumento significativo dos investimentos em políticas de proteção,
assistência e desenvolvimento social, que se traduz em programas de transferência de
renda, segurança alimentar e nutricional, assistência social e inclusão produtiva.
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Os programas de transferência de renda orientam-se pela perspectiva de contribuir para
a inclusão social das famílias em situação de extrema pobreza. Considera-se aqui, como
política estruturante, que inclusive demanda a expansão e a democratização de serviços
sociais.

Com o intuito de atender a esta parcela da população o município executa sua parte de
gestão municipal do programa Bolsa Família, do governo federal. Cabe a Gestão, que está
vinculada a SMASH, identificar, cadastrar e acompanhar as famílias elegíveis aos critérios
do mesmo.

7.4.1 Programa Bolsa Família

O Programa Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda que beneficia
famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o país. O Bolsa Família
integra o Plano Brasil Sem Miséria, que tem como foco de atuação os 16 milhões de
brasileiros com renda familiar per capita inferior a R$ 70 mensais e está baseado na
garantia de renda, inclusão produtiva e no acesso aos serviços públicos.

O Bolsa Família possui três eixos principais: a transferência de renda promove o alívio
imediato da pobreza; as condicionalidades reforçam o acesso a direitos sociais básicos
nas áreas de educação, saúde e assistência social; e as ações e programas
complementares objetivam o desenvolvimento das famílias, de modo que os
beneficiários consigam superar a situação de vulnerabilidade.

Em julho de 2013, o município tinha 253 famílias no Programa Bolsa Família. Isso 113 %
do total estimado de famílias do município com perfil de renda do programa.

Em março de 2013, o benefício do Brasil Carinhoso, inicialmente pago a famílias
extremamente pobres com filhos de 0 a 15 anos, foi estendido a todas as famílias do
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Bolsa Família. Com a mudança, todas as famílias do programa superam a extrema
pobreza.

No município, 95,13 % das crianças e jovens de 6 a 17 anos do Bolsa Família têm
acompanhamento de frequência escolar. A média nacional é de 86,69 %. O município está
acima da média, mas ainda assim é importante que as secretarias de assistência social e
de educação continuem trabalhando juntas para aumentar o número de famílias cujos
filhos têm frequência escolar verificada.

Na área da saúde, o acompanhamento chega a 97,19 % das famílias com perfil, ou seja,
aquelas com crianças de até 7 anos e/ou com gestantes. A média nacional é de 73,12 %. O
município está acima da média, mas ainda assim é importante que as secretarias de
assistência social e de saúde continuem trabalhando em articulação para aumentar o
número de famílias com acompanhamento de saúde.

Quanto às repercussões por descumprimento de condicionalidades, em julho/2013
temos:
 11 repercussões por descumprimento
 4 advertências
 5 suspensões

7.5. CONSELHO TUTELAR
O Conselho Tutelar, previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990),
é o órgão encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança
e do adolescente. Este órgão deve ser procurado pela população em caso de suspeita ou
denúncia de violação de direitos de crianças e adolescentes.
Quando comprovada a denúncia, cabe ao conselheiro tutelar, acionar os demais atores
do sistema de Garantia de Direitos, como Delegacia e Ministério Público, bem como
realizar encaminhamentos para os setores que se fizerem necessários diante da demanda
apresentada.
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Os conselheiros tutelares são escolhidos pela comunidade por processo eleitoral
conduzido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Para concorrer ao cargo é necessário que o cidadão atenda aos seguintes requisitos: ter
reconhecida idoneidade moral, idade superior a 21 anos, residir no município, bem como
outros requisitos a serem publicados no edital, conforme previsto na Lei Municipal nº
2.697/2009.

Em Ibirama, o Conselho Tutelar funciona em uma sala locada e teve extensão de mandato
em maio de 2013, sendo que os atuais conselheiros foram eleitos em 2010 e
permanecerão até 2015. A manutenção das atividades é custeada pela Prefeitura
Municipal.

7.6 REDES PRIVADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
N
1

2

ENTIDADE
Associação de
Pais e Amigos
dos Excepcionais
de Ibirama
Associação Coral
Infanto Juvenil
Cativar

PÚBLICO ALVO
Pessoas com
Deficiência

NÍVEL DE PROTEÇÃO
Básica

Crianças e
Adolescentes

Básica

8. DIRETRIZES E PRIORIDADES DELIBERADAS
A- Pacto de Aprimoramento do Sistema Único de Assistência Social

A NOB-SUAS/2012 em seu art. 23 dispõe que o Plano e o Pacto de Aprimoramento do
SUAS devem guardar correlação entre si, e ainda, no II, do §8º, desse mesmo artigo,
estabelece que a primeira pactuação das prioridades e metas se dará para os Municípios
no exercício de 2013, com vigência para o quadriênio de 2014/2017.
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O §4º do artigo 139, do Capítulo XI regras de transição, estabelece ainda que, no
interstício entre a publicação da NOB-SUAS/2012 e a primeira pactuação dos municípios,
poderão ser pactuadas as prioridades e metas específicas.

