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1. Identificação

1.1. Identificação do Órgão Gestor Municipal

Órgão Gestor Municipal:Prefeitura Municipal de Itarema
Endereço:Centro Administrativo Jose Maria Monteiro - Praça Nossa Senhora De
Fátima, 48 Centro
CEP: 62590-000
Gestor: Benedito Monteiro Dos Santos Filho
Telefone: (88) 36671268
E-Mail: pmmaxmonteiro@gmail.com

1.2. Identificação do Órgão Gestor de Assistência Social

Órgão Gestor de Assistência Social: Secretaria Municipal de Assistência Social e
Cidadania
Modalidade de Gestão: Básica
Endereço:Centro Administrativo Jose Maria Monteiro - Praça Nossa Senhora De
Fátima, 48 Centro
CEP: 62590-000
Gestora: Maria Edivânia da Silva
Telefone: (88) 36671666
E-Mail: socialitarema@yahoo.com.br

1.3. Identificação do Responsável pela Elaboração do Plano Decenal de
Assistência Social

Responsável pela Elaboração do Plano Decenal de Assistência Social: Liduina
Paula Félix
Endereço: Rua Dom Pedro II, 658 Cruzeiro, Camocim-Ce
CEP: 62.400-000
Telefone: (88) 992802895
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E-Mail: paula88ce@hotmail.com

1.4. Identificação do Conselho Municipal de Assistência Social

Endereço: Avenida João Batista Rios s/n, Centro, Itarema-Ceará
CEP: 62590-000
Presidente: Renata Oliveira de Almeida
Telefone: (88) 36671725
E-Mail: cmasitarema@hotmail.com
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2. Apresentação

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania é o órgão da
administração pública municipal que tem como atribuição executar o Sistema Único
de Assistência Social – SUAS proposto pela Política Nacional de Assistência Social
- PNAS (novembro de 2004). E por meio deste, disponibiliza as informações
relativas à elaboração do Plano Decenal Municipal da Assistência Social (20162026): “Proteção Social para todos (as) os (as) brasileiros (as)” reforça o
compromisso desta política com a garantia dos direitos socioassistenciais, com a
gestão compartilhada, democrática e participativa e com a transparência pública.
Sua elaboração expressa um novo estágio de amadurecimento do Sistema Único de
Assistência Social – SUAS.
Desde a promulgação da Lei Orgânica de Assistência Social/LOAS, mesmo
instituída como política pública e direito de cidadania, no período de 1997 a 2012
observam-se concepções diversas desta política de proteção social no que se refere
às principais regulações e normatizações. Porém, com a aprovação da Política
Nacional de Assistencial Social de 2004 e normas subsequentes, por meio de
análise comparativa, constatam-se consideráveis avanços quanto ao conteúdo que
se correlaciona aos Princípios e Diretrizes traçadas na Lei que regulamentou os
artigos 203 e 204 da Constituição Federal, principalmente na Norma Operacional em
vigor ao abarcar princípios éticos no bojo da política social protetiva de caráter nãocontributivo.
Ressalta-se que o planejamento de longo prazo constitui tarefa bastante
desafiadora no campo das políticas públicas. No caso da Assistência Social, o Plano
Decenal e a cultura do planejamento encontram respaldo na NOB/SUAS/2012.
A elaboração da proposta ora apresentada está ancorada nas deliberações
da VI Conferência municipal de Assistência Social. Além do processo conferencial
de 2015, também contribuíram para enriquecer este planejamento foram os fóruns
participativos/ encontros realizados com os usuários do Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos- SCFV, onde contamos com a participação de crianças,
adolescentes e idosos e com os profissionais responsáveis pela oferta dos serviços,
programas e projetos socioassistenciais desenvolvidos na Proteção Social especial
Básica e Proteção Social Especial. Sempre pautado na participação social e na
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construção coletiva, a proposta do Plano Decenal (2016-2026) reflete os anseios da
área de aprimoramento do SUAS e de fortalecimento da capacidade de resposta da
política às necessidades sociais da sociedade brasileira. A Assistência Social
acessível a todas as famílias do município de Itarema-CE, considerando as
diversidades e especificidades de públicos e territórios, é o horizonte que se projeta
para orientar a próxima década.
Sendo assim, o Plano Decenal passa a ser, não só um espaço democrático
para pactuação de prioridades a serem alcançadas do presente para o futuro, mais
também, um documento-referência catalisador de esforços e iniciativas na
concretização de novos resultados na política de assistência social.
Quando
concebendo
planejamento

um

nos

aludimos

planejamento

estratégico

é

ao

Plano

Decenal,

estratégico de

“um

processo

dez
de

estamos
anos.

O

intervenção

orientada no sentido de alcançar objetivos definidos, sendo,
portanto, um instrumento fundamental dos governos e dos
dirigentes para interferir em suas respectivas realidades,
produzindo resultados favoráveis para a sociedade e para a
população”. (NUNES: 2012,32).

O consideramos como um processo fundamental desenvolvido para
alcançar o objetivo almejado de maneira eficaz, eficiente e efetiva, concentrando
todos os esforços e recursos possíveis. O Plano estratégico ao longo prazo propõe
ações que visam superar os planos de curto prazo e fragmentados. É planejar o
futuro, pensando nas possíveis situações que venham a precisar da intervenção da
política pública. É planejar aonde queremos chegar, e o futuro que queremos ter.

