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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

GESTÃO 

 A Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social de Venda Nova do Imigrante 

é constituída por uma Secretária Municipal e uma Coordenadora que são responsáveis 

pelo planejamento, monitoramento e execução de todas as ações que envolvem a 

gestão administrativa, financeira, orçamentária e de recursos humanos. É composta 

também por uma Assistente Social responsável pelo plantão social e grande parte dos 

atendimentos eventuais. 

Em 2015 as despesas do Fundo foram efetuadas conforme abaixo: 

FUNÇÃO 
DESPESA 

FIXADA DOT. ATUAL. EMPENHADA LIQUIDADA 

Assistência Social 3.846.000,00 3.950.100,00 2.662.888,06 2.662.888,06 

 

PROCESSOS LICITATÓRIOS EFETUADOS: Durante o ano de 2015 foram realizados 07 

(sete) processos, totalizando R$ 335.053,64, todos na modalidade pregão presencial. 

  

Durante o ano de 2015, o plantão social foi responsável pela concessão de 341 

benefícios eventuais e por 46 visitas domiciliares. 

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS Nº DE BENEFICIÁRIOS 

Aluguel Social 17 

Auxílio Funeral 07 

Cesta Básica 111 

Filtro de Barro 07 

Fralda Geriátrica 23 

Leites Especiais  17 

Material de Construção (reforma) 07 

Óculos 11 

Passagens Diversas 137 

Transporte de Mobília 07 

Visitas Domiciliares 46 

 

 A Gestão do FMAS também vincula administrativamente o Conselho Tutelar do 

município, composto por cinco conselheiros cujos atos e ações são autônomos 



 

2 
 

conforme art. 131 da Lei nº 8.069/1990. Neste sentido contribuímos para realização da 

eleição unificada para o mandato 2016/2020 cuja posse se deu no dia 10 de janeiro. 

 O Planejamento do FMAS está consolidado no Plano Municipal de Assistência 

Social para o quadriênio 2014/2017 e, revisado anualmente. No ano de 2015 sua 

revisão foi feita com toda a equipe de trabalho no dia 11 de dezembro no Centro de 

Convivência do Idoso do município. 

 Com a proposta de formação continuada e permanente dos trabalhadores do 

Sistema Único de Assistência Social - SUAS de Venda Nova do Imigrante, realizamos 

durante o ano de 2015 mensalmente estudos de casos que reuniram a rede de 

atendimento socioassistencial, com objetivo de aprimorar as ações e de auxiliar no 

entendimento da problemática, para melhorar o diagnóstico de cada caso e 

consequentemente melhorar a qualidade de vida do público atendido. Além destes, 

realizamos capacitações para equipes distintas e relacionadas com os temas:  

 Metodologias para desenvolvimento dos Serviços de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos; 

 Atendimento a situações de violência e violação de direitos; 

 Medidas Socioeducativas para adolescentes em conflito com a Lei; 

 Cadastro Único de Programas Sociais - Cadúnico; 

 Bolsa Família; 

 Álcool e Drogas. 

 A previsão orçamentária do FMAS para 2015 foi de R$3.846.000,00. Destes, 

foram executados R$ 1.739.336,67 recursos do tesouro municipal, R$400.561,48 

recursos de transferência fundo a fundo do governo federal e R$522.989,91 de 

transferência fundo a fundo do governo estadual. 

Realizamos uma obra de ampliação no Centro de Convivência do Idoso que gerou um 

investimento de R$216.754,80 de recursos estaduais e R$54.382,64 de recursos dos 

royalties do petróleo estadual, executando um total de R$271.137,44. 

 O SUAS de Venda Nova do Imigrante está regido pela Lei Nº 1.110/2013 e 

definido por níveis de proteção. Para tanto seus serviços, unidades públicas e 

conveniadas, programas, projetos e benefícios seguem esta mesma lógica. Neste caso 

temos enquanto unidades executoras: 

Nível de Proteção Unidade Pública Unidade Conveniada 

Prot. Social Básica CRAS  
Prot. Social Básica Projeto SEMEAR - SJV  
Prot. Social Básica Projeto SEMEAR - SR  
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Prot. Social Básica Centro de 
Convivência do Idoso 

 

Prot. Social Básica Of. Esc. Mármore e 
Granito 

 

Prot. Social Básica  Projeto TURMA 
Prot. Social Básica  APAE 
Prot. Social Especial Média Compl. CREAS  
Prot. Social Especial Alta Compl. Casa de Passagem  
Prot. Social Especial Alta Compl.  Instituição Asilar 

 

 

CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS 

 O CRAS é uma unidade pública municipal, de base territorial, destinada à 

articulação dos serviços socioassistenciais no seu território de abrangência e à 

prestação de serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica às 

famílias. 

