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I - INTRODUÇÃO
O futuro dependerá daquilo que fazemos no presente.
Mahatma Gandhi

De acordo com a Norma Operacional Básica – NOB/SUAS/2012 o Plano de
Assistência Social é um instrumento de gestão que organiza, regula e norteia a execução
da Política de Assistência Social na perspectiva do SUAS, contemplando as prioridades a
serem desenvolvidas por meio dos serviços, programas, projetos e benefícios no âmbito
municipal.
O Plano, ora apresentado, tem por objetivo registrar as prioridades a serem
desenvolvidas no período de 2018 a 2021, na Proteção Social Básica, na Proteção Social
Especial de Média e Alta Complexidade, no Aprimoramento da Gestão e da Rede
Socioassistencial, além de focalizar em ações de fortalecimento do Controle Social, e
nortear a consolidação da Política Pública de Assistência Social, bem como sua
efetivação no município.
Destacamos que esse plano foi construído por trabalhadores dos SUAS,
lotados na Secretaria de Assistência Social do município de Campo Erê. Cabe destacar a
participação de representantes do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS no
processo de elaboração e aprovação do plano.
Para a elaboração deste plano foi realizada com os trabalhadores da Secretaria
do município, uma reunião no dia 28 de Agosto de 2017. No dia 30 de Agosto a equipe
responsável pela construção deste plano, realizou a 1ª discussão referente à elaboração do
plano. Nesta oportunidade foram discutidas as questões teóricas que comporão o plano,
assim como sobre a descrição dos Serviços que são executados nos equipamentos
municipais.
No dia 30 de Setembro aconteceu a ultima reunião da equipe responsável pela
elaboração deste plano, sendo que após a leitura e considerando que ouve a discussão de
tudo o que era necessário, deliberou-se pela solicitação de reunião para apreciação deste
plano pelo CMAS.
Os Planos Municipais de Assistência Social decorrem da necessidade de
incorporação pela política pública de assistência social de práticas planejadas que são
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baseadas em diagnósticos e estudos da realidade de cada município. Sendo que estas
ações precedem de avaliação e monitoramento sistemáticos e continuados.
A elaboração do Plano é de responsabilidade do órgão gestor que o submete a
apreciação do Conselho Municipal de Assistência Social, reafirmando deste modo o
princípio democrático e participativo que se espera no modo de operar, pensar e organizar
a Política Pública de Assistência Social.
Desta forma, colocou-se para apreciação do CMAS toda esta construção
finalizada em 04 de Abril de 2018, conforme Ata nº 03/2018 e lista de presença (em
anexo), bem como Resolução nº 03, de 04 de Abril de 2018, onde o CMAS aprova esta
elaboração teórica.
A iniciativa do município em priorizar a elaboração do Plano Municipal de
Assistência Social de forma planejada, organizada, técnica e qualificada, reflete o olhar e
a importância que os gestores municipais e os trabalhadores do SUAS têm a respeito
desta política pública.
A seguir, está aqui apresentado o Plano Municipal de Assistência Social do
município de Campo Erê. Desejamos uma boa leitura a todos, e que o plano ora
apresentado seja um instrumento de planejamento das ações para os próximos quatro
anos, garantindo os avanços necessários na Política Pública de Assistência Social.
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II - IDENTIFICAÇÃO

2.1. PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Vigência: 2018 a 2021
Período de elaboração: Agosto de 2017 a Abril de 2018.
Nome do responsável para contato: Eliane Piacentini
Telefone: 49-3655-1654
E-mail: gestaoassistenciasocial@campoere.sc.gov.br

2.2. PREFEITURA MUNICIPAL
Município: Campo Erê
Nome do Gestor Municipal (Prefeito): Odilson Vicente de Lima
Nível de Gestão: ( ) Inicial ( x )Básica ( ) Plena
Porte do Município: Pequeno Porte I
Endereço e contatos: Rua Primeiro de Maio, 736, Centro,
CEP: 89980-000- Campo Erê/SC
E-mail: gabinete@campoere.sc.gov.br
Telefone: (49) 3655-3001

2.3. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Órgão Gestor (Secretaria): Secretaria Municipal de Assistencia Social
Gestor Municipal (Secretário/a): Luciane Giacchini Antonietti
Endereço da Secretaria: Rua: Dona Teresinha
Bairro: Centro

Número: 816

CEP: 89.980-000

Telefone: 49-3655-1654

E-mail: assistenciasocial@campoere.sc.gov.br
2.4. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS de Campo Erê, foi criado através de
Lei Municipal Nº 786 de 07 de Novembro de 1996, cuja ultima atualização está disposta
na Lei Municipal nº 2.050/20108 de 28 de Março de 2018.
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Gestor do FMAS: Luciane Giacchini Antonietti
Lei de regulamentação: nº 2.050/2018.
CNPJ: 12.792.399/0001-70
Fontes de Recursos: (X) Federal (X) Estadual (X) Municipal

2.5. CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Presidente: Eliane Pasin
Possui Secretaria Executiva: ( x ) Sim ( ) Não
Lei Municipal de regulamentação: 2.049/2018 de 28 de Março de 2018 (em anexo).
Email: cmascere@campoere.sc.gov.br
O CMAS é a Instância de Controle Social do Programa Bolsa Família: (X) Sim
Endereço: Rua Dona Terezinha, 816

Bairro: Centro

CEP: 89.900-000

Telefone: 49-3655 1654

2.6. Responsáveis por esta construção teórica, conforme Decreto nº 1.269, de 22 de
Agosto de 2017 (em anexo).
Nome
Representação
Luciane Giacchini Antonietti
Secretária Municipal – Órgão Gestor
Eliane Piacentini
Assistente Social – Órgão Gestor
Fernanda Perondi
Psicóloga – CRAS
Claudia da Silva
Gestora do Programa Bolsa Família
Elisangela Vieira
Coordenadora - CRAS
Cleonice Duranti
Assistente Social – CREAS
Maurivan Frizzo
Presidente do CMAS
Colaboradores:
Eliana Martha Lopes
Daniela Caroline Conte
Ivani Borcioni
Claudete Wagner
Nelson Tresoldi
Elaine Ribeiro Pedroso de Mello
Emilly Wuelma
Expediente
Essa é uma publicação técnica da Secretaria Municipal de Assistência Social do
município de Campo Erê/SC, elaborada pelos trabalhadores do Sistema Único de
Assistência Social – SUAS do município.
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III. DIAGNÓSTICO SOCIOTERRITORIAL

3.1 DADOS GERAIS DO MUNICÍPIO DE CAMPO ERÊ
Os índios Kaingangs fundaram a Taba do Erê, sendo estes os primeiros
habitantes do município. Em razão de conflitos entre os caciques Condá e Ferrari
surgiram "Os Muros", um marco histórico, onde muitas lutas foram travadas entre eles.
Estes muros serviram para abrigar os Jesuítas no século XVI sendo mais tarde utilizados
como pontos de referência dos Bandeirantes, que por aqui trafegaram até o século XIX. A
descendência étnica da população é de 30% de alemães, 30% de italianos, 30% de
caboclos e 10% de outras descendências étnicas, tais como poloneses, negros, japoneses,
etc.
Em 1917, o distrito de Campo Erê foi criado sob a Lei nº 02, subordinado ao
município de Chapecó, assim permanecendo até 1955. Elevado à categoria de município
com a denominação de Campo Erê, pela Lei Estadual n.º 348, de 21/06/1958,
desmembrado de Chapecó e emancipado em 27 de Julho de 1958.
Campo Erê é um município de Pequeno Porte I, situado no Extremo Oeste
Catarinense, distante 726 km da capital do Estado (Florianópolis). A área territorial é de
479 Km², sendo formada pela sede e 24 comunidade/linhas e a densidade demográfica de
19,56 hab/km² (IBGE). O relevo do município está dividido em duas partes: o planalto,
na parte superior, com relevo suave-ondulado e a área montanhosa com forte inclinação e
solo pouco desenvolvido.
Campo Erê pertence à micro região da Associação dos Municípios do Entre
Rios de Santa Catarina - AMERIOS, cujo polo está sediado no município de Maravilha, a
uma distancia de 58 km. A AMERIOS é composta por 17 municípios, sendo eles: Campo
Erê, Bom Jesus do Oeste, Caibi, Cunha Porã, Cunhataí, Flor do Sertão, Iraceminha,
Maravilha, Modelo, Palmitos, Riqueza, Romelândia, Saltinho, Santa Terezinha do
Progresso, São Miguel da Boa Vista, Saudades e Tigrinhos.
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3.1.1 A POPULAÇÃO

A população de Campo Erê apresentou uma redução de 5,9% desde o último
censo demográfico realizado em 2000. De acordo com as estimativas do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para o ano de 2016, a população da cidade é
composta de 9.370 habitantes, o equivalente a 0,2% da população do estado. Deste total,
6.252 são residentes da área urbana e 3.118 residentes na zona rural, perfazendo uma
densidade demográfica de 19,56 hab/km².
Conforme dados do IBGE, deste total, 4.686 habitantes do sexo masculino e
4.684 habitantes do sexo feminino. Dentre os homens, a faixa etária que possui maior
número de indivíduos (498) é aquela compreendida entre 15 e 19 anos, já homens com
mais de 100 anos, consta somente 01 indivíduo. Dentre as mulheres, a faixa etária
compreendida entre 15 e 19 anos também é a que possui maior número de indivíduos
(467), assim como e igualmente, mulheres com mais de 100 anos também consta somente
01 indivíduo.
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Ainda relacionado à faixa etária da população, compete mencionar a questão
da população economicamente ativa (PEA), que se caracteriza por abranger todos os
indivíduos de um lugar que, em tese, estariam aptos ao trabalho, ou seja, todos os
indivíduos ocupados e desempregados. No Brasil, apesar do trabalho de crianças ser
proibido, o IBGE calcula a PEA considerando pessoas a partir dos 10 anos de idade, uma
vez que a realidade no país mostra uma situação diferente do que prega a lei. Tomando
por base a metodologia do IBGE, a PEA de Campo Erê no ano de 2007 representava
81,8% dos habitantes.

Conforme mostrado, no decorrer dos 10 anos entre os censos do IBGE de
2000 e 2010 ocorreu uma evolução positiva de 9,9% no percentual da população
economicamente ativa, passando de 45,6% no ano 2000, para 55,5% em 2010.

3.1.2. ASPECTOS ECONOMICOS

A estrutura econômica do município tem por base o setor primário, que
compreende as atividades agrícola e pecuária. Este setor gera excedentes, o que aumenta
8

o índice de desemprego, pois grande parcela da população não possui qualificação e,
portanto, permanece à margem do mercado de trabalho. O setor terciário, com a oferta de
prestação de serviço, absorve a parte qualificada da mão-de-obra e, portanto, também é
importante na estrutura econômica do município.
A principal fonte econômica, dentre as culturas do setor primário, está na
produção de soja e milho, que ocupa boa parte dos latifúndios e lhe confere o titulo de
maior produtor de grãos de Santa Catarina e a melhor semente de soja do Brasil. A
segunda fonte econômica está na criação de gado de corte e leite, o que garante ao
município o título de capital estadual do novilho precoce.
A existência de áreas de campo, na maior parte das terras que compreende o
território do município, facilitou o desenvolvimento de matas de araucárias e erva mate.
A partir de 1810, iniciou a formação de fazendas destinadas à pecuária extensiva e a
construção de rodovias ligando São Paulo ao Rio Grande do Sul, essa nova estrada
passava por uma região rica em ervais e à medida que aumentava o fluxo das tropas,
intensificava a importância dos ervais pela exploração.
Ao lado da pecuária, a extração da erva-mate e da madeira, que
corresponderam a importante fonte de renda que sustentou Campo Erê nos primeiros anos
de ocupação. Em alguns casos, instalavam-se junto às fazendas de gado, em pequenas
porções de terras concedidas, também famílias que viriam a prestar serviços para o
fazendeiro, recebendo em troca a concessão de terra para construir a moradia e produzir
gêneros alimentícios. No período de safra da erva-mate dedicavam-se à exploração dessa,
que consistiam em uma importante fonte de renda das famílias.
A extração da erva-mate era realizada pelos caboclos que levavam um modo
de vida rudimentar, vivendo em pequenos ranchos, feitos de troncos de árvores e cobertos
com capim ou tabuinhas. Também possuíam pequenas roças de subsistência, e criavam
alguns animais soltos (galinhas, porcos e gado). A sazonalidade dessa atividade e o
intervalo de tempo entre uma poda e outra requer o deslocamento daqueles que a extraem,
fato que perdura até os dias atuais e que dificulta em muito o desenvolvimento e a
manutenção das políticas públicas.
A erva-mate nativa era abundante se concentrando a sua produção na Fazenda
Araçá e Fazenda São Vicente, hoje mais conhecida como Fazenda Caldato. Até o ano de
1910, a erva-mate, junto com a criação de gado, foi a principal riqueza produzida pelo
município, chamada de ouro verde, pelo seu alto valor econômico. Campo Erê
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compartilhou com outras regiões produtoras da crise da erva-mate, mas também de sua
prosperidade. A partir de 1910, as pequenas indústrias ervateiras de Campo Erê e região
viriam a sucumbir em razão da falta de competitividade. Com o fracasso na
comercialização desta, grandes áreas de campo e de florestas foram ocupadas pela
produção de soja, que mudou sobremaneira o perfil da propriedade, da exploração
econômica e da organização social. Os caboclos e os pequenos agricultores familiares,
com a nova ordem econômica estabelecida, migraram para a cidade, onde se criou em
territórios marginalizados, cordões de pobreza e as questões sociais ampliaram-se,
perdurando até atualmente.
A localização geográfica favorável e o acesso rodoviário facilitado, além da
existência de grandes propriedades (latifúndios), são os fatores que favorecem o ingresso
das populações flutuantes, sabendo que cerca de 200 famílias alojam-se temporariamente
no município todos os anos. Salienta-se que estas famílias vivem uma constante mudança
de endereço, pois quando do início da safra, fixam residência aqui e ao final migram para
outras regiões que produzem outras culturas, cujas safras estão iniciando. Deste modo, o
município serve de corredor para a migração de famílias oriundas de outros municípios.
O setor terciário da economia do município apresenta-se como o mais
dinâmico das atividades econômicas, pois é o responsável pela movimentação rápida das
riquezas e o gerador do movimento entre os três setores. É por meio dele que se articula a
infraestrutura necessária ao bom desempenho das relações de troca entre consumidores,
empresas privadas e públicas.
O Produto Interno Bruto representa a soma, em valores monetários,
de todos os bens e serviços finais produzidos numa determinada região, durante um
determinado período. O PIB é um dos indicadores mais utilizados na macroeconomia, e
tem o objetivo principal de mensurar a atividade econômica de uma região. Na contagem
do PIB, consideram-se apenas bens e serviços finais, excluindo da conta todos os bens de
consumo intermediários.
No comparativo da evolução do PIB ao longo do período de 2002 a 2009, o
município apresentou um crescimento acumulado de 107,94%, contra um aumento
estadual de 132,91%, conforme apresenta o gráfico a seguir:
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O Produto Interno Bruto (PIB) do município, entre os anos de 2010 e 2014,
(IBGE), cresceu 12,84%, passando de R$ 194.819 milhões para R$ 223.506 milhões
(atual). A maior participação no PIB provém do setor de serviços e comércio com
aproximadamente 41%, a indústria contribui com algo próximo a 9%, a agropecuária com
32%, a Administração Pública participa com aproximadamente 11% e os impostos com a
menor participação, sendo de 7% aproximadamente.
O município de Campo Erê, em 2009, possuía um PIB per capita da ordem de
R$ 19.269,68, colocando-o na 82ª posição do ranking estadual. No período de 2002 a
2009, o PIB per capita do município apresentou evolução de 108,79% contra 110,42% da
média catarinense. A tabela a seguir apresenta a evolução do PIB per capita do município
entre os anos de 2002 e 2009:

Santa Catarina tem o terceiro maior PIB per capita entre as 27 unidades da
Federação, incluído o Distrito Federal. A riqueza por habitante, no Estado, em 2014, foi
de R$ 36.055, o equivalente a 1,3% do PIB nacional, só perdendo para o Distrito
Federal (R$ 69 mil), São Paulo (R$ 42,2 mil) e Rio de Janeiro (R$ 40,7 mil). O número
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referente à SC é maior do que a média nacional, que ficou em R$ 28,5 mil. Significa que
a população catarinense, em média, possui ganhos 26% superiores aos da média de todos
os Estados brasileiros (A Notícia, 2016).
No que se refere ao aspecto sobre o volume de empresas e empregos,
conforme dados do Ministério do Trabalho e Emprego, no ano de 2011 Santa Catarina
possuía um total de 403.949 empresas formalmente estabelecidas. Estas empresas,
tomando como referência o mês de dezembro de 2011, foram responsáveis por 2.061.577
empregos com carteira assinada. Em Campo Erê, também tomando como referência
Dezembro de 2011, existiam 582 empresas formais, as quais geraram 1.361 postos de
trabalho com carteira assinada (SEBRAE, 2013). No período de 2008 a 2011, a taxa
absoluta de criação de empresas no município foi de 1,93% e a de empregos, 32,52%. O
comparativo da taxa acumulada de criação de empresas e empregos no período é
apresentado no gráfico a seguir.

O critério de classificação do porte empresarial segue a metodologia adotada
pelo sistema SEBRAE objetivando que os dados de Santa Catarina possam ser
comparados com as demais unidades da federação. Deste modo, os números totais
excluem algumas classes de atividades econômicas, não representativas do segmento de
micro e pequenas empresas. Segundo este critério, as microempresas e pequenas
empresas representam, respectivamente, 94% e 5,1% dos estabelecimentos do estado. As
microempresas e pequenas empresas juntas geraram 892.208 empregos, o equivalente a
50,2% dos postos de trabalho. Dentro deste critério o município de Campo Erê, no ano de
2011, alcançou a marca de 377 empresas formais e os empregos gerados chegaram a 800.
Da mesma forma como acontece a nível estadual, no município, os postos de trabalho são
gerados pelas micro e pequenas empresas, sendo estas responsáveis por 99,7% do número
de empresas no município e 93,4% dos empregos formais. O detalhamento em números
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absolutos de empresas e empregos formais, segundo o porte, em 2011 está demostrado
nos gráficos a seguir.

Contrastando com a geração de postos de trabalho, em Campo Erê, a
concorrência em 2011 por uma colocação no mercado de trabalho formal determinava
uma relação de 6,8 habitantes por emprego. Ou seja, uma taxa muito mais elevada do que
aquela identificada em nível de país.
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3.1.3. ASPECTOS HABITACIONAIS

No início do século XX, devido à rápida industrialização, as cidades
brasileiras atraíram grande parte da população, porém, inexistiam políticas habitacionais
que impedissem a formação de áreas urbanas irregulares e ilegais. As políticas
habitacionais propostas foram, em sua maioria, ineficazes devido a diversos fatores
políticos, sociais, econômicos e culturais. O resultado desse processo é que, atualmente,
mais de 82% da população brasileira é urbana. O surgimento de políticas habitacionais
realmente preocupadas em solucionar o alarmante problema é recente, tendo sido
implementada na Constituição Federal de 1988, e regulamentado pelo Estatuto da Cidade
(2001), que regula o uso da propriedade urbana em prol do interesse coletivo e do
equilíbrio ambiental, sendo um instrumento inovador na política habitacional e
importante ferramenta de regularização fundiária.
O Estatuto da Cidade regulamenta uma série de instrumentos jurídicos e
urbanísticos, reafirmando o papel central do Plano Diretor como eixo principal da
regulação urbanística das cidades. Com o objetivo de garantir o pleno desenvolvimento
das cidades e a função social da propriedade urbana, permite aos Municípios a adoção de
instrumentos para a urbanização e a legalização dos assentamentos, o combate à
especulação imobiliária, uma distribuição mais justa dos serviços públicos, a recuperação
para a coletividade da valorização imobiliária, soluções planejadas e articuladas para os
problemas das cidades e a participação da população na formulação e execução das
políticas públicas.
Desde a extinção do BNH (1986), até 2008, a habitação social permaneceu
relegada a uma posição subalterna na agenda das políticas sociais. Enquanto isso, os
problemas habitacionais se agravaram. O déficit habitacional é apenas uma parte dos
problemas, porque o estoque de domicílios existente apresenta graves situações de
precariedade. Em 1996, a Constituição Federal finalmente incluiu o Direito à Moradia
como um dos direitos sociais. Do ponto de vista das responsabilidades governamentais, o
texto de 1988 já havia estabelecido a habitação como “competência comum” a União,
Estados, Municípios e Distrito Federal. Essa definição vincula todos os entes federados à
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necessidade de atuar no setor, todavia deixa em aberto quais as atribuições inerentes a
cada um, o que tem levado, em muitos casos, à inércia.
Cabe lembrar que o problema habitacional brasileiro não se resolve apenas
com o financiamento e com os subsídios, embora estes sejam elementos fundamentais. É
necessário tratar adequadamente o problema do acesso a terra e do controle sobre os
processos de valorização fundiária. Nesse ponto, a Constituição estabeleceu claramente a
competência municipal, ao estabelecer o princípio da função social da propriedade e
colocá-lo sob a tutela dos Municípios. No entanto, poucas administrações têm
efetivamente atuado nesse campo, o que tem se refletido no aumento desenfreado do
preço da terra nas áreas metropolitanas, inviabilizando ou dificultando a provisão de
unidades para as camadas de baixa renda no âmbito do programa Minha Casa Minha
Vida.
Nas questões de ordem habitacional, Campo Erê conta com a atuação do
Conselho de Habitação de Interesse Social e o Fundo Municipal de Habitação desde o
ano de 2007, instituídos pela Lei Municipal nº 1311/2007. Em 2010, pela Lei
Complementar 054/2010, instituiu o Plano de Habitação de Interesse Social que elucida
os objetivos e diretrizes para a atuação nas questões habitacionais.
Com base em dados do Censo Demográfico de 2000, o município possuía
2.614 domicílios, deste total 72,2% eram próprios, 8,9% alugados, 18,6% eram cedidos e
0,4% tinham outra forma de ocupação.

Conforme dados contidos no Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil,
do total de residências do município, no ano de 2010, 93,27% eram abastecidas com agua
potável; 98,42% das moradias possuíam energia elétrica instalada; 92,71% possuíam
banheiro de uso exclusivo e 95,60% dos domicílios urbanos possuíam coleta de lixo.
O município apresenta um déficit de 300 casas, conforme informações do
setor de habitação. Sendo que destas, aproximadamente 25 famílias da zona urbana
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encontram-se em situação grave e necessitam de uma atuação habitacional urgente. Além
de outras 75 famílias da zona rural que vivem em sub-habitações.
Por meio da Associação para o Desenvolvimento Habitacional Sustentável de
Santa Catarina (ADEHASC) foi encaminhado à solicitação da construção de 30 novas
moradias na zona rural e 40 novas na zona urbana. O município está aguardando a
liberação e as orientações da Associação para dar os encaminhamentos necessários.
Apesar do déficit existente, já foram construídas por meio de recursos federais
aproximadamente 500 casas ao longo dos anos de atuação e foram regularizadas 319
residências, porém segundo a Coordenação Estadual da Regularização Fundiária, Campo
Erê possui aproximadamente 780 casas que ainda necessitam de regularização.

3.1.4 ASPECTOS SOCIAIS

Neste item pretende-se apresentar uma visão geral de Campo Erê sobre o
ponto de vista de seus aspectos sociais. Segundo o PNUD (2013), o Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH) é uma medida resumida do progresso, em longo prazo,
em três dimensões básicas: renda, educação e saúde.
O objetivo da criação do IDH foi o de oferecer um contraponto a outro
indicador muito utilizado, o Produto Interno Bruto (PIB) per capita, que considera apenas
a

dimensão

econômica

do

desenvolvimento.

Criado

por

Mahbub

ul

Haq

(renomado economista paquistanês, pioneiro da teoria do desenvolvimento humano e
criador do Relatório de Desenvolvimento Humano) com a colaboração do economista
indiano Amartya Sen, ganhador do Prêmio Nobel de Economia de 1998, o IDH pretende
ser uma medida geral e sintética que, apesar de ampliar a perspectiva sobre o
desenvolvimento humano, não abrange nem esgota todos os aspectos de desenvolvimento
O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Campo Erê, em 2000,
alcançou 0,56 e em 2010 alcançou 0,69, ou seja, uma crescente de 0,13, o que coloca o
município na 253ª posição estadual neste indicador. Com este índice, Campo Erê
encontra-se na média da faixa de desenvolvimento humano, porém, se analisarmos o IDH
Estadual, que possui um índice de 0,77 (2ª posição nacional), percebemos que Campo Erê
pode melhorar em muitos os seus índices de renda, educação e saúde.
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Como outros indicadores que abordam a pobreza em diversas perspectivas, o
Índice de Desenvolvimento Familiar - IDF varia entre 00 e 01. Quanto melhores as
condições da família, mais próximo de 01 será o seu indicador. A unidade de análise do
IDF é a família, e não o indivíduo. No entanto, o indicador de cada família se constrói a
partir dos dados pessoais de seus integrantes. Para contemplar as diversas dimensões da
pobreza e a forma como elas afetam o desenvolvimento dos indivíduos dentro de um
núcleo familiar, o IDF foi elaborado a partir de seis aspectos: vulnerabilidade; acesso ao
conhecimento; acesso ao trabalho; disponibilidade de recursos; desenvolvimento infantil
e condições habitacionais. Compete salientar que o IDF é um índice sintético do nível de
desenvolvimento das famílias e se restringe à população pobre que foi inscrita no
Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) nos municípios, não permitindo
comparações entre municípios, microrregiões, estados e regiões. Assim, os valores do
IDF municipal são baseados exclusivamente nos cadastrados, levando em consideração as
diferenças na forma de coleta dos dados, a abrangência do cadastramento e a frequência
de atualização das informações (SEBRAE). De acordo com os dados do Ministério do
Desenvolvimento Social, o IDF de Campo Erê está organizado conforme a tabela abaixo:
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ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO FAMILIAR
Índice de Desenvolvimento Familiar
Acesso ao trabalho
Disponibilidade de recursos
Desenvolvimento infantil
Condições habitacionais
Acesso ao conhecimento

0,510
0,060
0,690
0,670
0,600
0,340

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social, Cadastro Único para Programas Sociais, Índice
de Desenvolvimento Familiar.