3. Diagnóstico
Itarema é um município brasileiro do Estado do Ceará, de pequeno porte II,
e está localizado na região Norte. Os municípios Limítrofes são: Oceano atlântico e
Acaraú; Sul: Acaraú e Amontada; Leste: Amontada e Oceano Atlântico e Oeste:
Acaraú.
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Suas coordenadas geográficas são: Latitude de 2°55’13” sul e uma
longitude 39° 54’ 54” oeste. Suas medidas territoriais contam com uma área 720,66
km, com distância em linha reta a capital de 185,0 km, com uma altitude de 20m.
Tem como município de origem Acaraú, foi criado no ano de 1985 e sua Lei de
Criação é nº 11.008.
O topônimo Itarema é uma alusão ao nome dado pelos índios, ou seja,
originária do Tupi que significa Pedra de Cheiro Desagradável. Com relação à
Divisão Político Administrativa, o município é dividido territorialmente por distritos,
são eles Itarema criado no ano de 1985, Almofala e Carvoeiro ambos criados em
1987.

3.1. Demografia

De acordo com o Censo Demográfico de 2010 a população total era de
37.471 habitantes, sendo 19.351 do sexo masculino e 18.120 do sexo feminino.
Sendo deste total, 15.938 pessoas residem na zona urbana do município e 21.533
na zona rural.
Atualmente temos uma estimativa demográfica conforme gráfico a seguir.

E de acordo com essa estimativa demográfica, a população no ano de 2016
é de 40.822 pessoas.
Os indicadores sociais são utilizados para se ter um conhecimento
específico da realidade social de uma determinada região/localidade/município.
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Abaixo referenciadas está o índice de população no município de Itarema-CE, como
também o Índice de Desenvolvimento Humano que houve uma melhora significativa
frente ao município, de acordo com dados descritos abaixo.

Com relação à área de emprego e renda, o município ainda apresenta um
déficit de empregos formais o que necessita de um olhar mais voltado para inclusão
e capacitação de jovens e adultos para posterior inserção no mercado do trabalho.
Dessa forma, podemos observar os dados a seguir.

Ao compararmos a tabela acima com a abaixo, levando em consideração ao
número de habitantes em seus respectivos anos de 2011 e 2014, podemos perceber
uma porcentagem de aumento da população com empregos formais, ressalta-se
ainda que em ambos a taxa de pessoas do sexo feminino com empregos formais é
maior que a taxa de pessoas do sexo masculino. Mediante a isto, devemos nos
atentar ao índice de redução à desigualdade de gênero, que vem a fortalecer a
8
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autonomia das chefes de famílias. Um outro fator importante é a estratégia de
transferência direta de recursos às mulheres, que além de contribuir, combater e
reduzir a desigualdade de gênero, vem fortalecendo a autonomia das chefes de
famílias como responsáveis pelos usos de recursos.
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3.2. Aspectos Sociais e de Assistência Social

Sabemos que a implantação do programa Fome Zero, estratégia de combate
à pobreza que teve início no ano 2000, obteve um grande avanço atuando com base
no que rege a Lei Orgânica de Assistência Social, atribuindo ao Estado a primazia
da responsabilidade na condução da política de assistência social em cada esfera
de governo. Sendo assim, o fortalecimento dessa estratégia se deve a mudança no
papel do Estado, impondo ao poder público a responsabilidade de ser protagonista
no enfrentamento à pobreza.
Podemos salientar que a decisão governamental de priorizar o combate à
pobreza por meio de políticas públicas capazes de transformar positivamente as
condições de vida da população mais pobre, para isso devemos levar em
consideração não só o aumento da renda familiar, mas também pela melhoria das
condições de acesso à educação, saúde, moradia, proteção previdenciária, dentre
outras.
Ressaltamos a importância do programa Bolsa Família-PBF, criado em
2004, que reorganizou e expandiu as ações de transferência de renda iniciadas na
segunda metade da década de 90, proporcionando uma gestão mais eficiente e
eficaz dos recursos repassados à população mais pobre. Destacamos também, o
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal foi elemento decisivo
nesta estratégia, onde colocou a política de Assistência Social no centro da
estratégia de implementação do Bolsa Família.
O Sistema Único de Assistência Social-SUAS, implantado em 2005,
apresenta um modelo da Assistência Social organizada sob a forma de um sistema
descentralizado, participativo e não contributivo, responsável pela provisão de
serviços e benefícios socioassistenciais às famílias em situação de risco e
vulnerabilidade social.
Com base no último censo demográfico realizado no ano de 2010, a
população total de Itarema era de 37.471 pessoas, dos quais 10.683 se
encontravam em situação de extrema pobreza. O Cadastro Único para Programas
Sociais demonstra as seguintes informações socioeconômicas das famílias
brasileiras de baixa renda do município de Itarema-CE, ou seja, aquelas com renda
mensal de até meio salário mínimo por pessoa. No Município, o total de famílias
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inscritas no Cadastro Único em setembro de 2016 era de 9.372 dentre as quais:
6.876 com renda per capita familiar de até R$ 85,00; 758 com renda per capita
familiar entre R$ 85,01 e R$ 170,00; 1.257 com renda per capita familiar entre R$
170,01 e meio salário mínimo; 481 com renda per capita acima de meio salário
mínimo.
O Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência
condicionada de renda que beneficia famílias pobres e extremamente pobres,
inscritas no Cadastro Único. O PBF beneficiou, no mês de novembro de 2016, 6.871
famílias, representando uma cobertura de 119,5 % da estimativa de famílias pobres
no município. As famílias recebem benefícios com valor médio de R$ 223,79 e o
valor total transferido pelo governo federal em benefícios às famílias atendidas
alcançou R$ 1.537.665,00 no mês.

Em relação às condicionalidades, o acompanhamento da frequência escolar
com base no bimestre de julho de 2016, atingiu o percentual de 90,7%, para
crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos, o que equivale a 5.927 alunos
11
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acompanhados em relação ao público no perfil equivalente a 6.538. Para os jovens
entre 16 e 17 anos, o percentual atingido foi de 70,2%, resultando em 1.194 jovens
acompanhados de um total de 1.701. Já o acompanhamento da saúde das famílias,
na vigência de junho de 2016, atingiu 100,0 %, percentual equivale a 6 famílias de
um total de 6 que compunham o público no perfil para acompanhamento da área de
saúde do município.

