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APRESENTAÇÃO 
 

A Política de Assistência Social, como um pilar do Sistema de Proteção Social 

Brasileiro no âmbito da Seguridade Social, expressa um grande desafio de 

transformar os pressupostos constitucionais e de sua legislação específica na 

materialização de ações que afiancem direitos e efetiva melhoria das condições de 

vida de parcela significativa da população, em articulação com as demais políticas. 

Na esfera municipal, a Política de Assistência Social deve ser organizada, 

regulada e norteada pelo Plano Municipal de Assistência Social. Como instrumento 

de planejamento estratégico de gestão pública, com vistas à consolidação da 

Política Pública de Assistência Social, o Plano apresenta uma atualização de dados 

e indicadores sociais vinculados às situações de vulnerabilidade e risco social da 

população, e aponta diretrizes, prioridades e metas de operacionalização da Política 

para o próximo quadriênio relativas ao conjunto de serviços, programas, projetos e 

benefícios socioassistenciais executados diretamente pela Secretaria Municipal de 

Assistência Social e, quando existente, pela rede de entidades de Assistência Social 

cofinanciada.  

O Plano se orienta pelo conjunto de leis e normativas que regulam a Política 

de Assistência Social, assumindo responsabilidades pela implementação do Pacto 

de Aprimoramento da Gestão, definido pela Resolução nº 18/2013, do Conselho 

Nacional de Assistência Social, as deliberações das três últimas Conferências 

Municipais realizadas em 2017, 2019 e 2021, e dando sequência aos processos de 

reordenamento dos serviços de acordo com a Tipificação Nacional dos Serviços 

Socioassistenciais.  

Tais compromissos supõem desafios concretos na estruturação de unidades 

públicas e de serviços para a expansão e qualificação da rede de Proteção Social 

Básica e Especial, com a ampliação de recursos orçamentários e financeiros, 

equipes de referência, estruturas de apoio e de gestão, que necessitam da 

corresponsabilidade das demais esferas de governo, dentro do pacto federativo para 

a organização e consolidação da Política Pública de Assistência Social. 
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Para elaboração do Plano foi instituída uma comissão temporária, com 

participação das Diretorias de Gestão do SUAS, Diretoria de Proteção Social Básica, 

Diretoria de Proteção Social Especial, Conselho Municipal de Assistência Social, 

Fórum Municipal de Usuários do SUAS e Fórum Municipal de Trabalhadores do 

SUAS.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Avenida Gustavo Richard (Passarela Nego Quirido), nº 5000, 2º andar. Centro - CEP: 88020-212| Florianópolis | SC 

gabinetesemaspmf@gmail.com – Telefone (48) 3324-1415 R. 222 

CAPÍTULO I   

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO 

 

1.1 - Órgão Gestor 

 

Nome do Órgão Gestor: Secretaria Municipal de Assistência Social 

Responsável: Secretária: Maria Cláudia Goulart da Silva 

Município: Florianópolis 

Endereço: Avenida Gustavo Richard Nº 5000, 2º andar- Passarela Nego Quirido 

E-mail: gabinete.semas@pmf.sc.gov.br 

 

1.2. - Histórico da Assistência Social 

 

   1.2.1. Panorama Nacional da Assistência Social  

 

No Brasil, até por volta da década de 30, o desenvolvimento da Assistência 

Social era realizado pelo setor privado, com uma conotação de caridade para as 

classes subalternizadas1. No âmbito governamental da Assistência Social, em 1937 

foi criado o Conselho Nacional de Serviço Social e em 28 de agosto de 1942 foi 

criada a Legião Brasileira de Assistência – LBA, instituição governamental do âmbito 

Federal, a qual serviu para que o Estado institucionalizasse serviços na área da 

Assistência Social. A partir desta época, os governos dos estados e dos municípios 

foram desenvolvendo ações em parceria, ou complementares, às unidades regionais 

e locais da LBA.  

Através da Lei nº 4.513, de 01 de dezembro de 1964, foi criada a Fundação 

Nacional do Bem-Estar do Menor - FUNABEM, que visava promover a execução da 

Política Nacional de Bem-Estar do Menor, realizando estudos e diagnósticos da 

problemática do menor no Brasil, orientando e fiscalizando as entidades que 

executavam a política nos estados e municípios. 

                                                
1 Até a década de 80 a Assistência Social não era entendida como um direito social e o assistencialismo 
era a prática utilizada para se tratar das questões da Assistência Social.  
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A partir de 1977, com a criação do Ministério da Previdência e Assistência 

Social2, através da Lei nº 6.036 de 1º de maio de 1974, a Assistência Social ficou na 

condição de fundação pública e vinculou-se ao sistema de proteção sem definir a 

unidade da Política de Assistência Social no Sistema Nacional de Previdência Social 

– SINPAS. Entre 1940 e 1977 os estados e municípios desenvolviam suas próprias 

propostas em relação à Assistência Social conforme interesses, demandas locais e 

acordos federais.  

Em 1988, foi promulgada a Constituição Federal instituindo a Assistência 

Social como Política Pública de Proteção Social não contributiva na condição de 

direito, especificada nos artigos 203 e 204. No texto da Constituição, a Assistência 

Social foi introduzida no tripé da Seguridade Social juntamente com a Saúde e 

Previdência Social, para que fosse prestada a quem dela necessitar 

Ainda referente à CF/88, no Capítulo VII, que trata da família, da criança, do 

adolescente e do idoso, o artigo 227 prevê que “é dever da família, da sociedade e 

do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à 

vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 

colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 

violência, crueldade e opressão”. Posteriormente, em 13 de julho de 1990, foi criado 

o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei nº 8.069, que dispõe sobre a 

proteção integral à criança e ao adolescente. 

Contudo, no artigo 230, a CF/88 trata do dever da família, da sociedade e do 

Estado para amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na 

comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à 

vida. Mais tarde em 2003, o Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741 de 01 de outubro de 

2003, veio consolidar direitos já previstos na CF/88 e em outras legislações, ou seja, 

regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 

(sessenta) anos.  

Para regulamentar e institucionalizar os avanços alcançados na CF/88 tornou-

se imprescindível a aprovação de leis orgânicas. Retomando as décadas de 80 e 90, 

                                                
2  A LBA e a FUNABEM ficaram vinculadas ao Ministério da Previdência e Assistência Social. (LIMA, 
Ângela Maria de Lourdes Dayrell de. A Descentralização. O ambiente e as mudanças organizacionais da Política 
de Assistência Social. Revista Serviço Social & Sociedade. São Paulo: Cortez, 2003. Nº73 p. 23-45.) 
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importantes para consolidação de direitos sociais, foram marcadas por novos canais 

de participação da sociedade por meio de articulações e mobilizações que resultou 

também no processo de regulamentação da Lei nº 8.742 de 07 de dezembro de 

1993, Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS, ou seja, para que as necessidades 

sociais básicas pudessem ser reconhecidas como direito.  

A primeira redação da LOAS, apresentada na Câmara Federal em 1990 foi 

vetada, sendo aprovada somente em 1993. A LOAS veio regulamentar os artigos 

203 e 204 da CF/88 e deu início ao processo de gestão pública e participativa da 

Assistência Social, por meio dos Conselhos deliberativos e paritários nos âmbitos 

nacionais, estaduais, do Distrito Federal e Municipais, bem como a realização das 

conferências. (NOB/SUAS, 2005, p. 82). Preconiza que a gestão da política e a 

organização das ações devem ser articuladas em um sistema descentralizado e 

participativo, organizado nos três níveis de governo. 

Na LOAS, a Assistência Social tem como objetivos a proteção à família, à 

maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;  o amparo às crianças e 

adolescentes carentes; a promoção da integração ao mercado de trabalho; a 

habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de 

sua integração à vida comunitária;  a garantia de 1 (um) salário mínimo de benefício 

mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir 

meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. Menciona 

a primazia do Estado na condução da na condução dessa política frente às 

entidades privadas e filantrópicas.  

Com a criação da LOAS foi extinta a LBA, vinculada ao Ministério do Bem-

Estar Social que ocorreu em 01 de janeiro de 1995 com a Medida Provisória nº 813. 

Em 1997 foi instituída a Norma Operacional Básica NOB/97 que conceituou o 

sistema descentralizado e participativo, estabelecendo condições para garantir sua 

eficácia, explicitando uma concepção norteadora da descentralização da Assistência 

Social. Ampliou o âmbito das competências dos níveis de governo com a gestão da 

política, sem, entretanto, delimitá-las. Propôs a criação de uma Comissão Tripartite, 

de caráter consultivo, com representantes dos três níveis esferas de governo, para 

discutir e pactuar acerca dos aspectos relativos à gestão da política (NOB/SUAS, 

2005, p. 82). Quanto ao financiamento, o município receberia diretamente recursos 

do nível federal, via repasse do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para o 
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Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS. O repasse de recursos federais 

ficaram vinculados à criação e ao funcionamento do Conselho, Plano e Fundo de 

Assistência Social previsto no artigo 30 da LOAS.  

A Norma Operacional da Assistência Social de 1998 – NOB/98 ampliou a 

regulação da Política Nacional de 1998 e seu projeto de reforma do âmbito da 

Assistência Social, de acordo com as concepções norteadoras que definiram as 

diretrizes básicas para sua consecução. Conceituou e definiu estratégias, princípios 

e diretrizes para operacionalizar a Política Nacional de Assistência Social de 1998.  

Explicitou a diferenciação quanto ao financiamento dos serviços, programas e 

projetos.  

Essa Normativa de 1998 ampliou as atribuições dos Conselhos de 

Assistência Social e propôs a criação de espaços de negociação e pactuação, de 

caráter permanente, para a discussão quanto aos aspectos operacionais da gestão 

do sistema descentralizado e participativo da Assistência Social. Esses espaços de 

pactuação foram denominados de Comissão Intergestores Tripartite (CIT) e 

Comissão Intergestores Bipartite (CIB) que passaram a ter caráter deliberativo no 

âmbito operacional na gestão da política. (NOB/SUAS, 2005, p. 83). 

Em 23 de janeiro de 2004 foi criado o Ministério de Desenvolvimento Social e 

Combate a Fome - MDS responsável pela gestão nacional da Política Nacional de 

Assistência Social de 2004-PNAS/2004.  

A Norma Operacional Básica – NOB/SUAS, criada em 2005, retoma as 

normas operacionais de 1997 e 1998, consistindo em um novo instrumento de 

regulação dos conteúdos e definições da PNAS/2004 que estabelece parâmetros de 

funcionamento do Sistema Único de Assistência Social - SUAS. A PNAS/2004 

estabelece como um dos eixos estruturantes a gestão do trabalho.  Surge assim, a 

Norma Operacional Básica - NOB/RH (2006), após um amplo processo de 

discussão, aprimoramento e contribuições.  

A NOB/RH consolida os principais eixos a serem considerados para a gestão 

do trabalho na área a assistência social como: princípios e diretrizes nacionais para 

a gestão do trabalho no âmbito do SUAS; princípios éticos para os Trabalhadores da 

Assistência Social; equipes de referência; diretrizes para a Política Nacional de 

Capacitação; diretrizes nacionais para os planos de carreira, cargos e salários; 

diretrizes para Entidades e Organizações de Assistência Social; diretrizes para o 
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cofinanciamento da gestão do trabalho, responsabilidades e atribuições dos 

gestores federal, estaduais e municipais para a gestão do trabalho no âmbito do 

SUAS, organização do Cadastro Nacional de Trabalhadores do SUAS – Módulo 

CADSUAS; controle social da gestão do trabalho no âmbito do SUAS e regras de 

transição (NOB/RH, 2006, p.16).  

O SUAS é um sistema público não-contributivo, descentralizado e 

participativo que tem por função a Gestão do conteúdo específico da Assistência 

Social no campo da Proteção Social brasileira. A NOB/SUAS disciplina a 

operacionalização da gestão da Política de Assistência Social, conforme a CF/88, a 

LOAS e legislação complementar aplicável nos termos da Política Nacional de 

Assistência Social de 2004, visando a construção do SUAS, abordando, dentre 

outras coisas: a divisão de competências e responsabilidades entre as três esferas 

de governo; os níveis de gestão de cada uma dessas esferas; as instâncias que 

compõem o processo de gestão e controle desta política e como elas se relacionam; 

a nova relação com as entidades e organizações governamentais e não 

governamentais; os principais instrumentos de gestão a serem utilizados; e a forma 

da gestão financeira, que considera os mecanismos de transferência, os critérios de 

partilha e de transferência de recursos.  

Objetiva a regularização/padronização de serviços, programas,  projetos e 

benefícios socioassistenciais em todo território nacional,  tendo como eixos 

estruturantes: matricialidade sociofamiliar, a descentralização político-administrativa 

e  territorialização, as novas bases para a  relação entre Estado e Sociedade Civil, 

definição de atributos e financiamento das três esferas de governo, o desafio da 

participação popular/cidadão usuário, controle social, política de recursos humanos, 

a informação, monitoramento e  avaliação. Sobretudo, tem por função a gestão do 

conteúdo específico da Assistência Social no campo da proteção social, a qual se 

apresenta hierarquizada em básica e especial, e em níveis de média e alta 

complexidade.  

 

1.2.2. Panorama Municipal da Assistência Social 

 

Diante do processo histórico da Assistência Social no âmbito nacional, a 

Assistência Social desenvolveu-se progressivamente em Florianópolis. No 
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Município, nas décadas de 60 e 70, algumas instituições mantinham entre os seus 

serviços, um Setor de Assistência Social para atender as pessoas de acordo com 

suas necessidades fundamentais como: alimentação, vestuário, habitação, ou ainda 

outras ações como o direito à segurança, educação e recreação.3 Também, havia 

trabalhos assistenciais voluntários desenvolvidos em paróquias por senhoras da 

sociedade.  

Segundo SILVA, (1975, p.02) em 20 de novembro de 1969, através do 

Decreto - Lei nº 935, artigo 144, foi criada a Secretaria da Educação, Saúde e 

Assistência Social (SESAS) que tinha como objetivo organizar os serviços 

assistenciais, promover o bem estar social e econômico aos servidores municipais e 

pessoas mais necessitadas da comunidade, utilizar/mobilizar recursos institucionais 

da comunidade, capacitação para maior adaptação dos indivíduos no trabalho e no 

contexto em que vive. 

Conforme a estrutura administrativa do município de Florianópolis de 19745, a 

Secretaria Municipal de Educação, Saúde e Assistência Social se estruturava da 

seguinte forma: Divisão de Saúde, Divisão de Educação e Cultura, Divisão de 

Administração e Divisão de Serviço Social. No entanto, esta última, se dividia em 

Serviço de Registro, Documentação e Divulgação e Serviço de Promoção Social.  

Ademais, eram desenvolvidos projetos na área da educação para atender os 

filhos de servidores municipais com fornecimento de material escolar, passe escolar, 

merenda escolar, atendimento médico, odontológico e farmacêutico. Na área da 

saúde proporcionava recursos médicos, farmacêuticos e odontológicos para garantir 

condições de saúde aos servidores municipais e seus dependentes e outras 

pessoas comprovadamente carentes através das unidades de Saúde do interior da 

Ilha, estendendo estes recursos a:  

                                                
3 Informações obtidas no Trabalho de Conclusão de Curso: SILVA, Adalzira M. da.  
Coordenação de Recursos: Uma Experiência de Desenvolvimento de Comunidade. Trabalho de 
Conclusão de Curso. Faculdade de Serviço Social de Santa Catarina. Florianópolis, 1975. Neste TCC 
não estão especificadas as Instituições no Município que realizavam os serviços de Assistência 
Social citados.  
4 Art. 14 – “Aplicar-se-ão supletivamente, no que couber, através de atos de regulamentação 
do Poder Executivo, as disposições contidas no Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967 e 
alterações posteriores”. (O Decreto-Lei nº 200 dispõe sobre a organização da Administração 
Federal, estabelece diretrizes para a Reforma Administrativa e dá outras providências). 
5    FLORIANÓPOLIS, Prefeitura Municipal. Estrutura Administrativa. 1974.   
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- Menores integrantes do Programa de Promoção Social do Menor (engraxates, 

vendedores de picolé, guardadores de carro, mensageiros); 

- Vendedores ambulantes – Promoção Social pelo Trabalho; 

- Mendigos – Projeto de Atendimento e Recuperação Social da Mendicância;  

- Flagelados das enchentes, montando Programa Especial de atendimento no que 

se refere à oferta destes recursos e também roupas, calçados, colchões e 

alojamento; 

- Maternidade e Infância com fornecimento de leite para gestantes e crianças de 0 a 

5 anos.  

Além disso, realizavam atendimentos a casos sociais a indivíduos que 

apresentavam problemas ou dificuldade de relacionamento pessoal e social. O Setor 

de Assistência Social destinava-se a estudar e atender os casos sociais que se 

apresentavam, motivados por carências socioeconômicas, seja alimentação, 

habitação, locomoção, funeral e outras. Ficava ao encargo da Secretaria planejar e 

executar projetos de promoção social aos munícipes circunscritos à área rural e 

urbana.  

Simultaneamente, existiam em Florianópolis outras entidades de Bem Estar 

Social e Obras Sociais para atender os necessitados, como por exemplo: Serviço 

Social do Comércio, Serviço Social da Indústria, Ação Social Arquidiocesana, 

Associação de Pais e Amigos do Excepcional – APAE, Lar São Vivente de Paula, 

Educandário XXV de Novembro.  

Devido à necessidade de conhecer e coordenar os recursos da comunidade 

para atendimento à clientela e de organizar um Fichário Central para Organização 

de Obras da Capital, o município de Florianópolis, através de convênio com a 

Secretaria dos Serviços Sociais do Estado, estruturou em 1974, o projeto Central de 

Triagem e Assessoria Técnica à Entidades Sociais. Este visava montar um sistema 

único junto às entidades sociais e oferecer serviços técnicos adequados, a fim de 

que as obras sociais atuassem num trabalho integrado, levando-as a cumprir seus 

objetivos.  

Nesta época, a Secretaria mantinha convênio com a LBA e recebia recursos 

para desenvolver ações como: clube de mães e de mulheres para confecção de 

enxovais, cursos, dentre outros. Em 1978, foi criado o Centro Social do Ribeirão da 

Ilha, promovendo cursos, grupos de idosos e de mães.  
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Em 23 de novembro de 1979, foi criada em Florianópolis a estrutura 

administrativa da Prefeitura Municipal, regulamentada pela Lei nº 1.674. O artigo 28, 

inciso IV, desta Lei, apresenta uma nova estrutura organizativa da Secretaria de 

Educação, Saúde e Desenvolvimento Social, na qual cada uma das políticas está 

classificada por Departamentos. O Departamento de Desenvolvimento Social era 

composto por 01 Divisão de Ação Comunitária, 01 Divisão de Desenvolvimento 

Social ao Menor e 01 Divisão de Assistência Social.  

Das ações desenvolvidas na área do Desenvolvimento Social em 

Florianópolis destacavam-se a capacitação profissional e trabalhos articulados com 

a saúde e a área habitacional. Além disso, foi firmado convênio com a FUCADESC 

(Fundação Catarinense para o Desenvolvimento Comunitário) para realizar trabalhos 

com os Conselhos Comunitários, prestando assessoria e incentivando a organização 

comunitária. Houve a contratação de técnicos para atuar na assistência e trabalhos 

com grupos de mães no interior da Ilha. Foram criados os CEBEM – Centro de Bem-

estar do Menor que atendia crianças e adolescentes no contraturno escolar. 

Entretanto, o primeiro CEBEM a ser criado foi na Costeira do Pirajubaé em 1979.  

Desde a fundação da Associação Florianopolitana de Voluntários/AFLOV, em 

31 de julho de 1980, a Secretaria de Educação, Saúde e Desenvolvimento Social 

mantinha parceria técnico-financeira com a mesma para dar suporte ao atendimento 

dos Programas da Secretaria através de recursos oriundos de eventos realizados 

pela Entidade.  

Em 1981 foi criado o Centro de Atendimento ao Migrante e Usuários do 

Terminal Rita Maria em parceria com o Departamento de Transportes e Terminais 

do Estado de Santa Catarina - DETER e com a Superintendência de 

Desenvolvimento do Sul – SUDESUL, quanto ao recebimento de recursos. Neste 

Centro de Atendimento eram realizados contatos com a família, fornecimento de 

passagens para retorno dos migrantes/usuários à cidade de origem.  

Outra ação da Secretaria foi a criação do Programa de Assistência 

Sociojurídica em 1984, para atender uma parcela da população carente do Município 

que necessitava de serviços de assistência social e jurídica gratuita.  

Através da Lei nº 2.350, de 27 de dezembro de 1985, foi desmembrado da 

Secretaria Municipal de Educação, Saúde e Desenvolvimento Social o 

Departamento de Educação dando origem a Secretaria Municipal de Educação.  
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A partir de 1986, os trabalhos nos Departamentos de Desenvolvimento Social 

e Saúde eram articulados. Iniciou-se uma discussão para o trabalho interdisciplinar 

nas Regionais de Saúde com trabalhos de prevenção na área da saúde. Havia uma 

visão de compromisso político em relação a realidade social, o desenvolvimento de 

Programas na área da criança e do adolescente como, por exemplo, os Centros de 

Educação Complementar - CEC que atendiam crianças e adolescentes no 

contraturno escolar.  Também iniciou ações de apoio a organizações comunitárias, 

como por exemplo, atenção na Região da Via Expressa. A linha de Trabalho da 

Política Municipal centrava-se no surgimento de geração de emprego e renda com 

os pólos de informática e vestuário.  

Em 1991, foi formado um grupo de técnicos do Instituto de Planejamento 

Urbano de Florianópolis - IPUF e Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social, 

junto ao Gabinete do Prefeito, com a responsabilidade de elaborar um Plano 

Integrado de Habitação Popular com a participação de representantes de Municípios 

vizinhos. Entre 1992 e 1993, foi realizado o primeiro levantamento das áreas de 

interesse social no município com a participação de técnicas de Serviço Social neste 

trabalho.  

Referente ao atendimento a criança e adolescente no município, em 02 de 

julho de 1992, foi criada a Lei nº 3.794/92 6 , que dispõe sobre a Política de 

Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente no Município de 

Florianópolis, na qual consta a criação do Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente e do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente.  

Mais especificamente em 19957, o Departamento de Desenvolvimento Social 

do município de Florianópolis apresentava-se estruturado em: Divisão de Assistência 

Pública e Cidadania, Divisão de Ação Comunitária, Divisão de Educação e 

Promoção Social e Divisão de Capacitação Profissional.  

A partir da CF/88, do Estatuto da Criança e do Adolescente/ECA e da Lei 

Orgânica de Assistência Social/LOAS intensificava-se a discussão da Política de 

Assistência Social e de Fóruns Municipais. As ações eram organizadas nas áreas da 

                                                
6    A Lei nº 3.794 de 02 de julho de 1992 foi revogada pela Lei nº 7.855 de 22 de abril de 2009 que dispõe sobre 
o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e do Fundo Municipal da Criança e do 
Adolescente e sobre a Revogação dos Arts. 4º e 5º da Lei nº 6.134 de 2002 e das Leis nº 3.794 de 1992 e 6.565 
de 2004.  
7 Informações obtidas do Plano de Ação de 1995. Município de Florianópolis - Secretaria de Saúde e 
Desenvolvimento Social – Departamento de Desenvolvimento Social.  
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criança e do adolescente, ação comunitária e assistência social. Eram desenvolvidos 

projetos de Assistência Sócio Emergencial, Plantão Social e entrega de benefícios 

(também foi criado um projeto de plantão de atendimento social na Secretaria 

Regional do Continente), Atendimento à Terceira Idade, Organização e Dinamização 

de Grupos de Convivência para a Terceira Idade, de Atenção a Saúde do Idoso, 

Auxílio Suplementar ao Idoso.  

A Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social ampliou os trabalhos com 

crianças e adolescentes. Houve a municipalização de programas no Complexo Ilha-

Criança8, localizado no bairro Agronômica, a criação do Programa SOS Criança para 

recepção, averiguação de denúncias de maus tratos e orientação às crianças, 

adolescentes e familiares. O Albergue Santa Rita de Cássia para acolher crianças e 

adolescentes, a Casa Lar para abrigar crianças e adolescentes, a Casa da 

Liberdade para atender crianças e adolescentes em situação de risco, dinamizando 

a relação da educação com o mundo do trabalho, por meio de oficinas pedagógicas 

e de produção e o SOS Rodoviária.  

Foi incrementada a parceria da Educação com a Secretaria de Saúde e 

Desenvolvimento Social para desenvolver os Centros de Educação Complementar - 

CEC, articulação com o Instituto de Geração de Oportunidades de Florianópolis - 

IGEOF na área do trabalho criando os Centros de Profissionalização Popular – CPP 

Jardim Ilha/Continente, Trindade e Saco Grande II que objetivam levar às 

comunidades de baixa renda um programa de profissionalização para capacitar 

adultos e adolescentes a obter renda a partir de seu próprio trabalho e/ou 

empreendimento. Houve continuidade no atendimento sociojurídico, proporcionando 

aos munícipes socioeconomicamente carentes, serviços de assistência jurídica 

gratuita, priorizando casos que se caracterizavam por ações na área do direito de 

família. Também eram desenvolvidos projetos de acompanhamento social às 

famílias atendidas pelo Programa “Leite é Saúde” que objetivava desencadear ações 

de caráter sócio pedagógico junto às famílias com problemas de desnutrição 

cadastradas no Programa Leite é Saúde, implantado pela Secretaria Municipal de 

Saúde e Desenvolvimento Social.  

Através da Lei nº 4.283/93, que dispõe sobre a criação dos Conselhos 

Tutelares, foram criados 02 (dois) Conselhos Tutelares no âmbito do município de 
                                                
8  O espaço do Complexo Ilha Criança localizado na Agronômica em 1992 foi concedido pelo Estado 
pelo prazo de 20 anos ao município de Florianópolis. 
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Florianópolis, como órgãos permanentes, autônomos e não jurisdicionais, 

encarregados de zelar, em nome da comunidade local, pelo cumprimento dos 

direitos das crianças e dos adolescentes. Um dos Conselhos passou a exercer suas 

atribuições na parte insular e outro na área continental do Município, atendendo 

crianças e adolescentes em situação de ameaça ou violação dos direitos 

reconhecidos no ECA.  

O primeiro Seminário Municipal sobre a Lei Orgânica da Assistência 

Social/LOAS, foi realizado em 21 de setembro de 1994, em Florianópolis, que 

contou com a participação de 44 (quarenta e quatro) representantes de Entidades 

Assistenciais do Município. Teve como objetivo a divulgação da LOAS e 

mobilizações para sua implantação no município.  O segundo Seminário Municipal 

sobre a LOAS teve a participação de 70 (setenta) Entidades Governamentais e Não-

Governamentais, no qual teve a criação do Fórum Municipal de Assistência Social. 

Em 1995, foi realizada a I Conferência Municipal de Assistência Social e Fórum 

Municipal de Assistência Social.  

Em 31 de julho de 1995, foi realizada no Conselho Municipal de Integração 

Social, reunião entre representantes do município de Florianópolis – PMF, técnicos 

do Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis - IPUF e da Secretaria de 

Saúde e Desenvolvimento Social, para discussão da proposta apresentada pela 

Diretoria do IPUF voltada para a população de baixa renda no Município de 

Florianópolis.  Considerou-se inevitável, no momento a criação de um Departamento 

vinculado a Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social, ou seja, o Departamento 

de Habitação.  Até então, os dois setores da PMF envolvidos mais diretamente com 

a questão habitacional eram a gerência de Planejamento Habitacional do IPUF e a 

Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social, com seus técnicos participando do 

Fundo Municipal de Integração Social - FMIS, em nível de assessoria.  

Nesta época, havia uma parceria entre a Secretaria de Saúde e 

Desenvolvimento Social e o IPUF. Contudo, a discussão do trabalho de habitação 

popular foi sendo ampliada e articulada com a área social, desenvolvidos projetos de 

levantamento da periferia do Município, principalmente na região do Continente, em 

projetos de assentamento da população carente, desenvolvendo um trabalho social 

junto aos programas de habitação popular de infraestrutura urbana em favelas.  
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Ainda em 1995, o Projeto de Acompanhamento Social à Programas 

Habitacionais e de Infraestrutura Urbana visava estimular formas de organização e 

participação das comunidades na implantação dos Programas e orientação para o 

desenvolvimento de projetos sociais, de acordo com as demandas locais, que 

possibilitassem melhorias na qualidade de vida da população.   

Também houve a implementação de políticas de prevenção, inibindo o 

crescimento da população de rua com programas de atendimento emergencial e 

encaminhamento a outros programas sociais e assistência ao migrante, além de 

projeto de Apoio às Organizações Populares para contribuir na instrumentalização 

destas para participarem da elaboração e implementação de projetos para atender 

aos interesses populares, no sentido de exercitar o controle social acerca das 

políticas sociais e a destinação dos recursos públicos. Eram desenvolvidas práticas 

sociais em Unidades de Saúde para resgatar a dimensão social da Unidade e 

contribuir para a integração da comunidade com as equipes de saúde.  

A Lei nº 4.958/96, aprovada em 16 de julho de 1996, dispõe sobre a criação 

do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS e o Fundo Municipal de 

Assistência Sócia - FMAS. O CMAS de Florianópolis é um órgão colegiado 

descentralizado e participativo, possui caráter deliberativo, normativo, fiscalizador e 

consultivo. Em 03 de setembro de 1996 foram eleitos os primeiros Conselheiros do 

CMAS em Assembleia convocada pela Prefeitura e fiscalizada pelo Ministério 

Público de Santa Catarina e representantes de ONG’s que tomaram posse em 17 de 

outubro de 19969. Na primeira gestão do CMAS iniciou-se a discussão e aprovação 

de Resoluções que tratavam do conveniamento das entidades e sobre o 

funcionamento do Fundo Municipal, formação de Comissões de Trabalhos 

(Comissão de Política Social, Comissão de Financiamento, Comissão de Registro de 

Entidades Assistenciais). 

