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1- APRESENTAÇÃO
No Relatório de Gestão de 2020 constará todo o trabalho desenvolvido pela
Secretaria Municipal de Assistência Social, Centro de Referência de Assistência
Social - CRAS e Centro de Referência Especializado de Assistência Social –
CREAS, Programa Criança Feliz, Programa Bolsa Família, Programa de Inclusão
Produtiva e os Conselhos Setoriais.
A Política Municipal de Assistência Social, baseada na Constituição Federal
de 1988, na Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS assenta-se nas seguintes
diretrizes:
 Centralidade na família para a concepção e implementação dos benefícios,
serviços, programas e projetos;
 Descentralização político-administrativa das ações;
 Participação da população, por meio das organizações representativas, na
formulação, execução, acompanhamento, monitoramento e avaliação da
política e dos planos e programas nas áreas de inclusão, assistência e
desenvolvimento social;
 Articulação na definição de estratégias de implementação do Sistema Único
de Assistência Social;
 Primazia da responsabilidade do município na condução da política de
assistência social;
 Potencializar a inclusão social garantindo o direito à moradia articulando-a às
políticas de assistência, segurança alimentar e nutricional, e inclusão
produtiva.

2 - OBJETIVO
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 Implantar e implementar ações de inclusão e promoção que garantam os
direitos humanos da população que vive em situação de vulnerabilidade e
risco social e/ou pessoal do município de Divina Pastora/SE.
 Promover a equidade por meio de ações que tenham como centralidade a
criança, o adolescente, mulheres, idosos, pessoas com deficiência.
 Garantir os direitos humanos da população que vive em situação de
vulnerabilidade e risco, por meio das políticas de Assistência Social,
Habitação, Segurança Alimentar e Trabalho;
 Promover a convivência familiar e comunitária e a melhoria das condições de
vida, assegurando a centralidade das ações na família;
3 - AÇÕES REALIZADAS E RESULTADOS DAS POLITICAS ESTRUTURANTES
DA SECRETARIA MUNICIPAL
3.1- ASSISTENCIA SOCIAL
A Assistência Social, a partir da Constituição Federal de 1988, passou a
integrar o Sistema de Seguridade Social, como política pública não contributiva,
pautada pela universalidade da cobertura e do atendimento. Isso significa que a
Assistência Social passa a ser um dever do Estado e direito de quem dela
necessitar.
Para cumprir os seus objetivos e seguindo os princípios e diretrizes da Lei
Orgânica da Assistência Social (LOAS), o Sistema Único de Assistência Social
(SUAS) reorganizou os serviços, programas, projetos, ações e benefícios por níveis
de proteção social: básica e especial.
O SUAS é uma realidade hoje no país normatizado e construído, com uma
rede socioassistencial que integra serviços continuados e benefícios, ou seja,
organiza a Assistência Social. Insere novos o parâmetro de análise da questão
social vislumbrando os aspectos da territorialidade e da matricialidade familiar,
considerando onde as pessoas vivem e o tipo de proteção social que elas
necessitam, sendo básica ou especial.
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CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS
O CREAS foi implantado no município de Divina Pastora em 01 de Março de
2016, integrante do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), constitui-se numa
unidade pública estatal, responsável pela oferta de atenções especializadas de
apoio, orientação e acompanhamento a indivíduos e famílias com um ou mais de
seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos. Este possui como
objetivos:
 Assegurar proteção social imediata e atendimento interdisciplinar às pessoas
em situação de violência visando sua integridade física, mental e social;
 Fortalecer as redes sociais de apoio da família;
 Fortalecer os vínculos familiares e a capacidade protetiva da família;
 Prevenir o abandono e a institucionalização;
 Contribuir no combater a estigmas e preconceitos.
Público-alvo: crianças, adolescentes, jovens, mulheres, pessoas idosas,
pessoas com deficiência, e suas famílias, que vivenciam situações de ameaça e
violações de direitos por ocorrência de abandono, violência física, psicológica ou
sexual, exploração sexual comercial, situação de rua, vivência de trabalho infantil e
outras formas de submissão a situações que provocam danos e agravos a sua
condição de vida e os impedem de usufruir de autonomia e bem-estar.
O CREAS oferta acompanhamento técnico especializado desenvolvido por
uma equipe multiprofissional, de modo a potencializar a capacidade de proteção da
família e favorecer a reparação da situação de violência vivida.
O atendimento é prestado no CREAS, ou pelo deslocamento de equipes em
territórios e domicílios, e os serviços devem funcionar em estreita articulação com o
Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Conselhos Tutelares e
outras

Organizações

de

Defesa

de

Direitos,

com

os

demais

serviços

socioassistenciais e de outras políticas públicas, no intuito de estruturar uma rede
efetiva de proteção social.
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O

CREAS

presta

diretamente

os

seguintes

serviços

de

natureza

especializada e continuada:
 Serviço de Enfrentamento à Violência, ao Abuso e à Exploração Sexual contra
Crianças e Adolescentes;
 Serviço de Orientação e Apoio Especializado a Indivíduos e Famílias Vítimas
de Violência;
 Serviço de Orientação e Acompanhamento a Adolescentes em Cumprimento
de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços
à Comunidade.
SERVIÇOS OFERECIDOS E AÇÕES:
 SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA, ABUSO E EXPLORAÇÃO
SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Tem como objetivo assegurar proteção imediata e atendimento psicossocial
às crianças e aos adolescentes vítimas de violência (física, psicológica, negligência
grave), abuso ou exploração sexual comercial, bem como a seus familiares. Para
tanto, oferece acompanhamento técnico especializado, psicossocial e jurídico
desenvolvido por uma equipe multiprofissional que mantém permanente articulação
com a rede de serviços socioassistenciais e das demais políticas públicas, bem
como com o Sistema de Garantia de Direitos (Ministério Público, Conselho Tutelar,
Vara da Infância e da Juventude, Defensoria Pública e outros). Além do atendimento
psicossocial e jurídico, o serviço deve ofertar ações de prevenção e busca ativa que,
por intermédio de equipes de abordagem em locais públicos, realize o mapeamento
das situações de risco e/ou violação de direitos que envolvam crianças e
adolescentes. Sempre que, no acompanhamento ou busca ativa, forem constatadas
situações de violência ou exploração de crianças e adolescentes, a autoridade
competente deve ser comunicada, sem prejuízo da notificação ao Conselho Tutelar.
 SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E APOIO ESPECIALIZADO A INDIVÍDUOS E
FAMÍLIAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA
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Tem como objetivo o atendimento de situações de violência contra mulheres,
idosos, pessoas com deficiência, bem como situações de preconceito, homofobia,
entre outros. O atendimento psicossocial opera-se na proteção imediata a vítima e
ao seu núcleo familiar, prevenindo a continuidade da violação de direitos com
atendimento técnico especializado, como também providências no tocante à
responsabilização.
 SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO A ADOLESCENTES
EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE
ASSISTIDA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Á COMUNIDADE
O serviço tem como objetivo proporcionar o acompanhamento dos adolescentes
em cumprimento de medidas socioeducativas de Liberdade assistida e de prestação
de serviço à comunidade, previstas no estatuto da criança e do adolescente – Lei
8069/90. Tal acompanhamento, previsto na Política Nacional de Assistência Social
(PNAS), deve estar pautado na concepção do adolescente como sujeito de direitos,
em condição peculiar de desenvolvimento.