Ações realizadas e resultados obtidos
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No acompanhamento do Plano Brasil Sem Miséria, o MDS utiliza as
informações do Cadastro Único. De acordo com os registros de fevereiro de 2016 do
Cadastro Único e com a folha de pagamentos de abril de 2016 do Programa Bolsa
Família, o município tem:
- 9.028 famílias registradas no Cadastro Único;
- 6.881 famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família (67,89 % da
população do município).
Com relação a Cobertura Cadastral e Busca Ativa, ao avaliarmos a
necessidade da gestão do Cadastro Único, com relação ao município, disponibiliza a
quantidade de famílias que devem ser incluídas no Cadastro, isto é, todas as
famílias do município com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa).
De junho de 2011 a janeiro de 2016, o município inscreveu no Cadastro
Único e incluiu no Programa Bolsa Família 414 famílias que estavam em situação de
extrema pobreza. Agora, todas as famílias que entram no programa superam a
miséria.

Fonte: MI Social/ SUAS VISOR/ SAGI. Elaborado por CGVIS/SNAS/MDS
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O município apresenta uma cobertura cadastral que supera as estimativas
oficiais, de maneira que a gestão municipal do Cadastro Único deve concentrar
esforços em aumentar a qualidade das informações registradas quando da
atualização dos dados familiares.
Com relação a garantia de renda, o Programa Bolsa Família em abril de
2016, o município tinha 6.881 famílias no Programa Bolsa Família. Isso representa
119,63 % do total estimado de famílias do município com perfil de renda do
programa (cobertura de 119,63 %). Foram transferidos R$ 1.384.109,00 às famílias
beneficiárias do Programa em abril de 2016. Sendo assim, de junho de 2011, início
do Plano Brasil Sem Miséria, a abril de 2016, houve aumento de 41,29 % no total de
famílias beneficiárias.
Em março de 2013, o benefício do Brasil Carinhoso, inicialmente pago a
famílias extremamente pobres com filhos de 0 a 15 anos, foi estendido a todas as
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famílias do Bolsa Família. Com a mudança, todas as famílias do programa superam
a extrema pobreza.
O principal objetivo do acompanhamento de condicionalidades é garantir o
acesso as principais políticas públicas, logo ao ser concedido o benefício do Bolsa
Família, a família assume alguns compromissos: as crianças e jovens devem
frequentar a escola; as crianças precisam ser vacinadas e ter acompanhamento
nutricional; e as gestantes devem fazer o pré-natal.
No município, 84,50 % das crianças e jovens de 6 a 17 anos do Bolsa
Família têm acompanhamento de frequência escolar. A média nacional é de 86,70
%. O município está abaixo da média, por isso é importante que as secretarias de
assistência social e de educação se articulem para melhorar esse percentual, ou
seja, para aumentar o número de famílias cujos filhos têm frequência escolar
verificada. Na área da saúde, o acompanhamento chega a 98,50 % das famílias com
perfil, ou seja, aquelas com crianças de até 7 anos e/ou com gestantes. A média
nacional é de 76,81 %. O município está acima da média, mas ainda assim é
importante que as secretarias de assistência social e de saúde continuem
trabalhando

em

articulação

para

aumentar

o

número

de

famílias

com

acompanhamento de saúde.
Vale destacar que benefícios variáveis gestantes e nutrizes, Além de ter
benefícios específicos para famílias com crianças e jovens, em 2011 o Bolsa Família
começou a pagar também benefícios para gestantes e nutrizes. Em abril de 2016,
174 famílias recebiam o benefício variável à gestante (BVG) e 211 famílias recebiam
o benefício variável nutriz (BVN) no município.
Devemos destacar a importância do acesso aos serviços públicos, em
especial os de saúde, educação e assistência social à população que mais precisa,
que além de garantir o acesso, o principal objetivo é expandir a oferta e melhorar a
qualidade dos serviços prestados à população que mais precisa.
O fortalecimento da agenda municipal da assistência social, em especial no
que diz respeito à estruturação do SUAS, requer reforço no seu financiamento. É por
isso que o MDS disponibiliza aos municípios recursos para a ampliação da rede e a
qualificação de seus serviços.
Itarema-CE é um município de pequeno porte II, habilitada como Proteção
Social Básica no SUAS, dispõe em seu território:
15
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- 2 Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) cofinanciados pelo
MDS:
É responsável pela execução dos serviços de proteção social básica,
organiza e coordena a rede de serviços socioassistenciais. Atende famílias e
indivíduos, visando a orientação e o convívio sociofamiliar e comunitário. É
responsável pela oferta do Serviço de Proteção e Atendimento Integral as FamíliasPAIF; Programa de Inclusão Produtiva e Prejetos de enfrentamento da pobreza;
Centro de Convivência dos Idosos e Serviços de Convivência e Fortalecimento para
crianças, adolescentes e idosos.
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- 1 Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS)
cofinanciado pelo MDS.
O CREAS tem como público famílias e indivíduos que se encontram em
situação de risco pessoal e social, com seus direitos violados, mas cujos vínculos
familiar e comunitário nãos foram rompidos, sendo assim o mesmo visa a orientação
e o convívio sociofamiliar e comunitário.