Dentre as ações iniciais do CMAS foram realizadas inscrições das Entidades 

prestadoras de serviços assistenciais do Município de Florianópolis no CMAS, de 

forma a potencializar a rede assistencial da cidade, por meio de realização de visita 

às Entidades que possuíam convênio de ação continuada, com o intuito de 

aperfeiçoamento dos critérios de financiamento dos serviços; regulamentação por 

meio de resolução para obtenção de recursos provenientes dos estacionamentos e 
                                                
9  Informações obtidas da cartilha do Conselho Municipal de Assistência Social: “A Construção de uma 
Esfera Pública: O Conselho Municipal de Assistência Social de Florianópolis”. Gestão 1996-1998. 
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banheiros públicos prevista na Lei nº 4.958/96 Capítulo V Art. 16 inciso VIII; 

definição de recursos específicos para o Plantão de Assistência Social junto a outras 

receitas do Fundo; participação na I Conferência Estadual de Assistência Social de 

Santa Catarina; participação na elaboração de proposta de convênios entre a 

Prefeitura Municipal e entidades sociais no Município para 1998; elaboração de 

pareceres de projetos de Assistência Social, com vistas ao recebimento de recursos 

federais; emissão de certificados permanentes e provisórios para entidades que se 

caracterizam como Entidades de Assistência Social; participação no Fórum Estadual 

de Entidades não-governamentais e governamentais de Assistência Social de Santa 

Catarina; aquisição de equipamentos básicos para o funcionamento do Conselho; 

aprovação do Plano Municipal de Assistência Social 1997-2000, dentre outras.  

Em 24 de setembro de 1998, foi criado o Conselho Municipal do Idoso - CMI, 

através da Lei nº 5.371/9810 e que dispõe sobre a Política Municipal do Idoso em 

Florianópolis.  Neste mesmo ano a Lei nº 5.330/98, de 17 de julho de 1998, institui o 

Programa de Garantia de Renda Familiar Mínima para o atendimento de Idosos em 

Situações Especiais de Saúde.  

A seguinte Lei a abordar sobre a Gestão da Política de Assistência Social em 

Florianópolis foi a Lei nº 5.831 de 21 de março de 2001, que cria a Secretaria 

Municipal de Habitação, Trabalho e Desenvolvimento Social. Neste momento, 

apesar da continuidade das ações de assistência social, geração de renda e na área 

da criança e do adolescente, o foco de ação da Secretaria era a questão 

habitacional, a criação de conjuntos habitacionais, lotes urbanizados e reformas da 

parte hidrossanitários das casas.  

No dia 18 de fevereiro de 2005, foi sancionada a Lei Complementar nº 158, 

que desmembrou a Secretaria criada pela lei citada acima em Secretaria Municipal 

de Habitação e Saneamento Ambiental e Secretaria Municipal da Criança, 

Adolescente, Idoso, Família e Desenvolvimento Social - SMCAIFDS.  

A partir de 2005 outros Conselhos foram criados. Em 28 de novembro de 

2006 foi aprovada a Lei nº 7.213/2006 que dispõe sobre a criação, composição, 

atribuições e funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência de Florianópolis- CMDPD; em 27 de dezembro de 2007 a Lei nº 7.507/07 

cria o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial – COMPIR. Em 22 de 
                                                
10  A Lei nº 5.371 de 24 de setembro de 1998 foi revogada pela Lei nº 7.694 de 17 de outubro de 2008 que 
dispõe sobre a Política Municipal do idoso, Cria o Conselho Municipal do idoso e dá Outras Providências.  
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julho de 2008 a Lei nº 7.682 cria o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - 

COMDIM.11 

Em 10 de Outubro de 2013, a Lei nº 9.355 cria o Conselho Municipal de 

Segurança Alimentar e Nutricional - CONSEA; em 20 de janeiro de 2014, a Lei nº 

9.449 cria o Conselho Municipal Antidrogas - COMAD e em 13 de maio de 2016 a 

Lei nº 10.018 criou o Conselho Municipal de direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

Travestis e Transexual. 

De acordo com a PNAS/2004 a Gestão da Assistência Social é estabelecida 

através dos níveis: Inicial, Básica e Plena conforme o porte dos municípios. 

Seguindo as orientações da NOB/SUAS, em relação à Gestão do SUAS, em 

Florianópolis, o Município teve seu requerimento de Gestão Plena aprovado durante 

a octogésima oitava Assembleia Geral Ordinária do Conselho Municipal de 

Assistência Social, realizada no dia 11 de agosto de 2005. A opção por Gestão 

Plena significa que o Município tem a responsabilidade de gestão total das ações de 

Assistência Social, organizando a Proteção Social Básica e Proteção Social Especial 

de média e de alta complexidade. 

A habilitação em Gestão Plena também requer que o município possua o 

Conselho Municipal de Assistência Social em pleno funcionamento, tendo um 

profissional de nível superior como responsável pela Secretaria Executiva. Outro 

requisito da Gestão Plena é a alocação de recursos financeiros próprios do 

orçamento do Município ao Fundo Municipal de Assistência Social.  

Dois anos após a sanção da Lei Complementar nº 158, a SMCAIFDS passou 

por uma nova reestruturação, sua nomenclatura foi modificada para Secretaria 

Municipal de Assistência Social, no dia 11 de setembro de 2007, através da Lei nº 

7.398. Em 27 de janeiro de 2009, foi aprovada a Lei Complementar nº 348/2009 que 

dispõe sobre o modelo de gestão e a estrutura organizacional da Administração 

Pública Municipal de Florianópolis, transformando a Secretaria Municipal de 

Assistência Social em Secretaria Municipal de Assistência Social e Juventude - 

SEMAS. Em 2013 a Prefeitura Municipal de Florianópolis passou por nova mudança 

em sua estrutura, sendo aprovada a Lei Complementar nº 465/2013 de 28 de junho 

de 2013, que definiu a organização administrativa da Administração Municipal de 
                                                
11 Em 16 de julho de 1987 foi aprovada a Lei Nº 2598/87 que cria o Conselho Municipal de Condição 
Feminina “CMCF” com o objetivo de promover ações capazes de eliminar a discriminação da mulher e 
assegurar-lhe participação efetiva nas atividades políticas, econômicas e culturais. A Lei Nº2598/87 foi revogada 
pela Lei nº 7682/2008.  
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Florianópolis e reestrutura o quadro de cargos de provimento em comissão e de 

funções gratificadas. Essa Lei definiu a estrutura organizacional da SEMAS, 

estabelecendo a nomenclatura das Diretorias e dos demais cargos de acordo com o 

Sistema Único de Assistência Social/SUAS. 

Em 2017, foi publicada a Lei Complementar nº 596/2017, que reestruturou os 

cargos da administração pública. Na Secretaria Municipal de Assistência Social, 

especificamente, as principais alterações foram a extinção da Diretoria de 

Mobilização Comunitária, Diretoria Administrativa e Financeira e Diretoria de 

Benefícios e Transferência de Renda; criação da Superintendência de Proteção 

Social e a Diretoria de Planejamento, Monitoramento e Gestão da Informação 

passou a denominar-se Diretoria de Gestão do SUAS. 

No presente momento, de acordo com a Lei Complementar nº 706 de 

27/01/2021que dispõe sobre a estrutura organizacional da administração pública, do 

poder Executivo Municipal de Florianópolis, a Secretaria de Assistência Social, 

órgão gestor da Política de Assistência Social está estruturada administrativamente 

da seguinte maneira: 

Gabinete do Secretário 

Superintendência de Proteção Social 

Diretoria de Proteção Social Básica 

Diretoria de Proteção Social Especial 

Diretoria de Gestão do SUAS 

 

GABINETE DO SECRETÁRIO 

 Secretário Municipal 

 Secretário Adjunto 

 Secretária do Secretário 

Gerente de Sistema de Apoio Administrativo Financeiro 

Assessor Técnico 

Assessor Jurídico 

Conselhos Tutelares 

Conselhos de Direitos 
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SUPERINTENDÊNCIA DE PROTEÇÃO SOCIAL 

Superintendente de Proteção Social 

 

DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 

Diretor de Proteção Social Básica 

Gerente de Proteção Social 

Gerente de Benefícios e Transferência de Renda 

Gerência de Serviços, Programas e Benefícios 

 

DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 

Diretor de Proteção Social Especial 

Gerente de Média Complexidade 

Gerente de Alta Complexidade 

 

DIRETORIA DE GESTÃO DO SUAS 

Diretor de Gestão do SUAS 

Gerente de Gestão do SUAS 

Gerente de Assistência Social 

 

 

1.3. Conselho Municipal de Assistência Social 

 

   1.3.1 – Definição  

 

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS é um órgão colegiado 

do sistema descentralizado e participativo, normativo, deliberativo, consultivo e 

fiscalizador da Política de Assistência Social de Florianópolis, de caráter permanente 

e composição paritária entre governo e sociedade civil, instituído pela Lei Municipal 

nº 4958/96, de 16 de julho de 1996, atualizada pela Lei nº 8049/09, vinculado a 

Secretaria Municipal de Assistência Social. 

O CMAS tem a finalidade de aprovar e acompanhar a Política de Assistência 

Social, em âmbito municipal, visando ampliar o processo de controle social sobre 
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suas ações e zelar pela ampliação e qualidade da rede de serviços 

socioassistenciais para todos os seus destinatários.  

 

1.3.2 – Estrutura  

 

Conforme Art. 19 da Lei 8049/09, o Conselho Municipal de Assistência Social 

(CMAS) compõem-se dos seguintes órgãos: 

I - Assembleia Geral; 

 II - Mesa Diretora; 

 III - Comissões; e 

 IV - Secretaria Executiva. 

           A Assembleia Geral é órgão deliberativo e soberano do Conselho Municipal 

de Assistência Social (CMAS). 

          A Mesa Diretora do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), eleita 

pela maioria absoluta dos votos da Assembleia Geral para mandato de um ano, é 

composta pelos seguintes cargos: 

a) Presidente; 

b) Vice-Presidente; 

 c) 1º Secretário; e 

 d) 2º Secretário. 

A composição da Mesa Diretora obedece aos princípios da paridade e da 

alternância governamental e não-governamental para a eleição dos cargos, definida 

em regime interno. 

As comissões são criadas por resoluções, aprovadas em Assembleia Geral, 

conforme a necessidade da demanda, integradas por conselheiros e podem 

participar como colaboradores, os representantes de entidades, representantes dos 

usuários ou de organizações de usuários, ou pessoas de notório saber, 

homologadas pelo CMAS, sem direito a voto, sendo obrigatória a designação das 

seguintes Comissões, de acordo com a Resolução N. 08, de 09 de setembro de 

2015, que aprova o Regimento Interno do CMAS: 

I - Comissão de Política; 

II - Comissão de Finanças; 

III – Comissão de Inscrição, Acompanhamento e Fiscalização; 
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IV – Comissão de Normas e Regulamentos; e 

V– Comissão de Acompanhamento a Gestão Municipal do Programa Bolsa 

Família; 

 

1.3.3 - Atribuições  

 

São atribuições do CMAS, acordo com a Lei 8049/09, que dispõe sobre o 

Conselho Municipal de Assistência Social e o Fundo Municipal de Assistência Social:  

I - aprovar a política municipal de assistência social, elaborada em consonância com 

a política nacional e estadual de assistência social na perspectiva do Sistema Único 

de Assistência Social (SUAS) e as diretrizes estabelecidas pelas conferências de 

assistência social;  

II - aprovar e controlar a execução da política municipal de assistência social;  

III - aprovar o plano municipal de assistência social e suas adequações; 

IV - aprovar o plano anual de ação de assistência social;  

V - aprovar a proposta orçamentária dos recursos destinados às ações finalísticas 

de assistência social, alocados no Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS);  

VI - aprovar o plano de aplicação do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) 

e acompanhar a execução orçamentária e financeira anual dos recursos;  

VII - aprovar o relatório anual de gestão e o demonstrativo sintético anual da 

execução física e financeira;  

VIII - aprovar os critérios de transferência de recursos financeiros e fixar os pisos por 

modalidade e nível de complexidade e explicitar os indicadores de monitoramento e 

avaliação;  

IX - aprovar o plano integrado de capacitação de recursos humanos para a área de 

assistência social, de acordo com as Normas Operacionais Básicas do Sistema 

Único de Assistência Social (NOB/SUAS) Recursos Humanos (NOB RH/SUAS);  

X - zelar pela efetivação do SUAS;  

XI - convocar a conferência municipal de assistência social, conforme as diretrizes 

estabelecidas pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), bem como 

aprovar as normas de funcionamento das mesas, constituir a comissão organizadora 

e o respectivo regimento interno;  

XII - normatizar as ações e regular a prestação de serviços de natureza pública e 
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privada no campo da assistência social, no âmbito do município, considerando as 

normas gerais do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), as diretrizes da 

política de assistência social, as proposições da conferência municipal de 

assistência social e os padrões de qualidade para a prestação dos serviços;  

XIII - exercer a orientação e o controle do Fundo Municipal de Assistência Social 

(FMAS);  

XIV - inscrever e fiscalizar as entidades e organizações de assistência social, bem 

como inscrever os programas, projetos e as ações da assistência social, no âmbito 

municipal;  

XV - informar ao CNAS sobre o cancelamento de inscrição das entidades e 

organizações de assistência social, a fim de que este adote as medidas cabíveis;  

XVI - propor ao CNAS o cancelamento de registro das entidades e organizações de 

assistência social que incorrerem em descumprimento dos princípios previstos no 

art. 4° da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) e em irregularidades na 

aplicação dos recursos que lhes forem repassados pelos poderes públicos;  

XVII - acompanhar o alcance dos resultados dos pactos estabelecidos com a rede 

prestadora de serviços da assistência social;  

XVIII - receber e dar encaminhamento as denúncias que contrariem o adequado 

desenvolvimento dos serviços e das ações da assistência social e ao bom uso do 

recurso público;  

XIX - fiscalizar os serviços prestados e a aplicação dos recursos públicos nas 

entidades e organizações de assistência social;  

XX - estabelecer a forma de participação do idoso no custeio de entidade de longa 

permanência, observando-se o limite definido em lei de qualquer benefício 

previdenciário ou de assistência social percebido pelo idoso;  

XXI - definir, monitorar e avaliar os programas de assistência social (ações 

integradas e complementares com objetivos, tempo e área de abrangência definidos 

para qualificar, incentivar e melhorar os benefícios e os serviços assistenciais), 

obedecendo aos princípios estabelecidos na Lei Orgânica da Assistência Social 

(LOAS) e outros dispositivos legais, com prioridade para a inserção profissional e 

social;  

XXII - propor ações que favoreçam a interface e superem a sobreposição de 

programas, projetos, benefícios, rendas e serviços;  
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XXIII - estabelecer e fortalecer a interlocução com os demais Conselhos das 

políticas setoriais; 

XXIV - acompanhar o processo do pacto de gestão entre as esferas nacional, 

estadual, do Distrito Federal e municipal, efetivadas na Comissão Intergestores 

Tripartite (CIT) e Comissão Intergestores Bipartite (CIB), estabelecido na 

NOB/SUAS;  

XXV - regulamentar a forma de concessão e valor para o pagamento dos auxílios 

natalidade e funeral e outros eventuais, conforme o disposto no § 2° do art. 22 da Lei 

n. 8.742 de 1993;  

XXVI - divulgar e promover a defesa dos direitos socioassistenciais;  

XXVII - acionar o Ministério Público como instância de defesa e garantia de suas 

prerrogativas legais;  

XXVIII - elaborar e aprovar seu regimento interno; e  

XXIX - publicar no respectivo Diário Oficial todas as suas deliberações. 

O CMAS funciona através de Comissões de Trabalho de caráter temporário 

ou permanente.  As Comissões são criadas por resoluções conforme a necessidade 

da demanda. As Comissões obrigatórias são:  

I – Comissão de Política; 

II  - Comissão de Finanças; 

III – Comissão de Inscrição, Acompanhamento e Fiscalização; 

IV – Comissão de Normas e Regulamentos; e 

V – Comissão de Acompanhamento à Gestão Municipal do Programa Bolsa. 

É importante salientar que os documentos emitidos pelas Comissões são 

apreciados e aprovados pela Assembleia Geral. 

A Comissão de Política tem por finalidade oferecer subsídios ao Colegiado no 

acompanhamento e monitoramento da execução, pela Gestão Municipal de 

Assistência Social, da Política de Assistência Social, na perspectiva da garantia dos 

objetivos de proteção social, vigilância socioassistencial e a defesa de direitos. 

A Comissão de Finanças tem por finalidade oferecer subsídios ao Colegiado 

no acompanhamento, monitoramento e fiscalização da execução físico-financeira 

dos recursos alocados no Fundo Municipal de Assistência Social de Florianópolis – 

FMAS, gastos no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, na 
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perspectiva do controle social e a garantia dos objetivos de proteção social, 

vigilância socioassistencial e a defesa de direitos. 

A Comissão de Inscrição, Acompanhamento e Fiscalização da Assistência 

Social tem por finalidade oferecer subsídios ao Colegiado no processo de inscrição 

das entidades ou organizações de Assistência Social, bem como dos serviços, 

programas, projetos e benefícios socioassistenciais no Conselho de Assistência 

Social, efetivar o acompanhamento da rede e exercer a fiscalização. 

A Comissão de Normas e Regulamentos tem por finalidade oferecer 

subsídios ao Colegiado na regulação ações do Sistema Único de Assistência Social 

- SUAS, na perspectiva da defesa de direitos visando garantir o pleno acesso às 

aquisições no conjunto das provisões socioassistenciais. 

A Comissão de Acompanhamento à Gestão Municipal do Programa Bolsa 

Família tem por finalidade oferecer subsídios ao Colegiado no acompanhamento, 

fiscalização e avaliação da execução, pela Gestão Municipal do Programa Bolsa 

Família, na perspectiva da garantia dos objetivos de proteção social, vigilância 

socioassistencial e a defesa de direitos. 

 

1.3.4 Composição 

 

O Conselho é composto por 18 (dezoito) membros titulares e respectivos 

suplentes, sendo 09 (nove) representantes do Poder Público (indicados pelo Prefeito 

Municipal) tendo 05 (cinco) representantes da Secretaria Municipal de Assistência 

Social do Município, 01 (um) da Secretaria Municipal de Educação, 01 (um) da 

Secretaria Municipal de Saúde, 01 (um) da Secretaria Municipal de Infraestrutura, 01 

(um) da Secretaria Municipal da Fazenda e 09 (nove) representantes da Sociedade 

Civil, eleitos em foro próprio, quais sejam: 03 (três) representantes dos usuários ou 

de organizações de usuários da assistência social, 03 (quatro) de entidades e 

organizações de assistência social, devidamente inscritas no CMAS; 03 (dois) de 

entidades de trabalhadores do setor,  todos nomeados pelo Prefeito Municipal, 

através de Decreto. Os conselheiros possuem mandato de 02 (dois anos). 

Segue a relação dos atuais conselheiros governamentais e não 

governamentais titulares e suplentes, respectivamente. 
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Conselheiros da Mesa Diretora – Gestão 2020-2022: 

 

Presidente: Taiza Estela Lisboa Carpes (SEMAS) 

Vice-Presidente: Mary Kazue Zanfra (Fórum Trabalhadores) 

1º Secretária: Heloísa Alvez Soares (Fórum dos Usuários) 

2º Secretário: Carlos Alberto Veloso (SEMAS) 

 

Conselheiros Governamentais Titulares – Gestão 2020-2022 

Taiza Estela Lisboa Carpes-SEMAS 

Carlos Alberto Veloso-SEMAS 

Luciane Carvalho de Andrade-SEMAS 

Flávia Antunes da Silva- SEMAS 

Camila Daiana Ferreira da Silva- SEMAS 

Debora Borba da Silva- Educação 

Juliana Cândido Martins- Saúde 

Vinicius de Souto Santos- Fazenda 

Daniel Rodrigues Braga-Infraestrutura 

 

Conselheiros  Governamentais Suplente – Gestão 2020-2022 

Elisa da Silva- SEMAS 

Cláudia Poffo- SEMAS 

Juliana de Abreu- SEMAS 

Juliana Rocha Pires- SEMAS 

Guilherme Coelho Haviaras-SEMAS 

Eduardo Soares Gutierres- Educação 

Vileide Sabrina Martins Euzébio - Saúde 

Daniela Alice Alves Lopes e Silva- Fazenda 

Izabela de Paulo - Infraestrutura 

 

Conselheiros Não Governamentais - ENTIDADES - Gestão 2020-2022 

Ana Paula Jorge Cirino- Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) 

Milene Regina dos Santos - Centro de Educação e Evangelização Popular (CEDEP)  

Jairo Luiz Socoowski de Anello- Federação Catarinense de Basquete (FCB) 
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Tamiris Moreira Espíndola- Centro Cultura Escrava Anastácia (CCEA) 

Juliana Cardozo de Elesbão - Associação de Amigos da Criança e do Adolescente 

do Morro do Mocotó (ACAM) 

Aline Evanise Jordão- Fundação Catarinense de Assistência Social (FUCAS) 

 

Conselheiros Não Governamentais  Trabalhadores do SUAS -  Gestão 2020-2022 

Mary Kazue Zanfra - Fórum Municipal de Trabalhadores do SUAS (FMTSUAS) 

Soraia Aparecida de Araújo- Sindicato dos Psicólogos de Santa Catarina 

Camila Souza da Natividade- Conselho Regional de Serviço Social (CRESS) 

Maristela Vieira-Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional(CREFITO 

André Fagundes Tavares- Ordem dos Advogados de Santa Catarina 

 

Conselheiros Não Governamentais – USUÁRIOS Gestão 2020-2022 

Juliana Maria Couto Fernandes - Grupo do BPC do CRAS Sul III (Rio Tavares)  

Luciana Costa Michels dos Santos - Fórum Municipal dos Usuários do SUAS 

(FMUSUAS) 

Heloísa Alves Soares- Conselho Local de Usuários da Assistência Social (CLAS) do 

CRAS Sul III (Rio Tavares) 

André Schafer - Movimento da população em situação em rua 

Aline Silva Salles - Grupo Chá das Minas Centro POP  

 

Fazem parte da Secretaria Executiva as assistentes sociais Andrea Bento e 

Rosangela Castro, servidoras da Secretaria Municipal de Assistência Social. 

O Conselho está situado na Avenida Gustavo Richard s/n ( Passarela Nego 

Quirido) e-mail: cmas.semas@pmf.sc.gov.br. 
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CAPÍTULO II 

 

 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

  

 2. 1 - Histórico 

 

Os primeiros habitantes da região de Florianópolis foram os índios tupis-

guaranis. Praticavam a agricultura, mas tinham na pesca e coleta de moluscos as 

atividades básicas para sua subsistência. Os indícios de sua presença encontram-se 

nos sambaquis e sítios arqueológicos cujos registros mais antigos datam de 4.800 

a.C. 

Já no início do séc. XVI, embarcações que demandavam à Bacia do Prata 

aportavam na Ilha de Santa Catarina para abastecerem-se de água e víveres. 

Entretanto, somente por volta de 1675 é que Francisco Dias Velho, junto com sua 

família e agregados, dá início à colonização da ilha com a fundação de Nossa 

Senhora do Desterro (atual Florianópolis) – segundo núcleo de povoamento mais 

antigo do Estado, ainda fazendo parte da vila de Laguna – desempenhando 

importante papel político na colonização da região. 

A partir desta data intensifica-se o fluxo de paulistas e vicentistas que ocupam 

vários outros pontos do litoral. Em 1726, Nossa Senhora do Desterro é elevada à 

categoria de vila, a partir de seu desmembramento de Laguna. 

A Ilha de Santa Catarina, por sua invejável posição estratégica como 

vanguarda dos domínios portugueses no Brasil meridional, passa a ser ocupada 

militarmente a partir de 1737, quando começam a ser erguidas as fortalezas 

necessárias à defesa do seu território. Esse fato resultou num importante passo na 

ocupação da ilha. 

Com a ocupação, tiveram prosperidade a agricultura e a indústria 

manufatureira de algodão e linho, permanecendo, ainda hoje, resquícios desse 

passado no que se refere à confecção artesanal da farinha de mandioca e das 

rendas de bilro. 

Nesta época, meados do século XVIII, verificam-se a implantação das 

“armações” para pesca da baleia, em Armação da Piedade (Governador Celso 

Ramos), e Armação do Pântano do Sul (Florianópolis), cujo óleo era comercializado 

pela Coroa, fora de Santa Catarina, não trazendo benefício econômico à região. 
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No séc. XIX, Desterro foi elevada à categoria de cidade: tornou-se Capital da 

Província de Santa Catarina em 1823 e inaugurou um período de prosperidade, com 

o investimento de recursos federais. A modernização política e a organização de 

atividades culturais também se destacaram, marcando inclusive os preparativos para 

a recepção ao Imperador D.Pedro II (1845). 

Com o advento da República (1880), as resistências locais ao novo governo 

provocaram um distanciamento do governo central e a diminuição dos seus 

investimentos. A vitória das forças comandadas pelo Marechal Floriano Peixoto 

determinou em 1894 a mudança do nome da cidade para Florianópolis, em 

homenagem a este oficial. 

A cidade, ao entrar no século XX, passou por profundas transformações, 

sendo que a construção civil foi um dos seus maiores suportes econômicos. A 

implantação das redes básicas de energia elétrica e do sistema de fornecimento de 

água e de captação de esgotos somaram-se à construção da Ponte Governador 

Hercílio Luz, como marcos do processo de desenvolvimento urbano.  

Florianópolis tem sua economia alicerçada nas atividades do comércio, 

prestação de serviços e turismo. A capital, atualmente, é destaque quando se fala 

em tecnologia.  

Dentre os atrativos turísticos da capital salientam-se hoje, além das 

magníficas praias, as localidades onde se instalaram as primeiras comunidades de 

imigrantes açorianos, como o Ribeirão da Ilha, a Lagoa da Conceição, Santo Antônio 

de Lisboa e o próprio centro histórico da cidade de Florianópolis. 

 

2.2 - Limites Geográficos 

 

Os limites geográficos do município estão assim configurados: dividido por 

duas porções de terras, uma refere-se à Ilha de Santa Catarina que possui uma área 

de 424,4 km² de forma alongada no sentido norte-sul, 54/18 km (a leste é banhada 

pelo oceano Atlântico, a norte pela baía norte e ao sul pela baía sul), e a outra 

porção localizada na área continental, com área de 12,1 km2, que se limita a oeste 

com o município de São José. 
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2.3 – Aspectos Demográficos 

Florianópolis é a capital do estado de Santa Catarina, Estado da Região Sul 

do Brasil. De acordo com o censo demográfico brasileiro realizado em 2010, o 

município tinha 421.240 habitantes. A estimativa de população da capital em 2021 é 

de 516.524 (IBGE). O crescimento populacional acelerado observado nesse período 

pode ser atribuído em parte à imigração, uma vez que a taxa de natalidade no 

município é relativamente baixa (12,14 por mil habitantes). Florianópolis tem o maior 

Índice de Desenvolvimento Humano¹ (IDH-M) entre as capitais (0,847), e ocupa a 

terceira posição entre os municípios do país (2010) 

 População Residente, por Sexo – Atlas Brasil 2017 

 Total Homens Mulheres 

Florianópolis 485.838 234.185 251.653 

Percentual 100 % 48,20 % 51,80 % 

 

População Residente, por Grupo de Idade 

Grupo de Idade População  Residente % 

0 a 04 anos 22,838 5,41% 

05 a 09 anos 23,974 5,69% 

10 a 14 anos 28,593 6,78% 

15 a 19 anos 32,573 7,25% 

20 a 24 anos 41,216 9,77% 

25 a 29 anos 43,856 10,40% 

30a 34 anos 38,175 9,05% 

35 a 39 anos 32,567 7,72% 

40a 44 anos 30,075 7,13% 

45 a 49 anos 30,462 7,25% 

50a 54 anos 26,525 6,29% 

55 a 64 39,044 9,74% 

65 a 69 anos 11,054 2,62% 
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Grupo de Idade População  Residente % 

70 a 74 anos 8,200 1,94% 

75 a 79 anos 5,727 1,36% 

 Acima de 80 anos 6,784 1,60% 

Total 421,663 100% 

Fonte: Atlas Brasil 2013 
 

  De acordo com o Atlas Brasil/2013, entre 2013 e 2017, a população do 

município - Florianópolis - registrou um aumento de 7,18%. No mesmo período, a UF 

- Santa Catarina - registrou um aumento de 5,53%. A tabela mostra a população 

total do município e a sua composição por sexo e cor nesses dois anos. 

 

População Total, Sexo e Cor - Florianópolis - SC 

População População 
(2013) 

% do Total (2013) População
(2017) 

% do Total 
(2017) 

População total 453.285 100,00 485.838 100,00 

Mulher 234.792 51,80 251.653 51,80 

Homem 218.493 48,20 234.185 48,20 

Negro 65.927 14,54 70.661 14,54 

Branco 384.189 84,76 411.780 84,76 

Fonte:Atlas Brasil,2013. 

 

 

Segundo o Atlas Brasil/2013, as informações do Censo Demográfico, 

demonstram que a razão de dependência total no município passou de 41,77%, em 

2000, para 34,05% em 2010, e a proporção de idosos, de 5,58% para 7,50%. Já na 

UF, a razão de dependência passou de 50,52% para 40,34%, e a proporção de 

idosos, de 5,29% para 6,89% no mesmo período. 
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Estrutura Etária da População de Florianópolis 

Estrutura Etária População 
(2000) 

% do total 
(2000) 

População 
(2010) 

% do total 
(2010) 

Menos de 15 anos 81.856 23,89 75.405 17,90 

15 a 64 anos 241.283 70,41 314.070 74,56 

65 anos ou mais 19.564 5,71 31.765 7,54 

Razão de dependência 41,77 - 34,05 - 

Taxa de Envelhecimento 5,58 - 7,50 - 

Fonte: Atlas Brasil 2010 

 

2.4 - Aspectos Econômicos 

Florianópolis destaca-se como centro regional na prestação de serviços e no 

comércio. O setor terciário é o mais expressivo no Estado, pois além de ser 

integrado pelas sedes do governo estadual e das representações de órgãos e 

entidades federais engloba um centro comercial e de serviços bastante desenvolvido 

e diversificado, especialmente nas atividades bancárias, educacionais e de saúde. 

