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GOVERNO MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO 2021 - EXECUÇÃO 2020

DADOS CADASTRAIS

Prefeitura Municipal de Ilha das Flores
Nível de Gestão: Gestão Básica
CNPJ: 13.111.224/0001-12
UF: SE
Cidade: Ilha das Flores / Endereço: Rua Gracho Cardoso, 92 / CEP: 49990-000
Tel./Fax:  (79) 3377-1187 / (79) 3377-1000 
Email: PMIF.gabinete@gmail.com
Prefeito: Christiano Rogério Rêgo Cavalcante

Órgão Gestor da Assistência Social
Secretaria Municipal de Assistência Social
CGC/CNPJ: 14.523.538/0001-95
UF: SE
Cidade: Ilha das Flores / Endereço: Praça Santo Antônio, 14 / CEP: 49990-000
Tel.: (79) 3377-1163
Email: smasilhase@bol.com.br
Gestor: Richard Wagner Brito Guedes
CPF: 788.469.005-53

Fundo Municipal de Assistência Social
CNPJ; 14.523.538/0001-95
Vínculo Institucional: Gabinete do Prefeito
Tel.: (79) 3377-1163

Obs.: Secretário Municipal no Período de 02/02/2017 à 08/04/2020: Rogério Feitosa

Nicolau.
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TRABALHADORES DO SUAS - GESTÃO

NOME FUNÇÃO

Rogério Feitosa Nicolau Secretário Municipal/ Até

0008/04/2020

Richard wagner Brito Guedes Secretário Municipal/ A partir

de 08/04/2020

Clésio Pereira dos Santos Coordenadora -e Dirigente

PBF (A partir de 02/01/2020

Adeilson Gomes da Purificação Motorista

Divaci Fernandes Vasconcelos Serviços Gerais

Ediperes Evangelista dos Santos Serviços Gerais

Vagna Maria Balbino Dantas Serviços Gerais

Eloan Ferreira Cardoso Chefe de Gabinete

Fabiana Pereira Ferreira Celestino Entrevistadora - PBF

Jilca do Nascimento Azevedo Entrevistadora - PBF

Joelma Matias dos Santos Serviços Gerais

Juarice Santos Dantas Operadora - PBF

Madalena Pereira Araujo    Valentin Diretora de Divisão de

Controle e Cadastro

Mariza da Silva Entrevistadora

Williana Anchieta Santos Assistente Administrativo

PROTEÇÃO BÁSICA - CRAS

NOME FUNÇÃO
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Ana Maria dos Santos Supervisora PCF

Ane Luize Calumby Visitadora PCF

Clebson de Souza Serviços Gerais (Ate

30/03/2020)

Cristina Ferreira Neta Facilitadora de oficina

Fernanda Cristina Santos Silva Educador Orientador Social

Fernanda Nicolau Matias Cerqueira Coordenadora Dirigente

Jandiralves Calumby da Silva Visitadora PCF/

Laís da Silva Gomes Visitadora PCF

Maria Cícera Ferreira dos Santos Serviços Gerais

Maria José dos S. Andrade. Assistente Social (Técnica

de  Referência)

Nelma Severo dos Santos Serviços Gerais

Renilson Santos Educador Orientador Social

Rita de Cácia Lisboa Silva Educadora Orientadora

Social

Sidinay Vasconcelos Melo Educadora Orientadora

Social

Valdenice Santos de Oliveira Serviços Gerais

Vânia Ferreira dos santos Serviços Gerais

PROTEÇÃO ESPECIAL - CREAS

NOME FUNÇÃO

Altemário de Souza Barbosa Apoio Administrativo

Elis Morgana Santos de Oliveira Psicóloga

Valdilene Vieira Aguiar Assistente Social

Núbia dos Santos Serviços Gerais

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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NOME FUNÇÃO

Fabiana Pereira Ferreira Celestino Presidente

Williana Anchieta Santos Vice Presidente

Débora Santos Silva Secretária Executiva

Adriana Santos Lima Titular

Natália de Oliveira Pinheiro Suplente

Jaricélia Francisco dos Santos Titular

Valdriana Dantas dos Santos Suplente

Jadilson Messias dos Santos Titular

Silvaneide dos Santos Suplente

Amanda Patrícia de Almeida

Pinheiro

Titular

Rita de Cássia Lisboa Silva Suplente

Nivaldo Cravo de Brito Titular

Antonio Roberto Queiroz Viana de

Brito

Suplente

Maria Jose dos Santos Andrade Titular

Elis Morgana Santos Oliveira Suplente

Maria Genilda dos Santo Titular

Sioelita França Suplente

Clésia Pereira dos Santos Titular

Maria Auxiliadora Nicolau da Silva Titular

Clésio Pereira dos Santos Suplente

Fernanda Nicolau Matias Serqueira Titular

Fernanda Cristina Santos Silva Suplente

INTRODUÇÃO
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O presente relatório trata dos resultados das ações no exercício de 2020, de

acordo com a  Norma Operacional Básica de Assistência Social (NOB/SUAS).