A Educação, através da Ação Brasil Carinhoso – Creches, vem dando
estímulos financeiros aos municípios para aumentar o acesso da população mais
pobre aos serviços de educação infantil. O objetivo é incentivar o aumento das
vagas para as crianças de 0 a 48 meses beneficiárias do Bolsa Família nas creches
públicas ou conveniadas com o poder público. E, com mais recursos, melhorar o
atendimento às crianças e suas famílias. Para isso, o MDS complementa os valores
do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb)
repassados pelo MEC. São 50% mais recursos para cada vaga ocupada por criança
do Bolsa Família.
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Nos anos de 2012 e 2013, o município deveria informar ao Governo Federal,
em sistema disponibilizado pelo Ministério da Educação, o número de crianças do
Bolsa Família matriculadas em creches. A partir de 2014, a identificação das
crianças do Bolsa Família matriculadas em creches foi feita a partir do Censo da
Educação Básica do ano anterior.
Em 2012, o município não informou matrículas de crianças do Bolsa Família
ao Ministério da Educação.
Em 2013, o município informou ao Ministério da Educação que 554 crianças
do Bolsa Família estavam matriculadas em 50 creches do município. Em razão
disso, com o Brasil Carinhoso, o MDS suplementou em R$ 497.209,00 o repasse
para creches.
Em 2014, foram identificadas, no Censo da Educação Básica de 2013, 467
crianças do Bolsa Família em 49 creches, tendo sido repassados R$ 543.622,81 ao
município como suplementação.
Em fevereiro de 2016, o saldo total dos recursos transferidos ao município
era de R$ 379.079,84.
Total de crianças de 0 a 48 meses no município (Censo Demográfico de
2010): 2.712.
Crianças de 0 a 48 meses no Bolsa Família no município em maio de 2014:
1.949.
As Escolas em Tempo Integral, através do programa O Mais Educação é a
estratégia indutora da oferta de educação em tempo integral no país. É um
Programa que estimula a ampliação da jornada nas escolas públicas para, no
mínimo, sete horas diárias. Para oferecer educação em tempo integral,
acrescentam-se

às

atividades

curriculares

já

existentes

outras

como

acompanhamento pedagógico, educação ambiental, esporte e artes. O governo
federal repassa recursos para ressarcir a escola pelo pagamento de alimentação e
transporte dos monitores, compra de materiais permanentes e de consumo,
contratação de serviços e aquisição de kits pedagógicos.
A oferta de educação integral é uma das estratégias para superação da
extrema pobreza. Por isso as escolas onde mais de 50% dos alunos vêm de famílias
beneficiárias do Bolsa Família são prioridade para integrar o Mais Educação.
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Em 2013, o município fez adesão para oferecer educação em tempo integral
em 36 escolas do ensino fundamental, sendo 36 com mais da metade dos seus
alunos no Programa Bolsa Família.
Com relação à Inclusão Produtiva, o seu objetivo é aproveitar a comprovada
disposição do público do Brasil Sem Miséria para o trabalho e promover a melhora
da sua inserção no mercado.
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego-Pronatec
Brasil Sem Miséria oferece gratuitamente cursos de qualificação profissional para o
público de baixa renda com duração mínima de 160 horas para pessoas com mais
de 16 anos de idade, prioritariamente aqueles que estejam inscritos no Cadastro
Único.
Custeados pelo MEC, os cursos são ministrados por instituições de
reconhecida qualidade técnica, como as entidades do Sistema “S” (Senai, Senac,
Senat e Senar), a rede federal de educação profissional, científica e tecnológica e as
redes estaduais, distrital e municipais de educação profissional e tecnológica.
O aluno recebe todo o material escolar e didático, além da “assistência
estudantil”, que consiste de alimentação e transporte, ou de recursos para custeálos. São mais de 500 opções de cursos em áreas como construção civil, serviços,
hotelaria, comércio, bares e restaurantes, cuidador de idoso, operador de
computador, eletricista, auxiliar administrativo, entre outras. Há vagas para pessoas
com diversos níveis de escolaridade, desde quem tem letramento inicial até alunos
com ensino médio, a depender do curso.
Ao proporcionar qualificação profissional, o Pronatec Brasil Sem Miséria
aumenta as possibilidades de inserção de pessoas de baixa renda nas
oportunidades de trabalho disponíveis.
Sendo assim, destacamos que de janeiro de 2012 a dezembro de 2014,
foram efetuadas 167 matrículas em cursos ofertados pelo Pronatec Brasil Sem
Miséria no município. E para 2014, foi pactuada a oferta de 137 vagas do Pronatec
Brasil Sem Miséria no município.
A Assistência Técnica e de Extensão Rural- ATER é um serviço de
educação não formal em que agentes capacitados auxiliam agricultores familiares,
quilombolas, indígenas, extrativistas e pescadores artesanais para que melhorem
suas atividades produtivas. A mesma promove o aperfeiçoamento do sistema de
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produção das unidades produtivas familiares, aumentando a quantidade, a qualidade
e o valor de seus produtos. Assim, as famílias podem ter bons alimentos para
consumo próprio, melhorando sua situação nutricional, e gerar excedentes para
comercializar, melhorando sua renda e qualidade de vida.
De maio de 2011 a abril de 2015, 399 famílias de agricultores familiares do
município tiveram o acesso a serviços de ATER garantido por meio de chamadas
públicas para seleção de instituições especializadas na prestação desses serviços,
contratadas com recursos do Ministério do Desenvolvimento Agrário.
Ressaltamos o Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais, em
que as famílias agricultoras recebem recursos para financiar a implantação dos
projetos de estruturação produtiva elaborados juntamente com os técnicos de ATER.
O pagamento é feito pelo MDS diretamente aos agricultores, por meio do cartão do
Bolsa Família ou pelo Cartão Cidadão.
Cada família pode receber até R$ 2.400,00, divididos em até três parcelas.
Não se trata de empréstimo, ou seja, não é preciso devolver o dinheiro. Os recursos
devem ser usados na compra de insumos e equipamentos (como sementes, adubos,
ferramentas, animais e matrizes) ou na contratação de pequenos serviços
necessários à implantação do projeto.
De janeiro de 2012 a março de 2016, 377 famílias de agricultores familiares
do município receberam recursos para financiar a implantação de projetos de
estruturação produtiva elaborados juntamente com os técnicos de ATER.
Salientamos o Programa Água para Todos com a finalidade de garantir
amplo acesso à água potável para as populações rurais. Isso é fundamental para a
segurança alimentar e nutricional não só por causa do consumo da água pelas
famílias, mas também porque o acesso à água amplia a produção de alimentos e a
criação de animais, que podem ser consumidos (com impacto na situação alimentar
e nutricional) e gerar excedentes a serem comercializados, propiciando renda e
melhorando a vida das famílias.
O Programa Água para Todos implanta cisternas para o armazenamento de
água para o consumo humano. A população beneficiada recebe orientações sobre o
manuseio da água, melhorando seu aproveitamento e diminuindo a incidência de
doenças causadas pela falta de informações e de cuidados com a água consumida.
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De janeiro de 2011 à março de 2016, foram entregues 500 cisternas de
armazenamento de água para consumo.