O setor secundário vem, nos últimos anos, apresentando grande 

desenvolvimento, notadamente na indústria de alimento, móveis, bebida, e 

principalmente na chamada indústria não poluente da informática.  

De acordo com dados do IBGE, relativos a 2019, Florianópolis contava com 

30.643 empresas.O índice de Cidades Empreendedoras (ICE) 2020, aponta 

Florianópolis como a segunda cidade do país na quantidade de empresas 

constituídas no primeiro bimestre de 2020, com 3.824 empreendimentos. 

A partir da metade da década de 80, foram criadas empresas na área de 

tecnologia da informação, que surgiram a partir de entidades geradoras de 

conhecimento, notadamente a Universidade Federal de Santa Catarina, a 

Incubadora de Informática e o Parque Tecnológico.  

Em 2020, de acordo com a ACATE - Associação Catarinense de Tecnologia, 

Florianópolis concentrou o maior número de startups por habitantes do Brasil (5 

empresas para cada mil habitantes). O crescimento do setor de tecnologia da 
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informação e comunicação na capital catarinense tem incentivado a criação de 

condomínios voltados para a instalação de negócios do segmento. 

Em 2014, Florianópolis ocupava a 47ª posição quanto ao PIB per capita entre 

os municípios de Santa Catarina, equivalente a R$ 37.546,32 por habitante, o que a 

deixava atrás de todas as capitais das Regiões Sul e Sudeste, à exceção de Belo 

Horizonte, e na 453º entre todos os municípios brasileiros (IBGE, 2014). Houve 

crescimento desde então, sendo que em 2018, o valor chegou a R$ 42.719,16. No 

entanto, ao corrigir o valor de 2014 pelo IPCA, verifica-se que o valor de 2018, para 

não haver perdas, deveria ser de R$ 47.879,04. 

Essa análise indica que ocorreu cerca de apenas metade do reajuste, 

tornando menor a proporção de riqueza produzida por pessoa no município, entre 

esses anos. Em 2018, houve decréscimo para a 607ª posição quanto a esse 

indicador, entre todos os municípios brasileiros. No entanto, observando-se o índice 

de Gini³, que mede a distribuição da riqueza produzida na população, percebe-se 

melhora desse indicador, que passou de 0,540 em 2010 para 0,476 em 2018. 

Em que pese a melhor distribuição de riqueza, essa não deve ser analisada 

de maneira isolada, mas sempre comparada ao PIB per capita, já que locais com 

pouca produção de riqueza, de modo geral, terão mais limitações quanto a 

investimentos que melhorem a qualidade de vida das pessoas. Por outro lado, 

quando comparada à média nacional e a outras cidades catarinenses de mesmo 

porte, Florianópolis apresenta um baixo percentual de pessoas na linha de pobreza, 

já que no município, apenas 1,35% dos indivíduos vivem com renda domiciliar per 

capita menor ou igual à R$140,00, conforme último censo (IBGE, 2010). 

Entre 2010 e 2018, observou-se uma redução da porcentagem de ocupados 

na população com 18 anos ou mais, de 70,30% para 63,90%. Considerando o 

natural envelhecimento da população, a menor taxa de atividade na população 

acima de 18 e o impacto da pandemia, pode-se supor um cenário de maior 

quantidade de pessoas dependentes daquelas que já estão em atividades com 

produção de renda, ou mesmo um menor aproveitamento da população jovem em 

escolaridade avançada 

Em relação a extrema pobreza (medida pela proporção de pessoas com 

renda domiciliar per capita inferior a R$ 70,00, em reais de agosto de 2010) passou 

de 2,75% em 1991, para 1,10% em 2000, e para 0,27% em 2010.  
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Dessa forma, em 2000, 1,10% da população do município eram extremamente 

pobres, 5,31% eram pobres e 15,40% eram vulneráveis à pobreza; em 2010, essas 

proporções eram, respectivamente, de 0,27%, 1,35% e 6,42%. 

 

Renda, Pobreza e Desigualdade

Indicadores 

Renda per capita (em R$)

% de extremamente pobres 

% de pobres  

% eram vulneráveis

Índice de Gini 
Fonte: Atlas Brasil, 2013. 

 

Entre 2000 e 2010, a taxa de atividade da 

seja, o percentual dessa população que era economicamente ativa) passou de 

68,53% em 2000 para 72,00% em 2010. Ao mesmo tempo, sua taxa de 

desocupação (ou seja, o percentual da população economicamente ativa que estava 

desocupada) passou de 11,13% em 2000 para 4,67% em 2010.

Fonte: Atlas Brasil, 2013. 

 

O nível educacional das pessoas ocupadas com mais de 18 anos, revela um 

significativo aumento entre os Censos de 2000 e 2010. Em 2000, o percentual de 

ocupados com o ensino fundamental completo era de 73,28%, passando para 83,80 

em 2010. O percentual de pessoas ocupadas com o ensino médio completo passou 

de 57,97% em 2000, para 70,30% em 2010.

 

Nível educacional dos ocupados

% dos ocupados com fundamental completo 

% dos ocupados com médio completo
Fonte: Atlas  Brasil, 2013. 
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Dessa forma, em 2000, 1,10% da população do município eram extremamente 

pobres, 5,31% eram pobres e 15,40% eram vulneráveis à pobreza; em 2010, essas 

proporções eram, respectivamente, de 0,27%, 1,35% e 6,42%.  

Renda, Pobreza e Desigualdade 

2000 2010
Renda per capita (em R$) 1.383,78 1.798,12

% de extremamente pobres  1,10 0,27

5,31 1,35

vulneráveis à pobreza 15,40 6,42

0,56 0,54

Entre 2000 e 2010, a taxa de atividade da população de 18 anos ou mais (ou 

seja, o percentual dessa população que era economicamente ativa) passou de 

68,53% em 2000 para 72,00% em 2010. Ao mesmo tempo, sua taxa de 

desocupação (ou seja, o percentual da população economicamente ativa que estava 

cupada) passou de 11,13% em 2000 para 4,67% em 2010. 

O nível educacional das pessoas ocupadas com mais de 18 anos, revela um 

significativo aumento entre os Censos de 2000 e 2010. Em 2000, o percentual de 

fundamental completo era de 73,28%, passando para 83,80 

em 2010. O percentual de pessoas ocupadas com o ensino médio completo passou 

de 57,97% em 2000, para 70,30% em 2010. 

Nível educacional dos ocupados 2000 

% dos ocupados com fundamental completo  73,28 

% dos ocupados com médio completo 57,97 
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Dessa forma, em 2000, 1,10% da população do município eram extremamente 

pobres, 5,31% eram pobres e 15,40% eram vulneráveis à pobreza; em 2010, essas 

2010 

1.798,12 

0,27 

1,35 

6,42 

0,54 

população de 18 anos ou mais (ou 

seja, o percentual dessa população que era economicamente ativa) passou de 

68,53% em 2000 para 72,00% em 2010. Ao mesmo tempo, sua taxa de 

desocupação (ou seja, o percentual da população economicamente ativa que estava 

 

O nível educacional das pessoas ocupadas com mais de 18 anos, revela um 

significativo aumento entre os Censos de 2000 e 2010. Em 2000, o percentual de 

fundamental completo era de 73,28%, passando para 83,80 

em 2010. O percentual de pessoas ocupadas com o ensino médio completo passou 

2010 

83,80 

70,30 
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2.5 – Indicadores Sociais 

 

2.5.1 – Saúde 

De acordo com a Constituição Federal de 1988, “a saúde é direito de todos e 

dever do Estado”, assegurado mediante políticas que visem à redução do risco de 

doenças e de outros agravos, possibilitando o acesso universal e igualitário às ações 

e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (Art.196). 

Com a Constituição foi instituído o Sistema Único de Saúde, com ações e 

serviços integrados em uma rede regionalizada e hierarquizada. A Lei nº 8080/90 

define o Sistema Único de Saúde como “o conjunto de ações e serviços de saúde 

prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da 

administração direta e indireta e das funções mantidas pelo Poder Público”. 

Em seus artigos 2º e 3º, ressalta que a saúde é um direito fundamental do ser 

humano, devendo o Estado prover condições indispensáveis ao seu pleno exercício; 

e que a saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a 

alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, 

a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais; os 

níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do país. 

De acordo com esta lei, estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de 

Saúde: I – A execução de ações: a) de vigilância sanitária; b) de vigilância 

epidemiológica; II – A participação na formulação da política e na execução de 

ações de saneamento básico; IV – A vigilância nutricional e orientação alimentar. 

As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados, contratados ou 

conveniados que integram o Sistema Único de Saúde são desenvolvidos de acordo 

com as diretrizes previstas no art. 198, da Constituição Federal, e ainda obedecem 

aos seguintes princípios: universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos 

os níveis de assistência; integralidade de assistência, entendida como um conjunto 

articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e 

coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema; 

igualdade de assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer 

espécie; divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a 

sua utilização pelo usuário; participação da comunidade; descentralização político - 

administrativa (Lei nº 8080/90, artigo 7º). 
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A rede assistencial própria de atenção em saúde de Florianópolis em 2021 é 

composta por 49 Centros de Saúde, quatro Policlínicas de multi especialidades, 

quatro Centros de Atenção Psicossocial (um CAPS infantil, um CAPS adulto (CAPS 

tipo II) e dois CAPS álcool e drogas (CAPSad), dois Centros de Especialidades 

Odontológicas, um Laboratório de Prótese, um Laboratório de Saúde Pública, um 

Centro de Controle de Zoonoses, um Centro de Bem-estar Animal e três Unidades 

de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas. 

 Apesar de possuir unidades para atendimento móvel de urgência (SAMU) do tipo 

suporte básico, a regulação deste serviço é feita pelo Estado de Santa Catarina, que 

possui uma frota maior de veículos do que o município e central de regulação 

específica urgências e emergências. 

O Laboratório Municipal (LAMUF) é responsável pelo diagnóstico das 

Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST´s) - HIV, Hepatites Virais, Sífilis, além 

da Toxoplasmose, Rubéola, tuberculose e COVID-19. Também realiza o exame de 

quantificação de Carga Viral (CV) para HIV em parceria com o projeto A HORA É 

AGORA/FIOCRUZ/CDC. Com o intuito de viabilizar o acesso da população, o 

LAMUF conta com quatro postos de coleta de amostras de sangue e quatro Centros 

de Testagem e Diagnóstico distribuídos pelo município. 

Para suprir a demanda da população aos atendimentos de média 

complexidade, o município conta com as seguintes unidades credenciadas por meio 

de chamamento público para prestação de serviços de saúde no âmbito do SUS 

municipal: oito laboratórios de análises clínicas, três hospitais, sete centros de 

especialidades, 27 unidades de apoio, diagnóstico e terapia e um laboratório de 

prótese. 

Além da rede física e contratualizada de serviços, Florianópolis também 

implementou, desde março de 2020, o Alô Saúde Floripa, um programa de 

atendimento pré-clínico e clínico que oferece uma avaliação telefônica por 

profissional de saúde vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana, com base 

em algoritmos e protocolos capaz de realizar orientações e direcionamentos 

adequados para rede pública de atenção à saúde existente na cidade. 

Somando-se à rede de atenção sob gestão exclusiva da Secretaria Municipal 

de Saúde, em uma ação intersetorial entre com a Educação e Assistência Social, foi 

instituído ao final de 2019 o Centro de Avaliação, Reabilitação e Desenvolvimento da 
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Aprendizagem - CEDRA, de perfil interinstitucional e multiprofissional, tendo por 

objetivo preencher as lacunas assistenciais nos casos de transtornos do 

neurodesenvolvimento em crianças e adolescentes até 15 anos incompletos.

Segue apresentação

2017 a 2020. 
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, de perfil interinstitucional e multiprofissional, tendo por 

objetivo preencher as lacunas assistenciais nos casos de transtornos do 

neurodesenvolvimento em crianças e adolescentes até 15 anos incompletos.

Segue apresentação do total de atendimentos realizados emFlorianópolis de 
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, de perfil interinstitucional e multiprofissional, tendo por 

objetivo preencher as lacunas assistenciais nos casos de transtornos do 

neurodesenvolvimento em crianças e adolescentes até 15 anos incompletos. 
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Unidades de Saúde

Centro de Saúde 

Centro de Atenção Psicossocial

Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)

Unidade de Pronto Atendimento 

Policlínica Municipal

Laboratório Municipal

Centro de Zoonoses

Bases do SAMU - Serviço Móvel de Urgência
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Unidades de Saúde Nº de unidades

49

Centro de Atenção Psicossocial 04

Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) 02

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 03

Policlínica Municipal 04

Laboratório Municipal 02

Centro de Zoonoses 01

Serviço Móvel de Urgência 04
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Unidades de Saúde Nº de unidades 

Farmácia Escola 01 

Programa de Atendimento Clínicop e pré Clínico 01 

Centro de Habilitação, reabilitação  e 
desenvolvimento da aprendizagem 

01 

Fonte: SMS, 2021. 

 

 

2.5.1.1 Indicadores 
 

 

  Em relação aos indicadores da Saúde, que expressam de forma geral as 

condições sociais e econômicas de vida da população, para a Política de Assistência 

Social há um interesse especial sobre o número de nascidos vivos, considerando os 

benefícios eventuais de auxílio natalidade, bem como as taxas de gravidez na 

adolescência, considerando a situação de vulnerabilidade da adolescente e suas 

demandas aos serviços socioassistenciais. 

  A esperança de vida ao nascer é o indicador utilizado para compor a 

dimensão Longevidade do IDHM e faz referência ao Objetivo de Desenvolvimento 

Sustentável 3 – Saúde e Bem-estar. O valor dessa variável no município - 

Florianópolis - era de 74,35 anos, em 2000, e de 77,35 anos, em 2010. Na UF - 

Santa Catarina -, a esperança de vida ao nascer era 73,69 anos em 2000, e de 

76,61 anos, em 2010. 

  A taxa de mortalidade infantil, definida como o número de óbitos de crianças 

com menos de um ano de idade para cada mil nascidos vivos, passou de 18,26 por 

mil nascidos vivos em 2000 para 10,81 por mil nascidos vivos em 2010 no município. 

Na UF, essa taxa passou de 16,79 para 11,54 óbitos por mil nascidos vivos no 

mesmo período. 

  A tabela a seguir mostra as esperanças de vida ao nascer e as taxas de 

mortalidade infantil total e desagregadas por sexo e cor para os anos de 2000 e 

2010. 
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Longevidade e Mortalidade, por Sexo e Cor e Situação de Domicílio no Município - 
Florianópolis/SC-2000 e 2010 

 Total Total Negros Brancos Mulheres Homens Rural Urbano 

Indicadores 2000 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 

Mortalidade 
Infantil 

18,26 10,81 11,68 10,3 10,24 11,37 - - 

Esperança de 
Vida ao Nascer 

74,35 77,35 76,5 77,57 81,37 73,3 - - 

Fonte: Atlas Brasil/2013 

Com a taxa observada em 2010 e evidenciada no quadro anterior, o 

município cumpre com a meta 3.2 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - 

ODS das Nações Unidas, segundo a qual a mortalidade infantil no país deve estar 

abaixo de 12 óbitos por mil nascidos vivos em 2030.  

A adolescência é um período de mudanças fisiológicas, psicológicas e 

sociais que separam a criança do adulto, prolongando-se dos 10 aos 20 anos 

incompletos, segundo os critérios da Organização Mundial de Saúde (OMS), ou dos 

12 aos 18 anos de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. As piores 

complicações do parto tendem a acometer meninas com menos de 15 anos e, serão 

piores ainda em menores de 13 anos. A mãe adolescente tem maior morbidade e 

mortalidade por complicações da gravidez, do parto e do puerpério. A taxa de 

mortalidade é duas vezes maior que entre gestantes adultas. A incidência de recém 

nascidos de mães adolescentes com baixo peso é duas vezes maior que em recém 

nascidos de mães adultas, e a taxa de morte neonatal é três vezes maior.Entre 

adolescentes com 17 anos ou menos, 14% dos nascidos são prematuros, enquanto 

entre as mulheres de 25 a 29 anos é de 6%. A mãe adolescente também apresenta 

maior frequência de sintomas depressivos no pós-parto. A tabela a seguir mostra o 

percentual de jovens grávidas com menos de 19 anos, residentes em Florianópolis 

no período de 1996 a 2011. 

 

Taxas Específicas de Fecundidade (por 1000 mulheres), segundo faixa etária, 
1996 - 2011 

Faixas Etárias 10 a 14 15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 

1996 2,2 55,5 90,1 95,3 67,5 32,2 7,0 00,5 

1997 3 69,7 111,4 112,1 76,8 37,3 110,2 00,5 

1998 2,6 66 104,7 112,7 75,0 37,8 8,1 00,6 

1999 2,7 73,4 104,2 113,1 83,7 43 010,2 00,5 
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Taxas Específicas de Fecundidade (por 1000 mulheres), segundo faixa etária, 
1996 - 2011 

Faixas Etárias 10 a 14 15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 

2000 2,5 57,9 83,3 93,5 65,6 33,5 110,3 00,3 

2001 2,2 47,6 72,6 80,3 62,9 33,3 88,6 00,6 

2002 1,4 47,6 75,6 81,9 60,3 34,0 99,2 00,7 

2003 1,7 40,6 65,1 79,2 62,8 30,6 99,7 00,3 

2004 1,4 35,2 63,9 72,2 64,9 29,7 99,1 00,3 

2005 1,4 35,1 58,8 72,1 62 31,2 99,1 00,8 

2006 1,9 34,9 57,9 69,6 65,6 30,3 88,9 00,5 

2007 1,9 44,4 59,4 61,3 58,1 34,5 88,5 00,7 

2008 1,7 45,1 64,7 71,7 62,4 39,5 99,2 00,7 

2009 2,1 43,7 65,3 63,1 62,1 41,8 99,5 00,5 

2010 1,3 40,5 55,5 62,8 66,3 40,3 110,4 00,7 

2011 2,6 40,4 56,3 58,6 69,2 43,3 110,8 00,5 

Fonte: IBGE e SINASC - SMS 
 
 

 

2.5.2 – Educação 

 

A Educação, na Constituição de 1988, está definida como “direito do cidadão 

e dever do Estado e da família, promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (Art.205). 

O Estado deve assegurar: 

- ensino fundamental obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta gratuita 

para todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria; 

- atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino; 

- atendimento em creches e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade 

(Art.208). 

Por outro lado, o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, Lei Federal nº. 

8.069, de 13 de julho de 1990, vem referendar a Constituição no que diz respeito à 

Educação no seu Art. 54, prevendo igualmente como dever do Estado o ensino 

fundamental, o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência 

e o atendimento em creche e pré-escola. 

Em 20 de dezembro de 1996, foi instituída a Lei nº. 9.394 – Lei das Diretrizes 

e Bases da Educação - LDB, que define a descentralização e a autonomia das 
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escolas e universidades, bem como a criação de um processo regular de avaliação 

do ensino brasileiro. 

Em relação à Educação Infantil, a LDB/96 possui três artigos (Art. 29, 30 e 

31): 

Art. 29 - “A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como 

finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus 

aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família 

e da comunidade”; 

Art. 30 – A educação infantil será oferecida em: I - creches, ou entidades 

equivalentes, para crianças de até três anos de idade; II - pré-escolas, para as 

crianças de quatro a seis anos de idade; 

Art. 31- Na educação infantil a avaliação far-se-á mediante acompanhamento e 

registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, mesmo para o 

acesso ao ensino fundamental. 

Em relação ao ensino fundamental, a LDB/96 define, em seu artigo 34 que a 

jornada escolar no ensino fundamenta incluirá pelo menos quatro horas de trabalho 

efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de 

permanência na escola, e complementa com o § 2, deste mesmo artigo que o ensino 

fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral, a critério dos 

sistemas de ensino.  

Considerando a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e Adolescente e 

a nova LDB fica evidenciado em termos legais o compromisso com uma educação 

de período integral, de melhor qualidade e acessível a todo cidadão, mas que na 

prática encontra muitos desafios, entre os quais os recursos orçamentários e 

financeiros. A Constituição de 1988, nesse sentido, estabelece que destine à União 

aplicar anualmente nunca menos que 18% dos recursos, e aos Estados e municípios 

25% de sua arrecadação. 

No Município de Florianópolis, a Lei nº 7.508/07 do Sistema Municipal de 

Ensino, garantiu em seu artigo 27, que não se aplique menos de 30% na 

manutenção e desenvolvimento do ensino. 

Com a Emenda Constitucional nº. 014/96, o Município passa a ter a obrigação 

de aplicar no mínimo 15% no ensino fundamental e o restante para a educação 

infantil e outras ações. 
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A Constituição de 1988 definiu as competências de cada esfera de governo 

na gestão da política de Educação. A União e aos Estados cabe o papel de 

estabelecer em colaboração com os municípios, competência e diretrizes 

curriculares e garantia de um padrão mínimo de qualidade de ensino mediante 

assistência técnica e financeira.  Em âmbito municipal a atuação prioritária no ensino 

fundamental, como também o atendimento no ensino infantil. 

Até 2006 o FUNDEF distribuía os recursos prioritariamente para o Ensino 

Fundamental, a partir de 2007 foi criado FUNDEB – Fundo de Manutenção da 

Educação Básica, que garante recursos para toda a Educação Básica. 

De acordo com dados do INEP/Censo Escolar/2020, o Município de 

Florianópolis conta com 323 estabelecimentos, sendo 44 estabelecimentos 

Estaduais, 04 Federais, 121 Municipais e 154 Estabelecimentos privados. 

Os estabelecimentos de ensino municipal estão distribuídos da seguinte 

maneira: 83 Núcleos de Educação Infantil Municipal (NEIM) com 15.018 crianças 

matriculadas, 37 Escolas Básicas Municipais com 18.934 crianças matriculadas, 13 

unidades parceiras de Educação Infantil com 1.595 matriculados e 30 unidades 

parceiras de ensino fundamental com meta de atendimento de 3.290 crianças. 

 

REDE 
MUNICIPAL 

Nível Característica Atendimento Total de 
Unidades 

Educação 
NEIM 

00 a 06 anos 
 83 

Infantil 

Ensino 
Fundamental 

Escolas Básicas 
 

1ª a 8ª série 
 37 

Educ.Jovens 
Núcleos Curso EJA 7 

Adultos 

Entidades 
Parceiras Entidades 00 a 14 anos 43 
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2.5.2.1 Indicadores  
 

No Município de Florianópolis 

aprendizado e aprovação. Seis Escolas devem manter sua atual situação

cresceram o Ideb, atingiram a sua meta e super

o crescimento do Ideb para ga

podem melhorar, cresceram o Ideb e atingiram a sua meta

o crescimento do índice para atingir as metas planejadas e superar o 6.0. Dez 

Escolas em situação de atenção

analisados,têm o desafio de crescer para atingir as metas planejadas. Cinco Escolas 

em situação de alerta, não cresceram o Ideb, não atingiram sua meta e estã

de 6.0, têm o desafio de crescer para atingir as metas

sem registro de dados. 

No município, a proporção de crianças de 5 a 6 anos na escola era de 

93,06%, em 2010. No mesmo ano, a proporção de crianças de 11 a 13 anos, 

frequentando os anos finais do ensino fundamental, era de 93,09

jovens de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo era de 70,60%; e a 

proporção de jovens de 18 a 20 anos com ensino médio completo era de 63,42%. 

Fonte:Atlas Brasil/2013. 

 

Ao comparar a tabela do fluxo escolar de Florianópolis no ano de 2010 com o 

Estado de Santa Catarina e Brasil, observa

percentual em todas as faixas etárias. 
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No Município de Florianópolis o IDEB 2019 por escolas traz indicativos de 

aprendizado e aprovação. Seis Escolas devem manter sua atual situação

cresceram o Ideb, atingiram a sua meta e superaram o 6.0, têm o desafio de manter 

o crescimento do Ideb para garantir o aprendizado de todos os alunos. Três Escolas 

cresceram o Ideb e atingiram a sua meta, têm o desafio de manter 

o crescimento do índice para atingir as metas planejadas e superar o 6.0. Dez 

Escolas em situação de atenção, não foram bem em dois critérios entre os três 

êm o desafio de crescer para atingir as metas planejadas. Cinco Escolas 

não cresceram o Ideb, não atingiram sua meta e estã

êm o desafio de crescer para atingir as metas planejadas.E outras Escolas 

No município, a proporção de crianças de 5 a 6 anos na escola era de 

93,06%, em 2010. No mesmo ano, a proporção de crianças de 11 a 13 anos, 

frequentando os anos finais do ensino fundamental, era de 93,09%. A proporção de 

jovens de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo era de 70,60%; e a 

proporção de jovens de 18 a 20 anos com ensino médio completo era de 63,42%. 

Ao comparar a tabela do fluxo escolar de Florianópolis no ano de 2010 com o 

Estado de Santa Catarina e Brasil, observa-se que o município obteve maior 

percentual em todas as faixas etárias.  
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2019 por escolas traz indicativos de 

aprendizado e aprovação. Seis Escolas devem manter sua atual situação, 

êm o desafio de manter 

rantir o aprendizado de todos os alunos. Três Escolas 

êm o desafio de manter 

o crescimento do índice para atingir as metas planejadas e superar o 6.0. Dez 

em em dois critérios entre os três 

êm o desafio de crescer para atingir as metas planejadas. Cinco Escolas 

não cresceram o Ideb, não atingiram sua meta e estão abaixo 

planejadas.E outras Escolas 

No município, a proporção de crianças de 5 a 6 anos na escola era de 

93,06%, em 2010. No mesmo ano, a proporção de crianças de 11 a 13 anos, 

%. A proporção de 

jovens de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo era de 70,60%; e a 

proporção de jovens de 18 a 20 anos com ensino médio completo era de 63,42%.  

 

Ao comparar a tabela do fluxo escolar de Florianópolis no ano de 2010 com o 

se que o município obteve maior 
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Fonte: Atlas Brasil, 2013. 

 

Em 2000, 85,20% da população de 6

básico regular com menos de dois anos de defasagem idade

percentual era de 89,64%. 

A taxa de Distorção idade

em 2016, e passou para 26,90%, em 2017.

fundamental foi de 2,40%, em 2013, para 2,00%, em 2014. A taxa de evasão no 

ensino médio foi de 11,40%, em 2013, e, em 2014, de 9,60%.

 

Fonte:Atlas Brasil, 2013. 
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Em 2000, 85,20% da população de 6 a 17 anos estavam cursando o ensino 

básico regular com menos de dois anos de defasagem idade-série. Em 2010, esse 

 

A taxa de Distorção idade-série no ensino médio no município era de 24,60%, 

em 2016, e passou para 26,90%, em 2017. Por sua vez, a taxa de evasão no 

fundamental foi de 2,40%, em 2013, para 2,00%, em 2014. A taxa de evasão no 

ensino médio foi de 11,40%, em 2013, e, em 2014, de 9,60%. 
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a 17 anos estavam cursando o ensino 

série. Em 2010, esse 

série no ensino médio no município era de 24,60%, 

Por sua vez, a taxa de evasão no 

fundamental foi de 2,40%, em 2013, para 2,00%, em 2014. A taxa de evasão no 
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Outro indicador que compõe o IDHM Educação e mede a 

população adulta é o percentual da população de 18 anos ou mais com o ensino 

fundamental completo. Esse indicador reflete defasagens das gerações mais 

antigas, de menor escolaridade. Entre 2000 e 2010, esse percentual passou de 

67,52% para 80,03, no município, e de 41,48% para 58,87%, na UF.

Em 2010, considerando

município - Florianópolis, 2,47% eram analfabetos, 77,97% tinham o ensino 

fundamental completo, 65,21% possuíam o ensino médio completo

superior completo. Na UF, esses percentuais eram, respectivamente, 5,11%, 

53,78%, 37,03% e 12,53%.

 

Fonte:Atlas Brasil, 2013. 
 

 

De acordo com o Atlas de Brasil (2013), a escolaridade da população adulta é 

importante indicador de acesso ao co

Educação.No município, o indicador 

anos, em 2000, e 10,79 anos, em 2010, 

anos e 10,24 anos, respectivamente.  

 
 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Avenida Gustavo Richard (Passarela Nego Quirido), nº 5000, 2º andar. Centro - CEP: 88020-212| Florianópolis | SC

gabinetesemaspmf@gmail.com – Telefone (48) 3324-1415 R. 222 

Outro indicador que compõe o IDHM Educação e mede a 

população adulta é o percentual da população de 18 anos ou mais com o ensino 

fundamental completo. Esse indicador reflete defasagens das gerações mais 

antigas, de menor escolaridade. Entre 2000 e 2010, esse percentual passou de 

80,03, no município, e de 41,48% para 58,87%, na UF.

Em 2010, considerando-se a população de 25 anos ou mais de idade no 

Florianópolis, 2,47% eram analfabetos, 77,97% tinham o ensino 

fundamental completo, 65,21% possuíam o ensino médio completo

superior completo. Na UF, esses percentuais eram, respectivamente, 5,11%, 

53,78%, 37,03% e 12,53%. 