Categoria Profissional

Quantidade

Coordenadora

01

Assistente Social

01

Psicólogo

01

Advogado

Na Procuradoria a disposição do CREAS

Auxiliar de Serviços Gerais

01

Motorista

Compartilhado com o CRAS

Educador Social

Compartilhado com o CRAS

Total

08

Quantitativo – CREAS - MÊS: Janeiro à Dezembro
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Nome da Unidade: CREAS
Endereço: Praça Getúlio Vargas, 111, Centro
Município: Divina Pastora

UF: SE

Volume de casos em acompanhamento pelo PAEFI
Especificações

Quantidade

A.1. Famílias em acompanhamento pelo PAEFI

19

Perfil das famílias ou indivíduos inseridos no acompanhamento do PAEFI
Especificações

Quantidade

B.1. Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família

14

B.2. Famílias com membros beneficiários do BPC

07

B.3. Famílias com crianças ou adolescentes em situação de Trabalho

01

Infantil
B.4. Famílias com crianças ou adolescentes em Serviços de

00

Acolhimento
B.5. Famílias cuja situação de Violência/ violação esteja associada ao

04

uso abusivo de substâncias psicoativas
Atendimentos em Situação de Violência Intrafamiliar ou Violações de Direitos
atendidas no PAEFI
Criança e Adolescente
Tipificação

0 a 12 anos

13 a 17 anos

Mas

Fem

Mas

Fem

Violência Intrafamiliar

03

03

01

03

Abuso Sexual

00

01

00

00

Exploração Sexual

00

00

00

00

Negligência ou Abandono

00

00

00

00
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Criança e Adolescente
Tipificação

0 a 12 anos

13 a 15 anos

Mas

Fem

Mas

Fem

00

01

00

00

Trabalho Infantil

Pessoas Idosas
Tipificação

60 anos ou mais
Mas

Fem

Violência Intrafamiliar

00

01

Negligência ou Abandono

02

01
Pessoas com Deficiência

Tipificação

0 a 12 anos

13 a 17 anos 18 a 59 anos 60 anos a mais

Mas

Fem

Mas

Fem

Mas

Fem

Mas

Fem

Violência Intrafamiliar

00

00

00

00

00

00

00

00

Negligência ou Abandono

01

00

00

00

00

00

00

00

Mulheres Adultas
Tipificação

05
Quantidade

Violência Intrafamiliar

05
Pessoas vítimas de tráfico de seres humanos
0 a 12 anos

13 a 17 anos 18 a 59 anos 60 anos a mais

Mas

Fem

Mas

Fem

Mas

Fem

Mas

Fem

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

Pessoas vítimas de discriminação por orientação sexual
Tipificação

0 a 12 anos
Mas
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Fem

13 a 17 anos 18 a 59 anos 60 anos a mais
Mas

Fem

Mas

Fem

Mas

Fem
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00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

Pessoas em situação de rua
0 a 12 anos
Tipificação

13 a 17 anos 18 a 59 anos 60 anos a mais

Mas

Fem

Mas

Fem

Mas

Fem

Mas

Fem

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

Pessoas usuária de álcool e outras drogas
0 a 12 anos
Tipificação

Adolescentes

em

13 a 17 anos 18 a 59 anos 60 anos a mais

Mas

Fem

Mas

Fem

Mas

Fem

Mas

Fem

--

--

--

--

02

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

cumprimento

de

Medida

Socioeducativa-

MSE

em

acompanhamento pelo respectivo serviço realizado no CREAS
Especificações
C.1 Adolescentes em cumprimento de Medidas Socioeducativas de

Quantidade
02

Liberdade Assistida e/ou de Prestação de Serviços à Comunidade
C.2 Adolescentes em cumprimento de medida de Liberdade Assistida