Fonte: MI Vetor SAGI

Com relação as transferências de renda podemos destacar, segundo as
informações contidas no SUAS VISOR/Boletim de informações:

Em 2015, a soma de recursos transferidos pelo Benefício de Prestação
Continuada (BPC) e pelo Bolsa Família (R$ 22.716.141,56) representa 139,08 % do
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valor transferido pelo Fundo de Participação dos Municípios (FPM) (R$
16.333.387,17).
De 2004 a 2015, a soma de recursos transferidos pelo Programa Bolsa
Família teve aumento de 1.023,90 %.
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São várias as vulnerabilidades às quais os idosos vem enfrentando. Por um
lado, a idade mais avançada traz, inevitavelmente, uma degeneração mental e física
que dificulta a autonomia para realizar as tarefas quotidianas relativas ao cuidado do
lar e de si próprios que, quando aliado à escassez de recursos financeiros para
adquirir esses serviços junto de terceiros, deixa este grupo fragilizado socialmente.
Por outro lado, o risco de isolamento social é grande, uma vez que são indivíduos
aposentados (ou que não trabalham mais) que, grande parte do tempo,
permanecem em casa. Por sua idade avançada e, em muitos casos, escassez de
recursos financeiros, esse grupo representa uma importante demanda potencial por
serviços de assistência domiciliar e de convivência e demandará serviços e
benefícios socioassistenciais, em maior quantidade e especificidade. Este grupo
populacional vem exigindo um conjunto de programas e serviços mais articulados e
intersetoriais, em particular, entre as políticas setoriais da Saúde e Assistência
Social.
Vale destacar que o município dispões de uma grande parcela de números
de idosos participante e atuantes nos Serviços de Convivência e fortalecimento de
vínculos. Estes valores abaixo são referentes ao ano 2012 a 2016.

Fonte: MDS Relatório Mensal de Atendimento/SAGI

Destacamos então a Política Nacional do Idoso trata da garantia dos direitos
sociais do idoso, com vistas a criar condições para promover sua autonomia,
integração e participação efetiva na sociedade.
Formaliza, entre outros, as ações governamentais, que formam a política
para com este grupo da população, nas áreas da Promoção e Assistência Social;
Saúde; Educação, Trabalho e previdência social, Habitação e urbanismo e Justiça.
O Estatuto do Idoso objetiva estipular os direitos de pessoas com idade igual
ou superior a 60 anos, prevendo várias políticas públicas de valorização dos idosos.
Em particular, estabelece que ‘(...) é obrigação da família, da comunidade, da
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sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a
efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao
esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à
convivência comunitária’.
BPC- Benefício de Prestação Continuada destinada ao idosos acima de 65
anos é uma das metas alcançada que consiste em medidas para a proteção de
idosos carentes e portadores de deficiência. O mesmo foi instaurado pela
Constituição Federal de 1988 e regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência
Social – LOAS, promulgada no final de 1993. Atualmente, esse benefício que é
pessoal, não vitalício e intransferível, garante um salário mínimo mensal às pessoas
com 65 anos ou mais anos de idade ou portadoras de deficiência de qualquer idade,
que comprovem não possuir meios de prover a sua própria manutenção ou tê-la
provida por sua família. A renda mensal familiar per capita deve ser inferior a ¼ (um
quarto) do salário mínimo vigente.
É evidente a contribuição do BPC na redução da pobreza e miséria na
população idosa. Os beneficiários do BPC em todo o Município totalizam 566 (Fonte:
MI Social, MI VETOR, MDS/SAGI – situação em dezembro de 2016), sendo que
esse total inclui 72 idosos (os demais 494 são pessoas com deficiência).
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Podemos destacar que no município de Itarema o Conselho Municipal de
Assistência Social exerce um papel fundamental por ser um colegiado ativo e
comprometido com as politicas públicas desenvolvidas no âmbito da assistência
social.