A incidência de pobreza é de aproximadamente 37%, ou seja, mais ou menos
860 famílias, que por esta condição, são submetidas ao exercício de funções
marginalizadas, como por exemplo, diaristas, serventes de pedreiros, meeiros ou boiasfrias. Deste total, no mês de Julho de 2017, o Cadúnico possuía 87 famílias em situação
de miséria extrema. Sabendo que são consideradas extremamente pobres as pessoas com
renda mensal de até R$ 77,00 (linha oficial do Programa Bolsa Família), o equivalente ao
poder de compra de US$ 1,25 diário por pessoa, valor este fixado com base na referência
das Nações Unidas para os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e também válida
para os novos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.
Segundo o IPEA, o Índice de GINI é um instrumento para medir o grau de
concentração de renda em determinado grupo, apontando a diferença entre os
rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. Numericamente, varia de 00 a 01, no qual
o valor 00 representa a situação de igualdade, ou seja, todos têm a mesma renda, restando
o valor 01 no extremo oposto, ou seja, uma só pessoa detém toda a riqueza. A tabela a
seguir (IBGE) apresenta a evolução do Índice de GINI da renda domiciliar per capita
entre os anos de 1990 e 2016:
Ano

Índice de GINI

1990

0,54

2000

0,59

2010

0,51

2016

0,37
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No município, o poder aquisitivo das famílias fica prejudicado em razão da
exploração da mão-de-obra pela mais-valia do sistema de produção e também pela falta
de qualificação. Corrobora ainda, a informalidade na execução do trabalho remunerado, o
que culmina no desemparo previdenciário e, por sua vez, na perpetuação da
miserabilidade.
Também identificamos um grande numero de famílias chefiadas por
mulheres, que desenvolvem o trabalho informal de diaristas e que, desta forma, garantem
a sustento alimentacional da família. Por outro lado, são as mesmas mulheres que não
cumprem com seus afazeres domésticos e com a responsabilidade de criação e cuidados
dos filhos, relegando-os a desproteção e marginalidade.
Em razão do grande numero de trabalhadores inseridos no mercado informal,
em razão da predominância de latifúndios, da alta rotatividade populacional, da falta de
controle da natalidade, da natalidade precoce, além da mão-de-obra não qualificada,
identifica-se renda per capta mensal média baixa, em trono de R$ 624,20 (IBGE), o que
promove a perpetuação da acumulação da pobreza em bolsões, corrobora com a
precarização do trabalho e do mercado de trabalho.
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3.2 DADOS SOBRE A EDUCAÇÃO

Os dados apresentados nesta seção foram coletados do Ministério da
Educação, do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, do SEBRAE/SC/2013 e da
Secretaria Municipal de Educação e Cultura. A organização destas informações permite
avaliações sobre a evolução de diversos indicadores relacionados à educação no
município de Campo Erê.
Campo Erê teve 2.628 alunos matriculados, sendo este número resultado do
balanço do Ministério da Educação relativo ao ano de 2012. Na comparação dos dados de
2003 a 2012 houve um decréscimo de 21,03% no número de matrículas no município. É
oportuno mencionar que na maioria dos municípios brasileiros tem-se observado uma
redução do número de matrículas. Este fato pode ser, em parte, explicado por dois fatores.
O primeiro deles está relacionado ao ajuste da metodologia de contagem do Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (INEP), que evita a duplicidade da
contagem de matrículas, e o segundo está ligado à desaceleração do número de
nascimentos, o que segundo o próprio Ministério da Educação exerce um efeito direto
sobre o número de matriculados. Com relação à oferta destas matrículas, as redes
municipais e estaduais juntas respondem por 97,3% do número de matriculados no
município.
Na tabela abaixo, demonstra-se o número de alunos matriculas por
dependência administrativa entre os anos de 2003 e 2012:

As proporções de crianças e jovens frequentando ou tendo completado
determinados ciclos, indica a situação da educação entre a população em idade escolar do
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estado e compõe o IDHM Educação. No município de Campo Erê, a proporção de
crianças de 5 a 6 anos na escola foi de 94,02%, em 2010. No mesmo ano, a proporção de
crianças de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do ensino fundamental foi de
89,93%; a proporção de jovens de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo foi de
61,37%; e a proporção de jovens de 18 a 20 anos com ensino médio completo foi de
48,99%.
A expectativa de anos de estudo sintetiza a frequência escolar da população
em idade escolar. Mais precisamente, indica o número de anos de estudo que uma
criança que inicia a vida escolar no ano de referência deverá completar ao atingir a idade
de 18 anos. Entre 2000 e 2010, passou de 9,23 anos para 11,37 anos, no município,
enquanto no Estado passou de 10,13 anos para 10,24 anos. Em 1991, a expectativa de
anos de estudo era de 9,09 anos, no município, e de 9,93 anos, no Estado.
Segundo levantamento do IBGE Cidades, no ano de 2015, Campo Erê
contabilizou 246 matrículas no ensino Pré-Escolar, 1.382 matrículas no Ensino
Fundamental e 540 matrículas no Ensino Médio (conforme gráfico abaixo). Já no ano de
2016, no Ensino Regular, o município teve 546 matrículas efetuadas na Educação Infantil
e 512 matrículas no Ensino Fundamental.
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Também compõe o IDHM Educação um indicador de escolaridade da
população adulta, o percentual da população de 18 anos ou mais com o ensino
fundamental completo. Esse indicador carrega uma grande inércia, em função do peso
das gerações mais antigas, de menor escolaridade. Entre 2000 e 2010, esse percentual
passou de 24,12% para 38,89%, no município, e de 39,76% para 54,92%, na unidade da
federação. Em 1991, os percentuais eram de 17,83% no município, e 30,09%, no Estado.
Em 2010, considerando-se a população municipal de 25 anos ou mais de idade, 16,41%
eram analfabetos, 31,31% tinham o ensino fundamental completo, 20,77% possuíam o
ensino médio completo e 7,51%, o superior completo. No Brasil, esses percentuais são,
respectivamente, 11,82%, 50,75%, 35,83% e 11,27%.
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB é calculado a partir
de dois componentes: taxa de rendimento escolar (aprovação) e a média de desempenho
nos exames padronizados aplicados pelo INEP. Este índice permite traçar metas de
qualidade educacional. A tabela a seguir apresenta o IDEB nos anos iniciais e finais,
durante o período de 2005 e 2011.

No ano de 2015, os alunos dos anos iniciais da rede pública tiveram nota
média de 6,4 no IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). Para os alunos
dos anos finais, essa nota foi de 4,7. Na comparação com outras cidades catarinenses, a
nota dos alunos dos anos iniciais colocava Campo Erê na posição 98 de 295.
Considerando a nota dos alunos dos anos finais, a posição passava a 174 de 295. A taxa
de escolarização (para pessoas de 6 a 14 anos) foi de 98,7% em 2010. Isso posicionava o
município na posição 107 de 295 (IBGE Cidades).
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira INEP (2016) divulgou as metas definidas/projetadas pelo IDEB ao município, bem como
observamos em verde os índices atingidos entre os anos de 2009 e 2015:
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Desta forma, observamos que as metas definidas para o período foram
superadas para os anos iniciais em até 01 ponto.
Atualmente Campo Erê possui 15 escolas, sendo 08 escolas municipais, 04 escolas
estaduais e 03 escolas privadas, conforme descritas abaixo:

MUNICIPAIS
CEI Municipal Nilci Sander
(ensino regular de creche e
pré-escola) urbana
CEM Nossa Senhora de
Fatima
(ensino
regular
fundamental) rural
CEI Odila Marcolina de Lima
(ensino regular de creche e
pré-escola) urbana
CEI Municipal Turma da
Monica (ensino regular de
creche e pré-escola) urbana
CEM Maria Nelly Trapp
Catuso (ensino regular de
creche e pré-escola) urbana
CEI Municipal Anjo da
Guarda (ensino regular de
creche e pré-escola) urbana
CEM Prefeito João Telles
Padilha
(ensino
regular
fundamental) urbana

ESTADUAIS

PRIVADAS
Centro
Educacional
Milénio Ltda

Novo

ICEU - Instituto Catarinense de
Educação
Ltda
(ensino
profissional)
Escola
Especial
APAE
(associação filantrópica)

NAES/EJA
(ensino
fundamental) urbana

CEDUP Campo Erê (ensino
regular
médio
e
profissional) rural
EEB Emilio Garrastazu
Medici (ensino regular
fundamental, médio e
médio integrado) urbana
Escola
de
Ensino EEB Raul Pompéia (ensino
Fundamental 12 de Novembro regular fundamental,
(ensino regular fundamental) médio, médio integrado e
rural
normal/magistério) urbana
Fonte: http://www.escolas.inf.br/sc/campo-ere, capturado em 18 de Dezembro de 2017.

Segundo definição da UNESCO, “uma pessoa funcionalmente analfabeta é
aquela que não pode participar de todas as atividades nas quais a alfabetização é
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requerida para uma atuação eficaz em seu grupo e comunidade, e que lhe permitem,
também, continuar usando a leitura, a escrita e o cálculo a serviço do seu próprio
desenvolvimento e do desenvolvimento de sua comunidade”.
Entende-se por analfabetismo funcional a incapacidade que algumas pessoas
têm de entender (compreender) o texto que acabaram de ler, ou seja, quando, mesmo que
as pessoas saibam ler e escrever, são incapazes de interpretar o texto que lhes foi dado.
Um

dos

maiores

problemas

dos

países

subdesenvolvidos é

o analfabetismo (não confundir com ignorância), que continua sendo um dos grandes
temas prioritários a solucionar. A luta para reduzir o analfabetismo é antiga e sua
supressão não tem sido possível. Há tempos, a educação é considerada um dos maiores
privilégios dos quais o ser humano pode gozar.
Em Campo Erê, muito embora tenha havido esforços conjuntos a fim de
oferecer a alfabetização, principalmente a populacional adulta, ainda perdura os índices
de analfabetismo, conforme se pode observar abaixo:

A educação é uma ferramenta extremamente útil para combater a pobreza e a
desigualdade, elevar os níveis de saúde e bem estar social, criar as bases para
um desenvolvimento econômico sustentável, proporcionar o pleno exercício da cidadania,
bem como a manutenção de uma democracia duradoura e fortalecida.
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A modernidade digital também apresenta o analfabeto digital, que é aquele
cidadão incapaz de obter informações por meio da internet ou de qualquer outro meio
ligado a computadores. É um tipo de analfabetismo contemporâneo e bastante comum.
Nas próximas décadas, espera-se uma expansão digital em todos os setores econômicos e
culturais do globo, o que poderá causar exclusão social daqueles que não estejam aptos a
interagir com a informação digital.

3.3 DADOS SOBRE A SAÚDE

Neste item pretende-se apresentar informações sobre a Política de Saúde de
Campo Erê, utilizando-se também dados do Ministério da Saúde, bem como direcionar
para as especificidades da Saúde no Município.
Em 2002, a taxa bruta de natalidade de Campo Erê era de 23,5 nascidos vivos
por mil habitantes. Em 2006, esta taxa caiu para 17,7 nascidos vivos por mil habitantes,
representando no período uma queda de 24,6%. No mesmo período, Santa Catarina
apresentou uma queda de 9% desta mesma taxa.

Em 2006, a taxa de mortalidade infantil do município era de 6,8 óbitos para
cada 1.000 nascidos vivos, enquanto que a média catarinense e brasileira era de
respectivamente 12,6 e 16,4 óbitos para cada 1.000 nascidos vivos.
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De acordo com dados do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD), em 2000, a expectativa de vida era de 68,1 anos. A evolução
da esperança de vida ao nascer do município comparativamente à média catarinense e a
nacional está descrita na tabela abaixo:

Em 2007, Campo Erê contava com 14 unidades de saúde, sendo elas
apresentadas abaixo por tipo de estabelecimento:

26

Também são dados de 2007, que apresentam que Campo Erê contava com
100 leitos de internação. Os mais representativos em números absolutos estavam
relacionados ao atendimento clínico e obstétrico. Do total de leitos que existiram no
município, 80 leitos (80%), realizavam atendimentos pelo Sistema Único de Saúde –
SUS.
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Em 2007 eram 85 profissionais ligados à saúde em Campo Erê. A Tabela
abaixo detalha a especialidade e o número de profissionais disponíveis no município.

3.4 DADOS SOBRE A ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.4.1 HISTÓRICO

A Constituição Federal do Brasil de 1988 inovou em vários aspectos
essenciais, especialmente no que concerne à descentralização político-administrativa.
Alterando assim, normas e regras centralizadoras, distribuindo melhor as competências
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entre o poder central, poderes regionais e locais. No que diz respeito à questão social, a
Constituição de 1988 introduziu um conceito novo, o de seguridade social, composto pela
saúde, previdência social e assistência social (IBGE, 2012).
Neste contexto, a Política de Assistência Social passa a ser regulamentada em
1993, através da Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), que contempla os artigos
203 e 204 da Constituição Federal e estabelece as bases da atual configuração da
Assistência Social no Brasil.
Com processo democrático instaurado no país, é possível viabilizar também o
processo de descentralização das ações, nas quais os municípios passam a ser instância
privilegiada da execução de serviços. Nesta perspectiva, a deliberação em torno das
políticas públicas deve ser de responsabilidade não somente do governo, mas também da
sociedade civil a partir de uma representação paritária destas instâncias no Conselho,
visando o controle social. Neste viés, são constituídos os Conselhos municipais, estaduais
e nacionais nas diferentes áreas.
Em Campo Erê, o Conselho Municipal de Assistência Social foi criado
através da Lei 875 de 07 de Novembro de 1996, e a Lei 876 cria o Fundo Municipal de
Assistência Social em 07 de Novembro de 1996.
A Secretaria Municipal de Assistencia Social tem por seu titular o Secretario
Municipal de Assistencia Social, nomeado pelo chefe do poder executivo, na forma da
Lei Orgânica Municipal, que tem a responsabilidade pelo planejamento, organização,
execução, supervisão e o controle da política municipal de assistência social e
desenvolvimento comunitário e cidadania, em consonância, bem como de outras
determinadas pelo Chefe do Executivo Municipal, conforme art. 42 da Lei Complementar
058/2013 bem como:
Em 2004, o cenário começa a ser alterado radicalmente, com a aprovação,
pelo CNAS, da Política Nacional de Assistência Social (PNAS), que cria o Sistema Único
de Assistência Social (SUAS), em resposta às deliberações da IV Conferência Nacional
de Assistência Social e fruto de um amplo debate em todo o país implementado pelo
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS).
A Assistência a partir de 2004, inicia o processo de implantação do SUAS no
território brasileiro, sistema que possui as seguintes características: a noção de território;
a centralidade no atendimento à família; a garantia de atenção através de níveis de
proteção social; a gestão compartilhada; a co-responsabilidade entre as esferas de
29

governo; o planejamento, monitoramento e avaliação como ferramentas de gestão e o
controle social.
O SUAS está organizado em níveis de proteção: básica, média e alta
complexidade. Para atuar na proteção social básica, o município conta com o Centro de
Referência de Assistência Social (CRAS), criado em 01 de Setembro de 2005 e para a
proteção social de média complexidade possui o Centro de Referência de Assistência
Especializado de Assistência Social (CREAS), criado em 01 de Julho de 2010, no âmbito
do município de Campo Erê, que está habilitado em Gestão Básica, como um município de
pequeno porte I.