02

C.3 Adolescentes em cumprimento de medida de Prestação de Serviços à

01

Comunidade em acompanhamento no CREAS
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ATIVIDADES REALIZADAS NO CREAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020
Janeiro:
● Reuniões intersetoriais com o Sistema de Garantia de Direitos; ● Evento Janeiro
Branco – realizado em parceria com a secretaria da saúde. ● Atendimento em grupo
com os usuários do CREAS, onde a psicóloga Paulina Alves abordou o tema: “O Papel
do CREAS”
Fevereiro:
● Reunião Secretaria de Assistência Social com CREAS; ● Atendimento em grupo com
os usuários do CREAS, onde a psicóloga Paulina Alves abordou o tema: “Sentimentos e
Emoções”
Março:
● O CREAS objetivando conscientizar moradores de Divina Pastora, bem como
profissionais lotados nas diversas secretarias da prefeitura local, acerca do crescimento
da violência contra a mulher realizou atividades nos dias: ● 09/03/2020 – Local: Centro
de Excelência Dr. João de melo Prado – Divina Pastora/Se, 10h30min. Palestra:
Violência contra a mulher – como percebê-la? Público Alvo: estudantes do turno
matutino do ensino médio. Facilitadora: Paulina Alves-Psicológa. ● 11/03/2020 – Local:
CREAS – Divina Pastora, 08h30min. Palestra: Violência contra a mulher – como ela
ocorre e como podemos coibi-la? Público-Alvo: Famílias atendidas pelo PAEFI.
Facilitadora: Paulina Alves - Psicóloga. ● 12/03/2020 – Auditório do Conselho Tutelar de
Divina Pastora/Se, 08h30min. Palestra: Violência contra a mulher – de que formas ela se
manifesta? Palestra: Caminhos LEGAIS a serem percorridos em casos de violência
contra a mulher. Público- Alvo: Famílias atendidas pelo PAEFI; Funcionários e
funcionárias da PMDP; Munícipes de Divina Pastora. Facilitadores: Paulina Alves –
Psicóloga e Mayara Cunha – Advogada. ● Entrega de panfletos ● COFEE BREAK
Abril:
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● Participação em reunião do CMAS, pelo aplicativo zoom, considerando a Declaração
de Emergência em saúde pública de Importância Internacional pela Organização
Mundial da saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo
novo coronavírus (COVID-19). Praça Getúlio Vargas, 111 - Centro / CEP: 49650-000 /
Divina Pastora, Sergipe Fone: (79) 98846-6824 /E-mail: creas@divinapastora.se.gov.br
Maio:
● Ação sobre o dia de “Combate ao abuso e Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes”, realizado no dia 18, com entrega de panfletos as pessoas e carros que
passavam pela frente do CREAS. ● Participação no Seminário ● Participação em
reunião do CMAS, pelo aplicativo zoom.
Junho:
● Simpósio Estadual de Fortalecimento da Agenda Intersetorial de Enfrentamento ao
Trabalho Infantil, realizado online pelo canal da SEIAS SE no Youtube no dia 09 e 10 de
junho. ● Live sobre “Conceito de Trabalho Infantil - aspectos psicossociais” realizada no
no Instagran da PMDV pelo CREAS com a participação da Psicóloga Daiana Alves em
parceria com o CRAS através da Assistente Social Mônica Oliveira. ● Trabalho Infantil e
Exposição de Crianças e Adolescentes nas Redes Sociais realizado online através do
Microsoft Teams no dia 10 de junho pelo CEAF e CAOCA. ● Reunião online entre
CREAS e Secretaria Municipal de Assistência Social; ● Participação em Reunião do
CMAS, pelo aplicativo zoom.
Julho:
● Reunião Técnica Regional - PETI (Leste Sergipano) sobre Enfrentamento ao Trabalho
Infantil” realizada online pelo Google Meet dia 22 de julho, pela SEIAS. ● Participação
para Apoio Técnico com equipe nacional sobre a “Portaria 100 - funcionamento da rede
das Proteções Básica e Especial durante a pandemia”, realizado pelo canal Youtube
“Rede SUAS” ● Participação em Reunião do CMAS, pelo aplicativo zoom.
Agosto:
● Mês de conscientização pelo fim da Violência Doméstica, no dia 25 de agosto, foi
lançado um vídeo numa parceria entre as Secretarias Municipais de Assistência Social e
da Saúde, com o objetivo de orientar os profissionais que fazem parte da Prefeitura
Municipal de Divina Pastora sobre a Violência Doméstica e Familiar. ● Participação no
curso online “Promover para prevenir em saúde mental de adolescentes” promovido pelo
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Movimento Saber Lidar de iniciativa da ASEC Brasil em parceria com UNICEF e o
Instituto Peabiru, através da plataforma Zoom. ● Participação em Reunião do CMAS,
pelo aplicativo zoom. Praça Getúlio Vargas, 111 - Centro / CEP: 49650-000 / Divina
Pastora, Sergipe Fone: (79) 98846-6824 /E-mail: creas@divinapastora.se.gov.br
Setembro:
● Reunião remota sobre “Acompanhamento Familiar e Prontuário SUAS”, no dia
02/09/2020. ● Curso: “Aprofundando o olhar no Atendimento às Mulheres em situação
de violência: Formação para profissionais da rede socioassistencial e equipamentos
especializados.” Realizado em setembro e outubro online através do Youtube SPS
Ceará. ● “Capacitação Estadual de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto no SUAS”:
Serviço de Proteção Social a Adolescentes em cumprimento de Medidas Socioeducativa
de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC). ●
Reunião das Coordenadoras dos CREAS, organizado pela Coordenadoria da Mulher;
realizada no dia 23/09/2020, ás 10hs. ● Participação em Reunião do CMAS, pelo
aplicativo zoom.
Outubro:
● Curso: “Aprofundando o olhar no Atendimento às Mulheres em situação de violência:
Formação para profissionais da rede socioassistencial e equipamentos especializados.”
Realizado em setembro e outubro online através do Youtube SPS Ceará. ● Encontro
Estadual Virtual sobre “Medidas Socioeducativas em Meio Aberto em Sergipe – do dito
ao feito”. Transmissão ao vivo pelo youtube SEIAS/SE, realizada no dia 23/09/2020, das
14h às 18:30h. ● Participação em Reunião do CMAS, pelo aplicativo zoom.
Novembro:
● Participação em Reunião presencial do CMAS. ● 1º Seminário Internacional Virtual de
Justiça Restaurativa, Evento online via Youtube, realizado dia 06 de novembro pelo
CEDECA RIO DE JANEIRO. ● Assembléia Geral do Fórum Estadual FEPETI/SE, com o
tema: “O FEPETI/SE como Espaço Democrático de Proteção de Crianças e
Adolescentes”, realizada no dia 07/09/2020. ● Participação da Live”A importância da
atuação masculina na prevenção, combate e enfrentamento à violência contra a mulher”,
realizada pela SEIAS no dia 25 de novembro pelo canal do Youtube “SEIAS SE”.
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CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
O CRAS é a porta de entrada para os serviços socioassistenciais,
responsável pela Proteção Social Básica, tem sua centralidade na família como
unidade de referência, fortalecendo seus vínculos internos e externos, através do
protagonismo de seus membros e da oferta do conjunto de serviços locais que
visam à convivência, a socialização e o acolhimento de famílias cujos vínculos familiar e comunitário - não foram rompidos. O município de Divina Pastora em sua
gestão política descentralizada se inscreve em um contexto organizacional de
Proteção Social Básica da seguinte forma:
Quadro 1 - Demonstrativo das áreas de Abrangência do CRAS
IDENTIFICAÇÃO
ENDEREÇO
ÁREA DE ABRANGÊNCIA
CRAS Valdemar
dos Praça Fausto Cardoso, Todo o território.
Santos
nº 69, Centro.
Quadro 2 – Oferta do PAIF
Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF
É o principal serviço de proteção social básica, aos quais todos os outros serviços
desse nível de proteção devem articular-se, pois confere a primazia da ação do
poder público na garantia do direito a Convivência familiar e assegura
a matricialidade familiar no atendimento socioassistencial. O público do serviço é
composto pelas famílias territorialmente referenciadas aos CRAS:
 Famílias beneficiárias de programa de transferência de renda e dos
benefícios assistenciais;
 Famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência de dificuldades
vivenciadas por alguns de seus membros;
 Famílias com pessoas com deficiência e/ou pessoas idosas que vivenciam
situações de vulnerabilidade e risco social.
Serviços ofertados pelo CRAS:
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Acolhimento, entrevista familiar, visita domiciliar, encaminhamento e
acompanhamento de famílias e seus membros, palestras voltadas à comunidade ou
a família seus membros e indivíduos, oficinas de convivência e de trabalho
socioeducativos para as famílias, seus membros e indivíduos, ações de capacitação
e inserção produtiva, reuniões e ação comunitária, articulação e fortalecimento de
grupos sociais de forma presencial e também virtual (através de grupos no
whatsapp e do @cras-dp), também através da publicidade oficial pelo instagram
@prefeituramunicipaldedivinapastora.
Resultado dos Serviços Ofertados:
 Fortalecimento da função protetiva da família, contribuindo na melhoria da
qualidade de vida dos indivíduos.
 Prevenção de rupturas de vínculos familiares e comunitários, possibilitando a
superação de situações de fragilidade social vivenciadas;
 Promoção de aquisições sociais e materiais às famílias, potencialização do
protagonismo e a autonomia das famílias;