De acordo com o Atlas de Brasil (2013), a escolaridade da população adulta é 

importante indicador de acesso ao conhecimento e também compõe o IDHM 

Educação.No município, o indicador Expectativa de anos de estudo

anos, em 2000, e 10,79 anos, em 2010, enquanto Santa Catarina registrou 10,13 

anos e 10,24 anos, respectivamente.   
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Outro indicador que compõe o IDHM Educação e mede a escolaridade da 

população adulta é o percentual da população de 18 anos ou mais com o ensino 

fundamental completo. Esse indicador reflete defasagens das gerações mais 

antigas, de menor escolaridade. Entre 2000 e 2010, esse percentual passou de 

80,03, no município, e de 41,48% para 58,87%, na UF. 

se a população de 25 anos ou mais de idade no 

Florianópolis, 2,47% eram analfabetos, 77,97% tinham o ensino 

fundamental completo, 65,21% possuíam o ensino médio completo e 31,47%, o 

superior completo. Na UF, esses percentuais eram, respectivamente, 5,11%, 

 

De acordo com o Atlas de Brasil (2013), a escolaridade da população adulta é 

nhecimento e também compõe o IDHM 

Expectativa de anos de estudo era de 10,50 

Santa Catarina registrou 10,13 
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Segue abaixo a tabela das escolas municipais por Regiões de CRAS: 

Unidades Escolares por Regiões de CRAS  - 2020 

Escola Bairro 

Centro II 

E.B.M. Osvaldo Galupo Morro do Horácio 

E.B.M. Vitor Miguel de Souza Itacorubi 

E.B.M.José Jacinto Cardoso Serrinha 

 

Centro II 

E.B.M. João Alfredo Rohr Córrego Grande 

E.B.M Acácio Garibaldi São Thiago Barra da Lagoa 

E.B.M..Costa da Lagoa Costa da Lagoa 

E.B.M. Henrique Veras Lagoa Conceição 

E.b.M. João Francisco Garcez Canto  Lagoa 

 

Cont. II E.B.M. Almirante Carvalhal Coqueiros 

 

Norte I 

E.B.M.Albertina Madalena Dias Vargem Grande 

E.B.M. Intendente Aricomedes da Silva Cachoeira do  Bom Jesus 

E.B.M.Luiz Cândido da Luz Vargem Bom Jesus 

E.B.M. Osmar Cunha Canasvieiras 

E.B.M.  Virgílio dos Reis Várzea Canasvieiras 

E.B.M Osvaldo Machado-Escola do 
Futuro 

Ponta das Canas 

 

Norte II 

E.B.M. Herondina Medeiros Zeferino Ingleses 

E.B.M. Maria Tomázia Coelho Santinho 

E.B.m. Antônio Paschoal Apóstolo Rio vermelho 

E.B.M Maria Conceição Nunes Rio Vermelho 

E.B.M.  Neuza Paula da Silveira Ingleses 

 



54 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Avenida Gustavo Richard (Passarela Nego Quirido), nº 5000, 2º andar. Centro - CEP: 88020-212| Florianópolis | SC 

gabinetesemaspmf@gmail.com – Telefone (48) 3324-1415 R. 222 

Unidades Escolares por Regiões de CRAS  - 2020 

Escola Bairro 

Norte III 

E.B.M. Mâncio Costa-Escola do Futuro Ratones 

E. B.M Marcolino José de Lima Sambaqui 

E.B.M. Donícia Maria da Costa Saco Grande 

E.B.M.José do Valle Pereira João Paulo 

E.B.M. Paulo Fontes Santo Antônio de Lisboa 

 

Sul I 

E.B.M. Beatriz de Souza Brito Pantanal 

E.B.M. Anísio Teixeira Costeira Pirajubaé 

E.B.M. Adotiva Libirato Valentim Costeira Pirajubaé 

 

Sul II 

E.B.M.Batista Pereira Alto Ribeirão 

E.B.M. Lupécio Belarmino da Silva Caeira da Barra do Sul 

E.B.M. Tapera- Escola do Futuro Tapera 

 

Sul III 

E.B.M. Brigadeiro Eduardo Gomes Campeche 

E.B.M. Dilma Lúcia dos Santos Armação Pântano do Sul 

E.B.M.José Amaro Cordeiro Morro das Pedras 

E.B.M. João Gonçalves Pinheiro Rio Tavares 

E.B.M. Costa de Dentro Costa de Dentro 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação/2020 
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2.5.3 – Habitação de Interesse Social  

 

  Nas últimas décadas, o município de Florianópolis tem experimentado um 

intenso processo de urbanização, passando de uma população de 187 mil 

habitantes em 1980 para 516.524 mil habitantes em 2021 (IBGE), com uma taxa de 

crescimento populacional no período muito superior à média nacional e do Estado 

de Santa Catarina. 

  A capital de Santa Catarina (SC), cujo território abrange a ilha e parte do 

continente, tem uma área de 674.844 km2. De acordo com os dados de 2010, último 

censo do IBGE, a população era de 421.240 pessoas, com uma densidade 

demográfica de 623,68 hab/km2. A estimativa da população para 2019 foi de 

500.973, significando que em 9 anos a população aumentou em 79.733 pessoas, ou 

18,93%.  

Florianópolis possui urbanização polinucleada, com vocação urbana em todos os 

distritos da Ilha. No continente o processo de ocupação foi intenso e devido ao 

grande crescimento populacional, conturbou-se com São José, sendo atualmente 

impossível distinguir com clareza o limite entre estes municípios.  

  As altas taxas de crescimento populacional de Florianópolis, São José, Palhoça 

e Biguaçu evidenciam a necessidade de um tratamento conjunto para políticas de 

desenvolvimento urbano, econômico e habitacional.  

  Um grande contingente habitacional apresenta vínculos trabalhistas com a 

capital, no entanto, devido ao preço da terra em Florianópolis, as populações que 

apresentam menores níveis de renda estabelecem residência nos municípios do 

entorno. De acordo com o IBGE 2000, Florianópolis recebe 3.385 habitantes 

economicamente ativos, provenientes de municípios vizinhos. 

  Este fenômeno reflete o "transbordamento" do núcleo polarizado sobre os 

municípios do entorno, transformando-os em redutos receptores de população de 

baixa renda. Isso é resultante dos elevados custos para a manutenção de famílias 

no espaço físico e social da capital; da dificuldade de acesso a áreas urbanizadas 

além do elevado custo da terra e da habitação. Sendo assim, em busca de moradia 

com preços mais acessíveis, há o deslocamento para os municípios vizinhos. Como 

estas famílias continuam mantendo forte vínculo econômico com a rede de serviços 

da capital amplia-se o volume de viagens intrarregionais, implicando também no 

aumento de custos para esta população quanto ao transporte. 



57 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Avenida Gustavo Richard (Passarela Nego Quirido), nº 5000, 2º andar. Centro - CEP: 88020-212| Florianópolis | SC 

gabinetesemaspmf@gmail.com – Telefone (48) 3324-1415 R. 222 

  Desta forma, faz-se necessária a realização de estudos para estabelecimento de 

alternativas regionais para universalizar o acesso à moradia, melhoria das condições 

de habitabilidade, de preservação ambiental e de qualificação dos espaços urbanos, 

aumentando a integração regional por meio de ação articulada entre os municípios.  

Estima-se que o déficit habitacional quantitativo em Florianópolis é de 

aproximadamente 7.842 domicílios, isto representa 13,85% das famílias de 0 a 3 

Salários-Mínimos do município.  

  De acordo com o Ministério das Cidades, os assentamentos precários englobam 

situações distintas de precariedade e irregularidade, não identificadas no déficit 

habitacional quantitativo e qualitativo, pois caracterizam necessidades de 

reassentamento/remanejamento   

 A espontaneidade do processo de ocupação, impondo um desenho urbanístico 

aleatório e caótico, fora dos padrões mínimos aceitáveis, a condição precária das 

habitações e da posse dos terrenos, a falta ou precariedade de infraestrutura urbana 

e de equipamentos sociais, e a violência conferem a estes locais territórios de 

exclusão.  

 

Distribuição de Renda da população de Florianópolis, por distrito 
DISTRITO 0 a 3 SM 3 a 5 SM 5 a 10 SM mais de 10 SM 

Sede (Ilha) 25,57% 13,84% 21,91% 38,68% 

Sede (Continente) 31,42% 14,59% 24,59% 29,40% 
Barra da Lagoa  44,67% 20,43% 22,45% 12,45% 
Cachoeira do Bom Jesus 46,86% 23,39% 20,13% 9,62% 
Campeche 30,88% 20,16% 28,53% 20,42% 
Canasvieiras 34,25% 17,99% 21,36% 26,40% 
Ingleses do Rio Vermelho 42,51% 22,12% 22,99% 12,38% 
Lagoa da Conceição 29,57% 16,46% 22,70% 31,27% 
Pântano do Sul 40,33% 21,63% 26,38% 11,66% 
Ratones 55,61% 22,45% 15,05% 6,89% 
Ribeirão da Ilha 39,91% 22,51% 25,33% 12,25% 
Santo Antônio de Lisboa 31,10% 17,57% 22,28% 29,05% 
Rio Vermelho 46,29% 25,43% 20,71% 7,56% 

SUB TOTAL 38,38% 19,89% 22,65% 19,08% 
Fonte: Elaborado pela VERTRAG a partir de dados do IBGE (2000) e Campanário (2007). 

 

 Para subsidiar o planejamento habitacional de Florianópolis, averiguando as 

necessidades de priorização de atendimento a estratos de rendas nos distritos de 

origem e tipologias que devem ser incentivadas, é importante simular a relação entre 

necessidades habitacionais X disponibilidades de áreas por distrito, baseado nas 
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projeções elaboradas por Paulo Campanário (2007) para os distritos de 

Florianópolis. É importante que sejam priorizadas habitações multifamiliares nos 

seguintes distritos: Sede (Ilha e Continente), Barra da Lagoa, Pântano do Sul, 

Ingleses e Ratones.  

 O documento contendo a Política Habitacional de Florianópolis, foi finalizado 

no ano de 2009, estabelecendo princípios, estratégias, programas e instrumentos 

para reverter o quadro de precariedades e déficit habitacional municipal. Tem como 

objetivos específicos: 

 Atender diretamente, com recursos públicos, demandas com renda familiar de 

até 5  SM (salários mínimos), tendo como prioridade famílias com renda de 

até 3SM; 

 Promover o atendimento de demandas com renda familiar   entre 5 e 10 SM, 

por meio de incentivos e/ou parcerias; 

 Integrar e articular as ações e programas estratégicos de fins habitacionais 

das esferas Municipal, Estadual e federal com as demais políticas urbanas e 

de inclusão social do município, com ênfase na geração de renda, na 

educação ambiental e no desenvolvimento urbano, inserido em uma visão 

regional na busca de solução para as questões habitacionais em âmbito 

metropolitano; 

 Orientar a atuação do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social e 

consolidar as demais instâncias de participação no setor habitacional; 

 Implementar e manter atualizado um sistema de informações do setor 

habitacional, integrado e articulado aos demais sistemas de informações do 

município, a fim de promover e apoiar ações desta política habitacional; 

  Incentivar a formação e a qualificação de agentes públicos e privados - de 

movimentos populares e de moradores, das universidades, das ONGs e das 

entidades empresariais; para contribuir e executar ações integrantes desta 

política habitacional; 

 Incentivar soluções alternativas, no âmbito arquitetônico e urbanístico, de 

acordo com as demandas específicas e condicionantes do meio físico de 

cada localidade, visando à qualidade paisagística e ambiental, `a luz do 

desenvolvimento sustentável, bem como o reassentamento de moradores de 
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áreas impróprias e em situação de risco e a recuperação do ambiente 

degradado; 

 Viabilizar soluções habitacionais que atendam à população em condições de 

vulnerabilidade de Florianópolis por meio do aproveitamento da infraestrutura 

e das edificações existentes no município, diminuindo o processo de expulsão 

da população de menor renda para áreas, na maioria das vezes, com precária 

infraestrutura e de preservação permanente; 

 Ampliar as parcerias com os setores públicos e privados para viabilizar a 

diversidade na oferta de habitações populares e implementar uma política de 

habitação social priorizando linhas de financiamento público e possibilitando o 

acesso à terra às diversas camadas sociais, principalmente, à população de 

baixa renda; 

  Utilizar os instrumentos e os recursos provenientes do Plano Diretor de 

município e do Estatuto da Cidade, a fim de garantir a regularização fundiária, 

urbanística e de edificações dos assentamentos precários e a 

desburocratização dos procedimentos de aprovação de empreendimentos de 

habitação de interesse social, inserindo-as no contexto da cidade e 

atendendo a padrões adequados de preservação ambiental e de qualidade 

urbana; 

 Estabelecer leis e parâmetros edilícios e urbanísticos específicos para as 

áreas de habitação de interesse social, incentivar a autoconstrução e o 

critério para a melhoria de habitações, uma vez que estes constituem em 

importantes instrumentos desta política habitacional; 

 Conferir os processos de revisão do Plano Diretor ênfase na questão 

Habitacional, com atualização dos instrumentos de controle e gestão da 

cidade como forma de alcançar a qualificação ambiental urbana; 

 Estabelecer canais permanentes de participação das comunidades e da 

sociedade organizada na formação, na implementação e no controle da 

aplicação dos recursos humanos, materiais e financeiros da política 

habitacional e nos seus programas específicos. 

  

          Destacam-se como atores sociais atuantes no contexto habitacional de 

Florianópolis: UFECO (União Florianopolitana de Entidades Comunitárias; NESSOP 
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(Núcleo de Estudos de Serviço Social e Organização Popular; ICOM ( Instituto 

Comunitário Grande Florianópolis; Fórum do Maciço CAAP (Centro de Assessoria e 

Autogestão Popular; SINDUSCON; FloripAmanhã; Moradia e Cidadania; Fórum da 

Cidade; FECOOHAS ( Federação Habitacional de Santa Catarina);  IAB (Instituto 

dos Arquitetos do Brasil; União por Moradia Popular de Santa Catarina; MTST 

(Movimentos dos Trabalhadores Sem Teto); CAPROM (Centro de Apoio e Promoção 

ao Migrante); CEDEP (Centro de Educação e Evangelização Popular., estas forças 

visam impulsionar a ação de resposta dos órgãos municipais responsáveis na 

garantia dos direitos dos cidadãos.  

O Plano Municipal de Habitação de interesse Social de Florianópolis apresenta 

diretrizes, programas, projetos, ações, metas e instrumentos para intervenção no 

intuito de expressar o entendimento dos governos locais e dos agentes sociais e 

institucionais em relação ao planejamento local do setor de habitação de interesse 

social, tomando por base os principais problemas habitacionais de Florianópolis. O 

PMHIS de Florianópolis, considerando o direcionamento da Constituição Federal, 

Estatuto das Cidades (Lei Federal 10.257/01), se fundamenta a partir dos seguintes 

princípios: 

 Da função social da cidade e propriedade; 

 Da moradia digna e adequada às demandas específicas; 

 Da sustentabilidade; 

 Da defesa da dignidade da pessoa humana; 

 Da gestão democrática e participativa da política habitacional; 

 Da compatibilidade e integração com demais esferas de governo; 

 Da provisão habitacional. 

 

 Conforme o art. 182 da Constituição Federal de 1988, regulamentado pelo 

Estatuto das Cidades (Lei 10.257/01) e pela Lei Federal 11.124/05, bem como pelo 

Plano Diretor Participativo de Florianópolis, o princípio da função social da cidade e 

propriedade é entendido como o direito à terra urbanizada e acessibilidade, ao 

trabalho, à cultura e ao lazer, à preservação e conservação do meio ambiente. Deve 

estar assegurada a recuperação e proteção dos ecossistemas e recursos ambientais 

existentes e garantidos a todos os habitantes um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, o respeito, a proteção e preservação dos principais marcos da paisagem 
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urbana, da cultura e da memória social, bem como a promoção da justiça social 

mediante ações que visem à erradicação da pobreza e da exclusão social, à 

redução das desigualdades sociais e da segregação socioespacial. A função social 

da cidade e da propriedade é cumprida quando os recursos e a riqueza são 

direcionados de forma justa, de modo a combater as situações de desigualdades 

econômica e social.  

O princípio de moradia digna é um direito universal e fato de inclusão social 

afirmado no Tratado dos Direitos Econômicos e Sociais da Organização das Nações 

Unidas, ratificado pelo Brasil em 1992 e incluído na Constituição federal em 2000. É 

compreendido como habitação localizada em terra urbanizada, com acesso a todos 

os serviços públicos essenciais por parte da população que deve estar abrangida 

por programas de geração de emprego e renda, e pela garantia ao morador da 

segurança na posse, devendo ser protegida e efetivada por meio de políticas 

específicas. Também deverão atender demandas específicas como aquelas de 

pessoas portadoras de deficiências (Lei Municipal 7.265/07), idosos carentes (Lei 

Municipal 6.724/05) e portadores de doenças crónicas (Lei Municipal 7.854/09). 

O princípio da sustentabilidade é entendido como aquele que contempla de 

forma integrada, harmoniosa e equilibrada: a economia, o meio ambiente, a justiça 

social, a diversidade cultural e a democracia política e institucional, visando garantir 

a qualidade de vida para presentes e futuras gerações. 

O princípio da defesa da igualdade da pessoa humana abrange a valorização 

e respeito à vida e à cidadania, reconhecendo e assegurando o atendimento 

humanizado a todas as pessoas, com respeito às diversas identidades religiosas, 

culturais, étnico-raciais, geracionais, de gênero, de orientação sexual e das pessoas 

com deficiência. 

O princípio da gestão democrática e participativa de política habitacional 

envolve a participação dos diferentes segmentos da sociedade em sua formulação, 

implementação, execução, acompanhamento e monitoramento, bem como a 

garantia da descentralização, controle social e transparência dos procedimentos 

decisórios. 

O princípio da compatibilidade e integração com as demais esferas de 

governo é entendido como a estruturação da nova concepção de política 

habitacional integrada das diferentes esferas de governo, estabelecida por meio da 
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coerência entre as políticas habitacionais em nível nacional e estadual, bem como 

com o Plano Nacional e Estadual de Habitação. 

O princípio da provisão habitacional está indicado na Política Habitacional de 

Florianópolis, no qual o poder público é o agente indispensável para: a regulação 

urbana; viabilizar a produção habitacional; provisão da moradia e a regularização 

dos assentamentos precários.  

 

 

2.5.4 – Assistência Social 

 

 2.5.4.1 Indicadores de Vulnerabilidade Social  

 

O termo vulnerabilidade social é de extrema importância para compreender 

os elementos diretamente relacionados às competências da assistência social e à 

organização do SUAS. A compreensão desse termo propicia a análise das relações 

entre as necessidades e demandas de proteção social em um determinado território 

e as possibilidades de respostas da política de assistência social, em termos de 

oferta de serviços, programas e benefícios à população. 

De acordo com a PNAS (2004), a vulnerabilidade social materializa-se nas 

situações que desencadeiam ou podem desencadear processos de exclusão social 

de famílias e indivíduos que vivenciem contexto de pobreza, privação (ausência de 

renda, precário ou nulo acesso a serviços públicos) e/ou fragilização de vínculos 

afetivos, relacionais e de pertencimento social, discriminações etárias, étnicas, de 

gênero ou por deficiência, dentre outras.  

A vulnerabilidade social possui significados variados, de acordo com as 

características de cada território, sendo fundamental na definição dos usuários, das 

competências e ações no âmbito da prevenção e da atenção especializada no 

SUAS. Compreender os territórios onde vivem e convivem as famílias e indivíduos 

em situação de vulnerabilidade social é fundamental, portanto, para o planejamento 

e a organização das ações do SUAS.  
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2.5.4.1.1 Famílias inseridas no Cadastro Único 

O Cadastro Único é um instrumento que identifica e caracteriza as famílias de 

baixa renda, inserindo as famílias que possuem renda mensal de até meio salário-

mínimo por pessoa e famílias com renda mensal total de até três salários-mínimos. 

No município de Florianópolis, em agosto de 2021 havia 38.817 famílias 

cadastradas no Cadastro Único, representando um total de 92.756 pessoas, 

distribuídas territorialmente da seguinte forma: 

 

Território Pessoas Famílias 
CRAS Centro I 5199 2319 
CRAS Centro II 12472 5808 
CRAS Continente I 8655 3340 
CRAS Continente II 6976 2792 
CRAS Norte I 11548 4380 
CRAS Norte II 15989 6048 
CRAS Norte III 7910 3065 
CRAS Sul I 8689 4014 
CRAS Sul II 6934 2723 
CRAS Sul III 7128 3132 
Situação de Rua 1256 1196 
Total 92756 38817 

Fonte: Base CADÚnico – agosto/2021 
 

Quanto a faixa de renda das famílias inseridas no Cadastro Único, 33,93% estão na 

chamada linha de pobreza, ou seja, possuem renda per capita de até R$ 178,00, 

como se pode constatar na tabela abaixo. 

 

Renda Per Capita 
Território Até R$ 89,00 R$ 89,01 a R$ 178,00 R$ 178,01 a 1/2 SM Acima de 1/2 SM 

CRAS Centro I 683 227 651 758 
CRAS Centro II 1053 445 1790 2520 
CRAS Continente I 882 363 1090 1005 
CRAS Continente II 594 292 929 977 
CRAS Norte I 975 443 1625 1337 
CRAS Norte II 1360 633 2239 1816 
CRAS Norte III 821 278 1010 956 
CRAS Sul I 737 359 1295 1623 
CRAS Sul II 781 265 912 765 
CRAS Sul III 561 287 1052 1232 
Situação de Rua 1131 1 15 49 
Total 9578 3593 12608 13038 
Fonte: Base CADÚnico – agosto/2021 
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O Programa Bolsa Família, que se constitui num programa de transferência 

de renda, tem uma cobertura de aproximadamente 20,29% das famílias cadastradas 

no CadÚnico no município. 

  Em relação à distribuição no município das famílias beneficiárias do Programa 

Bolsa Família, segue tabela por região de territórios dos CRAS: 

 

Beneficiários Programa Bolsa Família 
Território Pessoas Famílias 

CRAS Centro I 1464 552 
CRAS Centro II 2442 845 
CRAS Continente I 2204 709 
CRAS Continente II 1653 554 
CRAS Norte I 2574 813 
CRAS Norte II 4195 1341 
CRAS Norte III 1948 645 
CRAS Sul I 1831 625 
CRAS Sul II 1708 599 
CRAS Sul III 1357 476 
Situação de Rua 757 717 
Total 22133 7876 

                        Fonte: Base CADÚnico – agosto/2021 
 
 
  A região Norte II apresenta o maior percentual de famílias beneficiárias do Programa 

Bolsa Famílias com 17,03%, seguida pela região Centro II com 10,73%, Norte I com 

10,32%, Continente I com 9 %, Norte III com 8,19%, Sul I com 7,94%, Sul II com 7,61%, 

Continente II com 7,03%, Centro I com 7,01%, Sul III com 6,04%. Um dado que se destaca 

é que 9,10% dos beneficiários do Programa Bolsa Família estão ou estavam em situação de 

rua quando do preenchimento do Cadastro Único. 

 
 

2.5.4.1.2 Beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e Renda 

Mensal Vitalícia (RMV) 

 

A Renda Mensal Vitalícia (RMV) foi criada por meio da Lei nº 6.179/74 como 

benefício previdenciário destinado às pessoas maiores de 70 anos de idade ou 

inválidos, definitivamente incapacitados para o trabalho, que, em um ou outro caso, 

não exerciam atividades remuneradas e não auferiam rendimento superior a 60% do 

valor do salário mínimo. Além disso, não poderiam ser mantidos por pessoas de 
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quem dependiam, bem como não poderiam ter outro meio de prover o próprio 

sustento.  

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, foi definida em seu art. 

203, inciso V, a garantia de um benefício mensal no valor de um salário mínimo à 

pessoa com deficiência e ao idoso, independente de contribuição à Previdência 

Social, que não possuam meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida 

por sua família. Assim, enquanto o artigo 203 (fundamento legal do Benefício de 

Prestação Continuada) não era regulamentado, continuava em vigência a Lei nº 

6.179/1974. Com a regulamentação da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) 

que originou o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC), foi 

extinto o RMV, permanecendo o benefício apenas para os que já eram beneficiários. 

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é um benefício da Política de 

Assistência Social, instituído pela Constituição Federal de 1988 e regulamentado 

pela Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS; pelas Leis nº 12.435, de 

06/07/2011 e nº 12.470, de 31/08/2011, que alteram dispositivos da LOAS; pelos 

Decretos nº 6.214, de 26 de setembro de 2007, nº 6.564, de 12 de setembro de 

2008, nº 7.617, de 17 de novembro de 2011 e nº 8.805, de 07 de julho de 2016 e 

pela Portaria Conjunta MDS/INSS nº 1, de 03 de janeiro de 2017. 

Para acessar o BPC não é necessário ter contribuído com a Previdência 

Social, sendo um benefício individual, não vitalício e intransferível, que assegura a 

transferência mensal de 1 (um) salário mínimo ao idoso, com 65 (sessenta e cinco) 

anos ou mais, e à pessoa com deficiência, de qualquer idade, com impedimentos de 

longo prazo, de natureza física, mental, 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 o ter 

provido por sua família. A renda mensal familiar per capita deve ser inferior a ¼ (um 

quarto) do salário-mínimo vigente. 

Em Florianópolis, de acordo com as informações coletadas do Ministério da 

Cidadania em agosto de 2021, havia 4.885 pessoas beneficiárias ativas do BPC e 

RMV. 

Segue tabela com as informações sobre o número de beneficiários do BPC e 

RMV por território de CRAS. 
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Território BPC Idoso BPC PCD RMV TOTAL 
CRAS Centro I 140 242 9 391 
CRAS Centro II 199 284 18 501 
CRAS Continente I 187 333 9 529 
CRAS Continente II 168 248 9 425 
CRAS Norte I 211 239 8 458 
CRAS Norte II 313 355 9 677 
CRAS Norte III 113 219 9 341 
CRAS Sul I 111 188 6 305 
CRAS Sul II 91 186 1 278 
CRAS Sul III 173 239 13 425 
Outros Municípios 184 371 0 555 
Total 1890 2904 91 4885 

         Fonte: Ministério da Cidadania, agosto/2021. 
 

  Na tabela acima é possível observar que alguns beneficiários constam na 

listagem do Ministério da Cidadania como residentes no município de Florianópolis, 

no entanto quando observamos o endereço do beneficiário é possível identificar que 

residem em outros municípios do Estado. 

  Considerando apenas os beneficiários de Florianópolis, segue a distribuição 

por faixa etária dos beneficiários: 

 

BPC IDOSO 
Território 65 a 69 anos 70 a 79 anos 80 a 89 anos Acima de 90 anos Total 

CRAS Centro I 31 70 36 3 140 
CRAS Centro II 36 110 48 5 199 
CRAS Continente I 49 103 34 1 187 
CRAS Continente II 35 92 35 6 168 
CRAS Norte I 58 117 32 4 211 
CRAS Norte II 94 169 45 5 313 
CRAS Norte III 34 60 14 5 113 
CRAS Sul I 32 63 15 1 111 
CRAS Sul II 26 41 20 4 91 
CRAS Sul III 50 93 27 3 173 
Total 445 918 306 37 1706 
Fonte: Ministério da Cidadania, agosto/2021. 
 

  Com relação a faixa etária dos beneficiários do BPC Idoso a maior incidência 

é dos idosos entre 70 e 79 anos, representando 53,81% dos beneficiários, seguido 

pelos idosos entre 65 e 69 anos representando 26,08%, idosos entre 80 e 89 anos 
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representando 17,94% e idosos acima de 90 anos, representando 2,17% dos 

beneficiários. 

 

BPC PCD 
Território 0 a 11 anos 12 a 17 anos 18 a 59 anos 60 a 64 anos Acima de 65 anos Total 

CRAS Centro I 28 17 144 29 25 243 
CRAS Centro II 47 32 163 24 18 284 
CRAS Continente I 68 38 169 27 32 334 
CRAS Continente II 35 21 149 25 18 248 
CRAS Norte I 38 26 127 19 29 239 
CRAS Norte II 96 30 179 26 24 355 
CRAS Norte III 49 23 116 18 13 219 
CRAS Sul I 37 19 104 16 12 188 
CRAS Sul II 31 23 105 12 15 186 
CRAS Sul III 46 22 121 22 28 239 
Total 475 251 1377 218 214 2535 
Fonte: Ministério da Cidadania, agosto/2021. 
 

Referente ao BPC PCD observa-se que 28,64% dos beneficiários estão em 

idade escolar, sendo necessário garantir o acesso e permanência deste público no 

ensino regular.  

 

RMV 
Território 50 a 59 anos 60 a 69 anos 70 a 79 anos 80 a 89 anos Acima de 90 anos Total 

CRAS Centro I 1 5 0 1 2 9 
CRAS Centro II 3 7 5 1 2 18 
CRAS Continente I 2 2 3 2 0 9 
CRAS Continente II 5 4 0 0 0 9 
CRAS Norte I 2 3 2 0 1 8 
CRAS Norte II 2 2 0 2 3 9 
CRAS Norte III 2 2 0 1 4 9 
CRAS Sul I 0 2 3 0 1 6 
CRAS Sul II 1 0 0 0 0 1 
CRAS Sul III 4 5 2 0 2 13 
Total 22 32 15 7 15 91 
Fonte: Ministério da Cidadania, agosto/2021. 
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2.5.4.1.3 Beneficiários do Programa Renda Extra do Idoso

 

O Programa Renda Extra do Idoso foi instituído no município de Florianópolis 

no ano de 1998 por meio da Lei nº 5330/1988, como um programa de transferência 

de renda a idosos em situação especial de saúde.

O benefício de um 

familiar inferior a três salários

município de Florianópolis e possuam doença incapacitante.No mês de setembro de 

2021, 80 idosos receberam o benefício, sendo a maioria (66,25%) pertencentes ao 

sexo feminino. 

Fonte: Programa Renda Extra do Idoso, setembro/2021.

   

  Quanto a distribuição nos territórios, 17,50% residem na região Norte II, 

16,25% na região Continente II, seguido pelas regiões Continente I e Sul III, onde 

em ambas as regiões 12,50% dos 

CRAS Centro I
CRAS Centro II
CRAS Continente I
CRAS Continente II
CRAS Norte I
CRAS Norte II
CRAS Norte III
CRAS Sul I
CRAS Sul II
CRAS Sul III
Total 

 Fonte: Programa Renda Extra do Idoso, setembro/2021.
 

  No início do mês de novembro de 2021, 121 idosos aguardavam inserção no 

Programa. 
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2.5.4.1.3 Beneficiários do Programa Renda Extra do Idoso 

Renda Extra do Idoso foi instituído no município de Florianópolis 

no ano de 1998 por meio da Lei nº 5330/1988, como um programa de transferência 

de renda a idosos em situação especial de saúde. 

O benefício de um salário-mínimo mensal é concedido a idosos c

salários-mínimos, residem a no mínimo cinco anos no 

município de Florianópolis e possuam doença incapacitante.No mês de setembro de 

2021, 80 idosos receberam o benefício, sendo a maioria (66,25%) pertencentes ao 

Fonte: Programa Renda Extra do Idoso, setembro/2021. 