O CRAS é

uma unidade pública de assistência social, responsável pela

organização e oferta de serviços da proteção social básica do Sistema Único de
Assistência Social (SUAS), que são um conjunto de serviços, programas, projetos e
beneficíos da assistência social que visa prevenir situações de vulnerabilidade e risco por
meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos
famíliares e comunitários.
A equipe técnica do CRAS de Campo Erê é composta atualmente por 02
Assistentes Sociais, 01 Psicólogo e 04 orientadores sociais, sendo todos concursados.
Além de 01 auxiliar administrativo, 03 auxiliares de serviços gerais, 01 oficineiro, e 01
coordenador, ambos contratados por processo seletivo. Salienta-se que o Setor do
CADÚNICO, atende administrativamente no espaço fisico do CRAS e atua com 01
gestor (nível médio) e 01 auxíliar (nível fundamental), ambos concursados.
Com esta estrutura da Política de Assistência Social, o município implantou o
CREAS em 2010 e atualmente desenvolvem os Serviços com 01 Assistente Social e 01
orientador social, ambos concursados. O profissional da Psicologia está sendo contratado
por meio de um processo seletivo, sabendo que nos próximos dias assumirá a função para
garantir o atendimento a população vitima de violações. A função de coordenador do
equipamento não foi preenchida.
Os serviços que compõe a Alta Complexidade são desenvolvidos quando
existe demanda por meio de consorcio e convênios. Para o acolhimento de idosos, o
município firma convênios com instituições da região, mediante pagamento mensal e
encaminha os idosos que possuem vínculos familiares rompidos e a rede de apoio não
possuem condições de prover o sustento e o cuidado para com o idoso. Neste momento,
Campo Erê não possui nenhum idoso acolhido em instituição de longa permanência.
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Já para atender ao acolhimento de crianças e adolescentes, o município
participa de consorcio intermunicipal que mantem uma casa lar que presta o Serviço,
oferecendo acolhimento provisório para crianças e adolescentes afastados do convívio
familiar, em função de abandono ou cujas famílias ou responsáveis encontrem-se
temporariamente impossibilitadas de cumprir sua função de cuidado de proteção, até que
seja viabilizado o retorno ao convívio com a família de origem, ou, na sua
impossibilidade, encaminhamento para a família extensa ou ainda para adoção. A casa lar
possui equipe técnica específica, com Assistente Social e Psicóloga. A equipe técnica
realiza atendimentos psicossociais e psicológicos periódicos das crianças e adolescentes
junto à instituição. O Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora atualmente não é
oferecido na comarca de Campo Erê.
As mulheres vítimas de violência são atendidas pelo CREAS e encaminhadas
para a rede de apoio própria (família extensa), sendo que na maioria das vezes acabam
retornando ao convívio com seus agressores, justamente por não termos na esfera
municipal e nem na região instituições de acolhimento para tal público. Naquilo que diz
respeito ao acolhimento de pessoas com deficiência, quando existe uma violação de
direito na família, estes também são encaminhados para a família extensa, onde é feito o
acompanhamento e o fortalecimento de vínculos para a manutenção daquele cidadão no
seu território. Pode-se dizer que a nível estadual inexiste a modalidade de acolhimento
institucional para pessoas com deficiência, o que dificulta o desenvolvimento de um
trabalho de fato efetivo e eficiente, pois exige que as equipes técnicas busquem o
fortalecimento de vínculos com a família extensa e, por vezes, com famílias não
consanguíneas, que exigem pagamento mensal para cuidar destas pessoas. Desta forma,
onera em demasia o cofre publico municipal.
As modalidades de Casa de Passagem, Residência Inclusiva e Acolhimento
em República não são ofertadas na região de abrangência e tão pouco no município de
Campo Erê.
O Serviço de Proteção em situações de calamidades Públicas e de
Emergências promove apoio e proteção à população atingida por situações de emergência
e calamidade pública, com a oferta de alojamentos provisórios, atenções e provisões
materiais, conforme as necessidades detectadas. Assegura a realização de articulações e a
participação em ações conjuntas de caráter intersetorial, objetivando minimização dos
danos ocasionados e o provimento das necessidades verificadas. Tem por objetivos:
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assegurar acolhimento imediato em condições dignas e de segurança; manter alojamentos
provisórios, quando necessário; identificar perdas e danos ocorridos e cadastrar a
população atingida; articular a rede de políticas públicas e redes sociais de apoio para
prover as necessidades detectadas; promover a inserção na rede socioassistencial e o
acesso a benefícios eventuais.
Em 2017, a Secretaria Municipal de Assistência Social atualizou a lei dos
Benefícios Eventuais que se encontrava em desatualizada e a lei do Fundo Municipal de
Assistencia Social, bem como também instigou a atualização da legislação do Conselho
Municipal de Assistencia Social. O município de Campo Erê, ainda não havia
regulamentado o Sistema Único de Assistencia Social - SUAS, portanto, a referida lei foi
construída e encaminhada a Câmara de Vereadores, sendo que nesta data (29/03/2018)
ainda está em análise/estudo dos legisladores e, portanto, não promulgada.

3.4.2 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

O Cadastro Único para Programas Sociais é um instrumento de identificação
e caracterização socioeconômica das famílias de baixa renda, que pode ser utilizado para
diversas políticas e programas voltados a este público. Por meio de sua base de dados, é
possível conhecer quem é, onde estão e quais são as principais características,
necessidades e potencialidades da parcela mais vulnerável da população.
Por isso o Cadastro Único é uma importante ferramenta para a articulação da
rede de promoção e proteção social e também um mecanismo fundamental para a
integração das iniciativas de diversas áreas e em todos os âmbitos da federação que visam
promover a inclusão social.
No município de Campo Erê, tomando por base mês de Julho de 2017, existiu
um total de 1.497 famílias inseridas/cadastradas no Cadastro Único, sendo que dessas 983
estão com o cadastro atualizado. Quanto à cobertura do Programa de Transferência de
Renda Bolsa Família de acordo com os registros da folha de pagamentos do mesmo mês
de referencia, o município tinha: 548 famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família
(aproximadamente 15,57 % da população total do município). Dentre os benefícios que
estas famílias receberam encontram-se 400 benefícios básicos, 837 variáveis, 134
variáveis jovens, 13 benefícios nutriz, 39 benefícios gestantes e 87 benefício de superação
de pobreza.
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Em Julho de 2017, município inscreveu 87 famílias no Cadastro Único e
incluiu no Programa Bolsa Família 59 famílias que estavam em situação de extrema
pobreza. No município, 93,31% das crianças e jovens de 06 a 17 anos do Programa Bolsa
Família têm acompanhamento de frequência escolar estando com o percentual acima da
média brasileira que é de 91,07%. Já a taxa de acompanhamento da saúde pública é de
somente 68,68% das famílias com perfil, ou seja, aquelas com crianças de até 07 anos
e/ou com gestantes, sendo que a média nacional chega a 72,76%. Estes dados identificam
que em Campo Erê é necessário haver maior desempenho da saúde no que tange ao
acompanhamento das famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família.
Identificamos no CECAD (Consulta, Seleção e Extração de Informações do
Cadastro Único) que com relação à situação do domicílio podemos verificar que do total
de famílias inscritas no CadÚnico, 1.148 famílias residem na área urbana do município e
na área rural são 349 famílias. Também é importante considerar a forma como estas
pessoas vivem em suas moradias, pois quanto ao abastecimento de água 1.078 famílias
têm suas residências abastecidas pela rede geral de distribuição Companhia Catarinense
de Águas e Saneamento (CASAN), enquanto que 403 famílias utilizam agua proveniente
de poço ou nascente e outras 14 famílias declararam que o abastecimento de agua se dá
de outra forma não determinada. Ainda é possível verificar a existência de banheiro na
moradia da família, onde podemos constatar que:
Existência de banheiro
Sim

Não

Sem resposta

Total

1.419 (94,9%)

76 (5,1%)

02 (0,1%)

100%

Quanto ao grau de instrução das pessoas cadastradas no CadÚnico os dados
encontrados são os seguintes:
ITEM

ABSOLUTO

PERCENTUAL

Sem instrução
Fundamental incompleto
Fundamental completo
Médio incompleto
Médio completo
Superior Incompleto ou mais
Sem resposta

905
1.951
335
303
397
43
384

23%
49,6%
8,5%
7,7%
10,1%
1,1%
9,8%
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Como se pode perceber o número de pessoas sem instrução e sem completar o
ensino fundamental é bastante alto no município. Desta forma, é preciso compreender a
necessidade de articulação entre as políticas sociais, principalmente de educação para que
este quadro possa ser superado.
Também é possível observar que o Cadastro Único nos fornece diversas
informações que podem e devem ser utilizados para formulação de políticas públicas,
porém, um dos principais programas que utiliza como base de dados o CadÚnico, é o
Bolsa Família, sendo este um programa de transferência direta de renda que beneficia
famílias em situação de pobreza e extrema pobreza em todo o país.
O valor total de renda que as famílias recebem mensalmente é a soma de
vários tipos de benefícios previstos no Programa Bolsa Família, sendo que o montante é
composto por tipos e quantidades de benefícios cabíveis a cada família, pois depende da
composição (número de pessoas, idades, presença de gestantes, nutrizes, etc.) e da renda
da família beneficiária.

3.4.2.1 TIPOS DE BENEFÍCIOS
a) Benefício Básico no valor de R$ 85,00
Pago apenas as famílias extremamente pobres com renda mensal por pessoa
de até R$ 85,00. O valor pago a cada família deste benefício é de R$ 85,00.
b) Benefícios Variáveis (até cinco por família):

Vinculado à
Criança ou ao
Adolescente

Vinculado à
Gestante

Pago às famílias com renda mensal de até R$ 170,00 por pessoa e que
tenham crianças ou adolescentes de 00 a 15 anos de idade em sua
composição. É exigida a frequência escolar das crianças e adolescentes
entre 06 e 15 anos de idade. Este benefício é devido a até 05 membros
por família, sendo que cada um recebe R$ 39,00.
Pago às famílias com renda mensal de até R$ 170,00 por pessoa e que
tenham grávidas em sua composição. São repassadas 09 parcelas
mensais. O benefício só é concedido sempre que uma gravidez for
identificada pela área de saúde e desta forma inserida no Sistema Bolsa
Família na Saúde. São pagas parcelas no valor de R$ 39,00.
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Vinculado à
Nutriz.

Pago às famílias com renda mensal de até R$ 170,00 por pessoa e que
tenham crianças com idade entre 00 e 6 meses em sua composição,
para reforçar a alimentação do bebê. São pagas 06 parcelas mensais no
valor de R$ 39,00. Para que o benefício seja concedido, a criança
precisa ter seus dados incluídos no Cadastro Único até o 6º mês de
vida.

c) Benefício Variável Vinculado ao Adolescente
Pago às famílias com renda mensal de até R$ 170,00 por pessoa e que tenham
adolescentes entre 16 e 17 anos em sua composição. É exigida frequência escolar dos
adolescentes. Este benefício é devido a até 02 membros por família, sendo que cada um
recebe R$ 46,00.
d) Benefício para Superação da Extrema Pobreza
Pago às famílias que continuem com renda mensal por pessoa inferior a R$
85,00, mesmo após receberem os outros tipos de benefícios do Programa. O valor do
benefício é calculado caso a caso, de acordo com a renda e a quantidade de pessoas da
família, para garantir que a família ultrapasse o piso de R$ 85,00 de renda por pessoa.

3.4.2.2 FAMÍLIAS BENEFICIADAS

Ainda tomando como referência o mês de Julho de 2017, no município de
Campo Erê, o Programa Bolsa Família beneficiou um total de 548 famílias, efetuando
uma cobertura de 91,49% da estimativa de famílias pobres no município. Os valores
médios pagos pelo Governo Federal nestes benefícios são de R$ 162,71. Desta forma, o
valor total repassado às famílias beneficiárias campoerenses no mês de Julho de 2017
chegou a um montante de R$ 89.165,00.
Para que as famílias brasileiras continuem se beneficiando com o programa de
transferência direta de renda, elas precisam cumprir condicionalidades nas áreas de saúde
e educação, desta forma, as mesmas são acompanhadas pelas políticas públicas de
educação e saúde em uma grande ação intersetorial. Cabe salientar a necessidade de
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observar os dados descritos no sentido de compreender a necessidade de garantir o
acompanhamento das referidas condicionalidades.