 Promoção dos acessos a benefícios de transferência de renda e serviços
socioassistenciais;
 Promoção do acesso aos demais serviços setoriais, contribuindo para o
usufruto de direitos.
SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA EM
TEMPO DE PANDEMIA COVID-19
Esse ano o trabalho no CRAS Valdemar dos Santos passou por várias
transformações. Parafraseando Iamamoto “foi preciso reinventar-se”. A sociedade
mudou e as transformações foram contornando as dificuldades, através de mudança
no planejamento, execução e em toda a dinâmica que envolveu o trabalho
socioassistencial.
Através do uso das etapas do planejamento: Reflexão, decisão, ação e
retomada da reflexão, conseguimos modificar o planejamento realizado nas
primeiras semanas do mês de janeiro do corrente ano. Revisitamos os aspectos
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teórico-metodológicos, ético-político e técnico-operativo com um olhar mais curioso e
atento, para responder a esse momento de incertezas e desafios, tendo como
suporte os decretos Federais e Municipais e os princípios do Sistema único de
Assistência Social.
Foi possível evidenciar a intervenção do serviço social nas manifestações da
questão

social

por

meio

de

planos,

programas,

projetos

e

serviços

socioassistenciais, através da visão de mundo e sociedade dos profissionais
envolvidos, sobretudo, desenvolvendo o Trabalho com Famílias, mesmo com
visitas restritas por conta do necessário isolamento social. Também ocorreu nas
atividades virtuais através de grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento
de Vínculos pelo whatsapp, no Trabalho Psicossocial do Serviço de Proteção e
Atendimento Integral à Família e na ampliação do Programa Alimento Para
Todos.
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O ANO DE 2020 PELOS
EDUCADORES SOCIAIS E TÉCNICOS
A partir da retomada da reflexão, foi possível viabilizar outras formas de fazer
algumas das atividades anteriormente propostas. O novo planejamento foi realizado
através de reunião on-line com a coordenadora da Proteção Social Básica,
coordenação e técnicos do CRAS.
Quadro 3- Planejamento anual ***
DATA

ATIVIDADE

16/01

Janeiro Branco (para os profissionais de saúde e de assistência social)
MOPS
Horário: 8h no auditório do CT
Janeiro Branco (caminhada), concentração na clínica às 07h30minh
Apresentações na praça:
Maculelê, coral, atividade física
Carnaval da Integração
Euforia (emoção da alegria). Público: Adolescente e Adulto.
#Concentração na clínica às 07h30minh
No CRAS – Palestra - Acompanhamento familiar. Às 8:30h
No Conselho Tutelar 10h.
No CRAS (só para público feminino do SCFV, mães dos usuários,
genitoras inseridas no PCF)
Enfa. Nadis (Teste rápido) 13h.

30/01
20/02
05/03
05/03
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10/03

Dia da Mulher
*participação exclusiva público feminino.
Filme: Vida Maria - Palestra sobre Empoderamento - Horário:
08h30minh
12/03
Palestra: Violência
Público: NUCA
17/03
ELA PODE / Inscrições online
Dia Mundial da Saúde
15/04
CRAS - Higiene pessoal (Enfa. Nadis), às 13h.
23/04
Povoado Maniçoba - Higiene p.(Enfa. Cris), às 13h20minh
04/05
Dia do Trabalhador (trabalhadores)
Na clínica, Horário a definir
18/05
Prevenção à Violência
Local: auditório do CT às 8h.
04/06
Reunião para definir mobilização de enfrentamento ao trabalho infantil.
09/06
Live: Conceito de Trabalho Infantil – aspectos psicossociais –
mediadoras técnicas de referência do CRAS e do CREAS.
23/06
Arraiá do CRAS (virtual) / Atividade remota: kit junino.
Julho
Colônia de férias online
06/08
Agosto dourado
17/09
Prevenção ao Suicídio - setembro amarelo
22/09
Cuidadores de pessoa com deficiência e de pessoa idosa
Local: Auditório do Conselho Tutelar às 8h.
01/10
Dia do Idoso
Profissional: Enfa Nades
Horário: 13h.
5 a 9/10
Semana do bebê
Local: Auditório do CT
26/11
Novembro Azul
10/12
Dezembro Vermelho
Povoado Maniçoba (Grupo Reviver)
Profissional: Enfa. Cris
17/12
Natal solidário (Povoado Maniçoba)
21/12
Visita domiciliar da equipe do CRAS aos idosos do Grupo Reviver, com
músicas, mensagens e uma rosa com uma singela homenagem.
**Embora tenhamos alterado o quadro acima (em decorrência do isolamento
social para prevenir a Covid-19), conseguimos realizar atividades presenciais nos
meses de janeiro, fevereiro e início de março, contamos com a participação dos
usuários assistidos pelo Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família –
PAIF; do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV e dos
usuários assistidos pelos programas: Criança Feliz, Bolsa Família e Programa
Alimento Para Todos. Além da parceria com as demais políticas setoriais (Educação
e Saúde) que somaram para que pudéssemos melhor assistir a população a
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exemplo do Janeiro Branco; Carnaval da Integração; Atividades alusivas ao Dia da
Mulher; Atividade de Inclusão Produtiva: “Ela Pode!” e também três eventos para dar
continuidade às ações para o Selo UNICEF.
As atividades acima mencionadas foram planejadas pela equipe, de forma a
atender as necessidades dos usuários com o objetivo de potencializar as ações de
fortalecimento de vínculos e a assistência integral conforme preconiza a Política de
Assistência Social.
Nossos serviços continuaram sendo ofertados com foco na Matricilialidade
Familiar e territorialidade. Daí o desafio de assistir aos usuários recém chegados ao
município e o fizemos através de prestação de informações sobre o decreto que
suspende a atualização do Cadastro Único em alguns casos, diante dos quais nesse
momento a atualização do CADúnico não é recomendada para evitar que ocorra a
suspensão do Auxílio Emergencial.
Quanto à segurança de acolhida, temos fortalecido ainda mais aqui no CRAS,
fazendo os registros sucintos, arquivando os prontuários para que outros técnicos
possam ler e entender a história de vida (manejo, cuidado, respeito à cultura, olhar
técnico sobre o território) e suas famílias. E dessa forma fizemos a sistematização
da leitura do território: oferta dos serviços de acordo com as demandas
apresentadas, como por exemplo, o acesso aos benefícios eventuais e
encaminhamentos para a rede setorial; Trabalho com foco na prevenção à violência
doméstica e Prevenção ao trabalho infantil. Utilizamos o nosso olhar técnico para
identificar se a demanda é de atendimento ou se vai ser inserida no
acompanhamento familiar, se a acolhida deve ser particularizada ou em grupo.
A família opta como quer e se quer ser acompanhada. E então fazemos o
estudo social e também o plano de acompanhamento (que serve para fortalecer o
vínculo com os usuários e criar uma relação de confiança entre técnicos e usuários
assistidos). Através dessas ações, proporcionamos momentos de acolhida, seja
quando o usuário vem ao CRAS por demanda espontânea ou quando faz parte de
grupos, também orientamos os usuários por meio de informações específicas (das
demandas trazidas por eles/elas). E assim, fizemos a mediação para ofertar aos
usuários melhor acesso aos serviços e benefícios.
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Quadro 4- Cronograma de Realização de Atividades
DATA