Na última reunião ordinária, realizada no dia 4 de julho de 2013, a Comissão Intergestores
Tripartite pactuou as prioridades e metas específicas para a gestão municipal do SUAS,
para o quadriênio 2014-2017, que são as seguintes:

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
META
Atingir taxa de acompanhamento do PAIF das famílias
cadastradas no CadÚnico de 15 % para municípios de
Peq. I e 10% para os demais portes.
b) Acompanhamento pelo PAIF das famílias com
Atingir taxa de acompanhamento do PAIF das famílias
membros beneficiários do BPC
com membros beneficiários do BPC: 25 % para
municípios de Peq. Porte I e 10% para os demais
portes.
c) Cadastramento das famílias com beneficiários
Atingir os seguintes percentuais de Cadastramento no
do BPC no CadÚnico
CadÚnico das famílias com presença de beneficiários
do BPC: Munic. Peq I - 70%; Munic. Peq II – 70%;
Médio Porte – 60 %; Grande Porte – 60%; Metrópole
– 50%.
d) Acompanhamento pelo PAIF das famílias
Atingir taxa de acompanhamento pelo PAIF das
beneficiárias do Programa Bolsa Família que
famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família de
apresentem outras vulnerabilidades sociais, para
15% para os municípios de Peq. Porte I e 10% para os
além da insuficiência de renda
demais portes.
e) Acompanhamento pelo PAIF das famílias
Atingir 50% de taxa de acompanhamento das famílias
beneficiárias do Programa Bolsa Família em fase
em fase de suspensão do Programa Bolsa Família em
de suspensão por descumprimento de
decorrência do descumprimento de
condicionalidades, cujos motivos sejam da
condicionalidades, cujos motivos sejam da assistência
assistência social
social com respectivo sistema de informação.
f) Reordenamento dos Serviços de Convivência e
Atingir o percentual de 50% de inclusão do público
Fortalecimento de Vínculos
prioritário no Serviço de Convivência e Fortalecimento
de Vínculos.
g) Ampliação da cobertura da Proteção Social
Referenciar 100% da população constante no
Básica nos municípios de grande porte e
CadÚnico com ½ SM ou 20% dos domicílios do
metrópoles
município aos CRAS.
h) Adesão ao Programa BPC na Escola
Alcançar 100% de adesão dos municípios ao Programa
BPC na Escola.
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
PRIORIDADE
META
a) Ampliação da cobertura do PAEFI nos municípios
Implantar 1 CREAS em todos os municípios entre
com mais de 20 mil habitantes
20 e 200 mil habitantes e no mínimo de 1 CREAS
para cada 200 mil habilitantes.
b) Identificação e cadastramento de crianças e
Atingir no mínimo 70% de cadastro até fim de
adolescentes em situação de Trabalho Infantil
2016 nos Municípios com alta incidência que
aderiram ao cofinancimento das ações
estratégicas do PETI em 2013.
Atingir no mínimo 70% de cadastro até fim de
2017 nos Municípios com alta incidência que
PRIORIDADE
a) Acompanhamento familiar pelo PAIF
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aderiram ao cofinancimento das ações
estratégicas do PETI em 2014.
Atingir 50% de identificação e o cadastro do
trabalho infantil para os demais municípios.
c) Cadastramento e atendimento da População em
Identificar e cadastrar no CadÚnico 70% das
Situação de Rua
pessoas em situação de rua em
acompanhamento pelo Serviço Especializado
ofertado no Centro Pop.
Implantar 100% dos Serviços para população de
rua (Serviço Especializado para Pop Rua, Serviço
de Abordagem Social e Serviço de Acolhimento
para pessoa em situação de rua) nos municípios
com mais de 100 mil habitantes e municípios de
regiões metropolitanas com 50 mil ou mais,
conforme pactuação na CIT e deliberação do
CNAS.
d) Acompanhamento pelo PAEFI de famílias com
Acompanhar 60% das famílias com criança ou
crianças e adolescentes em serviço de acolhimento
adolescente nos serviços de acolhimento.
e) Reordenamento dos Serviços de Acolhimento para
Reordenar 100% dos serviços de acolhimento
Crianças e Adolescentes
para crianças e adolescente em conformidade
com as pactuações da CIT e resoluções do CNAS.
f) Acompanhamento pelo PAEFI das famílias com
Realizar em 100% dos CREAS o acompanhamento
violação de direitos em decorrência do uso de
de famílias com presença de violação de direitos
substâncias psicoativas
em decorrência do uso de substâncias
psicoativas.
g) Implantar Unidades de Acolhimento (residência
Implantar 100% das unidades de acolhimento
inclusiva) para pessoas com deficiência em situação
(residência inclusiva), conforme pactuado na CIT
de dependência com rompimento de vínculos
e deliberado pelo CNAS, para pessoas com
familiares
deficiência em situação de dependência com
rompimento de vínculos familiares.
GESTÃO
PRIORIDADE
META
a) Desprecarização dos vínculos trabalhistas das
Atingir percentual mínimo 60% de trabalhadores do
equipes que atuam nos serviços socioassistenciais
SUAS de nível superior e médio com vínculo de
e na gestão do SUAS
servidor estatutário ou empregado público.
b) Estruturação das SMAS com formalização de
100% dos municípios de pequeno I e II e médio porte
áreas essenciais
com instituição formal, na estrutura do órgão gestor
de assistência social, as áreas constituídas como
subdivisões administrativas, Proteção Social Básica,
Proteção Social Especial e a área de Gestão do SUAS
com competência de Vigilância Socioassistencial.
100% dos municípios de grande porte e metrópole
com instituição formal, na estrutura do órgão gestor
de assistência social, áreas constituídas como
subdivisões administrativas a Proteção Social Básica,
Proteção Social Especial, com subdivisão de Média e
Alta Complexidade, Gestão Financeira e
Orçamentária, Gestão de Benefícios Assistenciais e
Transferência de Renda, área de Gestão do SUAS com
competência de: Gestão do Trabalho, Regulação do
SUAS e Vigilância Socioassistencial.
c) Adequação da legislação Municipal à legislação
100% dos municípios com Lei que regulamenta a
do SUAS
Assistência Social e o SUAS atualizada.
CONTROLE SOCIAL
PRIORIDADE
META
a) Ampliar a participação dos usuários e
Atingir 100% dos Conselhos Municipais de
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trabalhadores nos Conselhos Municipais de
Assistência Social
b) Instituir o CMAS com instância de Controle Social
do Programa Bolsa Família