Público para acompanhamento

Quantidade

Beneficiários com perfil educação (06 a 17 anos)

688

Famílias com perfil saúde (a partir dos 07 anos e mulheres de 14 514
a 44 anos)

Resultado do acompanhamento da educação

Quantidade

Total em acompanhamento (06 a 15 anos)

642

Total em acompanhamento (16 a 17 anos)

353

Ao analisar estes dados podemos constatar que do total de crianças,
adolescentes e de famílias que devem ser acompanhadas, nem todas estão tendo esse
acompanhamento, o que exige uma melhor articulação entre os serviços para garantir a
total cobertura das famílias.

3.4.2.3 RECURSOS PROVENIENTES

As condicionalidades possibilitam ao município receber recursos financeiros
por meio do Índice de Gestão Descentralizada (IGD/BF), cujos valores devem ser
aplicados na gestão do Programa Bolsa Família. É importante destacar que quanto maior
o valor do IGD, maior será o valor do recurso transferido ao município. Com o IGD, o
MDS incentiva o aprimoramento da qualidade da gestão do Programa em âmbito local e
contribuir para que os municípios executem as ações que estão sob sua responsabilidade.
Contatou-se que no mês de Julho de 2017, o índice de acompanhamento da
educação alcançou 0,93; o índice da saúde 0,68, a taxa de atualização cadastral foi de
0,71, o que atribuiu ao município um IGD-M do Programa Bolsa Família de 0,76;
possibilitando um repasse financeiro mensal no valor de R$ 1.994,73. É importante
salientar que as famílias em descumprimento das condicionalidades e que estejam com
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seus benefícios em Suspensão, refletem negativamente no valor do IGD repassado para o
Município, daí a importância de se ter um acompanhamento familiar eficaz para que essas
famílias tenham garantido o direito ao repasse do benefício, bem como o munícipio tenha
os recursos necessários para a gestão eficaz.
Vale lembrar que embora o Programa Bolsa Família seja considerado o
principal programa que utiliza os dados do Cadastro Único ele não é o único programa a
utiliza-los: Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), Benefício de Prestação Continuada,
Programas Habitacionais, Isenção de taxas em concursos, guias de INSS, carteira do
idoso, telefone popular, programa da agricultura familiar, identidade jovem e ENEM
dentre outros programas que podem ser Federal, Estadual ou Municipal, isso reforça a
importância de se manter os dados do Cadastro Único atualizados no município.

3.4.3 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA
O Benefício de Prestação Continuada – BPC é um benefício da Política de
Assistencia Social, que integra a Proteção Social Básica no âmbito do Sistema Único de
Assistencia Social – SUAS e para acessá-lo não é necessário ter contribuído com a
Previdência Social. É um benefício individual, não vitalício e intransferível, que assegura
a transferência mensal de 01 (um) salário mínimo vigente ao idoso, com 65 (sessenta e
cinco) anos ou mais, a à pessoa com deficiência, de qualquer idade, com impedimentos de
longo prazo, de natureza física, mental e 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
não possuir 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. Este benefício é concedido pela política de assistência social desde a aprovação
da Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS.
O município de Campo Erê possui beneficiários do BPC, conforme nos
mostra a tabela a seguir:
Idosos

Deficiente

Repasse Julho/2017

Repasse ano/2017

60

172

R$ 216.073,10

R$ 1.542.495,70

Fonte: MDS (2018)
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Os dados mostram que no município tem 232 pessoas beneficiárias do BPC,
sendo 60 idosos e 172 pessoas com deficiência. De acordo com a tabela são repassados
mensalmente aproximadamente R$ 216.073,10 (referência julho/2017) para os
beneficiários, com recursos federais; e aproximadamente R$ 1.542.495,70 anuais.

3.4.4 BPC NA ESCOLA
O programa BPC NA ESCOLA foi criado com o objetivo de desenvolver
ações intersetoriais, visando garantir o acesso e a permanência na escola de crianças e
adolescentes com deficiência, de 00 a 18 anos, beneficiários do Benefício de Prestação
Continuada - BPC. Tem como principal diretriz a identificação das barreiras que
impedem ou dificultam o acesso e a permanência de crianças e adolescentes com
deficiência na escola e o desenvolvimento de ações intersetoriais, envolvendo as Políticas
de Educação, de Assistência Social, de Saúde e de Direitos Humanos, com vista à
superação destas barreiras.
O programa BPC NA ESCOLA tem quatro eixos principais:
1 - identificar entre os beneficiários do BPC até 18 anos aqueles que estão na Escola e
aqueles que estão fora da Escola;
2 - identificar as principais barreiras para o acesso e permanência na Escola das pessoas
com deficiência beneficiárias do BPC;
3 - realizar estudos e desenvolver estratégias conjuntas para superação destas barreiras;
4 - realizar acompanhamento sistemático das ações e programas dos entes federados que
aderirem ao Programa.
Em Campo Erê, no ano de 2016, o Programa BPC na Escola atendeu 34
beneficiários com deficiências com idade entre 00 e 18 anos.

3.4.5

CARACTERIZAÇÕES

DA

POPULAÇÃO

EM

SITUAÇÃO

DE

VULNERABILIDADE SOCIAL
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O termo vulnerabilidade social, está ligada a uma questão fundamental: a
qualidade do termo deve-se a sua capacidade de captar situações intermediárias de risco
localizadas entre situações extremas de inclusão e exclusão, dando um sentido dinâmico
para o estudo das desigualdades, a partir da identificação de zonas de vulnerabilidades
que envolvem desde os setores que buscam uma melhor posição social, até os setores
médios que lutam para manter seu padrão de inserção e bem estar, ameaçados pela
tendência a precarização do mercado de trabalho.
Tudo isso em confronto com a estrutura de oportunidades existentes em um
dado momento histórico. Neste viés, o conceito de vulnerabilidade, pela sua capacidade
de apreensão da dinâmica dos fenômenos, tem sido, apropriado para descrever melhor as
situações observadas em países pobres e em desenvolvimento, que não podem ser
resumidas na dicotomia, pobres e ricos, incluídos e excluídos (DIEESE, 2007).
Para Abramovay (2002) a vulnerabilidade social é definida como situação em
que os recursos e habilidades de um determinado grupo social são insuficientes e
inadequados para lidar com as oportunidades oferecidas pela sociedade. Essas
oportunidades constituem uma forma de ascender a maiores níveis de bem-estar ou
diminuir probabilidades de deterioração das condições de vida de determinados atores
sociais. Assim, “[...] o conceito de vulnerabilidade social está indiretamente vinculado
com o de mobilidade social, posto que as possibilidades que indivíduos em
vulnerabilidade social possuem de se movimentarem nas estruturas sociais e econômicas
são restritas” (GUARESCHI. 2007).
De acordo com Katzman (1999; 2001 Apud DIEESE, 2007) as situações de
vulnerabilidade social devem ser analisadas a partir da existência ou não, por parte dos
indivíduos ou das famílias, de ativos disponíveis e capazes de enfrentar determinadas
situações de risco. Logo, a vulnerabilidade de um indivíduo, família ou grupos sociais
refere-se à maior ou menor capacidade de controlar as forças que afetam seu bem-estar,
ou seja, a posse ou controle de ativos que constituem os recursos requeridos para o
aproveitamento das oportunidades propiciadas pelo Estado, mercado ou sociedade. Ativos
estes que estariam assim ordenados: físicos, humanos e sociais.
Com a implantação do SUAS, temos algumas superações sobre a noção de
pobreza sob o olhar exclusivo da questão de ausência ou precariedade de renda, pois
temos a definição de vulnerabilidade e risco social como uma multiplicidade de
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manifestações das desigualdades sociais, passando a ser compreendida com um fenômeno
multidimensional e com modos de expressão.
Segundo Abramovay (2002) os primeiros trabalhos ancorados na perspectiva
da vulnerabilidade social foram desenvolvidos motivados pela preocupação de abordar de
forma mais integral e completa o fenômeno da pobreza e as diversas modalidades de
desvantagem social. A vulnerabilidade é um conceito que pede recorrência as diversas
unidades de análise - indivíduos, domicílios e comunidade, além de recomendar que se
identifiquem cenários e contextos (ABRAMOVAY, 2002).
O conceito de vulnerabilidade ressalta que os eventos que vulnerabilizam as
pessoas são determinados por aspectos de natureza econômica e por outros fatores, como
a fragilização dos vínculos afetivo-relacionais e de pertencimento social ou aqueles
vinculados à violência, a representação política, dentre outros, (discriminações etárias,
étnicas, de gênero ou por deficiência).
Analisando a vulnerabilidade percebe-se que esta, pode ter mudanças que
predispõe ao risco e através das proteções sociais há meios de prevenir ou até mesmo
compensar situações vivenciadas pelas famílias de acordo com a complexidade da
situação. Entende-se que a renda constitui um elemento da vulnerabilidade, porém não é o
único. Outras circunstâncias como idade, sexo, raça/etnia e orientação sexual também
precisam ser analisados no contexto da vulnerabilidade social. Assim, percebe-se que o
recorte vulnerabilidade não é apenas o da precariedade, mas também da resiliência.
Contudo, a situação de vulnerabilidade em que se encontra uma família pode
ser considerada um conjunto de fatores que predispõe as famílias ao risco. Quanto ao
risco entende-se que ocorre quando o vínculo foi rompido ou o direito violado. Quando
da não intervenção profissional nas situações de vulnerabilidade, ou seja, na prevenção,
observa-se que situações mais graves podem desencadear um risco social, que é mais
grave que a vulnerabilidade e está relacionado ao rompimento de direitos, como: trabalho
infantil, abuso sexual, exploração sexual infanto-juvenil, violência doméstica, etc.
Para Guareschi (2000), pobreza, fome, miséria, violência e exploração são
significantes poderosos a construir nossas sociedades. Eles resistem e perpetuam uma
ordem social que deve ser radicalmente questionada. Questionada quanto às suas
condições históricas de produção e reprodução, quanto aos efeitos catastróficos que
produz na vida de centenas de milhares de pessoas e também quanto aos seus efeitos
simbólicos.
40

O Sistema Único de Assistência Social – SUAS tem como objetivo promover
o acesso à assistência social às famílias em situação de vulnerabilidade social com ações
articuladas nas três esferas de governo. Para que a política pública seja concretizada
buscou-se uma estratégia de atuação que está hierarquizada em dois eixos: a Proteção
Social Básica e a Proteção Social Especial.

3.4.6. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Conforme estabelece a Política Nacional de Assistência Social, a Proteção
Social Básica tem por objetivo a prevenção de situações de risco por meio do
desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos
familiares e comunitários. Este nível de proteção social destina-se à população que vive
em situação de fragilidade decorrente da pobreza, ausência de renda, acesso precário ou
nulo aos serviços públicos ou fragilização de vínculos afetivos (discriminações etárias,
étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras).
Por meio dos serviços socioassistenciais, programas e projetos locais de
acolhimento, convivência e socialização de famílias e de indivíduos, busca-se superar a
situação apresentada pelas famílias garantindo o acesso e usufruto aos direitos sociais.
O município de Campo Erê, conforme já foi citado, recebe cofinanciamento
federal para desenvolver os serviços socioassistenciais da proteção social básica, estando
eles apresentados na tabela abaixo:
Programas/Piso

PAIF
SCFV

Família
referenciada ao
CRAS
2.500 famílias

Capacidade de
atendimento
600 famílias/ano
200 indivíduos/mês

Valor repassado

R$ 6.000.00/mês
Até R$
12.000,00/mês

Fonte: MDS (2018)