ATIVIDADE

16/01

Janeiro Branco: Síndrome de Burnout / Qualidade de vida no trabalho

10/02

Colônia de férias Grupo Reviver

13/02

Diálogo SUAS no CRAS Valdemar dos Santos

20/02

Carnaval da Integração

12/03

Selo UNICEF
Dia Internacional da Mulher

-------05/03
17/03

Ela Pode

24/03

Reunião Técnica Portarias 3337 e 54

16/04

Projeto de Trabalho Técnico Social (PTTS)

13/05

Reunião Intersetorial (virtual)

18/06

Reunião do Programa Alimento para Todos

23/06

Reunião Técnica sobre Benefícios Eventuais (Coordenação Estadual)

23/06

Reunião Técnica SCFV (Coordenação Estadual)

23/06

Comemoração São João (Kit Junino)

03/07

Apoio Técnico sobre a portaria 378 (recursos para ações do SUAS)

08/07

Apoio Técnico remoto

10/07

Apoio Técnico (Portal CNM) Práticas no SUAS

22/07

Reunião Técnica Regional: Enfrentamento ao Trabalho infantil

22/07

Reunião com a Equipe Técnica do CRAS

31/07

Apoio Técnico do SNAS sobre financiamento da Rede de Proteção
Social Básica e Especial no contexto de Pandemia Covid-19. Canal
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REDE SUAS
05/08

PAIF (Capacitação on-line prontuário eletrônico)

05/08

Início do curso “Promover para Prevenir: saúde mental do adolescentes”
(com quatro encontros)

02/09

Capacitação Prontuário SUAS

10/09

Ciclo de Diálogos – Benefício de Prestação Continuada – BPC

12/09

Reunião Técnica com a Gestora

15/09

Setembro Amarelo

18/09

Reunião para roteiro da Oficina das Emoções (virtual)

07/10

Fórum Estadual FEPETI/SE

15/10

Fórum Virtual de escolha de adolescentes para participar do comitê

19/11

Reunião Técnica (Estado) sobre o SCFV

01/12

a III Seminário Internacional - Criança Feliz

03/12
10/12

Capacitação Poupança Social Digital – PBF

14/12

Entrega de Brinquedos PCF e SCFV

21/12

Atividade Remota com o Grupo Reviver

Quadro 5- Atividades de destaque dos Educadores sociais do SCFV
Educadores/Oficineiros: Adriana, Almir, Genilson, Orlando, Sandra
Meses

Atividades

Janeiro

Inscrição de usuários nos grupos do SCFV; Apoio nas atividades do
PAIF; Colônia de Férias.

Fevereiro

Atividades diversas em grupos: música, capoeira, maculelê, futebol e
artesanato; Carnaval.

Março

Divulgação das atividades do PAIF junto ao SCFV; Dinâmicas e oficinas
de artesanato; Apoio nas atividades relativas às Comemorações do Dia
da Mulher.

Abril

Reuniões on-line; Estudo de diversas formas de trabalhar o cronograma
de atividades com atividades remotas; Criação de Grupos no Whatsapp
e do Perfil @cras_dp (apoio administrativo); Instrução remota para
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atividade física em casa; Interação nos grupos com proposta de
artesanato e musical.
Maio

Dia das Mães (comemorado on-line) por meio de vídeos, áudios e
mensagens.

Junho

Confecção de artesanato e entrega de Kits Juninos para todos os
usuários do SCFV e também do PCF.

Julho

Vídeo com proposta de ensinar confeccionar vaso com material
reciclável.

Agosto

Foi trabalhado o Folclore brasileiro: lendas e estórias; Resgate das
brincadeiras e trovas da infância (Grupo Reviver).

Setembro

Renda irlandesa (vídeo ensinando como fazer) teve o intuito de
promover a integração de saberes (intergeracional) e também de
manter a tradição do bordado;
Trabalhamos o setembro amarelo por meio de áudios, vídeos e escuta
(apoio técnico) e parceria com atividades do PAIF.

Outubro

Trabalhamos o Dia do Idoso (através do e-book)* com todos os grupos,
enfatizando o respeito, os desafios e as mudanças que ocorrem na vida
e na família. *e-book anexo
Trabalhamos outubro rosa (on-line)

Novembro

De forma on-line foram realizados Desafios musicais e foi trabalhado o
novembro

azul

(vídeo

da

psicóloga

Manuela)

e

mensagens

motivacionais.
Dezembro

Atividades on-line diversas em todos os grupos dos SCFV; Foi falado
sobre a criança interior; Apoio na Oficina das Emoções e nas atividades
remotas para finalizar as atividades do SCFV desse ano.

O Serviço de Convivência para grupos de usuários de 7 a 17 anos de idade e
do Grupo Reviver (intergeracional), realizado desde março do corrente ano através
do

whatsapp,

tem

facilitado

o

acesso

desse

seguimento

aos

serviços

socioassistenciais e a continuidade de ações comunitárias em grupos on-line.
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Quadro 6- Oferta de Programas e Serviços
Ações, programas e serviços realizados em 2020
Famílias Referenciadas nos CRAS até 2020

1267

Total de famílias em Acompanhamento Familiar pelo PAIF

158

Atendimento Psicossocial

193

Palestras, Oficinas e outras atividades de caráter não continuado
modalidade presencial
Palestras, Oficinas e outras atividades de caráter não continuado
modalidade virtual
Carteira do Idoso/pcd (intermunicipal)

8

01

Carteira do Idoso interestadual (MDS)

09

Visita Domiciliar

267

Famílias Participantes do Programa Alimento Para Todos

590*

Participantes do Programa Criança Feliz

100

12

Participantes do serviço de convivência e Fortalecimento de
181
Vínculos
*PAPT (O Programa Alimento para Todos, consiste na oferta de uma cesta básica à
família que se enquadrar nos critérios contidos na Lei que o regulamenta). A
quantidade era de 500 cestas básicas mensais, porém, como medida de assistência
durante o contexto de pandemia Covid-19, foi gradativamente aumentando
chegando a 590 cestas ofertadas/mês.
Quadro 7- Composição da Equipe do CRAS
CATEGORIA PROFISSIONAL