Assistência Social com representação da sociedade
civil composta representantes de usuários e dos
trabalhadores do SUAS.
Atingir 100% dos Conselhos Municipais de
Assistência Social como instância de controle social
do PBF.

B- A IX Conferência Municipal da Assistência Social de Ibirama

A IX Conferência Municipal da Assistência Social foi convocada por meio do Decreto nº 3.
603 de 01 de julho de 2013, assinado, conjuntamente, pelo Prefeito e pelo Presidente do
Conselho Municipal de Assistência Social.

A IX Conferência Municipal da Assistência Social constitui-se em instância que teve por
atribuição a avaliação da política da assistência social e definiu diretrizes para o
aprimoramento do Sistema Único da Assistência Social – SUAS no município. Conferência
Municipal da Assistência Social de 2013 teve por objetivo analisar, propor e deliberar com
base na Avaliação local, as diretrizes para gestão e financiamento do Sistema Único da
Assistência Social, reconhecendo a corresponsabilidade de cada ente federado, e eleger
Delegados (as) para a IX Conferência Estadual de Assistência Social.

A Conferência Municipal da Assistência Social de Ibirama tiveram as seguintes
deliberações:

ENTE
DELIBERAÇÕES

Federal

Estadual

Cofinanciamento Obrigatório da Assistência Social
Propor no PPA a destinação de 5% da arrecadação
do município para politicas de Assistência Social
Cofinanciamento para implantação do CREAS
X
X
Implantar consórcio público intermunicipal de
Assistência Social Municipal
Unificar o cadastro social para utilização de
benefícios da prefeitura, inclusive repasses às
entidades
Divulgar no site da assistência social as receitas e
despesas por função/subfunção (portaria 163).
Desvincular a estrutura física da secretaria de
assistência social do CRAS para melhoria dos

X

X

Municipal
X

X
X

X
X
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serviços prestados.
Cofinanciamento para os municípios de pp1 nos
X
X
custeios dos serviços de média e alta complexidade
para municípios que não possuam CREAS
Gestão do SUAS: Vigilância Socioassistencial, Processos de Planejamento, Monitoramento e Avaliação
Efetivação e aprimoramento de sistema
X
informatizado – SAFI – Sistema de
Acompanhamento a Famílias e Indivíduos
Construir e socializar com a rede de atendimento e
X
usuários diagnóstico do município com
mapeamento de vulnerabilidades, risco social e
potencialidades.
Implementação de busca ativa para o mapeamento,
X
serviços, cadastros e acompanhamentos.
Gestão do Trabalho
Criação de uma secretaria executiva com uma
X
pessoa responsável pelos conselhos da secretaria
da assistência social.
Realização de concurso público para a Secretaria
X
Municipal de assistência social.
Órgão gestor propor plano anual de capacitação
X
Aplicação da lei federal referente à carga horária do
assistente social.
Gestão dos Serviços, Programas e Projetos
O Controle Social avaliar periodicamente o
cumprimento das deliberações desta conferência
municipal
Conscientizar a população para participar dos
espaços de discussão, controle e decisão referente
à política de Assistência Social.
Maior divulgação do que é o Conselho Municipal de
Assistência Social.
Gestão dos Benefícios do SUAS

X

Apresentação de documentos comprovatórios
de renda na Entrevista de inserção de
programa de transferência de renda.
Estabelecer prazo de permanência no
Programa Bolsa Família no máximo de 03 anos.
Criar novas normas de condicionalidades do
Programa Bolsa Família, além das já existentes
como: participação dos Cursos do Pronatec
Brasil Sem Miséria e demais serviços
disponibilizados intersetorialmente.
Criar normas para que as famílias que recebam
benefícios eventuais tenham o compromisso
de participar de outros serviços, garantindo
acompanhamento e intervenções de equipe
técnica em médio e longo prazo.