Desafios
•

Melhorar a qualidade das informações registradas mediante a atualização dos

dados familiares. Com isso, o município poderá abrir espaço para incluir no Bolsa
Família as famílias em extrema pobreza já cadastradas e que ainda não recebem os
benefícios;
•

Manter a universalidade de cobertura dos beneficiários de transferência de

renda;
•

Manter o bom funcionamento do SUAS e uma atuação integrada entre a

secretaria municipal de assistência social e as secretarias de trabalho, educação,
saúde e outras que estejam envolvidas na estratégia de superação da extrema
pobreza.
•

Preservar e aprimorar o Cadastro Único e promover a interoperabilidade

deste com os demais cadastros e sistemas pertinentes da Administração Pública;
•

Garantir a oferta e o acesso aos Benefícios Eventuais de forma a torná-los

um direito reclamável e um instrumento ágil e eficaz para atenuar de situações
transitórias de agravamento da pobreza;
•

Criar incentivos para a permanência de jovens pobres na escola, de forma a

aliviar pressões imediatas sobre o mercado de trabalho e capacitá-los para uma
melhor inserção laboral futura;
•

Executar de forma eficaz as políticas sociais que atuem em causas estruturais

de reprodução da pobreza;
•

Proporcionar, através do trabalho social com as famílias, valorar, junto aos

usuários, as possibilidades que o trabalho tem na construção da subjetividade do
sujeito;
•

Contribuir para ampliação do acesso a oportunidades de inserção no trabalho

decente e proteger grupos mais vulneráveis;
•

Desenvolver estratégias para intervir em dinâmicas sociais como a baixa

escolaridade, gravidez na adolescência, precária inserção no mercado de trabalho;
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•

Contribuir de forma interdisciplinar para prevenção da gravidez na

adolescência;
•

Ampliar e consolidar por meio de programas e projetos, a atuação da política

de assistência social como promotora da integração ao mundo do trabalho;
•

Fortalecer o papel essencial da assistência social na indução da permanência

dos jovens na escola. Mecanismos como o acompanhamento da educação para
crianças e adolescentes do Programa Bolsa Família é um exemplo desta indução;
•

Melhorar na adequação da oferta de cursos profissionalizantes às realidade

sociais, culturais, territoriais dos usuários, a fim de ajustar tais cursos as
características e necessidades do público da assistência e dos mercados locais, e
assim alcançar adesão e valorização por parte dos usuários;
•

Assumir e desenvolver efetivamente a Vigilância Socioassistencial e Defesa

de Direitos como objetivos da Assistência Social, conforme determina o artigo 2º da
LOAS nos incisos II e III;
•

Executar ações objetivas para enfrentamento das desigualdades, em especial

da desigualdade de gênero e de cor.
•

Executar serviços de suporte/apoio a pessoas com dependência, de forma a

lhes proporcionar melhor qualidade de vida e, ao mesmo tempo, a aliviar a
sobrecarrega dos(as) cuidadores(as) no âmbito da família;
•

Capacitar profissionais nas ações voltadas às crianças de 0 a 6 e respectivas

famílias (cuidados e desenvolvimento infantil) (apoio/suporte às mães);
•

Assumir como prioridade o desenvolvimento de ações claras e concretas

voltadas para redução da vulnerabilidade de famílias chefiadas por mulheres, em
especial, daquelas com presença de crianças;
•

Criar estratégias voltadas para resgate e valorização da diversidade étnica;

•

Garantir a universalidade e a equidade na política de assistência social por

meio do reconhecimento e distinguindo as diversidades socioculturais e territoriais;
•

Desenvolver abordagens e metodologias específicas de atendimento para

afiançar as mesmas seguranças e alcançar seus objetivos;
•

Manter atualizado o diagnóstico socioterritorial participativo;

•

Oferecer um atendimento qualificado ao público específico na busca de

promover a universalização do acesso e da equidade;
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•

Melhoria nas condições de trabalho (transporte, estrutura própria, material de

expediente e permanente) e saúde do trabalhador;
•

Realização concurso público;

•

Fortalecer capacitações dos técnicos de nível médio e superior;

•

Promoção de Capacitação acerca da estruturação, do funcionamento e

atuação do Conselho Municipal de Assistência Social;
•

Fortalecimento da atuação do Conselho Municipal de Assistência Social,

através de divulgações das ações do mesmo;
•

Capacitação profissional para os trabalhadores do suas e conselheiros de

assistência social;
•

Criação de novos CRAS para atendimento a populações com distritos

distantes;
•

Criação do CRAS indígena;

•

Implantação de planos cargos, carreiras e salários e aumento do piso salarial

dos profissionais; Buscar parcerias com Secretarias Municipais de outras políticas
públicas (Educação e Saúde, por exemplo) no fortalecimento da busca ativa por
famílias que ainda não são beneficiadas pelos benefícios garantidos pelo SUAS,
bem como na divulgação dos mesmos;

4. Diretrizes e Objetivos Estratégicos
Em busca do aprimoramento do SUAS, traçamos diretrizes e objetivos, que
consiste o pilar de sustentação dos próximos dez anos. É preciso avançar na
implementação do Sistema para que as provisões sejam acessíveis, de qualidade e
condizentes com as necessidades sociais dos diferentes públicos e territórios.
Buscando o seu aprimoramento, levando em consideração todos os aspectos que
conferem institucionalidade ao Sistema, a gestão do trabalho e a vigilância
socioassistencial. A qualificação do Sistema é, portanto, estratégia fundamental da
política pública de assistência social. Estas são as grandes marcas do Plano
Decenal 2016/2026.
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DIRETRIZ

1.

PLENA

UNIVERSALIZAÇÃO

DO

SUAS,

TORNANDO-O

COMPLETAMENTE ACESSÍVEL, COM RESPEITO À DIVERSIDADE E À
HETEROGENEIDADE DOS INDIVÍDUOS, FAMÍLIAS E TERRITÓRIOS.

1.1.