OBJETIVOS

Geral:

Organizar, regular e nortear a execução da Política Municipal de Assistência Social,

para o exercício de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2020, na perspectiva do SUAS,

em consonância com as diretrizes legais da Política Nacional de Assistência Social.

Específicos:

❖ Prover serviços de proteção social básica e especial, bem como programas,

projetos e benefícios para famílias, indivíduos em situação de vulnerabilidade e/ou

risco;

❖ Garantir a inclusão e a equidade dos usuários e grupos específicos, ampliando o

acesso aos bens e serviços socioassistenciais básicos e especiais, em áreas

urbana e rural;

❖ Organizar e fortalecer a rede socioassistencial para atendimento à família em

situação de vulnerabilidade social e risco social e pessoal;

❖ Implementar e implantar ações de qualificação profissional;

❖ Garantir aos seus usuários o acesso ao conhecimento dos direitos sociais e órgãos

de defesa;

❖ Sistematizar informações, visando à construção de indicadores e índices

territorializados das situações de vulnerabilidade e risco pessoal e social, que

incidem sobre famílias/pessoas, nos diferentes ciclos de vida (crianças,

adolescentes, jovens, adultos e idosos);

❖ Identificar, definir e executar medidas de prevenção quanto à presença ou ao

agravamento e superação de vitimizações, riscos e vulnerabilidades sociais.
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ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD (BOLSA FAMÍLIA)

INFORMAÇÕES DEMOGRÁFICAS DO MUNICÍPIO ILHA DAS FLORES-SE ANO 2020:
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EQUIPAMENTOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS E ÍNDICE DE GESTÃO

DESCENTRALIZADA DO SUAS (IGD/SUAS) MUNICIPAL

BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA
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PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Dentre as principais realizações no exercício 2020, podem-se destacar

inicialmente, no âmbito da Proteção Social Básica, ações desenvolvidas no Centro de

Referência da Assistência Social - CRAS, através dos serviços abaixo elencados:

❖ PAIF: O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família consiste no trabalho

social com famílias, de caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a função

protetiva da família, prevenir a ruptura de seus vínculos, promover seu acesso e

usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida. Prevê o

desenvolvimento de potencialidades e aquisições das famílias e o fortalecimento

de vínculos familiares e comunitários, por meio de ações de caráter preventivo,

protetivo e proativo;
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❖ Serviço de Convivências e Fortalecimento de Vínculos (SCFV): O SCFV é um

serviço da Proteção Social Básica do SUAS que é ofertado de forma complementar

ao trabalho social com famílias, realizado por meio do Serviço de Proteção e

Atendimento Integral às Famílias (PAIF) e do Serviço de Proteção e Atendimento

Especializado às Famílias e Indivíduos (PAEFI). Os usuários do SCFV são

organizados em grupos, a partir de faixas etárias ou intergeracionais;

❖ Benefício de Prestação Continuada - BPC: é a garantia de um salário mínimo

mensal ao idoso acima de 65 anos ou à pessoa com deficiência de qualquer idade

com impedimentos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial de longo

prazo (aquele que produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos), que o

impossibilite de participar de forma plena e efetiva na sociedade, em igualdade de

condições com as demais pessoas;

❖ Programa Criança Feliz: é um programa voltado para o desenvolvimento humano a

partir do apoio e do acompanhamento do desenvolvimento infantil integral na

primeira infância.

De acordo com sua população, o município de Ilha das Flores-SE está classificado

na modalidade PEQUENO PORTE I, tendo 2.500 famílias referenciadas.

O município conta com: um Centro de Referência de Assistência Social - CRAS,

cofinanciado pelo governo federal, atendendo, através do Serviço Convivência e

Fortalecimento de Vínculos 190 beneficiários, sendo 95 prioritários mensalmente; e um

Centro de Referência Especial de Assistência Municipal - CREAS, cofinanciado pelo

governo municipal.

Em 2017, aderiu ao Programa Criança Feliz (PCF), pactuando como meta o

atendimento de 100 beneficiários. Em maio foi criado o Comitê Gestor e realizada a

contratação da supervisora e das visitadoras. Tem como público alvo: crianças com idade

entre 0 e 3 anos; beneficiários do BPC com idade entre 0 e 6 anos; e gestantes. No

período de janeiro a dezembro de 2020, foram realizadas 5.340 visitas domiciliares, 77

inclusões e 72 desligamentos.

É importante destacar que houve a substituição de uma visitadora.