X

X

X

X

X
X

X

Regionalização

Criação de um Centro Dia regionalizado.

X

X

X
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9. OBJETIVOS
9.1. GERAIS
Consolidar o Sistema Único de Assistência Social no município de Ibirama, de forma a
viabilizar a garantia de direitos aos usuários da assistência social nos diferentes níveis de
proteção, tendo como referência a Política Nacional de Assistência Social (PNAS), a
Norma Operacional Básica (NOB-SUAS), a Norma Operacional de Recursos Humanos do
SUAS (NOB–RH) e a Lei Orgânica da Assistência Social (Lei nº. 8.742/93).

9.2. ESPECÍFICOS

APRIMORAR as ações e serviços relativos à Proteção Social Básica, Especial de Média e
Alta Complexidades no município de Ibirama, tendo como base a Tipificação Nacional de
Serviços Socioassistenciais do SUAS.

IMPLANTAR novas ações e serviços de acordo com a tipificação e demandas do município
tendo como referência a Política Nacional de Assistência Social (PNAS), a Norma
Operacional Básica (NOB-SUAS), a Norma Operacional de Recursos Humanos do SUAS
(NOB-RH) e a Lei Orgânica da Assistência Social (Lei nº. 8.742/93).

APOIAR os conselhos enquanto instâncias deliberativas, de caráter permanente e
composição entre governo e sociedade civil conforme legislação nacional, estadual e
municipal, como forma de democratizar a gestão.

APRIMORAR as estratégias de gestão para garantir a execução das ações previstas na
Política Municipal de Assistência Social, em todos os níveis de Proteção.
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10 DIRETRIZES

FORTALECIMENTO da Proteção Social Básica como espaço de proteção efetiva e
prevenção de riscos e vulnerabilidades sociais.

FORTALECIMENTO da Proteção Social Especial de Média Complexidade como espaço de
proteção, apoio, orientação e acompanhamento de indivíduos e famílias em situação de
ameaça e/ou violação de direitos.

FORTALECIMENTO da Proteção Social Especial de Alta Complexidade como espaço de
garantia de proteção integral, orientação e acompanhamento de indivíduos e/ou famílias
com vínculos familiares rompidos ou fragilizados.

FORTALECIMENTO do controle social do SUAS.

FORTALECIMENTO da gestão do SUAS a nível municipal.

78

11. DETALHAMENTO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E METAS PARA O PERÍODO 2014 – 2017
11.1. EIXO 1 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
OBJETIVO: APRIMORAR as ações e serviços relativos à Proteção Social Básica, Especial de Média e Alta Complexidades no município de Ibirama, tendo como base a Tipificação Nacional de Serviços
Socioassistenciais do SUAS
DIRETRIZ: FORTALECIMENTO da Proteção Social Básica como espaço de proteção efetiva e prevenção de riscos e vulnerabilidades sociais.
PROGRAMA
AÇÕES ESTRATÉGICAS
META
PERÍODO
FONTE DE FINANCIAMENTO
Em destaque (Itálico) as deliberações das metas federais e conferência
2014
2015
2016
2017
Municipal
Estadual
Federal
Municipal.
Construção de duas Unidades de CRAS no município.
02
X
X
X
X
X
Realizar diagnóstico socioassistencial e territorial do município.
Diagnóstico
X
X
X
X
realizado
Equipar adequadamente e garantir a manutenção dos equipamentos de
100%
X
X
X
X
X
X
X
todos os espaços e realidade territorial dos CRAS.
Garantir equipe técnica conforme NOB – RH nos CRAS.
100%
X
X
X
X
X
X
X
Garantir equipe de apoio (artesãos, oficineiros, auxiliar de serviços gerais,
100%
X
X
X
X
X
X
X
atendentes, entre outros) para a realização de oficinas e demais ações
desenvolvidas nos CRAS.
Promover de forma permanente, capacitações e treinamentos de recursos
Recursos
X
X
X
X
X
X
X
humanos.
Humanos
Capacitados
Elaborar e implantar protocolos de atendimentos – rotinas,
Protocolos
X
X
X
encaminhamentos, fluxo dos usuários, entre outros.
elaborados e
CRAS
implementados
Fixar o sistema de informação integrado (SAFI)
Sistema
X
X
implementado
Implantar equipe volante para atendimento das comunidades fora dos
Equipe
X
X
X
X
X
territórios de abrangência dos CRAS.
Implementada
Acompanhamento familiar pelo PAIF
10%
X
X
X
X
X
Acompanhamento pelo PAIF das famílias com membros beneficiários do
25%
X
X
X
X
X
BPC
Cadastramento das famílias com beneficiários do BPC no CadÚnico
70%
X
X
X
X
X
Acompanhamento pelo PAIF das famílias beneficiárias do Programa Bolsa
15%
X
X
X
X
X
Família que apresentem outras vulnerabilidades sociais, para além da
insuficiência de renda
Acompanhamento pelo PAIF das famílias beneficiárias do Programa Bolsa
50%
X
X
X
X
X
Família em fase de suspensão por descumprimento de condicionalidades,
cujos motivos sejam da assistência social
Reordenamento dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
50%
X
X
X
X
X
Adesão ao Programa BPC na Escola
BPC na Escola
X
X
X
X
X
Implementado
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11.1. EIXO 1 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
PROGRAMA