Quanto a distribuição nos territórios, 17,50% residem na região Norte II, 

16,25% na região Continente II, seguido pelas regiões Continente I e Sul III, onde 

em ambas as regiões 12,50% dos idosos residem. 
 

Teritório Idosos Percentual 
CRAS Centro I 6 7,50% 
CRAS Centro II 8 10,00% 
CRAS Continente I 10 12,50% 
CRAS Continente II 13 16,25% 
CRAS Norte I 4 5,00% 
CRAS Norte II 14 17,50% 
CRAS Norte III 3 3,75% 
CRAS Sul I 3 3,75% 
CRAS Sul II 9 11,25% 
CRAS Sul III 10 12,50% 

 80 100,00% 
Fonte: Programa Renda Extra do Idoso, setembro/2021. 

No início do mês de novembro de 2021, 121 idosos aguardavam inserção no 

53
Feminino

Masculino
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Renda Extra do Idoso foi instituído no município de Florianópolis 

no ano de 1998 por meio da Lei nº 5330/1988, como um programa de transferência 

mensal é concedido a idosos com renda 

, residem a no mínimo cinco anos no 

município de Florianópolis e possuam doença incapacitante.No mês de setembro de 

2021, 80 idosos receberam o benefício, sendo a maioria (66,25%) pertencentes ao 

 

Quanto a distribuição nos territórios, 17,50% residem na região Norte II, 

16,25% na região Continente II, seguido pelas regiões Continente I e Sul III, onde 

No início do mês de novembro de 2021, 121 idosos aguardavam inserção no 

Feminino

Masculino



69 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Avenida Gustavo Richard (Passarela Nego Quirido), nº 5000, 2º andar. Centro - CEP: 88020-212| Florianópolis | SC 

gabinetesemaspmf@gmail.com – Telefone (48) 3324-1415 R. 222 

 
 

2.5.4.1.4 Famílias atendidas nos Centros de Referência de Assistência Social – 

CRAS 

 

Os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) são unidades 

públicas responsáveis pela organização e oferta dos serviços de Proteção Social 

Básica, tendo como objetivo prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidades 

e riscos sociais nos territórios por meio do desenvolvimento de potencialidades e 

aquisições, do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, e da ampliação 

do acesso aos direitos de cidadania.  

 No decorrer de 2020 os Centros de Referência de Assistência Social 

realizaram 123.243 atendimentos a 30.046 pessoas.  

 

Fonte: Estatístico CRAS/2020. 

 

Do total de famílias atendidas, 1452 foram acompanhadas pela equipe do 

Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF, sendo que 956 

famílias já estavam em acompanhamento no ano de 2019. 
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Fonte: Estatístico CRAS/2020. 

 
 

Importante destacar que em 2020 houve redução no número de famílias 

acompanhadas passando de 1812 em 2019 para 1452 em 2020, o que representou uma 

redução de 19,87%, este fato ocorreu devido a pandemia de COVID-19 que acarretou em 

uma desordenada procura por atendimento nos CRAS, o que pode ser observado 

comparando o número de atendimentos realizados que passou de 54.332 em 2019 para 

123.243 em 2020, quase triplicando o número de atendimentos realizados.  

 
 

2.5.4.1.5 Crianças/Adolescentes atendidos nos Centros de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos  

 

  Ainda que o recorte de faixa etária na Tipificação Nacional de Serviços 

Socioassistenciais seja de 06 a 15 anos.  Ficou acordado que os Centros que 

executam serviços próprios atenderiam de 06 até 12 anos e as Entidades parceiras 

atenderiam de 06 a 15 anos.  

O serviço executado tem por foco a constituição de espaço de convivência, 

formação para a participação e cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da 

autonomia das crianças e adolescentes, a partir dos interesses, demandas e 

potencialidades dessa faixa etária. As intervenções são pautadas em experiências 

lúdicas, culturais e esportivas como formas de expressão, interação 
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aprendizagem,sociabilidade e proteção social. Propicia ainda experiências 

favorecedoras do desenvolvimento de sociabilidades e na prevenção de situações 

de risco social. 

O perfil ou caracterização da criança atendida e de sua família tem por objetivo 

subsidiar o planejamento das ações junto às Unidades, bem como subsidiar as ações de 

Proteção Social Básica coordenadas pelos CRAS no território de sua abrangência. 

Segue abaixo a tabela dos dados de atendimento referente aos Centros de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos: 

 

Idade Agronômica Itacorubi Costeira Tapera 
Monte 
Cristo 

Jardim 
Atlântico 

Total 

06 a 08 
anos 

3 8 6 1 8 10 36 

09 a 11 
anos 

43 42 36 25 23 14 183 

12 anos 13 16 4 6 7 6 52 

13 anos  4 11 2 9 8 2 36 

14 anos  4 9 3 2 4 2 24 

15 anos  0 1 3 3 0 0 7 

Total 67 87 54 46 50 34 338 

 
 

Do total de crianças e adolescentes atendidas pelo Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes, as crianças (entre 06 e 11 

anos), representam 64,79%. 

Importante destacar que no ano de 2020 as atividades presenciais nos 

CCFV´s ocorreram entre 10 de fevereiro e 16 de março. Por conta da pandemia de 

COVID-19, o Município publicou o decreto N. 21.347, onde todas as atividades 

coletivas foram canceladas. Tal medida teve validade até fevereiro do ano seguinte, 

onde as atividades presenciais passaram a ser planejadas para acontecer de forma 

gradativa, respeitando todas as normativas vigentes no momento. 

Cabe frisar, que mesmo com a paralisação das atividades presenciais, o 

atendimento às crianças foi mantido de forma remota, por meio de entrega de 

atividades impressas e também por meio de aplicativos. 

A oferta de Serviços para adolescentes não foi executada no exercício 2020, 

considerando que as atividades estavam planejadas para iniciar a partir de abril. 
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Das 338 crianças e adolescentes atendidos, 48,52% são do gênero masculino 

e 51,47% do gênero feminino. 

 

Gênero Agronômica Itacorubi Costeira Tapera Monte 
Cristo 

Jardim 
Atlântico 

Total 

Masculino 37 45 18 21 29 14 164 
Feminino 30 42 36 25 21 20 174 

Total 67 87 54 46 50 34 338 
 

No que concerne a questão da deficiência, foram atendidas apenas 03 

crianças que apresentavam algum tipo de deficiência. 

 

Deficiência Agronômica Itacorubi Costeira Tapera 
Monte 
Cristo 

Jardim 
Atlântico 

Total 

Sim 1 0 2 0 0 0 3  

Não 0 0 0 0 0 0 0  

Total 1 0 2 0 0 0 3 

 
 

No ano de 2020,17 Entidades Socioassistenciais ofertaram o SCFV por meio 

de celebração de termo de parceria com a Secretaria Municipal de Assistência 

Social - SEMAS. Entre fevereiro a dezembro de 2020 foram atendidas 2371 crianças 

e adolescentes, sendo que as entidades receberam R$ 3.882.597,65para a 

prestação deste serviço.  

 
 

2.5.4.2 – Indicadores de Risco Social 

 

Assim como a vulnerabilidade social, o conceito de risco social também é 

fundamental para compreender os elementos diretamente relacionados às 

competências da Assistência Social e à organização do SUAS. 

As Orientações Técnicas do CREAS (2011) definem que as situações de 

risco pessoal e social por violação de direitos se expressam na iminência ou 

ocorrência de eventos tais como violência intrafamiliar física e psicológica, 

abandono, negligência, abuso e exploração sexual, situação de rua, ato infracional, 

trabalho infantil, afastamento do convívio familiar e comunitário, idosos em situação 
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de dependência e pessoas com deficiência com agravos decorrente de isolamento 

social, dentre outros. 

 

2.5.4.2.1 Famílias atendidas com violação de direitos

 

Segundo registros do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a 

Famílias e Indivíduos, no ano de 2020, foram acompanhados 511 casos envolvendo 

situações de violação de direitos de 680 usuários. Sendo que 91,03% destes 

usuários são crianças e adolescentes, como se pode observar analisando a tabela 

dos usuários acompanhados por

 

Território 
CRAS Centro I 
CRAS Centro II 
CRAS Continente I 
CRAS Continente II 
CRAS Norte I 
CRAS Norte II 
CRAS Norte III 
CRAS Sul I 
CRAS Sul II 
CRAS Sul III 
Não informado 
Outros Municípios 
Outros Estados 
Total 

Fonte: Estatístico PAEFI/2020. 

 

Quanto ao sexo dos usuários predomina a incidência do sexo feminino 

representando 58,97% dos usuários acompanhados.

 

Fonte: Estatístico PAEFI/2020. 
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pessoas com deficiência com agravos decorrente de isolamento 

2.5.4.2.1 Famílias atendidas com violação de direitos 

Segundo registros do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a 

s e Indivíduos, no ano de 2020, foram acompanhados 511 casos envolvendo 

situações de violação de direitos de 680 usuários. Sendo que 91,03% destes 

usuários são crianças e adolescentes, como se pode observar analisando a tabela 

dos usuários acompanhados por faixa etária. 

0 a 11 anos 12 a 17 anos Adultos Não informado
35 24 2 
52 32 2 
45 30 1 
33 25 1 
35 34 2 
51 39 6 
41 48 4 
13 21 6 
10 14 4 
14 14 2 
4 4 1 
1 0 0 
0 0 0 

334 285 31 

sexo dos usuários predomina a incidência do sexo feminino 

representando 58,97% dos usuários acompanhados. 

274

401

5

Masculino Feminino Não informado
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pessoas com deficiência com agravos decorrente de isolamento 

Segundo registros do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a 

s e Indivíduos, no ano de 2020, foram acompanhados 511 casos envolvendo 

situações de violação de direitos de 680 usuários. Sendo que 91,03% destes 

usuários são crianças e adolescentes, como se pode observar analisando a tabela 

Não informado Total 
4 65 
2 88 
0 76 
2 61 
4 75 
3 99 
3 96 
4 44 
2 30 
4 34 
2 11 
0 1 
0 0 

30 680 

sexo dos usuários predomina a incidência do sexo feminino 
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Os usuários acompanhados foram vítimas de mais de um tipo de violação. 

Conforme pode ser observado na tabela de violações por território de CRAS. 
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CRAS Centro I 22 23 25 12 0 3 0 0 4 1 0 0 3 7 100 
CRAS Centro II 21 30 27 29 0 0 0 0 5 0 0 0 0 8 120 
CRAS Continente I 22 23 27 30 0 1 0 0 7 0 1 1 4 4 120 
CRAS Continente II 17 16 19 30 0 0 0 0 6 0 0 0 3 1 92 
CRAS Norte I 19 22 27 18 0 1 0 0 10 0 0 0 0 8 105 
CRAS Norte II 39 40 35 35 1 1 0 0 8 0 0 0 0 5 164 
CRAS Norte III 37 32 26 43 0 3 2 0 5 2 0 0 0 5 155 
CRAS Sul I 4 3 21 12 2 4 0 1 4 0 0 0 0 6 57 
CRAS Sul II 8 5 18 17 1 0 0 0 3 0 0 0 1 3 56 
CRAS Sul III 4 2 16 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11 40 
Não informado 3 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 16 
Outros municípios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Total 196 199 245 237 5 13 2 1 52 3 1 1 11 60 1026 
Fonte: Estatístico PAEFI/2020. 
 

  Analisando-se a tabela, verifica-se que a violação com maior incidência é 

exploração/abuso sexual (23,88%), seguida da negligência/abandono (23,10%), 

violência física (19,40%) e violência psicológica (19,10%). 

As regiões que mais se destacam Norte II com 164 violações e Norte III com 155 

violações. 

  Quanto aos responsáveis pela violação é possível identificar que em alguns 

casos o usuário foi vítima de mais de um agressor. 
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CRAS Centro I 23 20 1 3 4 12 0 0 0 0 0 14 77 
CRAS Centro II 15 26 12 2 1 8 0 1 1 2 0 25 93 
CRAS Continente I 22 34 8 0 4 8 0 3 2 3 2 13 99 
CRAS Continente II 22 27 5 0 5 6 0 0 1 1 0 14 81 
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Território  
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CRAS Norte I 25 20 8 1 0 7 0 2 0 0 0 28 91 
CRAS Norte II 43 39 9 1 2 11 1 2 1 3 1 21 134 
CRAS Norte III 35 46 3 0 5 15 0 2 0 3 0 16 125 
CRAS Sul I 11 12 8 0 3 3 1 5 1 1 1 10 56 
CRAS Sul II 7 11 3 0 0 10 0 1 0 1 2 6 41 
CRAS Sul III 13 8 3 0 3 9 0 0 0 0 0 7 43 
Não informado 1 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 11 
Outros municípios 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Total 218 248 60 9 27 89 2 16 6 14 6 157 852 

          Fonte: Estatístico PAEFI/2020. 

 

  Analisando a tabela constata-se que os maiores agressores são os pais, 

que juntos representam 54,69% dos agressores. 

 

2.5.4.2.2 Adolescente autor de ato infracional 

 

O número de adolescentes envolvidos em ato infracional que demandam 

ações do Serviço de Acompanhamento de Medidas Socioeducativas de Prestação 

de Serviços Comunitários – PSC e de Liberdade Assistida - LA representa uma 

informação importante de situação de risco, e a identificação de sua incidência junto 

aos territórios do município possibilita a programação de ações de caráter preventivo 

junto às famílias e população local.  

Do total de 103 adolescentes que foram inseridos no acompanhamento do 

serviço LA/PSC em 2020, 13,59% são da região Continente II, seguido das regiões 

Continente I e Norte II com 11,65% dos casos. Um dado que se destaca é a 

quantidade de registros sem informação do local de residência do adolescente. 

 

Território Adolescentes Percentual 

CRAS Centro I 6 5,83% 
CRAS Centro II 8 7,77% 
CRAS Continente I 12 11,65% 
CRAS Continente II 14 13,59% 
CRAS Norte I 8 7,77% 
CRAS Norte II 12 11,65% 
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Território

CRAS Norte III
CRAS Sul I
CRAS Sul II
CRAS Sul III
Outros Municípios
Não informado
Total 

Fonte: Estatístico LA/PSC 2020. 
 

Dos 103 adolescentes e jovens inseridos no acompanhamento do serviço, 73 

são do sexo masculino, representando 70,87% dos acompanhamentos, apenas 17 

são do sexo feminino, representando 16,50%, em 12,62% o sexo não foi informado. 

 

Fonte: Estatístico LA/PSC 2020. 
 
 
 

Quanto a faixa etária dos adolescentes/jovens acompanhados pelo serviço, 

75,73% estão na faixa etária entre 17 e 20 anos.

 

Território 

CRAS Centro I 
CRAS Centro II 
CRAS Continente I 
CRAS Continente II 
CRAS Norte I 
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Território Adolescentes Percentual 

CRAS Norte III 10 9,71% 
CRAS Sul I 9 8,74% 
CRAS Sul II 3 2,91% 
CRAS Sul III 6 5,83% 

Municípios 1 0,97% 
Não informado 14 13,59% 

103 100,00% 

Dos 103 adolescentes e jovens inseridos no acompanhamento do serviço, 73 

são do sexo masculino, representando 70,87% dos acompanhamentos, apenas 17 

o, representando 16,50%, em 12,62% o sexo não foi informado. 

Quanto a faixa etária dos adolescentes/jovens acompanhados pelo serviço, 

75,73% estão na faixa etária entre 17 e 20 anos. 
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Dos 103 adolescentes e jovens inseridos no acompanhamento do serviço, 73 

são do sexo masculino, representando 70,87% dos acompanhamentos, apenas 17 

o, representando 16,50%, em 12,62% o sexo não foi informado.  
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Território 
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CRAS Norte II 1 0 3 1 5 1 0 1 12 
CRAS Norte III 0 3 0 2 2 2 0 1 10 
CRAS Sul I 0 0 3 3 1 1 1 0 9 
CRAS Sul II 0 0 3 0 0 0 0 0 3 
CRAS Sul III 0 2 1 2 1 0 0 0 6 
Outros Municípios 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Não informado 0 0 0 0 0 1 0 13 14 
Total 2 7 19 20 24 15 1 15 103 

                   Fonte: Estatístico LA/PSC 2020. 

 

Em relação ao tipo de ato infracional, os dados do Serviço de 

Acompanhamento mostram que 55,56% dos casos envolvem tráfico de 

entorpecentes. 
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CRAS Centro I 1 0 0 0 0 4 0 0 0 1 6 
CRAS Centro II 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 8 
CRAS Continente I 1 0 0 0 2 7 0 0 0 4 14 
CRAS Continente II 2 0 0 0 1 8 2 1 0 0 14 
CRAS Norte I 0 0 0 1 3 3 0 0 0 1 8 
CRAS Norte II 1 1 0 0 0 9 0 0 0 1 12 
CRAS Norte III 0 0 1 0 0 7 0 0 0 2 10 
CRAS Sul I 0 0 0 1 0 8 0 0 0 1 10 
CRAS Sul II 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 
CRAS Sul III 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 6 
Outros Municípios 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Não informado 0 0 0 0 0 1 0 0 0 13 14 
Total 5 1 1 2 9 59 2 1 1 24 106 

                           Fonte: Estatístico LA/PSC 2020. 
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2.5.4.2.3 Crianças e adolescentes em situação de acolhimento 

 

O serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes é 

destinado a indivíduos com vínculos rompidos ou fragilizados, com o objetivo de 

garantir proteção integral. 

No ano de 2021, o Município possuía 10 Unidades de Acolhimento 

Institucional para crianças e adolescentes, sendo duas governamentais com 

capacidade para acolher 33 crianças e adolescentes com a faixa etária de 07 a 17 

anos e oito cofinanciadas. 

 

Unidades de Acolhimento Capacidade de 
Atendimento 

Casa de Acolhimento Darcy Vitória de Brito/CCEA 08 

Núcleo de Recuperação e Reabilitação de Vidas-NURREVI 10 

Casa Lar Emaus/Ação Social Missão 10 

Casa Lar Luz do Caminho 10 

Lar Nossa Senhora do Carmo/OSCOPAC 20 

Lar Recanto do Carinho 14 

Lar São Vicente de Paulo/IDES 20 

Lar Seara da Esperança/SERTE 10 

Casa de Acolhimento Municipal para meninas 20 

Casa de Acolhimento Municipal para meninos 10 
 

As entidades que executam o serviço de acolhimento receberam em 2020 um 

total de R$ 1.823.252,42 para a prestação deste serviço.  

No decorrer do ano de 2020 foram acolhidas no município um total de 223 

crianças/adolescentes, sendo 60,54% do sexo masculino e 39,46% do sexo 

feminino.  

 

 
Fonte: Relatório Estatístico dos Serviços de Acolhimento/2020. 

135

88 Masculino

Feminino
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Quanto a faixa etária das crianças e adolescentes acolhidas, prevalece o 

acolhimento de crianças de 0 a 6 anos (35,43%), seguida de adolescentes entre 12 

a 15 anos (26,01%).  

 

Idade Total Percentual 
De 0 a 6 anos 79 35,43% 
De 7 a 11 anos 35 15,70% 
De 12 a 15 anos 58 26,01% 
De 16 a 17 anos 44 19,73% 
18 anos  7 3,14% 
Total  223 100,00% 

                                        Fonte: Relatório Estatístico dos Serviços de Acolhimento/2020. 
 

Com relação a procedência das crianças e adolescentes acolhidas por área 

de abrangência do CRAS, 14,35% residiam na região Centro II; 10,76% nas regiões 

Continente II e Norte II e 10,31% nas regiões Centro I e Norte I. 

 

Território Total Percentual 
CRAS Centro I 23 10,31% 
CRAS Centro II 32 14,35% 
CRAS Continente I 13 5,83% 
CRAS Continente II 24 10,76% 
CRAS Norte I 23 10,31% 
CRAS Norte II 24 10,76% 
CRAS Norte III 21 9,42% 
 CRAS Sul I 8 3,59% 
CRAS Sul II 4 1,79% 
CRAS Sul III 2 0,90% 
Outros municípios de SC 7 3,14% 
Outros Estados 13 5,83% 
Outros países 4 1,79% 
Não informado 25 11,21% 
Total 223 100,00% 

                                Fonte: Relatório Estatístico dos Serviços de Acolhimento/2020. 
 

Em relação ao motivo que demandou o acolhimento, tem destaque a 

negligência com 22,96%, seguido por uso de substância psicoativas pelos 

responsáveis com 10,89%, violência física 8,17% e ato infracional 7,78%. 
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MOTIVO DO ACOLHIMENTO  Total Percentual 
Negligência 59 22,96% 
Uso de substância psicoativas pelos responsáveis 28 10,89% 
Violência física 21 8,17% 
Ato infracional 20 7,78% 
Transferência de Abrigo 18 7,00% 
Situação de rua  17 6,61% 
Abandono 16 6,23% 
Violência Sexual 15 5,84% 
6DP- sem especificação do motivo 12 4,67% 
Residindo sem responsável legal 5 1,95% 
Reclusão dos genitores  4 1,56% 
Adoção à brasileira 4 1,56% 
Devolução de criança 3 1,17% 
Desistência de Adoção 3 1,17% 
Conflito Familiar 3 1,17% 
Falta de condições de cuidado 2 0,78% 
Ameaça de morte 1 0,39% 
Envolvimento com tráfico 1 0,39% 
Violência Psicológica 1 0,39% 
Acolhido com a mãe 1 0,39% 
Outros 13 5,06% 
Não informado 10 3,89% 
TOTAL 257 100,00% 

               Fonte: Relatório Estatístico dos Serviços de Acolhimento/2020. 
 

2.5.4.2.4 Mulher em situação de Violência 

  As informações relativas à violência contra a mulher são procedentes dos 

registros do Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de 

Violência – CREMV relativos aos casos de mulheres atendidas pelo Serviço 

Especializado. 

  No ano de 2020, 307 mulheres em situação de violência foram atendidas pelo 

CREMV. 

  Em relação à procedência das 307 mulheres atendidas no CREMV em 2020, 

21,82% são da região Norte II, com 67 casos; 11,40% são da região Sul III, com 35 

casos; e em 31 casos não foi informado o local de residência da usuária. 
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Território  Mulheres Atendidas Percentual 
CRAS Centro I 15 4,89% 
CRAS Centro II 31 10,10% 
CRAS Continente I 17 5,54% 
CRAS Continente II 17 5,54% 
CRAS Norte I 22 7,17% 
CRAS Norte II 67 21,82% 
CRAS Norte III 18 5,86% 
CRAS Sul I 22 7,17% 
CRAS Sul II 21 6,84% 
CRAS Sul III 35 11,40% 
Situação de Rua 4 1,30% 
Outros Municípios 6 1,95% 
Outros Estados 1 0,33% 
Não informado 31 10,10% 
Total 307 100,00% 

                                 Fonte: Estatístico CREMV/2020 
 

Quanto à faixa etária das mulheres, é possível observar que a maior 

incidência se encontra na faixa etária de 30 a 39 anos, com 30,29% das mulheres; 

seguida das mulheres entre 18 a 29 anos, com 22,80%; e entre 40 a 49 anos com 

19,87%. 
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CRAS Centro I 6 5 3 0 0 1 15 
CRAS Centro II 10 7 4 7 3 0 31 
CRAS Continente I 4 2 4 5 0 2 17 
CRAS Continente II 3 3 5 4 1 1 17 
CRAS Norte I 5 6 4 2 2 3 22 
CRAS Norte II 19 18 18 3 6 3 67 
CRAS Norte III 3 8 2 3 1 1 18 
CRAS Sul I 5 12 4 0 1 0 22 
CRAS Sul II 4 8 3 3 1 2 21 
CRAS Sul III 2 18 9 2 2 2 35 
Situação de Rua 2 1 1 0 0 0 4 
Outros Municípios 2 2 2 0 0 0 6 
Outros Estados 1 0 0 0 0 0 1 
Não informado 4 3 2 0 0 0 31 
Total 70 93 61 29 17 15 307 

                           Fonte: Estatístico CREMV/2020 
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   Quanto a escolaridade, 33,22% não informaram o grau de escolaridade, 

20,20% possuem o ensino médio completo; 8,79% possuem ensino superior 

completo e 8,47% possuem ensino médio incompleto. 
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CRAS Centro I 0 1 0 2 2 2 2 1 5 15 
CRAS Centro II 4 5 4 1 5 2 2 5 3 31 
CRAS Continente I 0 1 2 3 4 1 0 1 5 17 
CRAS Continente II 0 1 2 1 6 0 2 1 4 17 
CRAS Norte I 0 1 2 3 5 3 0 0 8 22 
CRAS Norte II 1 8 1 5 16 6 6 3 21 67 
CRAS Norte III 0 2 0 2 4 2 2 1 5 18 
CRAS Sul I 0 6 2 0 2 1 3 1 7 22 
CRAS Sul II 0 4 0 1 7 1 0 0 8 21 
CRAS Sul III 0 1 0 6 8 1 8 2 9 35 
Situação de Rua 0 1 1 1 0 1 0 0 0 4 
Outros Municípios 0 0 0 1 2 1 0 1 1 6 
Outros Estados 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Não informado 0 2 0 0 1 1 2 0 25 31 
Total 5 33 14 26 62 22 27 16 102 307 

           Fonte: Estatístico CREMV/2020 
 

  Com relação a fonte de renda, 40,39% das mulheres declararam possuir 

alguma fonte de renda e 26,06% informaram estar desempregadas. 
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CRAS Centro I 4 0 0 6 0 5 15 
CRAS Centro II 2 0 7 14 6 2 31 
CRAS Continente I 4 0 0 5 3 5 17 
CRAS Continente II 2 0 2 2 6 5 17 



83 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Avenida Gustavo Richard (Passarela Nego Quirido), nº 5000, 2º andar. Centro - CEP: 88020-212| Florianópolis | SC 

gabinetesemaspmf@gmail.com – Telefone (48) 3324-1415 R. 222 

Território  
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CRAS Norte I 2 0 2 7 5 6 22 
CRAS Norte II 14 0 5 17 12 19 67 
CRAS Norte III 3 0 0 3 5 7 18 
CRAS Sul I 5 0 3 6 2 6 22 
CRAS Sul II 2 0 1 8 3 7 21 
CRAS Sul III 9 1 2 5 7 11 35 
Situação de Rua 0 0 0 3 1 0 4 
Outros Municípios 2 0 0 2 1 1 6 
Outros Estados 0 0 0 0 0 1 1 
Não informado 0 0 0 2 1 28 31 
Total 49 1 22 80 52 103 307 

                              Fonte: Estatístico CREMV/2020 
 

  A maioria das mulheres (43,32%) possuem filhos menores de 18 anos; 

11,07% possuem filhos maiores de 18 anos; 5,86% possuem filhos tanto maiores 

quanto menores de 18 anos e 13,68% não possuem filhos. 
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CRAS Centro I 8 0 1 3 3 15 
CRAS Centro II 12 6 0 9 4 31 
CRAS Continente I 2 4 3 3 5 17 
CRAS Continente II 8 4 0 0 5 17 
CRAS Norte I 16 2 0 1 3 22 
CRAS Norte II 36 8 4 7 12 67 
CRAS Norte III 10 1 2 2 3 18 
CRAS Sul I 9 2 3 4 4 22 
CRAS Sul II 6 4 3 0 8 21 
CRAS Sul III 14 2 2 7 10 35 
Situação de Rua 2 0 0 2 0 4 
Outros Municípios 5 0 0 1 0 6 
Outros Estados 1 0 0 0 0 1 
Não informado 4 1 0 3 23 31 
Total 133 34 18 42 80 307 

 Fonte: Estatístico CREMV/2020 
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  Do total de mulheres atendidas, 28,99% declararam possuir dependência 

financeira; 27,36% não possuem dependência financeira e 43,65% não foi 

informado. 

 
 

Fonte: Estatístico CREMV/2020 
 

Das mulheres atendidas pelo CREMV, 53,75% registraram Boletim de 

Ocorrência referente a violência sofrida; 14,66% não registraram e 31,60% não há 

informação. 

Do total de mulheres atendidas, 61,89% das mulheres foram vítimas de 

violência psicológica, 57,65% de violência intrafamiliar e 44,95% vítimas de violência 

física. Importante destacar que o número de violências registradas é superior ao 

número de mulheres atendidas, isto ocorre porque em algumas situações a mulher é 

vítima de mais de um tipo de violência.
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Do total de mulheres atendidas, 28,99% declararam possuir dependência 

financeira; 27,36% não possuem dependência financeira e 43,65% não foi 
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Ocorrência referente a violência sofrida; 14,66% não registraram e 31,60% não há 

Do total de mulheres atendidas, 61,89% das mulheres foram vítimas de 

gica, 57,65% de violência intrafamiliar e 44,95% vítimas de violência 

física. Importante destacar que o número de violências registradas é superior ao 

número de mulheres atendidas, isto ocorre porque em algumas situações a mulher é 
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CRAS Centro I 9 6 10 2 1 0 1 0 4 33 
CRAS Centro II 21 16 24 18 6 0 8 0 4 97 
CRAS Continente I 11 8 11 10 3 0 4 1 4 52 
CRAS Continente II 9 7 11 6 1 0 2 0 5 41 
CRAS Norte I 15 10 13 6 1 0 1 2 5 53 
CRAS Norte II 47 35 47 34 4 1 16 0 15 199 
CRAS Norte III 11 12 13 7 2 0 2 0 2 49 
CRAS Sul I 12 9 12 8 1 0 3 1 7 53 
CRAS Sul II 13 12 12 9 2 0 3 1 6 58 
CRAS Sul III 18 12 23 17 6 0 7 0 7 90 
Situação de Rua 1 2 4 4 0 0 1 0 0 12 
Outros Municípios 5 5 5 4 1 0 1 0 0 12 
Outros Estados 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 
Não informado 4 3 4 0 3 0 1 26 0 41 
Total 177 138 190 125 31 1 50 31 59 793 

                   Fonte: Estatístico CREMV/2020 

    Referente ao tempo em que as mulheres estão vivenciando situações 

de violência, 41,37% declaram serem vítimas de violência por um período superior a 

1 ano. Apenas 0,98% das mulheres relataram estarem sendo vítima de violência por 

um período inferior a 01 ano e 3,58% declararam serem vítimas de violência por 

uma situação pontual. 
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CRAS Centro I 0 0 1 0 2 0 3 9 15 
CRAS Centro II 1 0 1 7 5 0 4 13 31 
CRAS Continente I 0 1 3 2 4 0 2 5 17 
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Território  

CRAS Continente II
CRAS Norte I 
CRAS Norte II 
CRAS Norte III 
CRAS Sul I 
CRAS Sul II 
CRAS Sul III 
Situação de Rua 
Outros Municípios
Outros Estados 
Não informado 
Total 

                       Fonte: Estatístico CREMV/2020

 

  Apesar do elevado número de mulheres estarem vivenciando situações de 

violência por um longo período de tempo, 

tipo de medida protetiva. 