Objetivos estratégicos

1.1.1. Reconhecer a diversidade, levando em consideração as vulnerabilidades de
condições de vida das famílias, marcada pela vivência de diversidades
culturais, étnicas, raciais, socioeconômicas, políticas e territoriais;
1.1.2. Enfrentar as desigualdades e promover a equidade;
1.1.3. Respeitar às diversidades e os arranjos familiares garantindo o direito a não
discriminação do atendimento prestado a população usuária da política,
observando as questões relacionadas à raça, cor, origem, religião, cultura e
orientação sexual, dentre outros;
1.1.4. Qualificar e integrar a rede de serviços, mantendo e ampliando as unidades
socioassistenciais municipais de referência das proteções sociais, básica e
especial, considerando diversidades e heterogeneidade de públicos e
territórios;
1.1.5. Adequar a capacidade de atendimento às demandas dos usuários, em função
das situações de vulnerabilidade e risco pessoal e social, e assegurar
serviços continuados e equipes de referência adequadas às demandas dos
territórios;
1.1.6. Potencializar a ação da assistência social na prevenção e na redução das
desproteções sociais e de ocorrências de situações de risco pessoal e social,
com violação de direitos;
1.1.7. Implantar equipe volante nos CRAS;
1.1.8. Ampliar, fomentar e qualificar as equipes básicas e especializadas, e a
infraestrutura necessária para o atendimento a povos e comunidades
tradicionais e indígenas;
1.1.9. Implantar um Centro de Referência de Assistência Social- Indígena- CRASIndígena;
1.1.10 . Erradicar as situações de acolhimento de crianças e adolescentes
motivadas, exclusivamente, pela situação de pobreza de suas famílias,
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fortalecendo a dimensão protetiva das famílias por meio da inclusão em
serviços e benefícios socioassistenciais e do acesso a direitos;
1.1.11 . Intensificar a gestão e as estratégias de enfrentamento ao trabalho infantil
em territórios com maior incidência, considerando a realidade de crianças,
adolescentes e famílias que vivenciam esta situação de desproteção social;
1.1.12 . Estimular o papel dos profissionais do SUAS como promotores do acesso da
população mais vulnerável às políticas sociais;
1.1.13 . Intensificar a busca ativa e apoiar o acesso e a permanência na escola de:
crianças, adolescentes e jovens com deficiência, adolescentes grávidas
inseridos no Cadastro Único;
1.1.14 . Consolidar a função de defesa e garantia de direitos, potencializando a
prevenção no âmbito da Proteção Social Básica e a atenção especializada no
âmbito da Proteção Social Especial;
1.1.15 . Garantir alternativas de apoio aos cuidados à primeira infância, às pessoas
com deficiência e às pessoas idosas, em situação de dependência,
minimizando a sobrecarga dos cuidadores;
1.1.16 . Fomentar e garantir cofinanciamento para os Serviços de Proteção Social,
básico e especializado, no domicílio para pessoas com deficiência e pessoas
idosas e suas famílias;
1.1.17 . Criar estratégias nos serviços de acolhimento, para as pessoas com
deficiência e pessoas idosas e suas famílias, redimensionando a oferta de
acordo com as mudanças demográficas, especialmente o envelhecimento
populacional;
1.1.18 . Adequação dos espaços físicos dos CRAS de acordo com a NOB/RH;
1.1.19 . Aquisição de veículos para promover a participação ativa dos usuários nos
Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculo-SCFV, Serviço de
Proteção e Atendimento Integral as Famílias-PAIF e Serviço de Proteção e
Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos-PAEFI.
1.1.20 . Implantar um Centro de Convivência do Idoso no distrito de Almofala,
apresentando uma estrutura física adequada e que possa oferecer
atendimentos especializados com uma equipe multiprofissional;
1.1.21 . Promover capacitações continuadas e permanentes e inclusão no PPA de
recursos para a gestão do trabalho;
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1.1.22 . Implantação de planos cargos, carreiras e salários e aumento do piso
salarial dos profissionais;
1.1.23 . Adequar a legislação municipal às normativas do suas;

DIRETRIZ 2. CONTÍNUO APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO SUAS,
RESPEITANDO A DIVERSIDADE E HETEROGENEIDADE DOS INDIVÍDUOS,
DAS FAMÍLIAS E DOS TERRITÓRIOS.

2.1. Objetivos estratégicos:
2.1.1. Garantir a profissionalização na política de assistência social na esfera
municipal, por meio de estratégias de apoio aos entes para a realização de
concursos públicos, ampliação das equipes de referência, estruturação e
qualificação das condições de trabalho no SUAS e valorização dos profissionais;
2.1.2. Executar as competências das equipes de referência do SUAS, responsáveis
pelas funções de gestão e provimento dos serviços e benefícios, adequando a
composição destas equipes às funções da política e às demandas dos territórios,
serviços e benefícios socioassistenciais;
2.1.3. Fortalecer a implementação da vigilância socioassistencial na esfera de
governo

municipal

e

qualificar

o

diagnóstico

socioterritorial,

as

ofertas

socioassistenciais e a relação proativa com as demais políticas sociais, a partir da
análise dos dados do Cadastro Único e demais sistemas oficiais do SUAS;
2.1.4. Fortalecer e qualificar a operacionalização e a gestão do Cadastro Único na
Assistência Social;
2.1.5. Consolidar o padrão de qualidade das unidades socioassistenciais,
adequando os espaços físicos dos CRAS de acordo com a NOB/RH, visando
garantir a identidade e a efetividade das ofertas, considerando os diferentes grupos
populacionais em situação de desproteção social e diversidades de territórios;
2.1.6. Garantir e aprimorar a gestão compartilhada, descentralizada e participativa
do SUAS, considerando a responsabilidade dos entes federados no cofinanciamento
e na provisão das respectivas ofertas, e o necessário fortalecimento do pacto
federativo;
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2.1.7.Capacitar os profissionais, conselheiros e gestores da assistência visando a
apropriação e conhecimento da legislação e normatizações do SUAS para a oferta
de serviços conforme a padronização nacional.
2.1.8. Capacitar as equipes de trabalho (todos os funcionários) das Unidades da
Assistência Social, para que possam repassar as informações a respeito da
concessão de benefícios garantidos pelo SUAS;
2.1.9. Desenvolver o pacto de aprimoramento de gestão e o protocolo de
atendimento integrado, padronizando instrumentos e procedimentos.
2.1.10. Implantar uma ouvidoria;
2.1.11. Melhoria nas condições de trabalho (transporte, estrutura própria, material de
expediente e permanente) e saúde do trabalhador;

DIRETRIZ 3. PLENA INTEGRAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA DE
RENDA NA GESTÃO DO SUAS EM ÂMBITO MUNICIPAL.