De acordo com as prerrogativas instituídas pela legislação em vigor, observase que, na política de assistência social, sempre se buscou a realização de programas e
projetos que envolvessem a família, porém, somente na NOB/SUAS com a matricialidade
sócio familiar é que se passou a ser concebida como eixo estruturante da gestão do
SUAS. Ao analisar a lógica da matricialidade sócio familiar observa-se que todos os
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serviços, projetos ou programas executados pela política pública estão vinculados à
família. Assim, a família é o núcleo social básico de acolhida, convívio, autonomia,
sustentabilidade e protagonismo social (NOB/2005, p.17).
Ao nos remeter ao eixo estruturante da política de assistência social que é a
matricialidade sócio familiar, a centralidade da família como matriz de atuação dos
serviços socioassistenciais, cabe-nos compreender que família é essa, quais suas
configurações e qual o lugar que ela ocupa na vida das pessoas.
Sabe-se que a família tem sofrido profundas transformações ao longo da
história. Ao analisar sob uma perspectiva jurídica observamos grandes avanços no que diz
respeito à família. No marco legal, as constituições anteriores a 1988, reconheciam
apenas a família denominada legítima, aquela formada a partir do casamento. No entanto,
com a Constituição Cidadã (1988) é que a família é reconhecida como base da sociedade,
no qual o Estado deve oferecer proteção social. É necessário, analisar a partir de uma
perspectiva social como a família vêm sendo um palco dos fatos mais marcantes da vida
de seus membros. É partir da família que nos constituímos como grupo social e ocupamos
um lugar na sociedade.
Mesmo com as transformações ocorridas na sociedade, no que tange a
família, com diferentes arranjos familiares, ainda prevalece um modelo idealizado de
família: a chamada família nuclear, onde a divisão das tarefas é bem definida, a mãe
cuida da casa e dos filhos, e o pai é o chefe da família. É a tradicional família
heterossexual, monogâmica e patriarcal. Esse modelo acaba servindo como sistema de
controle, que gera classificações e preconceitos.
Para defender a matricialidade sócio familiar como eixo estruturante do
SUAS, a NOB 2005 aponta o seguinte conceito de família, “[...] Núcleo afetivo,
vinculada por laços consanguíneos, de aliança ou afinidade, onde os vínculos
circunscrevem obrigações recíprocas e mútuas, organizadas em torno de relações de
geração e gênero” (2005, p.17).
Quando a assistência social reconhece a centralidade de atuação na família,
esta política pública passa a conceber que a intervenção no trabalho social com famílias
tem a possibilidade de se dar de forma integral e não fragmentada, como vinha ocorrendo
historicamente. Analisando a centralidade na família, parte-se do princípio que a família
tem necessidades em diferentes áreas da vida social, bem como, nas diferentes faixas
etárias, atingindo, portanto, toda a família e não apenas um de seus membros.
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Cabe destacar, que nas legislações como Estatuto da Criança e do
Adolescente - ECA1 e no Estatuto do Idoso2 fica clara a responsabilidade que a família
assume perante a infância, juventude e terceira idade. Portanto, cabe-nos ressaltar a
importância do grande avanço que a NOB 2005 apresenta quando registra a necessidade
do Estado dar conta de propiciar ao núcleo familiar às condições básicas para que este
assuma seu papel descrito nas legislações em vigor.
Assim, percebemos a família como um núcleo importante de acolhida e
afetividade, também o percebemos um espaço de conflitos e contradições. Desse modo,
temos a convicção que este espaço trata-se de um campo importante de atuação da
política de assistência social na perspectiva do que é apresentado na NOB/SUAS, no
sentido de potencializar a proteção social do Estado.
Sendo um campo privilegiado de atuação das políticas sociais, a família
representa um espaço de analise importante quanto à realização do trabalho social com a
família, reiterado pela política de assistência social na PNAS (2004), NOB/SUAS (2005)
e Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (2009). No discurso de atuação
com famílias no âmbito do SUAS, temos como principal eixo de atuação a Proteção
Social Básica, no sentido de prevenir situações de risco e de vulnerabilidade social. Nesta
perspectiva, o trabalho com famílias deve ser concebido como um trabalho
interdisciplinar no qual devemos afastar a ideia de que pode ser realizado de forma
pragmática, aleatória ou voluntarista.
De acordo com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais
(2009), a proteção social básica se caracteriza pela execução de três serviços
socioassistenciais que buscam a prevenção, sendo eles: Serviço de Proteção e
Atendimento Integral a Família (PAIF), Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos e Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas Idosas e com
Deficiência.
Ao CRAS cabe executar o Serviço de Proteção e Atendimento Integral a
Família – PAIF, considerado como carro chefe da proteção social básica. O PAIF é pedra
fundamental e se caracteriza como eixo basilar para a política de assistência social que se
propõe a superar a tradição histórica de assistencialismo, clientelismo, segmentada
alcançando patamar de política a pública.
1
2

Lei Federal 8.069 de 13 de julho de 1990 e atualizações da Lei nº 13.431, de 4 de abril de 2017.
Lei Federal 10.741 de 1º de outubro de 2003.
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Ao PAIF, cabe a necessidade de realizar um trabalho social com famílias o
qual se caracteriza como:
Conjunto de procedimentos efetuados a partir de pressupostos éticos,
conhecimento teórico-metodológico e técnico-operativo, com a
finalidade de contribuir para a convivência, reconhecimento de direitos
e possibilidades de intervenção na vida social de um conjunto de
pessoas, unidas por laços consanguíneos, afetivos e/ou de solidariedade
– que se constitui em um espaço privilegiado e insubstituível de
proteção e socialização primárias, com o objetivo de proteger seus
direitos, apoiá-las no desempenho da sua função de proteção e
socialização de seus membros, bem como assegurar o convívio familiar
e comunitário, a partir do reconhecimento do papel do Estado na
proteção às famílias e aos seus membros mais vulneráveis. Tal objetivo
materializa-se a partir do desenvolvimento de ações de caráter
“preventivo, protetivo e proativo”, reconhecendo as famílias e seus
membros como sujeitos de direitos e tendo por foco as potencialidades e
vulnerabilidades presentes no seu território de vivência (MDS, 2012, p.
13).

O trabalho social com famílias se materializa através de ações que são
realizadas para atender os objetivos previstos pela equipe técnica com a família atendida.
Estas ações se constituem na acolhida, oficinas com famílias; ações comunitárias; ações
particularizadas e encaminhamentos.
No diagrama a seguir é possível observar a metodologia de trabalhos no
CRAS no que tange as ações desenvolvidas pelo PAIF, mostrando a diferença entre
atendimento e acompanhamento.
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Fonte: Manual de Orientações Técnicas sobre o PAIF. Volume 2. MDS/2012.

O trabalho social com as famílias no âmbito do PAIF, muitas vezes precisa
ser complementado com os demais serviços socioassistenciais da Proteção Social Básica.
Assim, temos garantido pela Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais o
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, de acordo com os ciclos etários:
até 6 anos de idade, de 6 a 15 anos, de 15 a 17 anos, de 18 a 29 anos, de 30 a 59 anos e
idosos. Cada ciclo etário se orienta a partir de objetivos e metodologias específica que
irão nortear a intervenção da equipe técnica, composta por assistente social, psicólogo e
orientadores sociais.
De acordo com o MDS (2013) todos os serviços de convivência e
fortalecimento de vínculos organizam-se em torno do Serviço de Proteção e Atendimento
Integral à Família (PAIF), sendo a ele articulados, portanto não ocorrem de forma isolada.
Dentre os objetivos do serviço temos como maior foco de intervenção a necessidade de
prevenir a institucionalização e a segregação de crianças, adolescentes, jovens e idosos e
oportunizam o acesso às informações sobre direitos e participação cidadã.
A organização desse serviço acontece por meio do trabalho em grupos ou
coletivos e organizam-se de modo a ampliar trocas culturais e de vivências, desenvolver o
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sentimento de pertença e de identidade, fortalecer vínculos familiares e incentivar a
socialização e a convivência comunitária (MDS, 2013). É possível a organização deste
serviço por ciclo de vida ou ser intergeracionais, tendo sempre a centralidade na família.
Sendo estes serviços organizados com pessoas em determinadas faixas etárias, não
caracteriza fragmentação de ações. Este trabalho volta-se a abordar as características de
vulnerabilidade, de potencialidades e de desenvolvimento, relativas às faixas etárias e aos
contextos sociofamiliares, como suporte ao trabalho com famílias realizado pelo PAIF
(MDS, 2010).
O desenvolvimento deste serviço se caracteriza no sentido de possibilitar o
“fortalecimento e empoderamento da família”. Tais fatores devem ser potencializados
“por políticas de apoio sociofamiliar, em diferentes dimensões que visem a reorganização
do complexo sistema de relações familiares, especialmente no que se refere ao respeito
aos direitos da criança” e na possibilidade de desenvolvimento saudável e protegido
(SEDH / PR, 2006). Cabe destacar aqui, que nem todas as famílias atendidas no CRAS
participarão do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos uma vez que, a
situação de vulnerabilidade e risco será fator preponderante para inserir ou não a família
no serviço.
Entende-se que a atenção às famílias concretiza o avanço do trabalho de
caráter preventivo de proteção social, voltado ao fortalecimento de vínculos sociais e de
pertencimento entre os sujeitos que compõem as famílias de maneira a alcançar o respeito
e a concretização dos direitos humanos e sociais (NOB-SUAS, 2005). Ao acompanhar
uma família no PAIF tem-se a possibilidade da observação, da intervenção e também da
orientação, sempre buscando compreender a família enquanto sujeito deste processo e
não como objeto da intervenção. Para que seja possível um trabalho preventivo nos
moldes que o SUAS preconiza é necessário romper com ações moralizadoras sobre a
família, mas também é preciso que haja uma escuta qualificada da família para que seja
possível compreender as necessidades e dificuldades por ela apresentada.
As vulnerabilidades e as fragilidades da família, bem como suas
potencialidades se mostrarão no momento onde a família é ouvida através de uma escuta
qualificada inserindo esta família em serviços tornando-a sujeito e não apenas um objeto
de nossa intervenção.
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A organização do SCFV para crianças até 06 anos e suas famílias busca atuar
de forma a atender as prerrogativas do SUAS, entretanto, ainda não é um Serviço
executado no município de Campo Erê.
Atualmente a PNAS preconiza a organização a partir da identificação
das vulnerabilidades das famílias, de suas crianças e nos territórios, uma
vez que o conceito de vulnerabilidade é mais complexo, abrangente
intersetorial. A vulnerabilidade está relacionada não apenas aos fatores
da conjuntura econômica, territorial e das qualificações especificas dos
indivíduos, mas também às tipologias ou arranjos familiares e aos ciclos
de vida das famílias e das pessoas que as compõem, assim como às
mudanças nos ciclos de vida familiar. (MDS, p. 07).

Entende-se que o desenvolvimento de ações com crianças até 06 anos de
idade e suas famílias, caracteriza-se como um serviço relevante no sentido de intervir no
contexto das vulnerabilidades, de prevenir risco e trabalhar questões de vínculos
fragilizados e sociais. Para a realização de um trabalho neste serviço parte-se da
concepção de que as famílias são capazes de reorganizar sua dinâmica familiar o que
pode ocorrer de forma concreta e potencializada frente às necessidades de mudanças o
qual o Estado possui uma fundamental importância no sentido de prevenir as situações de
risco.
Na identificação de vulnerabilidade e fragilidades de vínculos familiares e
comunitários cabe destacar que o potencial afetivo e de proteção oferecido pelas famílias
está diretamente relacionado ao contexto sociocultural vivenciados pelas familias, nos
quais estão inseridos. É importante destacar que no contexto da familia ainda temos
presentes as redes de pertecimento3 aos quais as familias estão vinculadas.
Dentre as atividades que devem ser desenvolvidas para este ciclo etário temse a necessidade de trabalhar o lúdico como forma de expressão priveligiada no sentido
de dentifciar potencialidades, fragilidades e de possibilitar o fortalecimento de vínculos
familiares e comunitários.
Outro ciclo etário deste serviço é o de 6 a 15 anos, desenvolvido no
município, organizado de forma complementar ao PAIF possibilitando o fortalecimento
de vínculos. Deve ser ofertado no território de vulnerabilidade com objetivo de prevenir
ocorrência de situações de risco social, prevenindo a institucionalização, garantindo
acesso à informação e participação cidadã incentivando o protagonismo além de
3

A rede de pertencimento é aquela composta por relações ao núcleo familiares, mas que compõem a rede
relacional da família. Essas relações externas formam então uma rede de ajuda mútua, muitas vezes
assumindo funções que prioritariamente seriam exercidos por pessoas pertencentes à família.
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atividades intergeracionais. Quanto ao atendimento ao ciclo de vida de 6 a 15 anos de
idade torna-se indispensável à garantia de,
Constituição de espaço de convivência, formação para a participação e
cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das
crianças e adolescentes a partir de interesses, demandas e
potencialidades dessa faixa etária. Estabelece ainda que as intervenções
devem ser pautadas em experiências lúdicas, culturais e esportivas como
formas de expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção
social. O Serviço deve incluir crianças e adolescentes com deficiência,
retirados do trabalho infantil ou submetidos a outras violações de
direitos (MDS, 2010, p. 18).

A organização deste serviço visa o atendimento a crianças e adolescentes
deve estar organizado a partir de grupos em núcleos vinculados e referenciados ao CRAS
o qual deve possibilitar um trabalho articulado com o PAIF. Nesta faixa etária, o
município atende um público grande, totalizando uma média de 200 crianças/mês.
Salienta-se aqui que o SCFV é desenvolvido em um espaço próprio a ele, sendo este todo
estruturado para receber crianças e adolescentes e possibilitar o desenvolvimento das
atividades pertinentes a esta faixa etária. Também é importante frisas que o Serviço está
referenciado ao CRAS e sua equipe técnica, embora ocorra em outro endereço no sentido
de complementar o trabalho social executado pelo PAIF.
A PNAS prevê que a cada ciclo etário, o usuário tenha acesso a continuidade
dos atendimentos e acompanhamentos realizados no âmbito da proteção social básica
possibilitando desta forma uma sequencia no SCFV, neste caso aos adolescentes de 15 a
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desenvolvimento de atividades que contribuam no processo de envelhecimento saudável,
no desenvolvimento da autonomia e de sociabilidades, no fortalecimento dos vínculos
familiares e do convívio comunitário e na prevenção de situações de risco social (MDS,
2013).