 Importante ressaltar que os dados apresentados referenciam-se ao período de 

janeiro a novembro de 2015. Portanto, seguem os mais importantes e relevantes 

serviços que o CRAS prestou à sociedade no período mencionado: 

DESCRIÇÃO TOTAL 

Total de famílias acompanhadas pelo Programa de Atenção 
Integral às Famílias - PAIF 

9.998 

Total de pessoas recebendo Benefício de Prestação Continuada - 
BPC 

287 

Total de famílias recebendo Benefício do Programa Bolsa Família 915 

Total de atendimentos individualizados  4.201 

Crianças de 0 a 6 anos em Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos 

140 

Crianças / adolescentes de 7 a 14 anos em Serviço de Convivência 
e Fortalecimento de Vínculos 

3.453 

Adolescentes de 15 a 17 anos em Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos 

176 

Idosos em Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 2.608 

Pessoas que participaram de palestras, oficinas e outras 
atividades coletivas de caráter continuado 

560 

Pessoas com deficiência, participando dos Serviços de 
Convivência ou dos grupos do PAIF 

55 

Total de famílias inscritas no Cadastro Único 3.883 

Total de visitas domiciliares realizadas 500 
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 O Programa Bolsa Família - PBF é um programa de transferência condicionada 

de renda que beneficia famílias pobres e extremamente pobres, inscritas no Cadastro 

Único. O PBF beneficiou em 2015 uma cobertura média de 87,1% da estimativa de 

famílias pobres no município. 

 Em relação às condicionalidades, o acompanhamento da frequência escolar 

com base no bimestre de setembro de 2015, atingiu o percentual de 94,5%, para 

crianças e adolescentes entre 06 e 15 anos, o que equivale a 911 alunos 

acompanhados em relação ao público no perfil equivalente a 964. Para os jovens entre 

16 e 17 anos, o percentual atingido foi de 78,7%, resultando em 140 jovens 

acompanhados de um total de 178. 

 Já o acompanhamento da saúde das famílias, na vigência de junho de 2015 

(aferição semestral), atingiu 91,0%, percentual equivalente a 658 famílias de um total 

de 723 que compunham o público no perfil para acompanhamento da área de saúde 

do município. 

 O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV de acordo com a 
Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS Nº. 109/2009) é “o 
serviço realizado em grupos”, organizado a partir de percursos, de modo a garantir 
aquisições progressivas aos seus usuários, de acordo com o seu ciclo de vida, a fim de 
complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de 
risco social. 

 O SCFV organiza-se de modo a ampliar trocas culturais e de vivências, 
desenvolver o sentimento de pertença e de identidade, fortalecer vínculos familiares e 
incentivar a socialização e a convivência comunitária. No município de Venda Nova do 
Imigrante este é ofertado CRAS e por outros quatro equipamentos públicos 
denominados Centros de Convivência, sendo três com perfil criança e/ou adolescente 
e um com perfil idoso. 

Oficinas ofertadas no SCFV por equipamento em 2015. 

OFICINA EQUIPAMENTO PERFIL 
Alfabetização é um 
Direito 

Centro de Conv. do Idoso Idoso 
Mãos Habilidosas Centro de Conv. do Idoso Idoso 
En*Cantar Centro de Conv. do Idoso Idoso 
Aulas de Teatro Centro de Conv. do Idoso Idoso 
Aulas de Pintura em 
Tela e Tecido 

Centro de Conv. do Idoso Idoso 
Projeto com Psicóloga Centro de Conv. do Idoso Idoso 
Aulas de Pilates Solo Centro de Conv. do Idoso Idoso 
Dança Coreográfica 
para Mulheres 

Centro de Conv. do Idoso Idoso 
Grupo de Dança 
"Sempre Avanti" 