QUANTIDADE

Coordenadora

01

Assistente Social

03

Psicólogo

01

Entrevistador Social

04

Auxiliar Administrativo

02

Auxiliar de Serviços Gerais

04

Motorista

03

Educador Social

04

Auxiliar de cozinha
Total
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Quadro 8- Informações sobre inclusão produtiva
Inclusão Produtiva
CURSO REALIZADO
Soldador

a

arco

PÚBLICO ALVO
elétrico

QUANTIDADE

Aprovados na avaliação

10

Mecânico de manutenção em Aprovados na avaliação

12

(SENAC)
motocicletas (SENAC)
Eletricista instalador (SENAC)

Aprovados na avaliação

16

ELA PODE! (apoio do Google)

Mulheres empreendedoras

24

Quadro 9- Informações sobre Benefícios (Divina Pastora)
BPC: Número de beneficiários ano 2020 segundo Ministério da Cidadania
Idoso

23

Pessoa com Deficiência

04

Benefícios Eventuais
Tipo de Benefício

Quantidade

Aluguel Social

172

Auxílio Natalidade

40

Urna Fúnebre

10

Auxílio Gás

56

Cesta Básica
Auxílio Doença

Relatório de Gestão de 2020

6645
04

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVIDADES DE DESTAQUE | ANO 2020
Registros1
Janeiro Branco

1

Atividades presenciais até marco e atividades remotas de abril a dezembro, arquivos do CRAS;
Atividades on-line (grupos de whatsapp gerenciados pelos educadores sociais);
Atividades on-line (instagram @CRAS_DP gerenciado pela assistente administrativa Vanessa);
Registro oficial instagram @prefeituradedivina pastora.
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Carnaval da Integração
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Atividades no CRAS e Visita Domiciliar
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DIA DA MULHER
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ELA PODE
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Selo UNICEF

Registros Oficiais
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GRUPO REVIVER
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Registros do @cras_dp
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PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
AÇÕES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020
APRESENTAÇÃO:
O Programa Criança Feliz foi instituído pelo Decreto nº 8.869, de 05 de
outubro de 2016, com caráter intersetorial e tendo em vista promover o
desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, considerando sua família
e seu contexto de vida. Coordenado pelo Ministério de Desenvolvimento Social e
Agrário, o Programa articula ações das políticas de Assistência Social, Saúde,
Educação, Cultura, Direitos Humanos, entre outras, tendo como fundamento a Lei nº
13.257, de 08 de março de 2016 – Marco Legal da Primeira Infância.
O Programa fortalece a trajetória brasileira de enfrentamento da pobreza com
redução de vulnerabilidades e desigualdades e potencializa a integração do acesso
à renda com inclusão em serviços e programas. Renova, ainda, os compromissos do
Brasil com a atenção às crianças com deficiência beneficiárias do BPC e suas
famílias e também às crianças privadas do convívio familiar, acolhidas em serviços
de acolhimento, e suas famílias.
Considerando a Política Nacional de Assistência Social (2004), o Sistema
Único de Assistência Social (SUAS), surge a Proteção Social Básica, com o objetivo
de promover ações que previnam situações de risco social, por meio do
desenvolvimento das potencialidades, habilidades e o fortalecimento dos vínculos
familiares e comunitários. Esta política de assistência é destinada a pessoas que
vivem em situação de risco devido à pobreza ou extrema pobreza, ausência de
renda familiar e dificuldade de acessar aos serviços públicos, bem como a
fragilização de laços afetivos.O Programa Criança Feliz surge para apoiar, integrar,
ampliar e fortalecer as ações de políticas públicas, tendo como pilares os princípios
da intersetorialidade e as visitas domiciliares, onde o público prioritário deste
programa é composto por gestantes, crianças de 0 a 3 anos de idade e crianças de
0-6 anos de idade que sejam beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada
(BPC), que façaparte do Programa Bolsa Família.
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A equipe do Programa Criança Feliz é composta por visitadores, supervisor,
coordenador e um comitê gestor. Ainda, como atividade complementar ao “Criança
Feliz”, são realizadas Rodas de Conversas mensais com as famílias que são
acompanhadas pelo programa, onde conversamos sobre temas referentes à
primeira infância, vínculos afetivos, promoção de saúde, entre outros.
OBJETIVO:
O programa Criança Feliz no município de Divina Pastora tem como objetivo
“promover o desenvolvimento humano a partir do apoio e do acompanhamento do
desenvolvimento integral na primeira infância”. O programa, também apoia as
gestantes e sua família e no momento da chegada do bebê. Esse trabalho busca
fortalecer a estimulação do vínculo entre a criança e seu cuidador. Devemos
considerar que o cuidador poderá ser a mãe, o pai, a avó, o irmão mais velho ou até
mesmo outro membro da família.
De acordo com o Art. 3º do Decreto nº 8.869/2016 o Programa Criança Feliz
tem como objetivos:
 Promover

o

desenvolvimento

humano

a

partir

do

apoio

e

do

acompanhamento do desenvolvimento infantil integral na primeira infância;
Apoiar a gestante e a família na preparação para o nascimento e nos
cuidados perinatais; Colaborar no exercício da parentalidade, fortalecendo os
vínculos e o papel das famílias para o desempenho da função de cuidado,
proteção e educação de crianças na faixa etária de até seis anos de idade;


Mediar o acesso da gestante, das crianças na primeira infância e das suas
famílias a políticas e serviços públicos de que necessitem;



Integrar, ampliar e fortalecer ações de políticas públicas voltadas para as
gestantes, crianças na primeira infância e suas famílias.

RESULTADOS E DISCUSSÃO Como público alvo do Programa, foram eleitas:
gestantes, crianças de até três anos cujas famílias são beneficiárias do Programa
Bolsa Família; crianças de até seis anos beneficiárias do Benefício de Prestação
Continuada; crianças de até seis anos afastadas do convívio familiar em razão da
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aplicação de medida de proteção prevista no artigo 101 da Lei nº 8.609, de 13 de
julho de 1990, e suas famílias. Segundo o Decreto 8.869/2016, o Programa objetiva:
promover o desenvolvimento infantil integral; apoiar a gestante e a família na
preparação para o nascimento da criança; cuidar da criança em situação de
vulnerabilidade até os seis anos de idade; fortalecer o vínculo afetivo e o papel das
famílias no cuidado, na proteção e na educação das crianças; estimular o
desenvolvimento de atividades lúdicas; facilitar o acesso das famílias atendidas às
políticas e serviços públicos de que necessitem. Ao realizar estes estudos
avaliativos desde as fases iniciais do PCF, o poder público pode identificar
oportunidades de aperfeiçoamento do desenho do programa ao longo de sua
implementação, bem como documentar os desafios de sua atuação e garantir sua
sustentabilidade no longo prazo. Portanto, ao final dessa etapa de pesquisa, esperase a produção de relatórios sobre as primeiras etapas do PCF em alguns municípios
selecionados. Os produtos finais das consultorias devem apontar estratégias e
dificuldades