3.4.7. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
3.4.7.1 MÉDIA COMPLEXIDADE

Quando falamos em situação de risco, observamos que as ações e os serviços
ultrapassam as ações de prevenção. Desta forma, o SUAS estrutura a Proteção Social
Especial (PSE), que se configura em uma “modalidade de atendimento assistencial
destinada a famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social”,
decorrentes de situações de abandono, violência, uso de substâncias psicoativas,
cumprimento de medidas socioeducativas, situação de rua, situação de trabalho infantil
etc.
O município atende famílias e indivíduos com direitos violados por meio do
CREAS e do Órgão Gestor. Consideramos que as maiores demandas de trabalho na
política de assistência social no município ainda concentram a necessidade de ações da
proteção social especial, tendo em vista que, ainda são tímidas as ações efetivas de
prevenção nos CRAS nos mostra a importância de estudar como estes serviços que visam
a prevenção são desenvolvidos no sentido de concretizar o fortalecimento de vínculos
familiares e comunitários na política de assistência social, evitando que as fragilizações
dos vínculos desencadeiem violação de direitos.
Para integrar as ações da Proteção Especial, é necessário que o cidadão esteja
enfrentando situações de violações de direitos por ocorrência de violência física ou
psicológica, abuso ou exploração sexual; abandono, rompimento ou fragilização de
vínculos ou afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medidas
(NOB/SUAS, 2005).
De acordo com as normativas da NOB/SUAS, diferentemente da Proteção
Social Básica que tem um caráter preventivo, a Proteção Social Especial atua com
natureza protetiva. São ações que requerem o acompanhamento familiar e individual e
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maior flexibilidade nas soluções e processos que assegurem qualidade na atenção ao
usuário devido à situação de risco.
No município de Campo Erê o CREAS oferta o Serviço de Proteção e
Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) e o Serviço de Proteção
Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade
Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC). Os demais Serviços da
Proteção Social Especial de Média Complexidade, Serviço Especializado em Abordagem
Social; Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas
Famílias e Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua atualmente não são
desenvolvidos, também em razão da falta de necessidade, porém, sempre que existe
público para tais serviços eles são estruturados provisoriamente e o cidadão é atendido,
orientado e encaminhado conforme a necessidade.

3.4.7.2. ALTA COMPLEXIDADE

Os serviços que compõe a Alta Complexidade são desenvolvidos quando
existe demanda por meio de consórcios e convênios. Para o acolhimento de idosos, o
município firma convênios com instituições da região, mediante pagamento mensal e
encaminha os idosos que possuem vínculos familiares rompidos e a rede de apoio não
possuem condições de prover o sustento e o cuidado para com o idoso. Neste momento,
Campo Erê não possui nenhum idoso acolhido em instituição de longa permanência.
Já para atender ao acolhimento de crianças e adolescentes, o município
participa de consorcio intermunicipal que mantem uma casa lar que presta o Serviço,
oferecendo acolhimento provisório para crianças e adolescentes afastados do convívio
familiar, em função de abandono ou cujas famílias ou responsáveis encontrem-se
temporariamente impossibilitadas de cumprir sua função de cuidado de proteção, até que
seja viabilizado o retorno ao convívio com a família de origem, ou, na sua
impossibilidade, encaminhamento para a família extensa ou ainda para adoção. A casa lar
possui equipe técnica específica, com Assistente Social e Psicóloga. A equipe técnica
realiza atendimentos psicossociais e psicológicos periódicos das crianças e adolescentes
junto à instituição, além de atuar junto as famílias de origem, buscando reconstruir laços e
fortalecer vínculos para que o retorno as famílias de origem seja possível. O Serviço de
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Acolhimento em Família Acolhedora atualmente não é oferecido na comarca de Campo
Erê.
As mulheres vítimas de violência são atendidas pelo CREAS e encaminhadas
para a rede de apoio própria (família extensa), sendo que na maioria das vezes acabam
retornando ao convívio com seus agressores, justamente por não termos na esfera
municipal e nem na região instituições de acolhimento para tal público.
Naquilo que diz respeito ao acolhimento de pessoas com deficiência, quando
existe uma violação de direito na família, estes também são encaminhados para a família
extensa, onde é feito o acompanhamento e o fortalecimento de vínculos para a
manutenção daquele cidadão no seu território. Pode-se dizer que a nível estadual inexiste
a modalidade de acolhimento institucional para pessoas com deficiência, o que dificulta o
desenvolvimento de um trabalho de fato efetivo e eficiente, pois exige que as equipes
técnicas busquem o fortalecimento de vínculos com a família extensa e, por vezes, com
famílias não consanguíneas, que exigem pagamento mensal para cuidar destas pessoas.
Desta forma, onera em demasia o cofre publico municipal.
As modalidades de Casa de Passagem, Residência Inclusiva e Acolhimento
em República não são ofertadas na região de abrangência e tão pouco no município de
Campo Erê.
O Serviço de Proteção em situações de calamidades Públicas e de
Emergências promove apoio e proteção à população atingida por situações de emergência
e calamidade pública, com a oferta de alojamentos provisórios, atenções e provisões
materiais, conforme as necessidades detectadas. Assegura a realização de articulações e a
participação em ações conjuntas de caráter intersetorial, objetivando minimização dos
danos ocasionados e o provimento das necessidades verificadas. Tem por objetivos:
assegurar acolhimento imediato em condições dignas e de segurança; manter alojamentos
provisórios, quando necessário; identificar perdas e danos ocorridos e cadastrar a
população atingida; articular a rede de políticas públicas e redes sociais de apoio para
prover as necessidades detectadas; promover a inserção na rede socioassistencial e o
acesso a benefícios eventuais.

3.4.8. OBJETIVOS DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.4.8.1. OBJETIVO GERAL
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Aprimorar a gestão e a execução dos serviços socioassistenciais, nos diferentes níveis
de proteção no município de Campo Erê/SC.

3.4.8.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
3.4.8.2.1. Proteção Social Básica
Ampliar a execução dos serviços, garantindo o atendimento das famílias prioritárias
(beneficiárias do programa bolsa família e BPC), ampliação da estrutura física e
promoção de capacitação continuada.
Adquirir 01 veículo para transporte coletivo das famílias
3.4.8.2.2. Gestão
Adequar às leis vinculadas a Política de Assistência Social, conforme as normativas
nacionais, acompanhando todo o trâmite para a sua devida aprovação.
Garantir as áreas essenciais, conforme consta na lei – coordenação de proteção social e
especial, e gestão do SUAS, com competência de vigilância social, monitoramento e
avaliação.
Realizar estudo de diagnóstico das condições de trabalho na Política de Assistência
Social
Complementar a equipe de atendimento do Cadastro Único – nível superior
Ampliar e efetivar o plano de cargos e salários
Elaborar um Plano de Educação Permanente aos trabalhadores do SUAS e conselheiros
Manter o programa informatizado nos equipamentos sociais
Garantir a acessibilidade para acesso aos equipamentos sociais - 2018
Divulgar amplamente os serviços ofertados pelo município – 2018 a 2021
3.4.8.2.3. Proteção Social Especial de Média Complexidade
Ampliar a equipe de média complexidade – equipe de referência e orientador social
Ampliar a execução dos serviços de média complexidade
Promover a conclusão da construção do equipamento (CREAS)
3.4.8.2.4. Proteção Social Especial de Alta Complexidade
Constituir equipe técnica de alta complexidade, vinculada ao órgão gestor
3.4.8.2.5. Controle Social
Constituir Secretaria Executiva dos Conselhos
Manter atualizada a lei de estruturação e organização do CMAS, conforme as
normativas do CNAS
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3.4.9. DIRETRIZES

A organização da Assistência Social em nível municipal está baseado nas
seguintes diretrizes em concordância com a Constituição Federal de 1988 e com a Lei
Orgânica da Assistência Social.
 Organizar a Política de Assistência Social no município de acordo com as
normativas do Suas, respeitando as diferenças e as características socioterritoriais locais;
 Participação da população por meio de organizações representativas na
formulação e controle das ações da política de Assistência Social;
 Primazia da coresponsabilidade do município na condução da política de
Assistência Social;
 Centralidade na família para a concepção e implementação dos benefícios,
serviços, programas e projetos.

3.4.10. PRIORIDADES, METAS E EXECUÇÃO TEMPORAL
3.4.10.1. Gestão
Prioridades
Construção, adequação e
aprovação da lei do SUAS
Complementação da equipe de
atendimento do Cadastro Único –
nível superior
Construção e efetivação do plano
de cargos e salários
Elaboração do Plano de Educação
Permanente aos trabalhadores do
SUAS e conselheiros
Acessibilidade para acesso aos
equipamentos sociais
Divulgação ampla dos serviços
ofertados pelo município

Metas
2018
Aprovar 100% das Leis que X
instituem a Política de
Assistência Social
Contratar 01 técnico de
nível superior

2019

Alcançar
100%
da
efetivação de cargos e
salários
Atingir percentual de 100%
da elaboração da educação
permanente
Alcançar
100%
de
acessibilidade
nos
equipamentos sociais
Atingir 100% da população X
usuária na divulgação do
SUAS

X

2020

2021

X

X

X

X

X

X
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3.4.10.2. Proteção Social Básica
Prioridade
Ampliar a execução dos serviços,
garantindo o atendimento das
famílias prioritárias - bolsa família
e BPC

Adquirir 01 veículo para
transporte coletivo das famílias

Metas
Atingir no mínimo 50%
das famílias do Bolsa
Família na inserção do
atendimento dos serviços.
Adquirir 01 veículo de
transporte coletivo

2018
X

2019
X

2020
X

2021
X

X

3.4.10.3. Proteção Social Especial De Média Complexidade
Prioridades
Ampliação da equipe de média
complexidade – equipe de
referência e orientador social
Ampliação da execução dos
serviços de média complexidade
Promover a conclusão da
construção de um equipamento
(CREAS)

Metas
Atingir 100% da equipe

2018

Ampliar no mínimo em
50% a execução dos
serviços
Concluir a construir 01
CREAS

2019
X

2020

2021

X

X

3.4.10.4. Proteção Social Especial De Alta Complexidade
Prioridades
Constituição equipe técnica de alta
complexidade, vinculada ao órgão
gestor.

Metas
Atingir 100% da equipe
de referência

2018

2019
X

2020

2021

Metas
Atingir 100%

2018

2019
X

2020

2021

X

X

X

3.4.10.5. Controle Social
Prioridades
Constituição da Secretaria
Executiva dos Conselhos
Manter atualizada a lei de
estruturação e organização do
CMAS, conforme as normativas do
CNAS

Manter
100%
adequação das Leis

da X

3.4.11. RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS


Consolidação o SUAS, compondo equipes, finalizando a construção de
equipamentos sociais e adquirindo veículos para o desenvolvimento dos Serviços;
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Inclusão do público prioritário nos serviços, benefícios, programas e projetos de
Assistência Social;



Manutenção da adequação das legislações que regulamentam a política de
Assistência Social;



Fortalecimento do controle social no município;



Qualificação do atendimento prestado a população;



Valorização dos trabalhadores do SUAS, garantindo as condições de trabalho;



Elaboração do Plano de cargos e salários;



Publicização dos serviços ofertados pelo município;



Manutenção da informatização da gestão e dos equipamentos sociais.

3.4.12. RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS DISPONÍVEIS
E NECESSÁRIOS.
Este item apresenta os recursos disponíveis e necessários para execução da
Política de Assistência Social a partir dos indicativos: (a) recursos humanos disponíveis e
necessários; (b) estrutura física disponível e necessária, (c) recursos materiais disponíveis
e necessários, (d) recursos financeiros disponíveis e necessários.

a)

Recursos Humanos
A NOB-RH, juntamente com a Resolução n.º 17 do CNAS consolidam a

direção de profissionalização da política de assistência social, indicando parâmetros para
a seleção de profissionais, a partir das especificidades locais, do conhecimento das
necessidades de seus usuários e da disponibilidade de profissionais na região (SILVA,
2011).
A concepção de gestão para o SUAS é composta pela associação entre o
domínio de conhecimentos técnicos e a capacidade de inovação, alinhada aos princípios
democráticos da gestão pública. Conforme Silva (2011) para a adequada gestão do
Sistema Único de Assistência Social - SUAS na esfera municipal, é fundamental a
garantia de um quadro de referência de profissionais designados para o exercício das
funções essenciais de gestão. A Resolução nº 17/2011 reconhece as categorias
profissionais de nível superior para atender às funções de Gestão do SUAS.
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As equipes de referência para os Centros de Referência da Assistência
Social - CRAS devem contar sempre com um coordenador, devendo o mesmo,
independentemente do porte do município, ter o seguinte perfil profissional: ser um
técnico de nível superior, concursado, com experiência em trabalhos comunitários e
gestão de programas, projetos, serviços e benefícios socioassistenciais. A equipe de
referência do CRAS deve ser dois técnicos de nível superior, sendo um profissional
assistente social e outro psicólogo (SILVA, 2011).
O Município de Campo Erê é um município considerado de pequeno Porte I,
e mostra na sequencia os recursos humanos disponíveis na Secretaria Municipal de
Assistência Social.
Recursos Humanos disponíveis na Secretaria Municipal de Assistência Social
Categoria Profissional

Número de profissionais conforme forma de contratação
Efetivos

Assistente Social
Psicólogo
Pedagogo
Orientadores
Sociais
(educadores,
monitores,
cuidadores, oficineiros)
Auxiliar administrativo
Operadores de cadastro
único
Secretário
Diretores
Gerentes
Coordenadores
Estagiários
Recepcionistas
Serviços gerais
Telefonistas
Motoristas
Outros (Chefes de Divisão)
Total

Seletivos

Comissionados

03
02
00
09

01
00
00
01

00
00
00
00

00
00

00
00

00
00

00
00
00
00
00
00
03
00
02
00
19

00
00
00
00
00
00
06
00
00
00
08

01
00
00
02
00
00
00
00
00
00
03

Fonte: Setor de Recursos Humanos (2018)

Também é possível identificar o número de profissionais necessários, os
quais serão apresentados na sequência.
Recursos Humanos necessários na Secretaria Municipal de Assistência Social
Categoria Profissional

