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GESTAo DAASSISTЁNCIA SOCIAL

PROGRAMAS PROJETOS E SERVICOS‐ 2021

Servico de ProtecCb Social B4sica atrNヽ 8 dO CRAS(CentrO de Referencia da

Assistencia sociaD,nas ac6es do PAIF,realizando atendilnento/acompanhamento

priorizado no resgate de宙 nculos familiares,jurlto as famttas em situacao de

vulnerabihdade social da area de abrangencia do CRAS,

Servico de Protecao Social Especial atrav6s do CREAS(CentrO de Referencia

Especiahzado da Assistencia sOciaD,nas a96es do PAEFI,reahzando atendillllentO/

acompanhamento priorizado no resgate dos宙 nculos fragilizados,Junto as famaias e

indi、えduos en■ situacOes especiflcas.

Programa Bolea Familia - Programa de transferdncia de renda realizada
numa agdo articulada com diversos setores em ag6es complementares de

fortalecimento para os atendimentos especializados no cumprimento das

condicionalid.ades, realizand,o o CADUnico e acompanhamento is familias
benefi.ci6rias.

BeneEcio de Prestacab COntinuada ‐ BPC ― Acompanhamento e
encalninhamento por IIlelo de proissionais de ser宙 9o social,numa acaO de garantia

de direitos na perspectiva de insercao educacional, quahflcacaO prOflssional,

capacita96es,formacaO de grupos e acessibilidade.

Capacitacお Pro五由sional一 Encalninhamento e/ou reahzacao de capacitacao

para equipe que comp6e o quadro da Secretaria Municipal deコ ヘcio Social a inl de

fortalecer e vlabilizar novos conhecimentos para aprimoramento do ser宙 9o

oferecldo.

Capac■tac勧o de Conselheむ o8-COmprometilnento para o desenvol宙 mento e

fortalecilnento no munlcipio, atrav6s do contrOle social, bem como propOrdonar
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9ecrctafia Munitipol de Agdo
Social - Yeptnnteel PE

debates coletivos, participagSo social e avaliagdo por meio de um olhar critico e

construtivo entre os membros dos conselhos,

BPC na Escola - Acompanhamento aos benefici6rios do Progtama BPC na
faixa et6ria de 0 a 18 anos que se encontram fora da escola, diagrosticando o motivo
para superagdo das barreiras existentes, bem como planejamento e articulagSo
intersetorial.

Servico ile Conviv6ncia e Fortalec.imento ile Vinculoe ' SCFV - Atendimento
a grupos de 0 a 06, de 06 a 10, de 10 a 14, de 15 a 18, 19a 59 ano e idosos, atrav6s
de a96es socioeducativas, resgatando o fortalecimento dos vinculos familiares, a
inclus6o social, seus valores e capacidade atrav6s da arte, cultura, esporte, lazer, na
cidade e no distrito do Liwamento. As famfias, quando necess6rio, sio
encaminhadas ao CRAS, para atendimento com equipe profissional, atrav6s das
ag6es do PAIF - Protegio e Atendimento Integral d Familia. O Servigo de
Convivdncia e Fortalecimento de Vinculos conta com uma equipe formada por
Assistente Social, Psic6loga, Orientadores Sociais e Facilitadores de Oficina, nas
6reas supra citadas.

Prosrama Crianca Feliz - PCF - E uma importante ferramenta para que
familias com criangas entre zero e seis anos oferegam a seus pequenos meios para
promover seu desenvolvimento integral. Uma estrat6gia alinhada ao Marco legal da
Primeira InfAncia que traz as is diretrizes para a formulagdo e a implementagdo de
politicas pirblicas para a primeira infAncia em ateng5o A especificidade e d
relevincia dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no
desenvolvimento do ser humano, visando promover o desenvolvimento humano a
partir do apoio e do acompanhamento do desenvolvimento infantil integral na
primeira infAncia; apoiar a gestante e a famfia na preparagdo para o nascimento e

nos cuidados perinataisi colaborar no exercicio da parentalidade, fortalecendo os

vinculos e o papel das famfias para o desempenho da fun95o d.e cuidado, probgao e

educagio de criangas na faixa et6ria de at6 seis anos de idadei mediar o acesso da
gestante, das criangas na primeira infAncia e das suas familias As politicas e
servigos p(rblicos de que necessitem e integrar, ampliar e fortalecer ag6es de
politicas pirblicas voltadas para as gestantes, criangas na primeira infAncia e suas

familias.
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BbコeEcio Eventual― saO pre宙stos pela Lei Organica de Assistencia social

(LOAS)e oferecidos pelos municゎ iOS e Distrito Federal aos cidadaOs e as suas

falnmas que nao tellll cOndic6es de arcar por conta pr6pria colll1 0 ettentamento de

situa95es adversas ou que■agilize a manutencaO dO cidadao e sua famma.0

beneicio deve ser oferecido nas seguintes situa96es:

‐Nascimento:para atender as necessidades do bebe que vai nascer;apoiar a mae

nos casos em que o bebe nasce morto ou morre logo ap6s o rlascimento; e apoiar a

falnaia em caso de morte da mae.

‐Morte:para atender as necessidades llrgentes da falnma ap6s a morte de um de

seus provedores ou menlbros; atender as despesas de urna funeraria, ve16rio e

sepultamento, desde que nao htta nO municlpio outro benettcio que garanta o

atendimento a estas despesas.

‐V‐ erabilidade Tettor鈍 :para o ettentamento de situacOes de riscos,perdas e

danos a integridade da pessoa e/ou de sua faIIlma e outras situac6es sociais que

comprometam a sobrevlvencia.

‐Calamidade Piblica:paFa garanti麟 os lneios necessttos a sobre宙 vencia da fanlilia

e do inぬ宙duo,com o o荀 et市O de assegllFar a dignidade e a reconstrucaO da

autonomia das pessoas e fammas atingidas.

Algumas atividades/ agOes a serem reqlizadas em 2021:

o Ofi.cinassocioeducativasi
o Datas comemorativasi
o Fortalecimento de grupos / familia
o Campanhasi
o Confer6ncias e F6runs municipaisi
o Fortalecimento e integragSo Intersetoriali
o Entre outras.

Vertentes, 13 de janeiro de 2021

Maria do Socorro Bezerra Castanha de Melo
Secretiria Adjunta Municipal de .{96o Social
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