de

atendimento,

de

modo

a

identificar

possibilidades

de

aperfeiçoamento do Programa. 4 CONCLUSÕES O desenho metodológico da
pesquisa envolve levantamento e análise bibliográfica, documental e normativa
acerca do PCF. Requer ainda a consolidação dos roteiros e questionários a serem
aplicados nos municípios da pesquisa, bem como o planejamento das atividades de
coleta de dados e entrevistas, com cronogramas detalhados das atividades. Como
etapa intermediária, é demandado um relato inicial do trabalho de campo de coleta
de dados sobre a execução do PCF nos municípios selecionados, que contemple
entrevistas com gestores municipais e técnicos visitadores do PCF, bem como com
os usuários do serviço. O relatório final prevê uma avaliação da implementação do
PCF

naqueles

municípios,

das

potencialidades

e

fragilidades,

resultados

alcançados, relação com o território de abrangência, 4 rotinas da equipe técnica,
atuação com diferentes públicos e sugestões para aprimoramento do PCF. A
intenção é explicitar, na apresentação oral, toda essa estratégia de pesquisa, com
reflexão crítica sobre sua implementação na realidade de campo e apontamento dos
resultados preliminares alcançados. REFERÊNCIAS BRASIL. Lei n. 13.257/2016 – o
Marco Legal da Primeira Infância.
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A intersetorialidade vem sendo efetivada a partir das reuniões e articulação da
rede de políticas públicas, no decorrer do ano de 2020, o Programa Criança Feliz por
meio da equipe técnica realizou diversas atividades. O trabalho do Programa
Criança Feliz em Divina Pastora é realizado através de visitas domiciliares as
gestantes são realizadas mensalmente; com as crianças de 0 a 3 anos de idade
semanalmente; com as crianças beneficiárias do BPC a frequência é quinzenal,
sendo seu público alvo do programa Criança Feliz em Divina Pastora, tem como
objetivo atingir o público prioritário no município, no qual o público prioritário é
composto por: Gestante; Crianças de 0 a 3 anos de idade, que tenham a Bolsa
Família; Crianças de 0 a 6 anos de idade que tenham o Benefício de Prestação
Continuada (BPC).
As atividades elencadas neste relatório consistem em ações concretas e
consistentes para as famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade e
risco social e pessoal. Dessa forma, os serviços de largo alcance social, medidas,
objetivando a emancipação e a melhoria da qualidade de vida de famílias e
indivíduos, contribuem de forma significativa no resgate da cidadania, durante as
visitas, as visitadoras levam para as famílias, propostas de atividades lúdicas, para
as mães “brincarem” com seus filhos.
Nesse contexto as referidas ações realizadas, acompanhadas e monitoradas
emolduram

continuamente

na

perspectiva

de

aprimoramento

das

ações

socioassistenciais da política de assistência social no município, bem como para o
estabelecimento de prioridades de intervenção do poder público, tanto no que diz
respeito á busca ativa para inclusão das famílias em serviços, programas e projetos
socioassistenciais, quanto para acesso aos demais serviços sociais, aprimoramento
deste índice se torna necessário à combinação entre as variáveis relativas aos
domicílios e as variáveis relativas à situação dos membros do núcleo familiar, com
base no previsto na Norma Operacional Básica NOB-SUAS/2005.
ACOMPANHAMENTO REALIZADO DURANTE O ANO DE 2020 DE ACORDO
COM O NOVO SISTEMA, QUE ENTROU EM VIGOR A PARTIR DE OUTUBRO DE
2020.
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Durante o ano de 2020 foram realizadas 2.722 visitas ao público prioritário do
Criança Feliz entre os povoados Maniçoba, Bonfim e Sede, como mostra o gráfico
acima.
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O número de famílias por visitadores, considerando a proximidade das
moradias e também com a moradia do visitador.
A divisão do número de famílias de acordo com a quantidade de visitadores:
 Hiasmim Brenda: 32 famílias;
 Monike da Costa: 33 famílias;
 Silvania da Silva: 32 famílias;

Total de Famílias Atendidas: 97

ATENDIMENTO DE PREVENÇÃO A COVID-19 NO PERÍODO DE
MARÇO A DEZEMBRO DE 2020 CIRCUSTÂNCIA ENFRENTAMENTO AO NOVO
CORONA VÍRUS
 Foi criado grupo de whatsap para prestar esclarecimentos e agendamentos
as famílias acompanhadas, a fim de evitar aglomerações de pessoas e assim
uma possível transmissão de COVID_19. Esse foi utilizado até a data e feito
atendimento presencial até o dia 17/03/2020 por cumprimento de Decreto
Municipal.
 Além de encaminhamentos gerais mantendo assim seu atendimento, além
disso foram realizados novos cadastros para o programa.
Atividades remotas realizadas:
 Orientações diversas no trabalho remoto sobre a COVID-19 através do
aplicativo Whatzapp;
 Orientações sobre a importância do pré-natal as gestantes;
 Capacitações online;
 Visitas com entrega de kits juninos;
 Visitas com entrega de brinquedos;
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MATERIAIS PARA USO E PREVENÇÃO
 Visando auxiliar a população em situação de vulnerabilidade social, neste
período de combate a Pandemia do Corona Vírus (COVID-19) a prevenção,
foram distribuídos Através da Secretaria de Assistência Social (EPIS), sendo
utilizadas por nós trabalhadores da rede socioassistencial no atendimento ao
público. Sendo eles os seguintes matérias:
 Álcool 70%
 Luvas
 Máscaras
 Jalecos descartáveis
 Toucas descartáveis
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REGISTRO FOTOGRÁFICO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA
CRIANÇA FELIZ
AÇÕES REALIZADAS EM 2020 Carnaval e São João
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PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA
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 Programa Bolsa Família / PBF
Transferência de renda diretamente às famílias em situação de pobreza e
extrema pobreza que vincula o recebimento do auxílio financeiro ao cumprimento de
compromissos (condicionalidades) nas áreas de educação (matricula e a frequência
escolar mínima de 85% para crianças e adolescentes entre 06 e 15 anos) e 75%
adolescentes de 16 e 17 anos e saúde (acompanhamento da saúde de gestantes,
nutrizes e crianças menores de 07 anos de idade).
 Ações realizadas em 2020
Plantão para Atualização Cadastral;
Visitas Domiciliares para acompanhamento das condicionalidades.
5- HABITAÇÃO
A Política Nacional da Habitação (PNH) obedece a princípios e diretrizes que
têm como principal meta garantir à população, especialmente a de baixa renda, o
acesso à habitação digna, e considera fundamental para atingir seus objetivos a
integração entre a política habitacional e a política nacional de desenvolvimento
urbano.
A Política de habitação no município de Divina Pastora, tem por objetivo
atender a demanda de déficit habitacional existente, como também atender às
famílias vítimas de calamidades públicas, enchentes, alagamentos e ou situação de
extrema pobreza.
6- SEGURANÇA ALIMENTAR
Os programas de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) é garantir à
população sergipana o acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em
quantidade suficiente, tendo como base, práticas alimentares promotoras de saúde,
que respeitem a diversidade cultural e que sejam social, econômica e
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ambientalmente sustentáveis. Este ano, apenas trabalhando a questão de amenizar
o sofrimento de algumas famílias em situação de extrema pobreza, por meio dos
benefícios eventuais (cestas básicas) onde em média 500 famílias foram
contempladas por mês.
7- PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL
O Controle Social é um instrumento da Gestão do SUAS, e visa o
fortalecimento