Insira o número de profissionais conforme forma de
contratação
Efetivos
Seletivos
Comissionados
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Assistente Social
Psicólogo
Pedagogo
Orientadores
Sociais
(educadores,
monitores,
cuidadores, oficineiros)
Auxiliar administrativo
Operadores de cadastro único
Secretário
Diretores
Gerentes
Coordenadores
Estagiários
Recepcionistas
Telefonistas
Motoristas
Serviços Gerais
Total

02
01
01
00

00
00
00
00

00
00
00
00

03
01
00
00
00
02
00
00
00
00
02
12

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

Fonte: Setor de Recursos Humanos (2018)

b)

Estrutura física
O Órgão Gestor de Campo Erê apresenta defasagem quanto à estrutura física,

necessitando de investimento para suprir uma demanda emergente. Faz-se necessário
adquirir imóvel próprio ou promover a construção de espaço físico adequado ao
funcionamento da mesma, contendo recepção, salas para atendimento, sala para
Secretário,

sala

para

orçamento,

banheiros,

copa,

garagem

para

carros,

almoxarifado/depósito, etc. Ou seja, espaço adequado à realização da gestão da
Secretaria.
Com relação à Proteção Social Básica, embora tenhamos espaço próprio para
o desenvolvimento dos Serviços, ainda necessitamos de garagem para carros e sala de
uso coletivo maior que a existente. Além de espaço próprio para o desenvolvimento do
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para todas as faixas etárias
previstas na Tipificação, contendo: sala para atividades coletivas (mais de 30 crianças e
adolescentes), sala para coordenação, recepção, cozinha, banheiros, almoxarifado, sala
para atividades coletivas (10 crianças e adolescentes), salas para desenvolvimento das
atividades de intervenção planejadas, etc.
Para o melhor desenvolvimento dos Serviços da Proteção Social de Média
Complexidade faz-se necessário terminar a obra do espaço físico e específico do
CREAS, sendo que a referida obra está 70% concluído, porém, a relicitação que deve ser
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feita pelo Estado, ainda não foi encaminhada, dependendo somente desta questão
burocrática para que exista a finalização da obra. O município de Campo Erê colocou-se
inteiramente a disposição do Estado, bem como o total interesse na conclusão da obra, já
que dependemos da conclusão para oferecer Serviços mais efetivos à população.

c)

Recursos materiais
Além dos espaços físicos, os equipamentos devem contar com mobiliário

adequado para cada um dos ambientes como livros, dvd’s, televisores, aparelhos de DVD,
caixas de som, microfones, máquinas fotográficas, bem como aparelhos de telefones,
computadores, impressoras, data shows, mesas, cadeiras, balcões, armários, acesso a
internet dentre outros. Porém, um item essencial para o desenvolvimento do PAIF é o
automóvel, sobretudo para a realização de visitas domiciliares e para o acompanhamento
de famílias em áreas dispersas do território de abrangência do CRAS.
A recomendação do MDS no que se refere a equipamentos e recursos
materiais essenciais para o CREAS é: mobiliários, computadores, telefones; acesso à
internet; material de expediente e material para o desenvolvimento de atividades
individuais e coletivas (pedagógicos, culturais, esportivos etc.); veículo para utilização
pela equipe; arquivos, armários para guarda de prontuários e demais documentos físicos,
em condições de segurança e sigilo; impressoras; e banco de dados necessários ao
desenvolvimento das atividades dos Serviços. Também é recomendado pelo MDS os
equipamentos e recursos materiais desejáveis: material multimídia: televisores,
equipamentos de som, aparelhos de DVD, máquinas fotográficas, máquinas copiadoras,
filmadoras, data shows, etc.; além de acervo bibliográfico; mural pra expor informações
de interesse dos usuários, como: horário de atendimento e funcionamento do
equipamento; endereços de serviços da rede de articulação do CREAS, entre outras
informações pertinentes.
Na sequência será descrito os materiais disponíveis e necessários nos
equipamentos em Campo Erê.
Materiais disponíveis e necessários na Secretaria
Equipamento
Carro
Computadores
Notebook
Impressoras

Disponível
03
12
02
04

Necessária
02
03
04
04
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Armários
Mesas
Maquinas fotográfica
Data shows

08
10
01
02

04
02
03
02

Fonte: Secretaria Municipal e Equipamentos Sociais (2018)

d)

Recursos Financeiros
O financiamento da Política de Assistência Social na perspectiva do SUAS, é

baseado em um modelo descentralizado e participativo, tendo por base as principais
diretrizes estabelecidas pela PNAS. Desse modo, para financiar essas ações é necessário
considerar as seguintes diretrizes de acordo com MDS:
a) ter por base o território;
b) considerar o porte do município;
c) considerar a complexidade dos serviços concebidos de maneira hierarquizada e
complementar;
d) fixar repasses regulares e automáticos para os serviços,
e) estabelecer pisos de proteção que correspondam ao nível de complexidade a ser
atendida;
f) aprimorar o cofinanciamento, garantindo a corresponsabilidade entre as esferas de
governo na provisão da Assistência Social;
g) manter correspondência com os instrumentos de planejamento público (Plano
Plurianual – PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária Anual –
LOA);
h) efetuar projeções para a universalização da cobertura;
i) garantir revisão da regulação e novas normatizações;
j) prever novas diretrizes para a gestão dos benefícios preconizados na LOAS;
k) efetivar com protocolos intersetoriais como saúde e educação para a transição dos
serviços afeto a essas áreas, ainda operados e financiados pela Assistência Social;
l) definir responsabilidades e papéis das entidades sociais.
O reconhecimento dessas diretrizes definidas na PNAS como bases para o
financiamento da Assistência Social compõe uma nova lógica de planejamento e gestão
com o propósito de garantir respostas efetivas às funções de proteção social da
Assistência Social.
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A PNAS também reforça o papel dos fundos financeiros como condição para
repasses nas três esferas de governo operacionalizado via Suas. Assim:
a) o financiamento dos serviços, operado através dos fundos, seja mediante recursos
próprios ou por cofinanciamento, pelo repasse fundo a fundo, passa a ser continuado;
b) os programas e projetos, também devem ter os recursos financeiros alocados nos
fundos, de forma direta ou mediante transferências, com prazo definido;
c) os benefícios em espécie são operados com financiamento direto aos cidadãos, o Bolsa
Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC).
Neste sentido, o novo desenho de gestão para a Assistência Social está
articulado em três eixos norteadores de acordo com MDS: a gestão; o financiamento e o
controle social, elementos estes que materializam o financiamento da Assistência Social
na atual configuração.
 A gestão financeira na Assistência – os instrumentos de gestão da política são o
Plano de Assistência Social, o Fundo de Assistência Social, Monitoramento e
avaliação e Relatório anual de gestão, os quais indicam a necessária
complementaridade entre eles, visando dar maior eficiência e eficácia ao processo
de planejamento no âmbito da Assistência Social nos níveis de governo.
 O financiamento – com relação ao financiamento da Assistência Social, a
CF/1988 preconiza em seu artigo 204 que “as ações governamentais na área da
Assistência Social serão realizadas com recursos do orçamento da Seguridade
Social, previstos no artigo 195, além de outras fontes e organizadas com base nas
seguintes diretrizes: descentralização político-administrativa e participação
popular, por meio de organizações representativas na formulação e no controle
das ações em todos os níveis”.
Os Fundos de Assistência Social, mais do que uma exigência legal, são
instrumentos fundamentais de gestão dos recursos para a garantia da oferta de serviços do
Sistema Único de Assistência Social - SUAS. Isto torna a estruturação e a organização
dos fundos e consequentemente o aprimoramento da gestão orçamentária e financeira,
necessidades prementes e um desafio a ser enfrentado pelos gestores em cada esfera de
governo.
A transferência fundo a fundo é um instrumento de descentralização de
recursos disciplinados em leis específicas que se caracterizam pelo repasse diretamente de
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fundos da esfera federal para fundos da esfera estadual, municipal e do Distrito Federal,
dispensando a celebração de convênios.
Os repasses ocorrem por meio de transferências "fundo a fundo", realizadas
pelo Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS aos fundos estaduais, municipais e do
Distrito Federal, ou pelo fundo estadual de assistência aos fundos municipais, de forma
regular e automática, propiciando que os gestores disponham dos recursos previamente
pactuados nas comissões intergestoras (CIB e CIT) e deliberados nos conselhos de
assistência social, para o cumprimento de sua programação de ações e serviços.
Existem algumas condições necessárias para recebimento de recursos do
FNAS, por parte dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme Art. 30 da
LOAS, que são:
a) a constituição do conselho de assistência social;
b) a elaboração do plano;
c) a instituição e funcionamento do fundo, com alocação de recursos próprios do tesouro
em seu orçamento;
d) constituir Unidade Orçamentária para cada Fundo de Assistência Social nas respectivas
esferas de governo contemplando os recursos destinados às Ações/Serviços de
Assistência Social (as parcelas do cofinanciamento federal, estadual e municipal).
 Controle social é realizado pelos Conselhos, conferências, audiências públicas e
outras instâncias de participação. Os Conselhos por sua vez, possuem o papel de
vigilância de direitos e fiscalização dos recursos públicos.

3.4.13. MECANISMOS E FONTES DE FINANCIAMENTO

Dentro de um inegável processo de profissionalização e qualificação que vive
a Política de Assistência Social, o financiamento aparece ainda como elemento
desafiador. Em geral, tem-se ainda dificuldade em compreender os processos do SUAS e
prever com precisão o que será realizado e quanto de recurso será despendido. Para o
MDS:
Observa-se que na área da assistência social há pouco acúmulo na
definição de metas e no estabelecimento da relação entre custo e
benefício das ações. Em decorrência, dificulta-se a previsão realista de
custos para produtos parcialmente obtidos e, consequentemente, para o
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financiamento de programas, projetos, serviços e benefícios definidos
no Plano.

A orientação do MDS é que, dentro do nível gerencial e técnico de cada
município, deve-se ao máximo descrever e relacionar objetivos, metas e custos, buscando
aí contemplar todos os elementos que garantam qualidade aos serviços, programas,
projetos e benefícios. Por se tratar de recurso público, sua previsão e aplicação, deve
contar com a participação e conhecimento dos mais variados atores envolvidos com o
SUAS, desde usuários, trabalhadores, entidades e gestores do SUAS, parceiros,
representantes de outras políticas públicas e outras instituições. “A previsão de custos
deve se fazer, ainda, de forma transparente, viabilizando o controle por parte da sociedade
civil e dos usuários, nos espaços públicos em que este se realiza.”
Art. 46. O orçamento é instrumento da administração pública
indispensável para a gestão da política de assistência social e expressa o
planejamento financeiro das funções de gestão e da prestação de
serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais à
população usuária.
Parágrafo único. A elaboração da peça orçamentária requer: a definição
de diretrizes, objetivos e metas; a previsão da organização das ações; a
provisão de recursos; a definição da forma de acompanhamento das
ações; e a revisão crítica das propostas, dos processos e dos resultados.
(NOB/SUAS, 2012).

Já o Fundo de Assistência Social deve reunir a totalidade dos recursos
destinados ao financiamento de programas, projetos, serviços e benefícios. Desta forma, o
processo de elaboração do orçamento do Fundo tem relação direta com o Plano de
Assistência Social, que é o instrumento básico para subsidiar as propostas de aplicação
dos recursos dessa área.

3.5.

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
A entidade responsável pela deliberação deste Plano é o CMAS/Campo Erê.

Portanto, o Conselho assume o compromisso de monitorar e avaliar o cumprimento do
que é apresentado neste documento como Objetivos, Ações e Metas propostas para o
período 2018- 2021. O monitoramento será anual, sendo que deverá ser elaborar um
Relatório Anual para o CMAS, a ser entregue em janeiro do ano subsequente ao
exercício. Este Relatório deverá conter informações sobre o status das metas propostas
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para o período em análise, justificando os resultados alcançados e propondo os
encaminhamentos necessários.
A avaliação será realizada no final da vigência do Plano, ficando estabelecido
o prazo de 30 de abril de 2021 para a sua entrega ao CMAS. Deverão ser objeto de
análise: indicadores quantitativos e qualitativos relacionados com os serviços prestados;
nível de satisfação dos usuários e funcionários; e impacto das ações na melhoria das
condições socioculturais e econômicas dos contextos familiar e comunitário do
Município.
Em todo o processo de monitoramento e avaliação devem ser analisados os
indicadores:
- quantidade e efetividade dos fluxos estabelecidos;
- impacto da implantação dos fluxos na agilização dos trabalhos e no acompanhamento
do/a usuário/a;
- nível de satisfação dos/as usuários com os serviços prestados pela Secretaria;
- número de usuários atendidos, por ano;
- quantidade de equipamentos, veículos e insumos adquiridos, por ano;
- quantidade de unidades de Serviços construídos e/ou reformados;
- quantidade de capacitações ofertadas aos/às funcionários/as, no período;
- número e perfil de funcionários/as e sua relação com o período anterior;
- Serviços e Setores instituídos, no período;
- quantidade de normativas atualizadas;
- nível de agilidade das licitações;
- padrão de segurança interna do trabalho;
- proporção de membros da sociedade civil que conhecem e/ou aderem às propostas da
Secretaria;
- nível de satisfação dos/as funcionários/as com a Secretaria.
Entende-se o monitoramento e a avaliação como instrumentos de
conhecimento e aprimoramento dos Programas, Serviços e Benefícios Socioassistenciais
ofertados.
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3.6.

APROVAÇÃO DO CMAS
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