SERVIÇO DE
CONVIVÊNCIA E
FORTALECIMENTO
DE VÍNCULOS

AÇÕES ESTRATÉGICAS

META

2014
2015
CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS
Criar o serviço para o CRAS
Serviço criado
X
Capacitar recursos humanos para atuação no programa.
100%
X
X
Firmar parcerias com demais Secretarias para prestar serviços ao grupo.
Parcerias
X
estabelecidas
Garantir a realização de oficinas lúdicas, culturais, esportivas, dentre
Oficinas
X
outras.
realizadas
Garantir recursos materiais para apoio às atividades do serviço.
Recursos
X
Garantidos
ADOLESCENTES E JOVENS DE 16 A 17 ANOS
Criar o serviço para o CRAS
Serviço criado
X
Capacitar recursos humanos para atuação no programa.
100%
X
X
Garantir recursos materiais para apoio às atividades do serviço.
Recursos
X
X
materiais
disponibilizados
Garantir a realização de oficinas lúdicas, culturais, esportivas, dentre
outras.
Criar o serviço no CRAS
Capacitar recursos humanos para atuação no programa.
Garantir a realização de oficinas lúdicas, culturais, esportivas, dentre
outras.
Garantir recursos materiais para apoio às atividades do serviço.

Implantação de Centro Dia do idoso.

Oficinas
realizadas
IDOSOS
Serviço criado
100%
Oficinas
realizadas
Recursos
materiais
disponibilizados
Centro Dia
Implementado

PERÍODO
2016

2017

FONTE DE FINANCIAMENTO
Municipal
Estadual
Federal

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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11.1. EIXO 1 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
PROGRAMA
SERVIÇO DE PSB
NO DOMICÍLIO
PARA PESSOAS
COM
DEFICIÊNCIA E
IDOSOS

AÇÕES ESTRATÉGICAS
Criação no CRAS e divulgação dos serviços

META
100%

2014
X

2015
X

PERÍODO
2016
X

2017
X

FONTE DE FINANCIAMENTO
Municipal
Estadual
Federal
X
X
X
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11.2. EIXO 2 – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
OBJETIVO: OBJETIVO: APRIMORAR as ações e serviços relativos à Proteção Social Básica, Especial de Média e Alta Complexidades no município de Ibirama, tendo como base a Tipificação Nacional de
Serviços Socioassistenciais do SUAS
DIRETRIZ: FORTALECIMENTO da Proteção Social Especial de Média Complexidade como espaço de proteção, apoio, orientação e acompanhamento de indivíduos e famílias em situação de ameaça e/ou
violação de direitos.
PROGRAMA
AÇÕES ESTRATÉGICAS
META
PERÍODO
FONTE DE FINANCIAMENTO
2014
2015
2016
2017
Municipal
Estadual
Federal
Implantação de 1 CREAS com capacidade de agregar serviços em área
CREAS
X
X
X
X
X
central do Município
implementado
Garantir equipe técnica conforme a necessidade dos serviços e NOB-RH.
Equipe Técnica
X
X
X
X
X
Estruturada
CREAS/PAEFI
Realizar educação e formação permanente dos recursos humanos.
100%
X
X
X
X
X
X
Realizar diagnóstico socioassistencial e territorial com identificação de
Diagnóstico
X
X
X
X
riscos e vulnerabilidades.
Realizado
Implementar a divulgação das ações e serviços.
100%
X
X
X
X
X
Elaborar e implantar protocolos de atendimentos – rotinas,
Protocolos
X
X
X
X
X
encaminhamentos, fluxo dos usuários, etc.
implementados
Transferência do serviço para o espaço físico do novo CREAS a ser
Serviço
X
X
X
X
X
implantado.
Transferido
SERVIÇO DE
Equipar adequadamente com mobiliário, equipamentos de informática,
Serviço Equipado
X
X
X
X
X
PROTEÇÃO
recursos audiovisuais e tecnológicos dentre outros.
SOCIAL A
Garantir equipe técnica conforme a necessidade dos serviços, NOB-RH e
Equipe
X
X
X
X
X
X
X
ADOLESCENTES
SINASE
Estruturada
EM
Manutenção das ações de educação e formação permanente dos
100%
X
X
X
X
X
X
X
CUMPRIMENTO
recursos humanos.
DE MEDIDA
Revisão do plano político pedagógico a partir da normatização nacional –
Revisão Realizada
X
X
X
X
X
X
X
SÓCIOEDUCATIVA SINASE.
DE LIBERDADE
Ampliação e fortalecimento da rede de parcerias.
100%
X
X
X
X
X
X
X
ASSISTIDA (LA) E
Implementação do Plano Individual de Atendimento – PIA, conforme
Plano
X
X
X
X
X
X
X
DE PRESTAÇÃO
SINASE
Implementado
DE SERVIÇOS À
Implementar a divulgação das ações e serviços.
100%
X
X
X
X
X
X
X
COMUNIDADE
Garantir a equipe de apoio (auxiliar de serviços gerais, atendente, entre
Equipe Garantida
X
X
X
X
X
X
(PSC)
outros).
SERVIÇO DE
PROTEÇÃO
SOCIAL PARA
PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA,
IDOSOS E SUAS
FAMÍLIAS