11

REGISTRO MENSAL DE ATENDIMENTOS DO CRAS

Através do Registro Mensal de Atendimento, demonstramos os atendimentos

realizados durante o período de janeiro a dezembro de 2020 na Proteção Básica - CRAS.
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REPASSE FEDERAL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO

PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

De acordo com os atendimentos realizados e as metas alcançadas, o governo

federal disponibilizou ao Fundo Municipal de Assistência Social, no período de janeiro a

dezembro de 2020, os valores abaixo discriminados:

Componente - Piso Básico Fixo

Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
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BPC na Escola - Questionário a ser aplicado-BL

Não houve nenhum questionário aplicado no período em referência

Componente - Programa Primeira Infância no SUAS

Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF
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PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Serviço de apoio, orientação e acompanhamento a famílias com um ou mais de

seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos. Compreende atenções e

orientações direcionadas para a promoção de direitos, a preservação e o fortalecimento

de vínculos familiares, comunitários e sociais e para o fortalecimento da função protetiva

das famílias diante do conjunto de condições que as vulnerabilizam e/ou as submetem a

situações de risco pessoal e social. O atendimento fundamenta-se no respeito à

heterogeneidade, potencialidades, valores, crenças e identidades das famílias. O serviço

articula-se com as atividades e atenções prestadas às famílias nos demais serviços

socioassistenciais, nas diversas políticas públicas e com os demais órgãos do Sistema de

Garantia de Direitos. Deve garantir atendimento imediato e providências necessárias para

a inclusão da família e seus membros em serviços socioassistenciais e/ou em programas

de transferência de renda, de forma a qualificar a intervenção e restaurar o direito.

Usuários

Famílias e indivíduos que vivenciam violações de direitos por ocorrência de:
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❖ Violência física, psicológica e negligência;

❖ Violência sexual: abuso e/ou exploração sexua

❖ Afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medida socioeducativa ou

medida de proteção;

❖ Tráfico de pessoas;

❖ Situação de rua e mendicância;

❖ Abandono;

❖ Vivência de trabalho infantil;

❖ Discriminação em decorrência da orientação sexual e/ou raça/etnia;

❖ Outras formas de violação de direitos decorrentes de discriminações/submissões a

situações que provocam danos e agravos a sua condição de vida e os impedem de

usufruir autonomia e bem estar;

❖ Descumprimento de condicionalidades do PBF e do PETI em decorrência de

violação de direito.

Média Complexidade

Serviços:

❖ Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias Indivíduos (PAEFI);

❖ Serviço Especializado em Abordagem Social;

❖ Serviço de proteção social a adolescentes em cumprimento de medida

socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à

Comunidade (PSC);

❖ Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas

Famílias;

❖ Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua.

Objetivos:
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❖ Contribuir para o fortalecimento da família no desempenho de sua função protetiva;

❖ Processar a inclusão das famílias no sistema de proteção social e nos serviços

públicos, conforme necessidades;

❖ Contribuir para restaurar e preservar a integridade e as condições de autonomia

dos usuários;

❖ Contribuir para romper com padrões violadores de direitos no interior da família;

❖ Contribuir para a reparação de danos e da incidência de violação de direitos;

❖ Prevenir a reincidência de violações de direitos.

Alta Complexidade

Serviços:

❖ Serviço de Acolhimento Institucional;

❖ Serviço de Acolhimento em República;

❖ Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora;

❖ Serviço de proteção em situações de calamidades públicas e de emergências.

Na Alta Complexidade o município de Ilha das Flores-SE está representado pelo

Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade Casa Lar Regional, entre os

municípios Pacatuba-SE, Ilha das Flores-SE e Brejo Grande-SE, localizando-se a sede no

município de Pacatuba - SE.

Objetivos:

❖ Acolher e garantir proteção integral;

❖ Contribuir para a prevenção do agravamento de situações de negligência, violência

e ruptura de vínculos;
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❖ Restabelecer vínculos familiares e/ou sociais;

❖ Possibilitar a convivência comunitária;

❖ Promover acesso à rede socioassistencial, aos demais órgãos do Sistema de

Garantia de Direitos e às demais políticas públicas setoriais;

❖ Favorecer o surgimento e o desenvolvimento de aptidões, capacidades e

oportunidades para que os indivíduos façam escolhas com autonomia;

❖ Promover o acesso a programações culturais, de lazer, de esporte e ocupacionais

internas e externas, relacionando-as a interesses, vivências, desejos e

possibilidades do público.