do

sistema,

através

da

participação

da

população

nas

deliberações sobre a política de Assistência Social no município de Divina
Pastora/SE.
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS
 Ações realizadas:
Foram realizadas sete (08) reuniões ordinárias do Conselho Municipal de
Assistência Social, no ano de 2020. Sete reuniões foram realizadas através do
aplicativo Zoom. Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de
Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de
2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo corona vírus (COVID-19),
considerando a PORTARIA N° 54, DE 1° DE ABRIL DE 2020, que dispõe de
recomendações gerais aos gestores e trabalhadores do Sistema Único de
Assistência Social, com medidas e condições que garantam a segurança e a saúde
dos usuários e profissionais do SUAS. Com isso, em virtude do isolamento social
proveniente da pandemia provocada pelo vírus covid-19, as reuniões foram via
aplicativo; e uma reunião presencial, com a participação de 06 conselheiros.
Discutindo as políticas públicas, foi apresentado o Programa mais Inclusão do
governo estadual, que teve e está tendo o objetivo de atender as famílias mais
vulneráveis por meio de um Cartão no valor de 100 reais para compra de alimentos.
Apresentado o Cofinanciamento Estadual 2020; Plano de Ação do Termo de aceite –
Portaria 369/2020; Lei complementar 173/2020 referente à doação de um valor do
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governo federal para ajudar no combate ao covid-19. Aprovação da lei 173/2020
para aquisição de Cestas Básicas. Aumento das cestas básicas de 500 para 570.
Plano de ação para Cofinanciamento do governo estadual, Sistema Único da
Assistência Social – ano 2020 e cronograma de execução para Cofinanciamento do
governo estadual sistema único da assistência social – ano de 2020, referente aos
meses de julho, agosto e setembro de 2020. Plano de aplicação de recursos –
reprogramação de saldos – 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019.

CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

 Ações realizadas:

No ano de 2020 não foi realizada nenhuma reunião. A presidente recebeu algumas
denunciam de maus tratos, e pelo grupo de watsapp, informava aos conselheiros...
Algumas foram resolvidas e outras encaminhadas ao CREAS.
Presidente: Gilvana dos Santos Bomfim
Vice-presidente: Marianne dos Santos

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE
 Ações realizadas:

Período: do ano de 2020
No período acima referido o CMDCA realizou as seguintes ações:
-Tivemos 01(uma) reunião ordinária e 05(cinco) reuniões extraordinárias. Por conta
da pandemia do covid-19 alguns reuniões foram realizada de modo virtual, conforme
a Resolução n°129/2020 de 21 maio de 2020, dispõe sobre a realização de reuniões
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remotas a serem realizadas pelo Plenária do CEDCA, em caráter excepcional, em
razão da pandemia global do coronavirus (covid-19).
-Organizamos a posse dos Conselheiros Tutelares quadriênio 2020 a 2024, no dia
10/01/2020, tivemos a participação de autoridades do poder municipal, familiares
dos conselheiros e funcionários. O nosso colegiado é composto por: Simielle
Eduarda Silva Santos, com 197 (cento e noventa e sete) votos- primeira colocada,
Clecia Santos de Andrade, com 181(cento e oitenta e um) voto- segunda colocada,
Maclene Lima Costa, com 178( cento e setenta e oito) votos- terceira colocada, Italo
Almeida Lima dos Santos, com 173 (cento e setenta e três) votos- quarto colocado,
Clemer Kevenn Santos Oliveira, com 134( cento e trinta e quatro ) votos- quinto
colocado, Maria Angélica Santos, com 109( cento e nove) votos- primeira suplente,
Eliana Maria Santos Siqueira 103 (cento e três ) votos- segunda suplente, Ana Paula
Reis de Souza, com 99( noventa e nove) votos- terceira suplente, Verônica Leite da
Silva, com 90 ( noventa) votos- quarta suplente, Maria Solange da Cruz Souza, com
84 (oitenta e quatro ) votos – quinta suplente.
-Promoveu uma capacitação para os conselheiros tutelares e os membros do
CMDCA, no dia 26 de agosto do SIPIA (O Sistema de Informação para a Infância e
Adolescente) com o apoio da Coordenação do Estado de Sergipe, na pessoa do
senhor Antônio Fernando Santos, presidente do SIPIA. É uma plataforma nacional
qualificada de apoio e retaguarda as ações federativas à infância e da adolescência;
tendo como objetivo unificar os trabalhos de todos os conselhos tutelares.
No dia 16 de dezembro, organizamos e executamos O Fórum de Eleição das
Entidades Não Governamentais; Eleição de novo Presidente do CMDCA para o
biênio de 2020 / 2022. E as Entidades eleitas foram: Pastoral da Criança, que tem
como coordenador municipal Jaqueline Lima Siqueira; Associação Esportiva
Toquinha Futebol Clube (AETFC), presidente Denilson dos Santos, Associação para
o Desenvolvimento da Renda Islandesa de Divina Pastora (ASDEREN), presidente
Maria Lúcia de Oliveira.
O novo colegiado do CMDCA está composto por: Daiana Santos Vieira Alves,
conselheira governamental-SEMAS, e a nova presidente do CMDCA; Chrisley Pinto
Dias, conselheira governamental saúde, Karolline Carvalho Macedo Neres,
conselheira governamental educação; Maria José de Oliveira, conselheira não
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governamental ASDEREN e vice-presidente do CMDCA; Denilson dos Santos,
conselheiro não governamental AETFC; Jaqueline Lima Siqueira, conselheira não
governamental da Pastoral da Criança.

CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA
 Ações realizadas:
No ano de 2020, tivemos só uma reunião presencial; mas os conselheiros
receberam algumas denúncias de negligência com idosos e medidas foram
providenciadas. Sempre a comunicação foi mantida por meio de Whatzapp.
Documentos foram encaminhados aos órgãos competentes para solicitação de uma
rampa na casa de uma idosa cadeirante.
Presidente: Maria Angélica Santos
Vice-presidente: Geraldo Cardoso

Divina Pastora/SE, 28 de dezembro de 2020.

____________________________________
SOMAIA ANDRADE GOMES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIVINA PASTORA/SE
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