Implementar o serviço
Garantir equipe técnica conforme a necessidade dos serviços e NOB-RH.
Realizar educação e formação permanente dos recursos humanos.
Implementar a divulgação das ações e serviços.
Garantir recursos materiais para apoio às atividades do serviço.

Serviço
implementado
Equipe Técnica
Estruturada
100%
100%
Recursos
materiais
disponibilizados

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
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11.2. EIXO 2 – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
PROGRAMA

AÇÕES ESTRATÉGICAS

META
2014

Implementar o serviço
SERVIÇO
ESPECIALIZADO
EM ABORDAGEM
SOCIAL

Garantir equipe técnica conforme a necessidade dos serviços e NOB-RH.
Equipar adequadamente com veículos, recursos tecnológicos, serviços de
telefonia móvel, dentre outros.
Implantar rotina para o serviço de abordagem nos períodos noturno e
finais de semana.
Fortalecer e ampliar a rede de apoio ao serviço
Cadastramento e atendimento da População em Situação de Rua

2015

PERÍODO
2016

Serviço
implementado
Equipe Técnica
Estruturada
Serviço equipado
Rotinas
Implementadas
100%
70%

X

X

X

2017
X

FONTE DE FINANCIAMENTO
Municipal
Estadual
Federal
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X
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11.3. EIXO 3 – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
OBJETIVO: APRIMORAR as ações e serviços relativos à Proteção Social Especial de Alta Complexidade no município de Ibirama, tendo como base a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais do
SUAS.
DIRETRIZ: Fortalecer a Proteção Social Especial de Alta Complexidade como espaço de garantia de proteção integral, orientação e acompanhamento de indivíduos e/ou famílias com vínculos familiares
rompidos ou fragilizados
PROGRAMA
AÇÕES ESTRATÉGICAS
META
PERÍODO
FONTE DE FINANCIAMENTO
2014
2015
2016
2017
Municipal
Estadual
Federal
SERVIÇO DE
Garantir convênio com Instituições
Convênios
X
X
X
X
X
X
X
ACOLHIMENTO
Garantido
INSTITUCIONAL
Realizar estudo de viabilidade através de espaços de discussão junto ao
Registros das
X
X
X
X
X
PARA CRIANÇAS E Judiciário a implantação de programas tais como Família Acolhedora,
discussões
ADOLESCENTES
Apadrinhamento Afetivo, dentre outros.
Acompanhamento pelo PAEFI de famílias com crianças e adolescentes em
60%
X
X
X
X
X
serviço de acolhimento
SERVIÇO DE
PROTEÇÃO EM
SITUAÇÕES DE
CALAMIDADES
PÚBLICAS
EMERGENCIAIS
OUTROS
SERVIÇOS

Fortalecer a parceria com a Defesa Civil.
Prover benefícios eventuais nos casos solicitados.
Garantir o encaminhamento e o acompanhamento das famílias que
sofreram situações de calamidade.
Identificação e cadastramento de crianças e adolescentes em situação de
Trabalho Infantil
Acompanhamento pelo PAEFI das famílias com violação de direitos em
decorrência do uso de substâncias psicoativas

Parceria
Fortalecida
Benefícios
providos
Famílias
encaminhadas e
acompanhadas
70%
100%