                  Fonte: Estatístico CREMV/2020
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CRAS Continente II 0 0 1 4 2 1 1 8 
1 0 1 0 4 1 1 14 
1 1 2 6 11 4 6 36 
1 0 2 1 4 1 1 8 
1 0 0 1 5 1 1 13 
2 0 1 1 1 0 3 13 
1 0 4 0 8 2 3 17 
1 1 1 0 1 0 0 0 

Outros Municípios 0 0 1 1 2 0 0 2 
1 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 1 1 0 0 0 28 

11 3 19 24 49 10 25 166
Fonte: Estatístico CREMV/2020 

Apesar do elevado número de mulheres estarem vivenciando situações de 

violência por um longo período de tempo, apenas 29,32% declararam possuir algum 

Fonte: Estatístico CREMV/2020 
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Apesar do elevado número de mulheres estarem vivenciando situações de 

apenas 29,32% declararam possuir algum 

 

NÃO INFORMADO
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No ano de 2020, 59 mulheres foram acolhidas na Casa de Passagem para 

Mulheres em situação de violência ou situação de rua. Destas, 16,95% eram 

oriundas da região do Centro I; seguidas pelas regiões do Centro II e Norte II, com 

11,86%; e Sul I com 10,17%, conforme tabela: 

Território Mulheres Percentual 
CRAS Centro I 10 16,95% 
CRAS Centro II 7 11,86% 
CRAS Continente I 4 6,78% 
CRAS Continente II 4 6,78% 
CRAS Norte I 0 0,00% 
CRAS Norte II 7 11,86% 
CRAS Norte III 2 3,39% 
CRAS Sul I 6 10,17% 
CRAS Sul II 2 3,39% 
CRAS Sul III 4 6,78% 
Outros municípios 1 1,69% 
Outros Estados 4 6,78% 
Outros países 1 1,69% 
Não informado 7 11,86% 
Total 59 100,00% 

                      Fonte: Estatístico Casa de Passagem para Mulheres/2020 
 
 

  Com relação à faixa etária das mulheres acolhidas, 45,76% das mulheres 

possuíam entre 18 e 29 anos; 27,12% entre 30 e 39 anos; 13,56% entre 40 e 49 

anos; 8,47% entre 50 e 59 anos e 3,39% possuíam acima de 60 anos.  
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CRAS Centro I 7 1 2 0 0 0 10 
CRAS Centro II 3 3 1 0 0 0 7 
CRAS Continente I 3 0 0 1 0 0 4 
CRAS Continente II 1 1 0 1 1 0 4 
CRAS Norte I 0 0 0 0 0 0 0 
CRAS Norte II 3 1 1 1 1 0 7 
CRAS Norte III 0 0 0 1 0 1 2 
CRAS Sul I 2 3 1 0 0 0 6 
CRAS Sul II 1 0 0 1 0 0 2 
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CRAS Sul III 2 2 0 0 0 0 4 
Outros municípios 0 1 0 0 0 0 1 
Outros Estados 2 1 1 0 0 0 4 
Outros países 0 1 0 0 0 0 1 
Não informado 3 2 2 0 0 0 7 
Total 27 16 8 5 2 1 59 

               Fonte: Estatístico Casa de Passagem para Mulheres/2020 

 
 

  Quanto à escolaridade, 40,68%% não concluiu o ensino médio; e apenas 

5,08% possuem nível superior completo.  
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CRAS Centro I 2 2 1 3 1 1 0 10 
CRAS Centro II 0 1 2 1 1 0 2 7 
CRAS Continente I 1 1  0 1 0 0 1 4 
CRAS Continente II 1 0 1 1 0 0 1 4 
CRAS Norte I 0 0 0 0 0 0 0 0 
CRAS Norte II 2 0 3 1 0 0 1 7 
CRAS Norte III 1 0 0 0 0 0 1 2 
CRAS Sul I 0 0 1 1 1 2 1 6 
CRAS Sul II 0 0 0 1 0 0 1 2 
CRAS Sul III 1 0 1 2 0 0 0 4 
Outros municípios 0 0 0 0 0 0 1 1 
Outros Estados 1 0 0 2 0 0 1 4 
Outros países 0 0 0 1 0 0 0 1 
Não informado 1 0 1 0 0 0 5 7 
Total 10 4 10 14 3 3 15 59 

      Fonte: Estatístico Casa de Passagem para Mulheres/2020 
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  Do total de mulheres acolhidas em 2020, 21 delas foram acolhidas na Casa 

de passagem juntamente com seus filhos.

 

   Fonte: Estatístico Casa de Passagem para Mulheres/2020

 
 

  Quanto ao motivo do acolhimento, a grande maioria das mulheres (66,10%) 

foram acolhidas devido a violência intrafamiliar e 30,51% devido a encontrar

situação de rua. Cabe destacar que uma 

de violência vivenciada. 
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Do total de mulheres acolhidas em 2020, 21 delas foram acolhidas na Casa 

de passagem juntamente com seus filhos. 

Fonte: Estatístico Casa de Passagem para Mulheres/2020 

Quanto ao motivo do acolhimento, a grande maioria das mulheres (66,10%) 

foram acolhidas devido a violência intrafamiliar e 30,51% devido a encontrar

situação de rua. Cabe destacar que uma mulher foi acolhida em função de dois tipos 
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Do total de mulheres acolhidas em 2020, 21 delas foram acolhidas na Casa 

 

Quanto ao motivo do acolhimento, a grande maioria das mulheres (66,10%) 

foram acolhidas devido a violência intrafamiliar e 30,51% devido a encontrar-se em 
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Outros municípios 0 0 0 1 0 1 
Outros Estados 3 0 2 0 0 5 
Outros países 0 0 1 0 0 1 
Não informado 3 0 4 0 0 7 
Total 39 1 18 1 1 60 

                     Fonte: Estatístico Casa de Passagem para Mulheres/2020 

 

  Do total de mulheres acolhidas, 52,54% foram agredidas pelo atual 

companheiro. 

 

Território 
Companheiro/ 

cônjuge 
Ex-companheiro/ 

ex-cônjuge 
Outro 

familiar 
Não se 
aplica 

Não 
informado Total 

CRAS Centro I 5 0 0 5 0 10 
CRAS Centro II 6 0 0 1 0 7 
CRAS Continente I 4 0 0 0 0 4 
CRAS Continente II 1 1 1 1 0 4 
CRAS Norte I 0 0 0 0 0 0 
CRAS Norte II 4 0 1 2 0 7 
CRAS Norte III 1 0 0 1 0 2 
CRAS Sul I 3 1 1 1 0 6 
CRAS Sul II 1 0 0 1 0 2 
CRAS Sul III 2 0 1 0 1 4 
Outros municípios 0 0 0 1 0 1 
Outros Estados 3 0 0 1 0 4 
Outros países 0 0 0 1 0 1 
Não informado 1 1 0 5 0 7 
Total 31 3 4 20 1 59 
Fonte: Estatístico Casa de Passagem para Mulheres/2020 
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2.5.4.2.5 População em Situação de Rua

  

Segundo dados da base do CadÚnico

pessoas em situação de rua inseridas no CadÚnico, sendo 717 beneficiários do 

Programa Bolsa Família. 

No período de Janeiro a dezembro de 2020, o Centro Pop (Serviço 

Especializado para População em Situação de Rua e Abordagem Social) atenderam 

um total de 1377 pessoas em situação de rua, sendo 1134 do sexo masculino e 243 

do sexo feminino. 

   Fonte: Estatístico Centro Pop, 2020.
 
 

Quanto à faixa etária dos usuários atendidos pelas equipes do Centro Pop, 

28,25% estão na faixa etária entre 30 e 39 anos

anos, representando 24,98% dos usuários. 

 

Faixa Etária
0 a 11 anos 
12 a 15 anos 
16 e 17 anos 
18 a 29 anos 
30 a 39 anos 
40 a 49 anos 
50 a 59 anos 
acima de 60 anos
Não informado 
Total 

                         Fonte: Estatístico Centro Pop, 2020.

17,65%

Masculino
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2.5.4.2.5 População em Situação de Rua 

Segundo dados da base do CadÚnico, em agosto de 2021, 

pessoas em situação de rua inseridas no CadÚnico, sendo 717 beneficiários do 

No período de Janeiro a dezembro de 2020, o Centro Pop (Serviço 

Especializado para População em Situação de Rua e Abordagem Social) atenderam 

l de 1377 pessoas em situação de rua, sendo 1134 do sexo masculino e 243 

Fonte: Estatístico Centro Pop, 2020. 

Quanto à faixa etária dos usuários atendidos pelas equipes do Centro Pop, 

28,25% estão na faixa etária entre 30 e 39 anos, seguido pela faixa etária de 40 a 49 

anos, representando 24,98% dos usuários.  

Faixa Etária Pessoas em Situação de Rua Percentual
42 3,05%
8 0,58%
6 0,44%

307 22,29%
389 28,25%
344 24,98%
184 13,36%

acima de 60 anos 88 6,39%
9 0,65%

1377 100,00%
Fonte: Estatístico Centro Pop, 2020. 

82,35%

17,65%

Masculino Feminino
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em agosto de 2021, havia 1256 

pessoas em situação de rua inseridas no CadÚnico, sendo 717 beneficiários do 

No período de Janeiro a dezembro de 2020, o Centro Pop (Serviço 

Especializado para População em Situação de Rua e Abordagem Social) atenderam 

l de 1377 pessoas em situação de rua, sendo 1134 do sexo masculino e 243 

 

Quanto à faixa etária dos usuários atendidos pelas equipes do Centro Pop, 

, seguido pela faixa etária de 40 a 49 

Percentual 
3,05% 
0,58% 
0,44% 

22,29% 
28,25% 
24,98% 
13,36% 
6,39% 
0,65% 

100,00% 
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  No período de janeiro a dezembro de 2020, as unidades de acolhimento 

municipais específicas para atendimento à população em situação de rua  

acolheram 119 pessoas, sendo 105 homens, 13 mulheres e uma mulher transexual. 

 

Naturalidade Total Percentual 
Florianópolis 13 10,92% 
Outro Município do Estado 22 18,49% 
Outro Estado 73 61,34% 
Outro País 11 9,24% 

TOTAL 119 100,00% 
                Fonte: Estatístico Acolhimentos Pop Rua, 2020. 
 

Quanto à procedência das pessoas em situação de rua acolhidas em 2020, a 

maioria (61,34%) é natural de outro Estado. 

Do total de acolhidos 31,09% estavam na faixa etária entre 50 e 59 anos e 

22,69% possuíam 60 anos ou mais. 

 

FAIXA ETÁRIA Total Percentual 
18 A 29 ANOS 14 11,76% 
30 A 39 ANOS 16 13,45% 
40 A 49 ANOS 25 21,01% 
50 A 59 ANOS 37 31,09% 
60 ANOS OU MAIS 27 22,69% 

TOTAL 119 100,00% 
               Fonte: Estatístico Acolhimentos Pop Rua, 2020. 
 
 

Do total de usuários, 79,83% foram acolhidos no serviço pela primeira vez e 

apenas 20,17% eram reincidentes. 

 

                 Fonte: Estatístico Acolhimentos Pop Rua, 2020. 
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Quanto ao período em que se encontravam em situação de rua, 37,82% dos 

usuários estavam utilizando a rua como espaço de moradia por um período superior 

a 05 anos e 33,61% por um período inferior a 11 meses. 

 

TEMPO EM SITUAÇÃO DE RUA Total Percentual 
ATÉ 11 MESES 40 33,61% 

1 A 3 ANOS 27 22,69% 
3 A 5 ANOS 7 5,88% 

MAIS DE 5 ANOS 45 37,82% 
TOTAL 119 100,00% 

                 Fonte: Estatístico Acolhimentos Pop Rua, 2020. 

 

A maioria dos usuários acolhidos (52,10%) declaram não possuir vínculo 

familiar. 

 

Fonte: Estatístico Acolhimentos Pop Rua, 2020. 

 

  Quanto à escolaridade, 36,97% não possui o ensino fundamental completo e 

21,85% não completaram o ensino médio. 
 

ESCOLARIDADE 
Pessoas em 

Situação de Rua 
Percentual 

ANALFABETO FUNCIONAL 5 4,20% 
FUNDAMENTAL INCOMPLETO 39 32,77% 
FUNDAMENTAL COMPLETO 17 14,29% 
MÉDIO INCOMPLETO 9 7,56% 
MÉDIO COMPLETO 29 24,37% 
SUPERIOR INCOMPLETO 12 10,08% 
SUPERIOR COMPLETO 6 5,04% 
NÃO INFORMADO 2 1,68% 

TOTAL 119 100,00% 
                    Fonte: Estatístico Acolhimentos Pop Rua, 2020. 
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Possui vínculo familiar

Não possui vínculo 
familiar
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  Segundo dados dos relatórios dos serviços de acolhimento, 68,91% dos 

usuários possuíam alguma fonte de renda.

FONTE DE RENDA
APOSENTADORIA 
AUXÍLIO-DOENÇA 
PENSIONISTA 
BOLSA FAMÍLIA 
BPC 
AUXÍLIO EMERGENCIAL
TRABALHO FORMAL 
TRABALHO INFORMAL
NÃO POSSUI RENDA 

TOTAL 
                  Fonte: Estatístico Acolhimentos Pop Rua, 2020.

  

As unidades de acolhimento atenderam no ano de 2020, 29 pessoas com 

deficiência, o que equivale a 24,37% do público atendido. 

 

                                    Fonte: Estatístico Acol
   

Com relação ao uso de substâncias psicoativas, 72 usuários declaram fazer 

uso de álcool e/ou outras drogas e 47 declaram não fazer uso de álcool e outras 

drogas. 

   Fonte: Estatístico Acolhimentos Pop Rua, 2020.

  

Dependência Química
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Segundo dados dos relatórios dos serviços de acolhimento, 68,91% dos 

usuários possuíam alguma fonte de renda. 
 

FONTE DE RENDA Total Percentual
4 3,36%
5 4,20%
4 3,36%

43 36,13%
14 11,76%

AUXÍLIO EMERGENCIAL 8 6,72%
 3 2,52%

TRABALHO INFORMAL 1 0,84%
 37 31,09%

119 100,00%
Fonte: Estatístico Acolhimentos Pop Rua, 2020. 

As unidades de acolhimento atenderam no ano de 2020, 29 pessoas com 

deficiência, o que equivale a 24,37% do público atendido.  

Fonte: Estatístico Acolhimentos Pop Rua, 2020. 

Com relação ao uso de substâncias psicoativas, 72 usuários declaram fazer 

uso de álcool e/ou outras drogas e 47 declaram não fazer uso de álcool e outras 

Fonte: Estatístico Acolhimentos Pop Rua, 2020. 

Sim
61%

Não
39%

Dependência Química
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Segundo dados dos relatórios dos serviços de acolhimento, 68,91% dos 

Percentual 
3,36% 
4,20% 
3,36% 

36,13% 
11,76% 
6,72% 
2,52% 
0,84% 

31,09% 
100,00% 

As unidades de acolhimento atenderam no ano de 2020, 29 pessoas com 

 

Com relação ao uso de substâncias psicoativas, 72 usuários declaram fazer 

uso de álcool e/ou outras drogas e 47 declaram não fazer uso de álcool e outras 
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2.5.4.2.6 Idosos e pessoas com deficiência em situação de violação de direitos 

 

De acordo com os registros do Serviço de Proteção Social Especial para 

Pessoas com Deficiência, Idosas e suas famílias – SEPREDI, no ano de 2020 foram 

acompanhados 307 idosos, sendo 211 acompanhados pelo SEPREDI Ilha e 96 

acompanhados pelo SEPREDI CONTINENTE. 

A maioria (62,87%) dos idosos acompanhados pertencem ao sexo feminino. 

 

                 Fonte: Estatístico SEPREDI/2020. 

Dados de procedência dos idosos acompanhados pelo SEPREDI em 2020 

apontam a maior incidência na região do Continente I, com 17,59% dos casos, 

seguido da região do Continente II, com 12,70%. 

 

Território Idosos(as) Percentual 
CRAS Centro I 25 8,14% 
CRAS Centro II 36 11,73% 
CRAS Continente I 54 17,59% 
CRAS Continente II 39 12,70% 
CRAS Norte I 12 3,91% 
CRAS Norte II 23 7,49% 
CRAS Norte III 16 5,21% 
CRAS Sul I 23 7,49% 
CRAS Sul II 10 3,26% 
CRAS Sul III 24 7,82% 
Não informado 45 14,66% 
Total 307 100,00% 

                                   Fonte: Estatístico SEPREDI ILHA/ 2020. 
 

70

193

44

Masculino Feminino Não informado
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  Quanto aos tipos de violências denunciadas contra os idosos acompanhados 

pelo SEPREDI, verifica-se que: 126 idosos (41,04%) foram vítimas de negligência ou 

abandono, 118 idosos (38,44%) sofreram violência psicológica, e 58 idosos 

(18,89%) violência física 
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CRAS Centro I 3 0 8 15 0 0 0 0 2 1 0 1 30 
CRAS Centro II 7 0 23 18 2 0 1 0 0 0 0 1 52 
CRAS Continente I 8 0 17 23 12 14 3 0 6 0 2 2 87 
CRAS Continente II 5 0 16 14 7 6 7 5 0 0 0 2 62 
CRAS Norte I 6 0 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 20 
CRAS Norte II 11 1 15 9 0 0 0 0 1 0 0 0 37 
CRAS Norte III 5 0 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 22 
CRAS Sul I 4 0 8 11 0 0 0 0 2 0 0 1 26 
CRAS Sul II 1 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
CRAS Sul III 7 0 14 13 1 0 0 0 0 0 0 0 35 
Não informado 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 45 
Total 58 1 118 126 22 20 11 5 11 1 2 51 426 

    Fonte: Estatístico SEPREDI/2020. 
 

Nos casos acompanhados pelo SEPREDI, a maioria dos agressores denunciados 

(52,20%) foram os filhos (as). 
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CRAS Centro I 0 15 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 26 
CRAS Centro II 1 25 0 3 2 1 0 2 0 2 0 0 0 1 37 
CRAS Continente I 3 26 0 2 2 1 2 3 0 1 1 1 1 7 50 
CRAS Continente II 6 22 0 3 2 0 1 2 1 0 0 0 1 6 44 
CRAS Norte I 0 8 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 12 
CRAS Norte II 0 21 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 24 
CRAS Norte III 0 10 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 2 0 16 
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CRAS Sul I 0 14 0 0 1 0 0 3 0 1 0 0 1 3 23 
CRAS Sul II 0 6 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 1 1 13 
CRAS Sul III 2 18 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 27 
Não informado 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 46 
Total 12 166 1 15 11 8 5 12 3 4 1 1 8 71 318 
Fonte: Estatístico SEPREDI/2020. 
 

Em relação às pessoas com deficiência atendidas no mesmo Serviço Especializado, 

foram acompanhadas80 pessoas com deficiência, sendo 62 acompanhadas pelo SEPREDI 

Ilha e 18 acompanhadas pelo SEPREDI CONTINENTE. 

Do total de pessoas com deficiência acompanhadas, 48,75% pertencem ao 

sexo feminino, 35% ao sexo masculino e 16,25% não possui informação. 

 

                   Fonte: Estatístico SEPREDI/2020. 

 

 

Quanto a procedência das pessoas com deficiência acompanhadas pelo SEPREDI, 

22,50% residem na região Norte II, 15% na região do Continente I e 11,25% na região 

Centro II. 

Território PCD Percentual  
CRAS Centro I 5 6,25% 
CRAS Centro II 9 11,25% 
CRAS Continente I 12 15,00% 
CRAS Continente II 8 10,00% 
CRAS Norte I 4 5,00% 

28

39

13

Masculino Feminino Não informado
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Território PCD Percentual  
CRAS Norte II 18 22,50% 
CRAS Norte III 3 3,75% 
CRAS Sul I 2 2,50% 
CRAS Sul II 4 5,00% 
CRAS Sul III 3 3,75% 
Não informado 12 15,00% 
Total 80 100,00% 

                                      Fonte: Estatístico SEPREDI/2020. 

 

Em relação aos tipos de violência praticados, predomina negligência ou abandono 

com 35,51%; violência psicológica com 19,63%; e violência física com 11,21%. 
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CRAS Centro I 1 0 1 3 0 0 0 1 0 6 
CRAS Centro II 1 1 5 5 2 0 0 0 0 14 
CRAS Continente I 0 1 2 7 1 2 3 0 1 17 
CRAS Continente II 1 1 1 3 1 0 1 0 1 9 
CRAS Norte I 0 0 1 4 0 0 0 0 0 5 
CRAS Norte II 7 3 7 9 0 0 0 0 1 27 
CRAS Norte III 1 2 1 1 0 0 0 0 0 5 
CRAS Sul I 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3 
CRAS Sul II 0 1 1 3 0 0 0 0 0 5 
CRAS Sul III 1 0 1 2 0 0 0 0 0 4 
Não informado 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 
Total 12 9 21 38 5 2 4 1 15 107 

                  Fonte: Estatístico SEPREDI/2020. 
 
 

Nos casos acompanhados pelo SEPREDI, 32,50% dos agressores denunciados 

foram a mãe, pai ou ambos. 
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CRAS Centro I 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 5 
CRAS Centro II 1 2 1 0 1 1 1 0 0 1 1 9 
CRAS Continente I 2 1 0 0 4 1 0 0 0 0 1 9 
CRAS Continente II 1 1 0 0 2 1 2 0 0 0 1 8 
CRAS Norte I 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 4 
CRAS Norte II 4 0 0 0 2 2 0 0 1 1 1 11 
CRAS Norte III 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 4 
CRAS Sul I 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
CRAS Sul II 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 
CRAS Sul III 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 24 
Não informado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 
Total 12 7 1 1 13 9 4 2 3 2 17 80 

           Fonte: Estatístico SEPREDI/2020. 
 

 

Além do atendimento oferecido pelo SEPREDI, o município oferta ainda, de 

forma indireta, ações de habilitação e reabilitação para pessoas com deficiência, por 

meio de parceria com entidades socioassistenciais. Em 2020 foram atendidas pelas 

entidades 386 pessoas com deficiência.  

Para atendimento a este público as entidades receberam em 2020 R$ 

950.597,97 

 

Entidade Tipo de Deficiência Total 
ACIC – Associação Catarinense para 
Integração do Cego 

Deficiência Visual 130 

AFLODEF – Associação Florianopolitana de 
Deficientes Físicos 

Deficiência Física 36 

APAE – Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais 

Deficiência Mental 132 

APAR – Associação dos Pacientes Renais de 
Santa Catarina 

Doença Renal 30 

ASGF – Associação de Surdos da Grande 
Florianopolis 

Deficiência Auditiva 58 

TOTAL 386 
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  Em relação a região de procedência das pessoas com deficiência atendidas 

pelas entidades, a maioria são oriundos do norte da ilha (39,63%), seguido da região 

central da capital (22,53%). 

 

PROCEDÊNCIA Total 
Centro I   22 

Centro II  59 

Continente I  27 

Continente II  22 

Norte I  28 

Norte II  62 

Norte III  60 

Sul I  32 

Sul II  32 

Sul III  30 

TOTAL 356 
                              Fonte: Relatório Estatístico das ações de habilitação e reabilitação/2020 
 

2.5.4.2.7 Idosos em situação de acolhimento 

 

O serviço de acolhimento institucional para idosos é destinado àqueles que 

não dispõem de condições para permanecer com a família, com vínculos familiares 

rompidos ou fragilizados. 

O Município não possui acolhimento institucional governamental, somente 

entidades não governamentais. Neste ano foi firmado Termo de Colaboração com 

três entidades com capacidade para acolhimento de 130 idosos, conforme tabela 

abaixo: 

 

Unidades de Acolhimento Institucional 

Unidades de Acolhimento Gênero Capacidade de 
Atendimento 

Sociedade Espírita de Recuperação, Trabalho e 
Educação 

Ambos os 
sexos 

57 

Instituição de Caridade e Apoio aos Desamparados 
Ambos os 

sexos 
46 

Sociedade Espírita Obreiros da Vida Eterna Feminino 27 
Fonte: Relatório Estatístico dos Serviços de Acolhimento/2020. 
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No decorrer do ano de 2020 foram acolhidos 163 idosos, sendo 71 do sexo 

masculino e 92 do sexo feminino. As entidades que executam o serviço de 

acolhimento receberam em 2020 R$ 3.032.223,49 para a pr

 

Do total de idosos acolhidos, 94,47% apresentam alguma situação de 

dependência. De acordo com o a Resolução RCD Nº 283/2005 da Vigilância 

Sanitária, que estabelece o padrão mínimo de funcionamento das Instituições de 

Longa Permanência para Idosos, a dependência do Idoso é a condição do indivíduo 

que requer o auxílio de pessoas ou de equipamentos especiais para realização de 

atividades da vida diária, sendo o grau de dependência assim definido:

a) Grau de Dependência I 

equipamentos de autoajuda

b) Grau de Dependência II 

autocuidado para a vida diária tais como: alimentação, mobilidade, higiene; 

comprometimento cognitivo ou com alteração cognitiva controlada;

c) Grau de Dependência III 

todas as atividades de autocuidado para a vida diária e ou com comprometimento 

cognitivo. 

GRAU DE DEPENDÊN
Grau I 
Grau II 
Grau III 
Total 

                                Fonte: Relatório Estatístico dos Serviços de Acolhimento/2020
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No decorrer do ano de 2020 foram acolhidos 163 idosos, sendo 71 do sexo 

masculino e 92 do sexo feminino. As entidades que executam o serviço de 

acolhimento receberam em 2020 R$ 3.032.223,49 para a prestação deste serviço. 

 
Do total de idosos acolhidos, 94,47% apresentam alguma situação de 

dependência. De acordo com o a Resolução RCD Nº 283/2005 da Vigilância 

Sanitária, que estabelece o padrão mínimo de funcionamento das Instituições de 

nência para Idosos, a dependência do Idoso é a condição do indivíduo 

de pessoas ou de equipamentos especiais para realização de 

atividades da vida diária, sendo o grau de dependência assim definido:

a) Grau de Dependência I - idosos independentes, mesmo que requeiram uso de 

autoajuda; 

b) Grau de Dependência II - idosos com dependência em até três atividades de 

autocuidado para a vida diária tais como: alimentação, mobilidade, higiene; 

comprometimento cognitivo ou com alteração cognitiva controlada; 

c) Grau de Dependência III - idosos com dependência que requeiram assistência em 

todas as atividades de autocuidado para a vida diária e ou com comprometimento 

GRAU DE DEPENDÊNCIA Total 
09 
66 
88 
163 

Fonte: Relatório Estatístico dos Serviços de Acolhimento/2020. 
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No decorrer do ano de 2020 foram acolhidos 163 idosos, sendo 71 do sexo 

masculino e 92 do sexo feminino. As entidades que executam o serviço de 

estação deste serviço.  

 

Do total de idosos acolhidos, 94,47% apresentam alguma situação de 

dependência. De acordo com o a Resolução RCD Nº 283/2005 da Vigilância 

Sanitária, que estabelece o padrão mínimo de funcionamento das Instituições de 

nência para Idosos, a dependência do Idoso é a condição do indivíduo 

de pessoas ou de equipamentos especiais para realização de 

atividades da vida diária, sendo o grau de dependência assim definido: 

idosos independentes, mesmo que requeiram uso de 

idosos com dependência em até três atividades de 

autocuidado para a vida diária tais como: alimentação, mobilidade, higiene; sem 

 

idosos com dependência que requeiram assistência em 

todas as atividades de autocuidado para a vida diária e ou com comprometimento 
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Em relação ao motivo que demandou o acolhimento, têm destaque as 

situações em que a família não possui condições de atender as necessidades do 

idoso com 74,84%, seguido por idosos que não possuem família com 15,33% e 

conflitos familiares com 5,52%. 

 

MOTIVOS Total 
Abandono 01 
Conflitos Familiares 09 
Família sem condições de atender 122 
Negligência 01 
Situação de Violência 03 
Sem Família 25 
Determinação Judicial 02 
TOTAL 163 

                                 Fonte: Relatório Estatístico dos Serviços de Acolhimento/2020 
 
 

No ano de 2020 foram inseridos 49 (quarenta e nove) novos idosos em lista de 

espera, sendo que 30 (trinta) eram do sexo feminino e 19 (dezenove) do sexo masculino. 

Atualmente, no mês de janeiro de 2022, a lista de espera para acolhimento em ILPI, 

conta com 111 (cento e onze) idosos, sendo que 73 (setenta e três) são do sexo feminino e 

38 (trinta e oito) do sexo masculino. 

 

 

2.5.4.2.8 Pessoa com Deficiência em situação de acolhimento 

 

Serviço para a oferta de acolhimento para pessoas com deficiência, com 

atendimento integral. 

O Município não possui acolhimento institucional governamental, sendo o 

serviço ofertado indiretamente por meio de Termo de Colaboração firmado com 

entidade não governamental: 

 

Unidades de Acolhimento Institucional 

Unidades de Acolhimento Gênero Meta Pactuada 

Orionópolis Catarinense 
Ambos os 

sexos 
12 

Fonte: Relatório Estatístico dos Serviços de Acolhimento/2020. 
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No decorrer do ano de 2020 foram acolhidas 12 pessoas com deficiência, 

todas com deficiência intelectual, sendo 6 do sexo masculino e 6 do sexo feminino. 