REGISTRO MENSAL DE ATENDIMENTO DO CREAS

Através do Registro Mensal de Atendimento, demonstramos os atendimentos

realizados durante o período de janeiro a dezembro de 2019 na Proteção Especial -

CREAS.
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PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

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 Cadastro Único reúne informações socioeconômicas das famílias brasileiras de baixa

renda - aquelas com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa. Essas

informações permitem ao governo conhecer as reais condições de vida da população e, a

partir dessas informações , selecionar as famílias para diversos programas sociais.
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No município o total de famílias inscritas no Cadastro Único em outubro de 2020 foi

de 2.438 dentre as quais:

● 1.745 com renda per capita familiar de até R$ 89,00;

● 141 com renda per capita familiar entre R$ 89.01 E R$ 178,00;

● 275 com renda per capita familiar entre R$ 178.01 e meio salário mínimo;

● 295 com renda per capita acima de meio salário mínimo.

O Programa Bolsa Família (PBF) beneficiou, no mês de novembro de 2020

,1.734 famílias, representando uma cobertura de 111,3 % da estimativa de famílias

pobres no município. As famílias recebem benefícios com valor médio de R $182,60, e o

valor total transferido pelo governo federal em benefícios às famílias atendidas alcançou

R $28.040,00 no mês.

Valor acumulado  anual  em 2020 R$ 12.161.258,00

CADASTRO ÚNICO
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O Cadastro Único para Programas Sociais reúne informações socioeconômicas

das famílias brasileiras de baixa renda – aquelas com renda mensal de até meio salário

mínimo por pessoa. Essas informações permitem ao governo conhecer as reais

condições de vida da população e, a partir dessas informações, selecionar as famílias

para diversos programas sociais.

O Cadastro Único é a base de dados do Governo Federal onde estão registradas

as informações socioeconômicas das famílias de baixa renda domiciliadas no território

brasileiro, que são aquelas que possuem renda mensal de até ½ salário mínimo por

pessoa.

O governo federal utiliza os dados do Cadastro Único para conceder benefícios e

serviços de programas sociais, como: Tarifa Social de Energia Elétrica, Benefício de

Prestação Continuada (BPC), Programa Bolsa Família, entre outros. Os dados do

Cadastro Único também podem ser utilizados para o mapeamento das vulnerabilidades

locais, o planejamento das ações e a seleção de beneficiários dos programas sociais

geridos pelo município.

Obs. As informações a seguir foram obtidas no Relatório de informações sociais do

MDS que mostram dados até o mês de outubro/novembro/2020.

Cadastro Único:

Total de famílias Cadastradas -  2.438

Total de pessoas cadastradas -  6.489

Total de famílias com Cadastro atualizado - 1.769

Total de famílias beneficiadas do PBF - 1.734

Benefício básico - 1.719

Benefícios variáveis - 2.014

Benefício variável jovem – BVJ 284

Benefício variável Nutriz – BVN 11

Benefício variável Gestante – BVG 31

Benefício de Superação da Extrema Pobreza – BSP 829
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TAXA DE ATUALIZAÇÃO (TAC)

A Taxa de Atualização Cadastral (TAC) do município é de 70,82%, enquanto que a média

nacional encontra-se em 71,15%. A TAC é calculada dividindo o número de famílias

cadastradas com renda mensal per capita de até ½ salário mínimo com cadastro

atualizado pelo total de famílias cadastradas com renda mensal per capita de até ½

salário mínimo, multiplicado por cem.

Isso significa que o cadastro no seu município está bem focalizado e atualizado, ou seja,

a maioria das famílias cadastradas pertence ao público alvo do Cadastro Único.

Quadro-síntese (novembro de 2020):



24

Famílias Beneficiárias do Bolsa Família

PLANO DE AÇÃO PARA O COFINANCIAMENTO DO GOVERNO FEDERAL - SUAS -

ANO 2019
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OFÍCIO Nº 106/2019
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RESOLUÇÃO Nº 05/2020
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DEMONSTRATIVO SINTÉTICO ANUAL DA EXECUÇÃO FÍSICO FINANCEIRO DO

COFINANCIAMENTO DO GOVERNO ESTADUAL - SUAS - ANO 2020
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SALDOS E EXTRATOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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RELATÓRIO ANUAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 2020
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CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO PARA O COFINANCIAMENTO DO GOVERNO

ESTADUAL - SUAS - ANO 2020
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PLANO DE AÇÃO DO GOVERNO ESTADUAL - ANO 2020
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REPASSE E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO REFERENTE AO COVID-19
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE ALGUMAS AÇÕES REALIZADAS COM OS

BENEFICIÁRIOS

Registro da reunião de planejamento da equipe do Serviço de Convivência e

Fortalecimento de Vínculo

Registro de Atividades com as Crianças e Adolescentes do SCFV
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Registro do Carnaval do Serviço de Convivência 2020

Entrega de cesta básica

Visita Domiciliar ao idoso
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Entrega de atividades do SCFV

Comemoração ao Dia das Crianças SCFV