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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11.4. EIXO 4 – GESTÃO
OBJETIVO: Aprimorar as estratégias de gestão para garantir a execução das ações previstas na Política Municipal de Assistência Social, em todos os níveis de Proteção.
DIRETRIZ: FORTALECER a gestão do SUAS a nível municipal.
PROGRAMA
AÇÕES ESTRATÉGICAS
META
PERÍODO
FONTE DE FINANCIAMENTO
2014
2015
2016
2017
Municipal
Estadual
Federal
Garantir estrutura física adequada para instalação da SMASH.
Estrutura física
X
X
X
X
X
X
X
adequada
Equipar adequadamente com veículos, mobiliários, recursos tecnológicos, SMASH equipada
X
X
X
X
X
dentre outros.
Garantir recursos humanos necessários a todos os níveis de proteção e
100%
X
X
X
X
X
X
sede da SEMAS conforme orientações técnicas e necessidade do serviço.
Revisar e redefinir o organograma da SMASH, estabelecendo gerências,
100%
X
X
X
X
X
X
coordenações e referências técnicas para os serviços da rede.
Política
Implementar a política municipal de educação permanente conforme
X
X
X
X
X
X
implementada
política nacional de educação permanente dos trabalhadores do SUAS.
Estudo de viabilidade da realização de Plano de Cargos, Carreira e Salários Estudo realizado
X
X
X
X
X
da Assistência Social.
Instituir a Lei Municipal do SUAS.
Lei instituída
Elaborar e formalizar os fluxos entre os níveis de proteção, bem como da
Fluxos
GESTÃO
gestão.
elaborados e
formalizados
Vigilância
Implantar a Vigilância Socioassistencial do SUAS.
Socioassistencial
implantada
Apoiar tecnicamente as entidades de Assistência Social.
100%
Elaborar lei que regulamente os valores e discipline critérios para repasse
Lei aprovada
de recursos financeiros para as entidades socioassistenciais.
Aprimorar as estratégias de divulgação e comunicação das ações e
Ações e serviços
serviços do SUAS.
divulgados.
Fomentar ações intersetoriais voltadas para a juventude, mulher, direitos
Ações
humanos, LGBT, diversidade racial, dentre outros.
fomentadas
Criar comissão de acompanhamento e monitoramento permanente do
Comissão criada
Plano Municipal de Assistência Social.
Atenção e apoio aos Grupos de Idosos do Município
Grupos Apoiados
X
X
X
X
X
X
X
Regulamentação e Manutenção do programa Dança Coreográfica para
Programa
X
X
X
X
X
Idosos
Regulamentado
Regulamentação e Manutenção programa Atividades Físicas Orientadas
Programa
X
X
X
X
X
para o Idoso
Regulamentado
Regulamentação e Manutenção dos Jogos Municipais dos Idosos
Programa
X
X
X
X
X
X
x
Regulamentado
Desprecarização dos vínculos trabalhistas das equipes que atuam nos
100%
X
X
X
X
X
X
X
serviços socioassistenciais e na gestão do SUAS
Garantia de espaço compatível com o desenvolvimento de atividades da
Espaço Físico
X
X
X
X
X
CADASTRO
equipe.
disponibilizado
ÚNICO
Capacitação permanente da equipe.
100%
X
X
X
X
X
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11.4. EIXO 4 – GESTÃO
OBJETIVO: Aprimorar as estratégias de gestão para garantir a execução das ações previstas na Política Municipal de Assistência Social, em todos os níveis de Proteção.
DIRETRIZ: FORTALECER a gestão do SUAS a nível municipal.
PROGRAMA
AÇÕES ESTRATÉGICAS
META
PERÍODO
FONTE DE FINANCIAMENTO
2014
2015
2016
2017
Municipal
Estadual
Federal
Garantir a continuidade do acompanhamento aos beneficiários que
30%
X
X
X
X
X
apresentam descumprimento às condicionalidades.
Redefinir a instância de controle do Bolsa Família.
Instância
X
X
X
X
X
BOLSA FAMÍLIA
Redefinida
Garantir os fluxos de informação entre o programa e demais níveis de
atenção.
Priorizar o público do Bolsa Família e BPC no acesso as vagas do
PRONATEC.
Capacitação permanente da equipe.

Informações
socializadas
Publico
Priorizado
100%

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

86

11.5. EIXO 5 – CONTROLE SOCIAL
OBJETIVO: APOIAR os conselhos enquanto instâncias deliberativas, de caráter permanente e composição entre governo e sociedade civil conforme legislação nacional, estadual e municipal, como forma
de democratizar a gestão.
DIRETRIZ: FORTALECIMENTO do controle social do SUAS.
PROGRAMA

CONSELHO
MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL - COMAS

AÇÕES ESTRATÉGICAS

META

Garantir a capacitação permanente e continuada dos Conselhos.
Implementar a divulgação das ações e importância dos Conselhos.
Garantir a aplicação dos índices de recursos do IGD – SUAS e IGD – PBF.
Viabilizar a realização de conferências municipais contemplando préconferências em localidades previamente pactuadas

100%
100%
100%
Conferências
realizadas

Viabilizar recursos financeiros para custear despesas dos Conselheiros
tanto governamentais quanto da sociedade civil em eventos oficiais fora
do município
Criação de uma secretaria executiva com uma pessoa responsável pelos
conselhos da secretaria da assistência social.
Avaliação periódica pelo cumprimento das deliberações das conferências
municipais
Ampliar a participação dos usuários e trabalhadores nos Conselhos
Municipais de Assistência Social
Instituir a instância de Controle Social do Programa Bolsa Família