A entidade recebeu em 2020 R$ 341.992,92 para a prestação deste serviço. 

Em relação ao motivo que demandou o acolhimento, 7 pessoas foram acolhidas por 

abandono e 5 por negligência. 
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CAPÍTULO III – GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 

3.1. Princípios e Diretrizes  

 

O Plano Municipal de Assistência Social rege-se fundamentalmente pelo que 

preconiza a Constituição Federal de 1988 quanto à Assistência Social, bem como 

pela Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS, de 1993, tendo por princípios: 

- Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de 

rentabilidade econômica; 

- Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação 

assistencial alcançável pelas demais políticas públicas; 

- Respeito à dignidade do cidadão, a sua autonomia e ao seu direito a benefícios e 

serviços de qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária, vedando-se 

qualquer comprovação vexatória de necessidade; 

- Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer 

natureza, garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais; 

- Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, 

bem como dos recursos oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para sua 

concessão. 

Orienta-se, por outro lado, pelas seguintes diretrizes, baseadas na 

Constituição Federal e na LOAS: 

I – Descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas 

gerais à esfera federal e a coordenação e execução dos respectivos programas às 

esferas estadual e municipal, bem como a entidades beneficentes e de assistência 

social, garantindo o comando único das ações em cada esfera de governo, 

respeitando-se as diferenças e as características socio territoriais locais; 

II - Participação da população por meio de organizações representativas, na 

formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis; 

III – Primazia da responsabilidade do Estado na condução da Política de Assistência 

Social em cada esfera de governo; 

IV – Centralidade da família para concepção e implementação dos benefícios, 

serviços, programas e projetos. 
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3.2. Objetivos 

 

A Política de Assistência Social se realiza de forma integrada às demais 

políticas, considerando as desigualdades sócio territoriais, visando o seu 

enfrentamento, à garantia dos mínimos sociais, ao provimento de condições para 

atender contingências sociais e à universalização dos direitos sociais. Com esta 

perspectiva, tem por objetivos: 

- Prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica e/ ou 

especial para famílias, indivíduos e grupos que dela necessitem. 

- Contribuir para a inclusão e a equidade dos usuários e grupos específicos, 

ampliando o acesso aos bens e serviços socioassistenciais básicos e especiais, em 

áreas urbanas e rurais. 

- Assegurar que ações no âmbito da Assistência Social tenham centralidade na 

família, e que garantam a convivência familiar e comunitária. 

 

3.3. Destinatários 

 

De acordo com a Política Nacional de Assistência Social, são seus 

destinatários os cidadãos, famílias e grupos que se encontram em situações de 

vulnerabilidade e riscos, com perda ou fragilidade dos vínculos de afetividade, 

pertencimento e sociabilidade; com suas identidades estigmatizadas em termos 

étnico, cultural e sexual; com desvantagem pessoal resultante de deficiências; com 

exclusão pela pobreza;  com o uso de substâncias psicoativas, com a exposição a 

formas de exploração ou violência; com a inserção precária ou nenhuma inserção ao 

mercado de trabalho, dentre outras. 

 

3.4. Funções da Política de Assistência Social 

 

A Assistência Social é política pública afiançadora de direitos sociais a todos 

os brasileiros, de acordo com suas necessidades e independente de sua renda, a 

partir de sua condição inerente de ser de direitos. 
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Compete-lhe prover proteção à vida, reduzir danos, monitorar populações de 

risco e prevenir a incidência de agravos à vida face às situações de vulnerabilidade, 

ocupando-se das vitimizações, fragilidades, contingências, vulnerabilidades e riscos 

que o cidadão e sua família enfrentam no percurso da vida, decorrente de 

imposições sociais, econômicas, políticas, e de ofensas à dignidade humana. 

As ações de Assistência Social devem produzir aquisições materiais, sociais, 

socioeducativas ao cidadão e sua família, para atender suas necessidades de 

reprodução social de vida individual e familiar; desenvolver suas capacidades e 

talentos, seu protagonismo e autonomia. 

Com esta perspectiva e de acordo com o PNAS/2004, são funções da 

Assistência Social a Proteção Social, a Vigilância Social e a Defesa de Direitos 

Socioassistenciais. 

 

I – Proteção Social – Diz respeito ao conjunto de ações, cuidados, atenções, 

benefícios e auxílios para prevenir e reduzir o impacto das situações de 

vulnerabilidade e riscos, na direção do desenvolvimento humano e social, e dos 

direitos de cidadania. A Proteção Social abrange a proteção social básica e a 

proteção social especial, esta de média e alta complexidade. 

A Proteção Social Básica objetiva prevenir situações de risco por meio do 

desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de vínculos 

familiares e comunitários, destinando-se à população que vive em situação de 

vulnerabilidade social decorrente da pobreza ou de privações (ausência de renda, 

acesso precário ou nulo aos serviços públicos,...), e/ou fragilização de vínculos 

afetivos – relacionais e de pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de 

gênero ou por deficiências, dentre outras).  

A Proteção Social Especial objetiva prover atenções sócio-assistenciais a 

famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social, por 

ocorrência de abandono, maus tratos físicos e/ou psíquicos, abuso sexual, uso de 

substâncias psicoativas, cumprimento de medidas sócio-educativas, situação de rua, 

situação de trabalho infantil, entre outras. São considerados serviços de média 

complexidade aqueles voltados a famílias e indivíduos com seus direitos violados, 

mas cujos vínculos familiares e comunitários não foram rompidos. Estes serviços 
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requerem maior estruturação técnico-operacional e atenção especializada, com 

acompanhamento sistemático e monitorado. 

São considerados serviços de alta complexidade aqueles voltados à proteção 

integral – moradia, alimentação, higienização e trabalho protegido para famílias e 

indivíduos que se encontram sem referência e/ou situação de ameaça, necessitando 

serem retirados de seu núcleo familiar ou comunitário. 

 

II - Vigilância Social – Refere-se ao desenvolvimento da capacidade e de meios de 

gestão pelo órgão público gestor da Assistência Social para a identificação das 

formas de vulnerabilidade social da população e do território pelo qual é 

responsável, com conhecimento sobre o cotidiano de vida das famílias e das 

condições concretas que geram vulnerabilidades ou provocam danos aos cidadãos.  

 

III – Defesa de Direitos Socioassistenciais – A inserção da Assistência Social no 

campo da Seguridade Social aponta para ações - em articulação com outras 

políticas sociais, voltadas à garantia de direitos e de condições dignas de vida. 

Nesse sentido, os serviços de proteção social devem ser organizados de forma a 

garantir aos seus usuários o acesso ao conhecimento dos direitos socioassistenciais 

e de sua defesa, tais como ouvidorias, centros de referência, conselhos direitos, 

entre outros.  

 
 

3.5.  Sistema de Proteção Social 

 

O SUAS é constituído pelo conjunto de serviços, programas, projetos e 

benefícios no âmbito da Assistência Social, prestados diretamente por entidades 

públicas ou por organizações não-governamentais e tem como Princípios: 

 

a) Matricialidade Sociofamiliar – A família é o núcleo social básico de acolhida, 

convívio, autonomia, sustentabilidade e protagonismo social. 

 

b) Territorialização - Significa pensar a política a partir do território, considerando a 

história, o cotidiano, a cultura de sua população, e direcionando as ações para as 

necessidades e potencialidades concretas, espacialmente localizadas, ao invés de 
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demandas ou necessidades genéricas. As ações socioassistenciais objetivam, 

assim, responder mais adequadamente à realidade, considerando as diversidades 

regionais, inter e intra-municipais, e orientar a rede de serviços a partir dos territórios 

de maior incidência de vulnerabilidades e riscos.  

 

c) A Proteção Pró-Ativa – Refere-se ao conjunto de ações principalmente no campo 

da proteção social básica para a redução das ocorrências de riscos ou danos 

sociais. 

 

d) Integração à Seguridade Social – Reafirma que a rede de proteção social 

brasileira se compõe da Previdência, da Saúde e da Assistência Social, que devem 

manter entre si relações de completude e integração, com a análise da incidência de 

riscos sociais à população brasileira.  

 

e) Integração às Políticas Sociais e Econômicas – Refere-se à dinâmica e à gestão 

da assistência social, na medida em que grande parte das vulnerabilidades e dos 

riscos se concentram no âmbito social e no econômico, o que exige ações 

intersetoriais e de integração territorial. 

 

Em julho de 2005, foi publicada a Norma Operacional Básica que trata da 

construção do Sistema Único de Assistência Social – NOB/ SUAS, deliberada pela 

IV Conferência Nacional de Assistência Social, em dezembro de 2003, tendo em 

vista a necessidade de unidade de concepção e gestão integrada da política em 

todo o território nacional. 

Em 2012 foi publicada a nova NOB/SUAS, pela Resolução nº 33, de 

12/12/2012, do Conselho Nacional de Assistência Social/CNAS, tendo em vista a 

necessidade de incorporar avanços normativos, de aprimoramento dos Serviços, 

Programas, Projetos e Benefícios do SUAS, bem como de novos instrumentos de 

gestão. 

As principais alterações introduzidas pela NOB/SUAS 2012 foram: 

“a) Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios serão agrupados em níveis de 

gestão, a partir da apuração do Índice de Desenvolvimento do SUAS  -  ID SUAS, 

consoante ao estágio de organização do SUAS em âmbito local, estadual e distrital.  
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b) Como instrumentos de planejamento, além do Plano de Assistência Social, prevê 

Pacto de Aprimoramento do SUAS firmado entre a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios, instrumento pelo qual se materializam as metas e as 

prioridades nacionais no âmbito do SUAS, e se constitui em mecanismo de indução 

do aprimoramento da gestão, dos serviços, programas, projetos e benefícios 

socioassistenciais.A periodicidade de elaboração do Pacto será quadrienal, com o 

acompanhamento e a revisão anual das prioridades e metas estabelecidas. O Pacto 

e o Plano de Assistência Social devem guardar correlação entre si; 

 c) Institui o Plano de Providências, elaborado por cada Ente Federado, que se 

constitui num instrumento de planejamento das ações para superação das 

dificuldades na gestão e execução das metas e prioridades pactuadas em âmbito 

nacional.  

d) Institui o Plano de Apoio (estadual/federal), que decorre do Plano de 

Providências, e consiste no planejamento de assessoramento técnico e financeiro, 

para superação das dificuldades na gestão e execução das metas e prioridades 

pactuadas; 

e) Cria a obrigação de instituir a área da vigilância socioassistencial vinculada aos 

órgãos gestores da política de assistência social, dispondo de recursos de incentivo 

à gestão para sua estruturação, desenvolvimento de atividades e manutenção; 

f) Cria a obrigação de instituir ou designar, na estrutura administrativa do órgão 

gestor da política de assistência social, em cada esfera de governo, setor ou equipe 

responsável pela gestão do trabalho no âmbito do SUAS; 

g) O cofinanciamento federal de serviços, programas e projetos de assistência social 

e de sua gestão, no âmbito do SUAS, poderá ser realizado por meio de Blocos de 

Financiamento. Consideram-se Blocos de Financiamento o conjunto de recursos 

destinados aos serviços, programas e projetos, devidamente tipificados e 

agrupados, e à sua gestão, na forma definida em ato do Ministro de Estado do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome.  A instituição dos Blocos de 

Financiamentos de serviços e de incentivos à gestão permite maior flexibilidade na 

utilização de recursos, considerando peculiaridades territoriais. 

 h) Reafirma a responsabilidade de cada esfera de governo na manutenção (física, 

material, pessoal, despesas de deslocamento) das instâncias de pactuação (CIT e 

CIB) e de deliberação (CNAS, CEAS e CMAS).” 
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Para a implantação gradativa das inovações trazidas pela NOB/SUAS 2012 

os gestores deverão observar as Regras de Transição, que são: 

“a) As disposições sobre cofinanciamento dos serviços socioassistenciais e os 

incentivos financeiros à gestão (Subseções I e II da Seção III do Capítulo VI da NOB 

SUAS 2012) ficam condicionadas à edição de ato normativo complementar referente 

aos Blocos de Financiamento”.  

O município de Florianópolis encontra-se habilitado em gestão plena, o que 

significa ter a responsabilidade de gestão total das ações de Assistência Social, 

organizando a Proteção Social Básica e Especial, inclusive de alta complexidade. 

 

3.5.1 Proteção Social Básica  

 

A Proteção Social Básica tem por objetivo contribuir para a prevenção de 

situações de risco social por meio do desenvolvimento de potencialidades e 

aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.  

Destina-se à população que vive em situação de vulnerabilidade social 

decorrente da pobreza, ausência de renda, acesso precário ou nulo aos serviços 

públicos ou fragilização de vínculos afetivos, relacionais e de pertencimento social, 

discriminações de gênero, étnicas, por idade, por deficiência.  

Prevê o desenvolvimento de serviços, programas e projetos locais de 

acolhimento, convivência e socialização de famílias e de indivíduos, conforme 

identificação da situação de vulnerabilidade apresentada.  

Os benefícios tanto de prestação continuada, como os eventuais, integram a 

Proteção Social Básica e devem ser articulados aos demais programas e serviços 

ofertados.  

O enfoque preventivo do trabalho requer, dessa forma, a construção de 

intervenções orientadas a evitar a ocorrência ou o agravamento de situações de 

vulnerabilidade e risco social, que impedem o acesso da população aos seus direitos 

sociais. Busca-se, para tanto, o desenvolvimento das potencialidades e o 

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

protetivo e proativo, a partir de uma perspectiva intersetorial. 

A Secretaria Municipal de Assistência Social conta com 15 equipamentos da 

Proteção Social Básica, assim distribuídos: 
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- 10 Centros de Referência de Assistência Social – CRAS; 

- 05 Centros de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; 

  Porém, além dos Equipamentos da Proteção Social Básica são desenvolvidos 

diversos Serviços da Proteção Social Básica nestes Equipamentos e em outros 

compartilhados ou cedidos para realização de Ações, Atividades, Serviços e 

Benefícios: 

- PAIF  

- CAD único  

- Benefícios Socioassistenciais  

- Serviço de Convivência para Crianças  

- Serviço de Convivência para Idosos  

- Programa Floripa Feliz Idade  

 

3.5.1.1 Centro de Referência de Assistência Social - CRAS  

 

Descrição:O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) é a porta de 

entrada da Assistência Social. É um local público, localizado prioritariamente em 

áreas de maior vulnerabilidade social, onde são oferecidos os serviços de 

Assistência Social, com o objetivo de fortalecer a convivência com a família e com a 

comunidade. 

A partir do adequado conhecimento do território, o CRAS promove a 

organização e articulação das unidades da rede socioassistencial e de outras 

políticas. Assim, possibilita o acesso da população aos serviços, benefícios e 

projetos de assistência social, se tornando uma referência para a população local e 

para os serviços setoriais. Conhecendo o território, a equipe do CRAS pode apoiar 

ações comunitárias, por meio de palestras, campanhas e eventos, atuando junto à 

comunidade na construção de soluções para o enfrentamento de problemas 

comuns, como falta de acessibilidade, violência no bairro, trabalho infantil, falta de 

transporte, baixa qualidade na oferta de serviços, ausência de espaços de lazer, 

cultural, entre outros. 

Serviços ofertados: Os indivíduos que buscam o CRAS têm a oferta do Serviço de 

Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), do Serviço de Convivência e 
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Fortalecimento de Vínculos (SCFV), acessam benefícios assistenciais e podem ser 

inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. 

 

3.5.1.1.1 Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família/PAIF 

 

Descrição: Trabalho social com famílias, de caráter continuado, com a finalidade de 

fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura dos 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. O trabalho social também pode se utilizar 

de ações nas áreas culturais para o cumprimento de seus objetivos, de modo a 

ampliar o universo informacional e proporcionar novas vivências às famílias usuárias 

do serviço. O serviço é baseado no respeito à heterogeneidade dos arranjos 

familiares, aos valores, crenças e identidades das famílias. Fundamenta-se no 

fortalecimento da cultura do diálogo, no combate a todas as formas de violência, de 

preconceito, de discriminação e de estigmatização nas relações familiares. 

Realiza ações com famílias que possuem pessoas que precisam de cuidado, 

com foco na troca de informações sobre questões relativas à primeira infância, a 

adolescência, à juventude, o envelhecimento e deficiências a fim de promover 

espaços para troca de experiências, expressão de dificuldades e reconhecimento de 

possibilidades.  

Todos os serviços da proteção social básica, desenvolvidos no território de 

abrangência do CRAS, em especial os Serviços de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos devem ser a ele referenciados e manter articulação com o PAIF. É a partir 

do trabalho com famílias no serviço PAIF que se organizam os serviços 

referenciados ao CRAS. O referenciamento dos serviços socioassistenciais da 

proteção social básica ao CRAS possibilita a organização e hierarquização da rede 

socioassistencial no território, cumprindo a diretriz de descentralização da política de 

assistência social.  

A articulação dos serviços socioassistenciais do território com o PAIF garante 

o desenvolvimento do trabalho social com as famílias dos usuários desses serviços, 

permitindo identificar suas necessidades e potencialidades dentro da perspectiva 
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familiar, rompendo com o atendimento segmentado e descontextualizado das 

situações de vulnerabilidade social vivenciadas. O trabalho social com famílias, 

assim, apreende as origens, significados atribuídos e as possibilidades de 

enfrentamento das situações de vulnerabilidade vivenciadas por toda a família, 

contribuindo para sua proteção de forma integral, materializando a matricialidade 

sociofamiliar no âmbito do SUAS. 

 

Usuários: Famílias em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, do 

precário ou nulo acesso aos serviços públicos, da fragilização de vínculos de 

pertencimento e sociabilidade e/ou qualquer outra situação de vulnerabilidade e 

risco social residentes nos territórios de abrangência dos CRAS, de forma prioritária: 

- Famílias beneficiárias de programas de transferência de renda e benefícios 

assistenciais; 

- Famílias que atendem os critérios de elegibilidade a tais programas ou benefícios, 

mas que ainda não foram contempladas; 

- Famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência de dificuldades 

vivenciadas por algum de seus membros; 

- Pessoas com deficiência e/ou pessoas idosas que vivenciam situações de 

vulnerabilidade e risco social.   
 

 

Objetivos:  

- Fortalecer a função protetiva da família, contribuindo na melhoria da sua qualidade 

de vida; 

- Prevenir a ruptura dos vínculos familiares e comunitários, possibilitando a 

superação de situações de fragilidade social vivenciadas; 

- Promover aquisições sociais e materiais às famílias, potencializando o 

protagonismo e a autonomia das famílias e comunidades; 

- Promover acessos a benefícios, programas de transferência de renda e serviços 

socioassistenciais, contribuindo para a inserção das famílias na rede de proteção 

social de assistência social; 

- Promover acesso aos demais serviços setoriais, contribuindo para o usufruto de 

direitos; 
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- Apoiar famílias que possuem, dentre seus membros, indivíduos que necessitam de 

cuidados, por meio da promoção de espaços coletivos de escuta e troca de 

vivências familiares. 

 

Metodologia: Os cadernos de orientação técnica do PAIF apontam a necessidade 

do aprofundamento metodológico do trabalho social com famílias desenvolvido no 

âmbito do PAIF.  De modo rápido, apreende-se abordagem metodológica como o 

conjunto de fundamentos e pressupostos que embasa a ação profissional, à luz das 

correntes epistemológicas do conhecimento científico. As ações do PAIF devem ser 

planejadas e avaliadas com a participação das famílias usuárias, das organizações e 

movimentos populares do território, visando o aperfeiçoamento do Serviço, a partir 

de sua melhor adequação às necessidades locais, bem como o fortalecimento do 

protagonismo destas famílias, dos espaços de participação democrática e de 

instâncias de controle social. 

 

PROVISÕES 

Ambiente físico: Espaços destinados para recepção, sala(s) de atendimento 

individualizado, sala(s) de atividades coletivas e comunitárias, sala para atividades 

administrativas, instalações sanitárias, com adequada iluminação, ventilação, 

conservação, privacidade, salubridade, limpeza e acessibilidade em todos seus 

ambientes, de acordo com as normas da ABNT. O ambiente deve possuir outras 

características de acordo com a regulação específica do serviço e do Centro de 

Referência de Assistência Social (CRAS). 

 

Estrutura Física: 

CRAS Condição do imóvel 

CRAS CENTRO I Alugado 

CRAS CENTRO II Alugado 

CRAS CONTINENTE I Alugado 

CRAS CONTINENTE II Próprio 

CRAS NORTE I Alugado 

CRAS NORTE II Alugado 
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CRAS Condição do imóvel 

CRAS NORTE III Alugado 

CRAS SUL I Alugado 

CRAS SUL II Alugado 

CRAS SUL III Alugado 

 

Recursos Humanos  

 

Quadro Atual (2021): 

 

CRAS Coordenador 
Assistente 

Social 
Psicóloga 

Técnico de 
Nível Médio 

CRAS CENTRO I 1 (psicóloga) 4 1 2 

CRAS CENTRO II 1 (psicóloga) 4 1 3 

CRAS CONTINENTE I 1 (psicólogo) 4 1 4 

CRAS CONTINENTE II 1 (psicóloga) 4 1 4 

CRAS NORTE I 1 (psicólogo) 3 1 3 

CRAS NORTE II 
1 (assistente 

social) 
4 X  3 

CRAS NORTE III 
1 (assistente 

social) 
4 1 2 

CRAS SUL I 
1 (assistente 

social) 
3* 2 2 

CRAS SUL II 
1 (assistente 

social) 
1 3 3 

CRAS SUL III  X 4 2 5 

   * Um profissional cedido atuando no sindicato.  
 
 

Aquisições dos Usuários: 

- Ter acolhida suas demandas, interesses, necessidades e possibilidades; 



116 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Avenida Gustavo Richard (Passarela Nego Quirido), nº 5000, 2º andar. Centro - CEP: 88020-212| Florianópolis | SC 

gabinetesemaspmf@gmail.com – Telefone (48) 3324-1415 R. 222 

- Receber orientações e encaminhamentos, com o objetivo de aumentar o acesso a 

benefícios socioassistenciais e programas de transferência de renda, bem como aos 

demais direitos sociais, civis e políticos; 

- Ter acesso à ambiência acolhedora; 

- Ter assegurada sua privacidade. 

- Vivenciar experiências que contribuam para o estabelecimento e fortalecimento de 

vínculos familiares e comunitários; 

- Vivenciar experiências de ampliação da capacidade protetiva e de superação de 

fragilidades sociais; 

- Ter acesso a serviços de qualidade, conforme demandas e necessidades. 

- Vivenciar experiências pautadas pelo respeito a si próprio e aos outros, 

fundamentadas em princípios ético-políticos de defesa da cidadania e justiça social; 

- Vivenciar experiências potencializadoras da participação cidadã, tais como 

espaços de livre expressão de opiniões, de reivindicação e avaliação das ações 

ofertadas, bem como de espaços de estímulo para a participação em fóruns, 

conselhos, movimentos sociais, organizações comunitárias e outros espaços de 

organização social; 

- Vivenciar experiências que contribuam para a construção de projetos individuais e 

coletivos, desenvolvimento da autoestima, autonomia e sustentabilidade; 

- Vivenciar experiências que possibilitem o desenvolvimento de potencialidades e 

ampliação do universo informacional e cultural; 

- Ter reduzido o descumprimento de condicionalidades do Programa Bolsa Família 

(PBF); 

- Ter acesso à documentação civil; 

- Ter acesso a experiências de fortalecimento e extensão da cidadania; 

-Ter acesso a programas de qualificação profissional, e a informações e 

encaminhamentos para políticas de emprego e renda. 

 

Condições e Formas de Acesso: 

Procura espontânea; encaminhamento da rede socioassistencial; encaminhamento 

das demais políticas públicas e busca ativa. 

Consolidar a articulação da rede socioassistencial no âmbito do SUAS é uma das 

principais tarefas colocadas tanto para os trabalhadores dos serviços, quanto aos 
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gestores do sistema. Trata-se de um importante desafio - especialmente para 

municípios de grande porte – e os motivos são diversos. No entanto, podemos 

destacar a cultura institucional, e a herança histórica das ações desenvolvidas pela 

assistência social no período que antecedeu a criação do SUAS, como um dois dos 

principais obstáculos que devem ser superados. A articulação entre os serviços, 

programas, e benefícios é fundamental, portanto, para a superação de intervenções 

que, historicamente, mostraram-se fragmentadas e, por consequência, de matiz 

assistencialista. Assim, a oferta de atendimento integral às famílias e indivíduos, ou 

seja, a garantia de seus direitos - tanto em relação à política de assistência, quanto 

às demais políticas - depende, de maneira direta, da articulação da rede 

socioassistencial – expressa pelo referenciamento e contra referenciamento dos 

usuários aos serviços. Esta direção é apontada de forma clara no Protocolo de 

Gestão Integrada de Serviços, Benefícios e Transferências de Renda no âmbito do 

Sistema Único de Assistência Social – SUAS.  

 

Unidades e área de abrangência: O Serviços de Proteção Social Básica são 

operacionalizados em 10 Centros de Referência de Assistência Social - CRAS, cada 

qual atendendo uma regional do município, que abrange os seguintes bairros ou 

comunidades:  

 

CRAS CENTRO I 

Rua Julio Moura, 66 - Centro. Próximo ao Conselho Tutelar Insular 

Tel: 3222-0148  coordenacao.crascentro@pmf.sc.gov.br 

ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

Prainha Monte Serrat Ângelo Laporta 

Morro do Mocotó Morro do Tico-Tico Morro da Mariquinha 

Morro da Queimada Nova Descoberta Nova Trento 

José Mendes Morro do Céu Morro da Cruz 

Jagatá Centro  
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CRAS CENTRO II 

Rua Juvêncio Costa, 98 - Trindade - Entre o Corpo de Bombeiros e o Terminal de ônibus - TITRI 

Tel: 3338-1076/ 3338-1068 coo.crastrindade@pmf.sc.gov.br 

ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

Agronômica Morro do 25 Morro do Quilombo 

Morro Sta Vitória Trindade Córrego Grande 

Joaquina Morro da Penitenciária Morro do Poção 

Vila Sta Rosa Serrinha Sta Mônica 

Morro do Horácio Itacorubi Lagoa da Conceição 

Barra da Lagoa Costa da Lagoa Canto dos Araçás 

Porto da Lagoa Retiro da Lagoa Fortaleza da Barra 

CRAS CONTINENTE I 

Avenida Santa Catarina, 1488 - Balneário Estreito 

Tel: 3244-0683  ou 3348-3150   coo.crasatlantico@pmf.sc.gov.br 

ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

Jardim Atlântico Nossa Sra da Glória Coloninha 

Sapé Balneário Bairro de Fátima 

Monte Cristo Ponta do Leal Vila São João 

Chico Mendes Estreito Promorar 

Santa Terezinha 1 Santa Terezinha 2 Nova Esperança 

Novo Horizonte Canto  

CRAS CONTINENTE II 

Rua Santos Saraiva, 2011 - Capoeiras (Centro Multiuso) 

Tel: 3348-6237 ou 3240-1562  coo.crascapoeiras@pmf.sc.gov.br 

ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

Capoeiras Abraão Vila Aparecida 

Jd.Ilha Continente Coqueiros Bom abrigo 

Morro da Caixa Itaguaçu  
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CRAS NORTE I 

Rodovia SC 401, Km 18 - 17500 - Salas 07, 08, 09 e 10 -Canasvieiras - Próximo a UPA 24h. 

Tel: 3369-0840  crasnortepaif@gmail.com 

ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

Canasvieiras Ponta das Canas Morro do Mosquito 

Canto do Lamin Lagoinha Cach. do Bom Jesus 

Vargem Grande Praia Brava Vila União 

Rio Papaguara Vargem do Bom Jesus Vargem Pequena 

CRAS NORTE II 

Rua José Gualberto Soares, 371 - Sala 01 - Ingleses - Próximo Escola Intendente José Fernandes 

Tel: 3369-1302 coo.crasingleses@pmf.sc.gov.br 

ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

Ingleses Capivari de Cima Travessão 

Vila do Arvoredo Santinho Muquem 

Moçambique Rio Vermelho Capivari de Baixo 

Sitio de Baixo   

CRAS NORTE III 

Rodovia Virgilio Varzea, 878 - Saco Grande 

Tel: 3338-2610/ 3238-4041 coordenacao.crassacogrande@pmf.sc.gov.br 

ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

Saco Grande Monte Verde Sto Antonio de Lisboa 

Vila Cachoeira Cacupé Ratones 

João Paulo Sambaqui Jurerê 

Daniela Praia do Forte  
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CRAS SUL I 

Rua Aldo Alves, 153 - Saco dos Limões - Próximo ao Armazém Vieira 

Tel: 3222-9165/ coo.crassacolimoes@pmf.sc.gov.br 

ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

Caeira do Saco dos Limões Carvoeira Costeira do Pirajubaé 

Saco dos Limões Pantanal Cidade Alta (Costeira) 

Altos da Boa Vista Morro do Mangueirão Carianos 

Trevo da Seta (Costeira) Panaia  (Carianos)  

CRAS SUL II 

Rua Severiano Firmino Martins, 66 – Ribeirão da Ilha. 

Tel: 3338-1042   coo.crastapera@pmf.sc.gov.br 

ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

Tapera Ribeirão da Ilha Pedregal 

Tapera Base Alto do Ribeirão Caiacanga 

Caeira da Barra do Sul Base Aérea Costeira do Ribeirão 

Morro do Peralta Campus Naufragados 

CRAS SUL III 

Rod. Francisco Thomaz dos Santos, 675- Morro das Pedras 

Tel: 3337-4028   crassul3@pmf.sc.gov.br 

ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

Açores Costa de Cima Lagoa do Peri 

Areias do Campeche Costa de Dentro Matadeiro 

Campeche Rio Tavares Morro das Pedras 

Armação do Pantano do Sul Cachoeira do Rio Tavares Pântano do Sul 

Fazenda Rio Tavares Solidão  

 

Período de Funcionamento: Segunda à sexta-feira, das 08:00h às 18:00h  
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Articulação em Rede 

 A articulação dos serviços do CRAS para atendimento às demandas envolvem os 

serviços da proteção social especial de média complexidade; serviços de outras 

políticas públicas como de educação, saúde, trabalho, cultura, esporte, segurança 

pública e outros conforme as necessidades; programas ou ações de enfrentamento 

à pobreza; outras sociais locais como associações de moradores, organizações não 

governamentais; conselhos de políticas públicas e de defesa de direitos de 

segmentos específicos; instituições de ensino e pesquisa; entre outros. 