3.1. Objetivos estratégicos:
3.1.1. Garantir a segurança de renda como estratégia de enfrentamento à pobreza e
de garantia de atenção às necessidades sociais básicas;
3.1.2. Fortalecer a gestão e operacionalização dos benefícios no SUAS,
aprimorando a gestão compartilhada do Benefício de Prestação Continuada – BPC,
do Programa Bolsa Família (PBF) e a provisão dos benefícios eventuais;
3.1.3. Garantir a inclusão dos beneficiários do BPC no Cadastro Único, de modo a
potencializar a integração entre acesso à renda, serviços e direitos;
3.1.4. Efetivar a oferta de benefícios eventuais sob a lógica do direito;
3.1.5. Intensificar nas estratégias de busca ativa na inclusão do Cadastro Único, no
Bolsa Família e em outros programas que possam garantir a superação da extrema
pobreza;
3.1.6. Buscar parcerias com Secretarias Municipais de outras políticas públicas
(Educação e Saúde, por exemplo) no fortalecimento da busca ativa por famílias que
ainda não são beneficiadas pelos benefícios garantidos pelo SUAS, bem como na
divulgação dos mesmos;

;
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DIRETRIZ

4.

PLENA

GESTÃO

DEMOCRÁTICA

E

PARTICIPATIVA

E

ESTRUTURAÇÃO DE POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO EM ÂMBITO MUNICIPAL.

4.1. Objetivos estratégicos:

4.1.1. Maior divulgação dos programas, serviços e projetos ofertados pelos
equipamentos da Secretaria Municipal De Ação Social e Cidadania, por localidades;
4.1.2. Fortalecimento da atuação do Conselho Municipal de Assistência Social,
através de divulgações das ações do mesmo;
4.1.3. Envolver o conselho de assistência social nas iniciativas da gestão do PBF e
do Cadastro Único potencializando o exercício do controle social, nos termos da
Resolução CNAS nº15/2014;
4.1.4. Dinamizar e ampliar os demais mecanismos de Controle Social (Organizações
de Categorias, Sindicatos, Associações Comunitárias);
4.1.5. Divulgação dos Benefícios Eventuais, do Programa Bolsa Família e do BPC,
bem como de seus critérios para acesso, nas três esferas de governo;
4.1.6. Promover a articulação dos conselhos de assistência social com os conselhos
de saúde e de educação e de defesa de direitos, visando a integração de esforços e
a qualificação das atenções;
4.1.7. Criar estratégias e canais de comunicação e de informação para ampla
divulgação dos direitos socioassistenciais e seu reconhecimento por parte dos
usuários da política;
4.1.8. Capacitar os profissionais, conselheiros e gestores da assistência visando a
apropriação e conhecimento da legislação e normatizações do SUAS para a oferta
de serviços conforme a padronização nacional;
4.1.9. Elaborar Orçamento Participativo, fortalecendo assim a participação social;
4.1.10. Realizar um diagnóstico para identificar as necessidades da implantação e
expansão dos serviços, projetos, ações da assistência social;
4.1.9. Realizar Campanha de Divulgação do Trabalho das instâncias de controle
social (Conselhos).
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5. Metas
• Manter 100% das Equipes mínimas preconizadas pela NOB/RH;
• Criar condições adequadas de infraestrutura e funcionamento de 100% dos
programas sociais executados no município;

• Manter em atividade e em condições adequadas de funcionamento 100% dos
conselhos instituídos por lei municipal;

• Elevar o quadro de servidores estatutários para 75%;
• Criar o Plano de Cargos e Carreiras pros servidores do SUAS;
• Estender o PCCS a 100% dos servidores estatutários do SUAS;
• Elaboração de Projetos Técnicos de Trabalho Social (PTTS) e acompanhamento;
• Atendimento de 500 crianças e adolescentes/mês;
• Erradicar a fome no âmbito municipal;
• Ofertar alimentação de baixo custo e elevado valor nutricional para população em
situação de pobreza;

• Conservação e utilização adequada do equipamento social;
• Fortalecer a organização e gestão do Cadastro Único e Programa Bolsa Família;
• Construir um Prédio para o funcionamento do Centro de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos para a Pessoa Idosa.

6. Monitoramento e Avaliação

O monitoramento e avaliação do Plano Decenal Municipal será realizado por
meio das ações do setor de vigilância socioassistencial, que se utilizará dos
seguintes recursos informatizados: REDE SUAS, SECOFI, Relatórios Sociais e
Boletins SAGI, MI Social, Registros mensais de atendimento CRAS e CREAS,
Censo SUAS, Prontuários SUAS, CEMARIS, e bancos de dados das unidades de
assistência social. Poderão ainda ser utilizadas informações do IBGE, MTE,
SINE/IDT,IPECE e dos conselhos setoriais federais, estaduais e municipais. Seus
avanços serão analisados anualmente.

Maria Edivânia da Silva
Secretaria de Ação Social e Cidadania

Renata Oliveira de Almeida
Presidente do CMAS
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