Despesas
custeadas

2014
X
X
X

2015
X
X
X

PERÍODO
2016
X
X
X

X

X

X

Secretaria Criada

2017
X
X
X
X

X

X

FONTE DE FINANCIAMENTO
Municipal
Estadual
Federal
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

100%

X

X

X

X

X

100%

X

X

X

X

X

Instância
instituída

X

X
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12 FINANCIAMENTO
No que diz respeito ao financiamento com recursos públicos, o artigo 30 da Lei Orgânica
da Assistência Social determina:

“É condição para os repasses, aos Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal, dos
recursos de que trata esta Lei, a efetiva instituição e funcionamento de:

I – Conselhos de Assistência Social, de composição paritária entre governo e sociedade
civil;
II - Fundo de Assistência Social, com orientação e controle dos respectivos conselhos de
Assistência Social;
III – Plano de Assistência Social.”

A exigência para existência de um Fundo Municipal de Assistência Social está de acordo
como que diz a LOAS em seu artigo 6º: “As ações na área de assistência social são
organizadas em sistema descentralizado e participativo.” A “descentralização” implica em
que as decisões sejam tomadas em nível estadual e, principalmente, municipal. Daí a
necessidade de decisão sobre os recursos em nível municipal. O “participativo” implica
em que tais decisões sejam tomadas com participação de vários segmentos da sociedade,
o que se dá por meio do Conselho Municipal de Assistência Social.

Em outras palavras, o objetivo do Fundo Municipal de Assistência Social é que os recursos
federais e estaduais sejam geridos em nível municipal e de forma participativa.

A Prefeitura Municipal de Ibirama tem PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA para o exercício de
2014, de acordo com a LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias, de R$ 750.000,00
(Setecentos e cinquenta mil reais).

A Secretaria Municipal de Assistência Social desenvolve suas ações com recursos próprios
e cofinanciamentos estadual e federal, conforme o seguinte quadro:
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12.1. PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COM BASE NO PPA 2014/2017

Fonte
Municipal
Estadual
Federal
Total

2014
R$570.000,00
0
R$86.200,00
R$656.200,00

DESPESAS CORRENTES
2015
2016
R$565.000,00 R$570.000,00
0
0
R$90.000,00
R$91.000,00
R$655.000,00 R$661.000,00

Planejamento Orçamentário (em reais)
Secretaria Municipal de Assistência Social
DESPESAS DE CAPITAL
2017
2014
2015
2016
R$575.000,00 R$180.000,00 R$110.000,00 0
0
0
0
0
R$97.800,00
R$100.000,00 R$100.000,00 0
R$672.800,00 R$280.000,00 R$210.000,00 0

2017
0
0
0
0

2014
R$750.000,00
0
R$186.200,00
R$936.200,00

TOTAL GERAL
2015
2016
R$675.000,00 R$570.000,00
0
0
R$190.000,00 R$91.000,00
R$865.00,00
R$661.00,00

2017
R$575.000,00
0
R$97.800,00
R$672.800,00

12.2. PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COM BASE NO PPA 2014/2017 – DETALHAMENTO DAS FONTES E
ELEMENTOS DE DESPESAS

ANO
2014
2015
2016
2017

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO
MUNICÍPIO
R$42.064.200,00
R$43.800.000,00
R$44.500.000,00
R$46.943.680,00

ORÇAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL
R$936.200,00
R$865.000,00
R$661.000,00
R$672.800,00

PERCENTUAL ASSISTÊNCIA
SOCIAL/PREFEITURA
2,22%
1,97%
1,48%
1,43%
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13 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

O Plano Municipal de Assistência Social de Ibirama – 2014/2017 será avaliado e
aperfeiçoado ao longo do desenvolvimento das atividades, com o objetivo de registrar
alterações necessárias e aprimorar suas ações. O referido Plano se trata de um
instrumento de planejamento, logo, se adequará conforme as condições que se
estabelecerem no âmbito das oportunidades da assistência social nas três esferas de
governo, com a criação de novos programas e extinção de outros, de acordo com o que
for preconizado pela Política de Assistência Social.

Portanto, o sistema de monitoramento e avaliação a ser implantado no município nos
próximos quatro anos, consistirá no desenvolvimento de procedimentos técnicometodológicos, buscando envolver o conjunto dos agentes operadores da política,
conselheiros e usuários da política de assistência social. Nesta direção, se registra os
seguintes procedimentos e instrumentos a serem desenvolvidos:

1. Realização de estudo quadrimestral avaliativo acerca das condições físicas,
humanas, materiais e metodológicas dos serviços que integram a rede municipal
de proteção socioassistencial, com vistas à implementação de ações de
reordenamento e melhoria da qualidade dos serviços ofertados.

2. Promoção de reuniões com usuários da rede de proteção socioassistencial,
objetivando a realização da percepção dos mesmos quanto aos impactos dos
serviços acessados, bem como de outros aspectos que avaliarem importante
destacar.

3. Desenvolvimento de reuniões sistemáticas com a participação da equipe do órgão
gestor e membros do COMAS, com vistas o monitoramento de execução do PMAS.
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