Centro de Conv. do Idoso Idoso 
Aulas de Voleibol Centro de Conv. do Idoso Idoso 
Bom Dia Idoso na 
Ginástica 

Centro de Conv. do Idoso Idoso 
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Oficina de Jogos de 
Baralho 

Centro de Conv. do Idoso Idoso 
Oficina de Jogos de 
Tabuleiro 

Centro de Conv. do Idoso Idoso 
Aulas de Xadrez Centro de Conv. do Idoso Idoso 
Hidroginástica Centro de Conv. do Idoso Idoso 
Aulas de Informática Centro de Conv. do Idoso, 

CRAS e Projeto SEMEAR 
Idoso, criança e 

adolescente, jovens e 
adultos 

Encontros de Lazer Centro de Conv. do Idoso Idoso 
Violão CRAS e Projeto SEMEAR Idoso, criança e 

adolescente, jovens e 
adultos 

Brinquedoteca CRAS Criança 
Oficina de Criatividade 

e Expressão 
CRAS Adolescente 

Oficina de Fotografia CRAS Adolescente 

Oficina de 
Musicalização 

CRAS Criança e adolescente 

Projeto de Gestantes 
"A Espera de Uma Nova 

Vida" 

CRAS Mulheres Gestantes 

Oficina de artesanato 
em pedra 

Oficina Escola de Artesanato 
em Mármore e Granito 

Adolescentes 

 

 

CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS 

 O CREAS é uma unidade pública de abrangência e gestão municipal, destinada à 
prestação de serviços a indivíduos e famílias que se encontram em situação de risco 
pessoal ou social, por violação de direitos ou contingência, que demandam 
intervenções especializadas da proteção social especial. 

 Importante ressaltar que os dados apresentados referenciam-se ao período de 

janeiro a novembro de 2015. Portanto, seguem os mais importantes e relevantes 

serviços que o CREAS prestou à sociedade no período mencionado: 

DESCRIÇÃO TOTAL 

Total de famílias acompanhadas pelo Serviço de Proteção e 
Atendimento Especializado a Família e Indivíduos - PAEFI 

1.550 

Abordagem a pessoas em situação de rua e passagens 250 

Visitas domiciliares 202 
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Total de atendimentos a adolescentes e jovens em cumprimento 
de medidas socioeducativa - MSE em meio aberto (LA e PSC) 

116 

Total de atendimento a pais ou responsáveis por adolescentes e 
jovens em cumprimento de medidas socioeducativa em meio 
aberto (LA e PSC) 

24 

 

 Além destes, a equipe do CREAS realizou no município de Venda Nova do 

Imigrante em 2015 a mobilização de 80% dos usuários dos serviços para participação 

em cinco palestras, oito reuniões com a rede de atendimento. Realizou também o 

segundo Fórum Municipal Contra a Violência à Criança e ao Adolescente e, lançou um 

Programa Municipal de Conscientização Sobre a População em Situação de Rua. 

Oficinas ofertadas no CREAS em 2015. 

OFICINA EQUIPAMENTO PERFIL 

Oficina "Tamanho de Gente" CREAS Criança 

Oficina "Eu Vejo a Vida Melhor no Futuro" CREAS Adolescente 

Oficina "Refazendo Caminhos" CREAS Mulheres Vítimas 

Oficina "Entrelaçados" CREAS Pais ou 
Responsáveis por 
adolesc. em MSE 

 

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CASA DE PASSAGEM PARA CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES 

 A Casa de Passagem do município de Venda Nova do Imigrante é o único 
equipamento de Alta Complexidade e funciona em unidade pública inserida na 
comunidade com o máximo possível de características residenciais, ambiente 
acolhedor e com uma estrutura física adequada e com o desenvolvimento de relações 
mais próximas do ambiente familiar. É destinada exclusivamente a crianças e 
adolescentes vítimas de violência que precisam ser afastadas momentaneamente do 
seio familiar e/ou da comunidade onde residem. 

 Durante o ano de 2015 nossa Casa de Passagem não precisou abrigar nenhuma 
criança ou adolescente por períodos extensos. Houve três ocorrências que foram 
solucionadas em menos de quatro dias pelo Poder Judiciário local.   

  

 

CYNTIA FIGUEIRA GRILLO 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
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