Para a ampliação do acesso aos direitos garantidos por outras políticas, há que se 

ampliar e publicizar as informações relativas aos critérios de acesso, assim como 

estabelecer instrumentos de contrarreferência, para viabilizar o monitoramento e a 

resolutividade dos encaminhamentos realizados; no nível da gestão, aponta-se a 

necessidade do fortalecimento das relações intersetoriais. 

 

Impacto Social Esperado 

- Redução da ocorrência de situações de vulnerabilidade social no território de 

abrangência do CRAS; 

- Prevenção da ocorrência de riscos sociais, seu agravamento ou reincidência no 

território de abrangência do CRAS; 

- Aumento de acessos a serviços socioassistenciais e setoriais; 

- Melhoria da qualidade de vida das famílias residentes no território de abrangência 

do CRAS; 

- Implementação de instrumental específico para contrarreferência dos 

encaminhamentos realizados, com o objetivo de monitorar a resolutividade dos 

mesmos; 

- Incremento da participação popular nas instâncias de controle social, e ampliação 

da participação política dos usuários nas suas comunidades. 

 

Indicadores de Avaliação 

- Percentual de famílias cadastradas no CadÚnico em acompanhamento 

particularizado e/ou grupal pelo PAIF em relação ao total de famílias cadastradas no 

CadÚnico; 



122 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Avenida Gustavo Richard (Passarela Nego Quirido), nº 5000, 2º andar. Centro - CEP: 88020-212| Florianópolis | SC 

gabinetesemaspmf@gmail.com – Telefone (48) 3324-1415 R. 222 

- Percentual de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família em 

acompanhamento particularizado e/ou grupal pelo; 

- Percentual de beneficiários do BPC identificados e inseridos em acompanhamento 

particularizado e/ou grupal em relação ao total de beneficiários do BPC  

- Percentual de famílias cadastradas no CadÚnico, com renda per capita de até ½ 

salário-mínimo, referenciadas ao CRAS; 

- Percentual de famílias referenciadas ao CRAS em relação ao total de domicílios no 

Município; 

- Percentual de famílias em acompanhamento particularizado e/ou grupal em relação 

às famílias beneficiárias do PBF em fase de suspensão por descumprimento de 

condicionalidades, com registro no respectivo sistema de informação, cujos motivos 

sejam da assistência social; 

- Percentual de cadastro de famílias com beneficiários do BPC no CadÚnico; 

 

3.5.1.1.2 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos  

 

Descrição: 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). O Serviço 

de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) realiza atendimentos em 

grupo. São atividades artísticas, culturais, de lazer e esportivas, dentre outras, de 

acordo com a idade dos usuários. É uma forma de intervenção social planejada que 

cria situações desafiadoras, estimula e orienta os usuários na construção e 

reconstrução de suas histórias e vivências individuais, coletivas e familiares. 

Trata-se de um serviço da Proteção Social Básica do SUAS, regulamentado 

pela Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS nº 

109/2009), é ofertado de forma complementar ao trabalho social com famílias que é 

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). O SCFV possui um caráter preventivo e proativo, pautado na 

defesa e afirmação de direitos e no desenvolvimento de capacidades e 

potencialidades dos usuários, com vistas ao alcance de alternativas emancipatórias 



123 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Avenida Gustavo Richard (Passarela Nego Quirido), nº 5000, 2º andar. Centro - CEP: 88020-212| Florianópolis | SC 

gabinetesemaspmf@gmail.com – Telefone (48) 3324-1415 R. 222 

para o enfrentamento das vulnerabilidades sociais. Deve ser ofertado de modo a 

garantir as seguranças de acolhida e de convívio familiar e comunitário, além de 

estimular o desenvolvimento da autonomia dos usuários.  

O SCFV tem por foco a constituição de espaço de convivência, formação para 

a participação e cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das 

crianças e adolescentes, a partir dos interesses, demandas e potencialidades dessa 

faixa etária. As intervenções devem ser pautadas em experiências lúdicas, culturais 

e esportivas como formas de expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e 

proteção social. Inclui crianças e adolescentes com deficiência, retirados do trabalho 

infantil ou submetidos a outras violações, cujas atividades contribuem para 

ressignificar vivências de isolamento e de violação de direitos, bem como propiciar 

experiências favorecedoras do desenvolvimento de sociabilidades e na prevenção 

de situações de risco social. 

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos está em processo 

nacional de reordenamento, a partir da aprovação da Resolução Nº 01, de 21 de 

fevereiro de 2013 que dispõe sobre o reordenamento do Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos - SCFV, no âmbito do Sistema Único da Assistência 

Social. Tal reordenamento define a oferta e a inclusão nos Serviços de Convivência 

de público prioritário e estabelece com clareza o referenciamento dos Serviços aos 

Centros de Referência de Assistência Social –CRAS.  

Com o reordenamento os municípios podem planejar e executar os serviços 

de acordo com a realidade local e demanda de usuários, sendo possível a 

flexibilização na formação dos grupos em diferentes faixas etárias, permitindo, 

inclusive, várias possibilidades de composição dos grupos, de acordo com os ciclos 

de vida.  

 

Objetivos: 

Os objetivos gerais do SCFV são:  complementar o trabalho social com família, 

prevenindo a ocorrência de situações de risco social e fortalecendo a convivência 

familiar e comunitária;  Prevenir a institucionalização e a segregação de crianças, 

adolescentes, jovens e idosos, em especial, das pessoas com deficiência, 

assegurando o direito à convivência familiar e comunitária;  Promover acessos a 

benefícios e serviços socioassistenciais, fortalecendo a rede de proteção social de 
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assistência social nos territórios;  Promover acessos a serviços setoriais, em 

especial das políticas de educação, saúde, cultura, esporte e lazer existentes no 

território, contribuindo para o usufruto dos usuários aos demais direitos;  Oportunizar 

o acesso às informações sobre direitos e sobre participação cidadã, estimulando o 

desenvolvimento do protagonismo dos usuários;  Possibilitar acessos a experiências 

e manifestações artísticas, culturais, esportivas e de lazer, com vistas ao 

desenvolvimento de novas sociabilidades;  Favorecer o desenvolvimento de 

atividades intergeracionais, propiciando trocas de experiências e vivências, 

fortalecendo o respeito, a solidariedade e os vínculos familiares e comunitários   

 

Formas de acesso ao SCFV 

 Os encaminhamentos para o SCFV, independentemente de se tratar de usuários em 

situação prioritária, inserem-se na lógica da complementaridade do trabalho social 

com famílias. Nesse sentido, os usuários são encaminhados ao SCFV pelo CRAS. 

Cabe aos CRAS registrar a(s) situação(ões) de prioridade vivenciada pelo usuário e 

tomar as providências necessárias para a inserção da família no acompanhamento 

familiar.  

De acordo com a Resolução CIT nº 1/2013 e na Resolução CNAS nº1/2013. 

O § 2º do art. 3º, de ambas as resoluções, afirma que a comprovação das situações 

prioritárias ocorre por meio de documento técnico que deverá ser arquivado na 

unidade que oferta o SCFV ou no órgão gestor, por um período mínimo de cinco 

anos, à disposição dos órgãos de controle. Ressalta-se que nenhuma situação de 

prioridade para o atendimento no SCFV deverá ser atribuída ao usuário sem que 

haja possibilidade de comprová-la por meio de documento técnico no qual a situação 

vivenciada pelo usuário esteja descrita. Nesse documento, deverá ser registrado 

também o encaminhamento desse usuário ao SCFV.  

É importante ressaltar que o gestor municipal é responsável pela marcação 

de situação de prioridade associada ao usuário do SCFV no SISC, assim como 

pelas demais informações registradas no sistema. O documento técnico mencionado 

acima subsidia a marcação realizada no SISC, a fim de comprovar a veracidade da 

informação inserida no sistema.  

O acesso ao serviço deve ocorrer por encaminhamento do CRAS. Os 

usuários podem chegar ao CRAS por demanda espontânea, busca ativa, 
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encaminhamento da rede socioassistencial ou encaminhamento das demais 

políticas públicas e de órgãos do Sistema de Garantia de Direitos. Crianças e 

adolescentes identificados em situação de trabalho infantil deverão ser 

encaminhados ao SCFV e suas famílias deverão ser atendidas no Serviço de 

Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI), que é 

executado no Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS) 

O usuário também poderá ser incluído no serviço de convivência por 

demanda espontânea, conforme prevê a Tipificação Nacional de Serviços 

Socioassistenciais (Resolução CNAS nº 109/2009). Para isso, ele deve procurar o 

CRAS mais próximo de sua residência para obter informações sobre a oferta do 

Serviço. 

Embora o SCFV seja organizado a partir dos ciclos de vida dos usuários, a 

fim de considerar as especificidades de cada etapa do desenvolvimento, há 

aspectos da vida humana que perpassam todas elas, tais como a participação, a 

convivência social e o direito de ser – esses são os eixos orientadores do SCFV.  

  A organização do SCFV a partir de eixos foi concebida no sentido de que os 

percursos desenvolvidos com os grupos promovam as aquisições previstas pela 

Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais para os usuários, observando os 

ciclos de vida e os contextos em que as ações serão desenvolvidas.  

Os eixos estruturantes, assim como os subeixos e os temas transversais 

orientam o planejamento e a oferta de atividades no sentido de contribuir para a 

elaboração de propostas que contemplem formas de expressão, interação, 

aprendizagem e sociabilidade em conformidade com os objetivos do serviço.  

Estes são os eixos orientadores do SCFV:  

I. Convivência social – é o principal eixo do serviço, traduz a essência dos serviços 

de Proteção Social Básica e volta-se ao fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários. As ações e atividades inspiradas nesse eixo devem estimular o 

convívio social e familiar, aspectos relacionados ao sentimento de pertença, à 

formação da identidade, à construção de processos de sociabilidade, aos laços 

sociais, às relações de cidadania, etc. São sete os subeixos relacionados ao eixo 

convivência social, denominados capacidades sociais: capacidade de demonstrar 

emoção e ter autocontrole; capacidade de demonstrar cortesia; capacidade de 

comunicar-se; capacidade de desenvolver novas relações sociais; capacidade de 
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encontrar soluções para os conflitos do grupo; capacidade de realizar tarefas em 

grupo; capacidade de promover e participar da convivência social em família, grupos 

e território. 

 II. Direito de ser - o eixo “direito de ser” estimula o exercício da infância e da 

adolescência, de forma que as atividades do SCFV devem promover experiências 

que potencializem a vivência desses ciclos etários em toda a sua pluralidade. Tem 

como subeixos: direito a aprender e experimentar; direito de brincar; direito de ser 

protagonista; direito de adolescer; direito de ter direitos e deveres; direito de 

pertencer; direito de ser diverso; direito à comunicação.  

III. Participação - tem como foco estimular, mediante a oferta de atividades 

planejadas, a participação dos usuários nos diversos espaços da vida pública, a 

começar pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, passando pela 

família, comunidade e escola, tendo em mente o seu desenvolvimento como sujeito 

de direitos e deveres. O eixo “participação” tem como subeixos: participação no 

serviço; participação no território; participação como cidadão; participação nas 

políticas públicas. 

 

3.5.1.1.2.1 Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e 

Adolescentes de 06 a 12 anos: 

 

Na lógica do processo de reordenamento, iniciado em 2013, no município de 

Florianópolis, foram renomeados os Centros de Educação Complementar - CEC 

para Centros de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – CCFV.  Utilizando as 

prerrogativas do reordenamento a faixa etária do atendimento de crianças e 

adolescentes também passou por avaliação, sendo que estudos iniciais indicam que 

a partir dos 13 anos é mais compatível a inclusão desta faixa etária no Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Adolescentes e Jovens, seja pelo 

interesse manifesto dos próprios adolescentes como pela dinâmica e organização do 

serviço. Nesta perspectiva, os Centros de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

- CCFV ofertam o serviço a crianças e adolescentes com idade de 6 a 12 anos.  

Para a faixa etária de 6 a 12 anos, o SCFV objetiva promover a convivência, a 

formação para a participação e cidadania, o desenvolvimento do protagonismo e da 

autonomia das crianças e adolescentes, a partir dos interesses, das demandas e 



127 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Avenida Gustavo Richard (Passarela Nego Quirido), nº 5000, 2º andar. Centro - CEP: 88020-212| Florianópolis | SC 

gabinetesemaspmf@gmail.com – Telefone (48) 3324-1415 R. 222 

das potencialidades dessa faixa etária. As intervenções devem ser pautadas em 

experiências lúdicas, culturais e esportivas como formas de expressão, interação, 

aprendizagem, sociabilidade e proteção social, conforme prevê a Tipificação 

Nacional de Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS n° 109/2009).  

 

Usuários 

Crianças e adolescentes de 6 a 12 anos, em especial:  Crianças e adolescentes 

encaminhados pelos serviços da Proteção Social Especial: Programa de 

Erradicação do Trabalho Infantil (PETI); Serviço de Proteção e Atendimento 

Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI);  Crianças e adolescentes em 

situação de acolhimento ou que já retornaram ao convívio familiar após medida 

protetiva de acolhimento;  Crianças e adolescentes com deficiência, com prioridade 

para as beneficiárias do BPC;  Crianças e adolescentes cujas famílias são 

beneficiárias de programas de transferência de renda;  Crianças e adolescentes de 

famílias com precário acesso à renda e a serviços públicos.  

Deve-se ter como parâmetro o seguinte entendimento: entre todos os 

usuários que podem ser atendidos no SCFV – que vivenciam as mais diversas 

situações de vulnerabilidade (relacionais e/ou materiais) – há os que vivenciam as 

situações de risco social elencadas na Resolução CNAS nº 1/2013, que são, no 

momento, os usuários prioritários para o atendimento no SCFV.  

Segundo a Resolução CIT nº 01/2013 e a Resolução CNAS nº 01/2013, 

considera-se público prioritário para o atendimento no SCFV crianças e/ou 

adolescentes e/ou pessoas idosas nas seguintes situações:   

- em situação de isolamento; 

- trabalho infantil; 

- vivência de violência e, ou negligência; 

- fora da escola ou com defasagem escolar superior a 2 (dois) anos; 

- em situação de acolhimento; 

- em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto; 

- egressos de medidas socioeducativas; 

- situação de abuso e/ou exploração sexual; 

- com medidas de proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA; 

- crianças e adolescentes em situação de rua; 
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- vulnerabilidade no que diz respeito às pessoas com deficiência. 

 

Metodologia 

  O serviço prevê ações junto às crianças e adolescentes para o 

desenvolvimento de habilidades e potencialidades, por meio de atividades culturais e 

lúdicas, desportivas, e de inclusão social. Incentiva e orienta crianças e 

adolescentes na construção e reconstrução de suas histórias, com vivências 

individuais e coletivas nas famílias e na sociedade. 

Os SCFV devem ofertar às crianças e adolescentes atividades diversificadas 

e atrativas que se configuram como uma das características da oferta do Serviço 

com qualidade por meio da realização de oficinas de convívio por meio do esporte, 

lazer, arte e cultura, tais como:  

a) Desenho, e pintura; 

b) Dramatização 

c) Dança – regionais, modernas, clássicas; 

d) Música – coral, instrumentos diversos; 

e) Contação de histórias; 

As atividades que acontecem nas oficinas têm como objetivo formar um 

ambiente socializador que propicie o desenvolvimento da identidade da criança, do 

adolescente e do próprio grupo, por meio de aprendizagens diversificadas, 

realizadas em situações de interação e descontração. O aprender brincando, forma 

de expressão do pensamento e do corpo, é o que fundamenta o trabalho a ser 

realizado nas oficinas. 

As atividades propostas devem promover o seu desenvolvimento físico e 

mental, assim como estimular as interações sociais entre eles, sua família e a 

comunidade. É fundamental que estimulem vivências, práticas e experiências 

relativas ao universo informacional, cultural e social das crianças e adolescentes. As 

atividades podem ser organizadas de maneira a aproveitar a experiência e a cultura 

local sempre com a preocupação de garantir diversidade, qualidade e criatividade.  

Entre as atividades possíveis, sugere-se: sessões de cinema como mote para 

a reflexão e debate dos temas abordados nos encontros do serviço; montagem de 

peças teatrais e musicais; gincanas desportivas e culturais; brincadeiras tradicionais 

e dinâmicas de grupo; passeios e visitas a equipamentos de cultura, lazer e cívicos; 
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oficinas de arte com materiais recicláveis; oficinas de pintura e escultura; confecção 

artesanal de instrumentos musicais; oficinas de música; oficinas de danças 

populares; jogos de tabuleiro; oficinas de produção de texto; entre outras.  

 

Provisões  

Ambiente Físico: Salas para recepção, atividades administrativas e atividades 

coletivas; e instalações sanitárias.  

As instalações dos CCFV são em espaços alugados e/ou cedidos, sendo que 

alguns apresentam problemas na estrutura e condição física, as quais comprometem 

o desenvolvimento do Serviço.  O CCFV do Itacorubi é exceção e está instalado em 

espaço estatal.  

 

Recursos Humanos 

Os CCFV contam com a parceria da Secretaria Municipal de Educação para a 

cedência de professores, sendo que a função de cozinheira e serviços gerais é 

terceirizada.   

Até dezembro de 2021 o município executou 06 (seis) serviços próprios conforme o 

quadro abaixo:  

 

CCFV Coord Prof Adm Cozinh. S. Gerais 
Monte Cristo 01 01 01 01 01 
Costeira 01 03 00 03 01 
Itacorubi 01 03 00 01 01 
Tapera 01 03 01 01 01 
J. Atlântico 01 03 01 01 01 
Agronômica 01 03 01 01 01 

 

Ainda em dezembro de 2021, para atender a necessidade de expansão da 

rede de atendimento em saúde, a SEMAS repassou o imóvel onde funcionava o 

Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Itacorubi para a Secretaria 

de Saúde (Portaria Nº 96 SEMAS/2021).  Segundo informações da Secretaria 

Municipal de Saúde-SMS, com a cedência do imóvel, 08 novos consultórios serão 

abertos. A solicitação do imóvel foi organizada pela SMS e também pela Associação 

de Moradores do Bairro Itacorubi e o Conselho Local de Saúde. 
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Aquisições dos Usuários 

Dentre as aquisições e conquistas, almeja-se que as crianças e adolescentes 

durante e após participação no Serviço: 

- Conheçam e acessem os direitos das crianças e adolescentes, socioassistenciais e 

humanos; 

- se desenvolvam integralmente; 

- valorizem a diversidade de opiniões e a resolução negociada de conflitos; 

- tenham garantidas e acessem práticas lúdicas, esportivas, cognitivas, de lazer e 

cultura; 

- se expressam por meio de brincadeiras e atividades lúdicas, ressignificando e 

simbolizando as experiências vividas; 

- convivam num ambiente saudável, de respeito e valorização das diversidades 

étnicas, raciais, religiosas e sexuais; 

- sintam-se acolhidos e integrados;  

- expandem seus universos artísticos e culturais, assim como suas habilidades, 

talentos e aptidões; 

- tenham maior conhecimento e capacidade de análise crítica  da realidade; 

- sejam protegidos socialmente por suas famílias e comunidades, bem como 

acessem serviços, programas e equipamentos públicos. 

 

Unidades 

 Florianópolis conta no momento com uma rede própria de 05 Centros de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos  
 

CCFV ENDEREÇO 
Agronômica Rua Rui Barbosa, 677 –Agronômica. 

Monte Cristo Rua: Joaquim Nabuco, 2850 – Monte Cristo. 
Costeira Av. Jorge Lacerda, 1.472 - Costeira do Pirajubaé 
Jardim Atlântico Av: Atlântica, 899 – Jardim Atlântico 
Tapera Rua: José Olímpio da Silva, s/nº - Tapera 

 

 

Período de Funcionamento 

- 2ª a 6ª feira - dois turnos diários de até 04 horas   

- 40 horas semanais 
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Impacto Social Esperado 

- Redução da ocorrência de situações de vulnerabilidade social; 

- Prevenção da ocorrência de riscos sociais, seu agravamento ou reincidência; 

- Aumento de acessos a serviços socioassistenciais e setoriais; 

- Ampliação do acesso aos direitos socioassistenciais; 

- Melhoria da qualidade de vida dos usuários e suas famílias. 

 

Indicadores  

- Percentual de atendimento do público prioritário;  

- Percentual de cadastramento das famílias no CAD ÚNICO;  

- Percentual de atendimento de famílias beneficiárias dos programas de 

transferência de renda e de benefícios socioassistenciais.  

 

Ampliação/expansão 

A capacidade de atendimento dos CCFV é de 325 crianças e adolescentes de 06 a 

12 anos, conforme quadro abaixo:   

CCFV Capacidade Atendimento 
Agronômica 60 
Costeira 75 
Monte Cristo 50 
Jardim Atlântico 60 
Tapera 80 
Total                       325 

 
 
 

Rede Cofinanciada - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para 
Crianças e Adolescentes 

 
 

Entidades Endereço 
Meta 

Cofinanciada 

CRAS  
CENTRO I 

Associação dos Amigos da Criança e 
Adolescente do Morro do Mocotó 

Rua Treze de Maio, nº 149 - fdos, 43 - Prainha. 
Tel: 3225-7498/3225-7546 

160 

Fundação Vidal Ramos 
Rua Victor Konder, nº 321 - Centro. Tel: 3304-
3533 

80 
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Entidades Endereço Meta 
Cofinanciada 

CRAS 
CENTRO II 

Casa São José 
Rua Marcus Aurélio Homem, nº 366 – 
Trindade. Tel: 3234-3800 

166 

Associação Beneficente, Educacional 
Gente Amiga 

Rua Antônio Carlos Ferreira, nº 1175 – 
Agronômica. Tel: 3223-6553 

80 

Associação Evangélica Beneficente de 
Assistência Social 

Rua Joaquim Costa, nº 621 – Agronômica. Tel: 
3025-6622/3024-6629 

50 

Associação Promocional do Menor 
Trabalhador 

Rua Rui Barbosa, nº 811 - Agronômica. Tel: 
3228-3492 

130 

Casa da Criança do Morro da 
Penitenciária 

Rua Álvaro Ramos, nº 320 – Serv. Casa da 
Criança - Trindade. Tel: 3333-0257 

110 

CRAS  
CONTINENTE I 

Centro de Apoio à Formação Integral 
do Ser 

Rua Genuíno Pereira da Silva, nº 282 – Chico 
Mendes. Tel: 3240-7686 

130 

Centro de Educação e Evangelização 
Popular 

Rua Frei Fabiano de Cristo, s/nº - Monte Cristo. 
Tel: 3244-7497 

330 

CRAS    
CONTINENTE II 

Centro de Valorização Humana, Moral 
e Social 

Rua Joaquim Fernandes de Oliveira, nº 78 – 
Abraão. Tel: 3249-5457 

110 

Obras de Assistência Social Dom 
Orione de Capoeiras 

Rua Dib Cherem, nº 2698 – Capoeiras. Tel: 
3365-3409/3248-3409 

110 

CRAS  
NORTE I 

Associação de Amigos Solidários - 
ASAS 

Av. Luiz Boiteux Piazza, 1302 - Cachoeira do 
Bom Jesus (Escritório) Tel: 3261-2830 e  3266-
3191 

60 

CRAS  
NORTE III 

Conselho de Moradores do Saco 
Grande II 

Rodovia Virgílio Várzea, nº 1313A - Saco 
Grande. Tel: 3334-3057. 

200 

Seara Espírita Entreposto da Fé 
Servidão Marcelino Gonçalves, nº 71 - Monte 
Verde. Tel: 3238-6012/ 3238-1040 

160 

CRAS SUL I 

Associação Evangélica Beneficente de 
Assistência Social 

Rua Custódio Fermino, nº 770 – Caieira do 
Saco dos Limões. Tel: 3025-6622/3024-6629 

60 

Centro de Integração Familiar 
Rua João Motta Espezim, nº 683 - Saco dos 
Limões. Tel: 3333-6356. 

50 

CRAS  
SUL III 

Associação de Pais e Amigos do Morro 
das Pedras 

Rua Francisco Vieira, nº 200 - Areias do Morro 
das Pedras. Tel: 3237-3058. 

76 

 
 
 
3.5.1.1.2.2 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para 

Adolescentes de 13 a 17 anos 

 

Descrição: Tem por foco o fortalecimento da convivência familiar e comunitária e 

contribui para o retorno e a permanência dos adolescentes e jovens na escola, por 

meio do desenvolvimento de atividades que estimulem a convivência social, a 

participação cidadã e uma formação geral para o mundo do trabalho. As atividades 
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devem abordar questões relevantes sobre a juventude, contribuindo para a 

construção de novos conhecimentos e formação de atitudes e valores que reflitam 

no desenvolvimento integral do jovem. As atividades também devem desenvolver 

habilidades gerais, tais como a capacidade comunicativa e a inclusão digital de 

modo orientar o jovem para a escolha profissional, bem como realizar ações com 

foco na convivência social por meio da arte-cultura e esporte-lazer. 

 As intervenções devem valorizar a pluralidade e a singularidade da condição juvenil 

e suas formas particulares de sociabilidade; sensibilizar para os desafios da 

realidade social, cultural, ambiental e política de seu meio social; criar oportunidades 

de acesso a direitos; estimular práticas associativas e as diferentes formas de 

expressão dos interesses, posicionamentos e visões de mundo de jovens no espaço 

público.  

Para adolescentes de 15 a 17 anos, o SCFV objetiva fortalecer a convivência 

familiar e comunitária e contribuir para o retorno ou a permanência dos adolescentes 

na escola, por meio do desenvolvimento de atividades que estimulam a convivência 

social, a participação cidadã e uma formação geral para o mundo do trabalho.  

 

Objetivos 

Complementar as ações da família e da comunidade na proteção e desenvolvimento 

de adolescentes para o fortalecimento dos vínculos familiares e sociais;  Assegurar 

espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o 

desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo;  

Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural dos 

adolescentes, bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades, 

habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã;  Propiciar vivências para o 

alcance de autonomia e protagonismo social;  Estimular a participação na vida 

pública do território e desenvolver competências para a compreensão crítica da 

realidade social e do mundo moderno;  Possibilitar o reconhecimento do trabalho e 

da educação como direitos de cidadania e desenvolver conhecimentos sobre o 

mundo do trabalho e competências específicas básicas, Contribuir para a inserção, 

reinserção e permanência do jovem no sistema educacional. 
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Usuários 

Adolescentes de 13 a 17 anos, em especial:  Adolescentes pertencentes às famílias 

beneficiárias de programas de transferência de renda;  Adolescentes egressos de 

medidas socioeducativas ou em cumprimento de medidas socioeducativas em meio 

aberto;  Adolescentes em cumprimento ou egressos de medida de proteção do 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, 1990);  Adolescentes do Programa de 

Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) ou adolescentes egressos ou vinculados a 

programas de combate à violência e ao abuso e à exploração sexual;  Adolescentes 

de famílias com perfil de programas de transferência de renda;  Adolescentes com 

deficiência, em especial beneficiários do BPC;  Adolescentes fora da escola.   

Situação Prioritária para Inclusão no SCFV: 

- em situação de isolamento; 

- trabalho infantil; 

- vivência de violência e, ou negligência; 

- fora da escola ou com defasagem escolar superior a 2 (dois) anos; 

- em situação de acolhimento; 

- em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto; 

- egressos de medidas socioeducativas; 

- situação de abuso e/ou exploração sexual; 

- com medidas de proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA; 

- crianças e adolescentes em situação de rua; 

- vulnerabilidade no que diz respeito às pessoas com deficiência; 

 

Metodologia  

Os grupos são realizados no CRAS, encontros de 2 (duas) a 3 (três) vezes 

por semana, com duração de até 4 (quatro) horas sendo ofertadas oficinas de 

Mundo do Trabalho, Inclusão Digital, Arte, Cultura, Esporte e Lazer. 

O orientador ou educador social do SCFV pode recorrer a variadas ações ou 

estratégias para mediar os grupos e, assim, conduzi-los ao alcance dos objetivos 

desejados. Entre as estratégias possíveis, está a realização das oficinas, que 

consistem em atividades de esporte, lazer, arte e cultura no âmbito do grupo do 

SCFV. Também é possível realizar atividades recreativas, como passeios para 

conhecer a cidade, a comunidade, os equipamentos públicos e privados do 
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município, etc. Essas atividades podem ser resultado, inclusive, de articulações 

intersetoriais no âmbito municipal. As oficinas e as atividades recreativas são 

estratégias para potencializar e qualificar as ações dos grupos do SCFV. Trata-se de 

subterfúgios para promover a convivência, as conversações e os fazeres por meio 

dos quais os vínculos entre os usuários e entre estes e os profissionais são 

construídos. Vale destacar, entretanto, que as oficinas, as palestras e as 

confraternizações eventuais, por si só, não constituem o SCFV, são estratégias para 

tornar os encontros dos grupos atrativos e, com isso, dialogar com o planejamento 

dos percursos, com os temas abordados junto aos usuários e com os objetivos a 

serem alcançados nos grupos. São atividades utilizadas como recursos para discutir 

assuntos apresentados pelos componentes dos grupos; para reunir a família num 

momento festivo - com lanches, músicas e brincadeiras -, para proporcionar a 

interação entre diversas gerações familiares e com os demais sujeitos do território.  

Importante destacar que as atividades esportivas, artísticas ou culturais, tais 

como futebol, artes marciais, danças, etc., são estratégias para a concretização dos 

trabalhos e, não, a finalidade do SCFV. Não há a pretensão de se projetar 

esportistas ou artistas por meio do serviço, embora isso possa acontecer. O objetivo 

do SCFV é propiciar momentos de reflexão sobre as questões vivenciadas pelos 

usuários, a fim de que identifiquem seus direitos e as formas acessá-los, utilizando-

se de atividades lúdicas, recreativas, criativas e prazerosas com os integrantes dos 

grupos.  

As atividades propostas devem promover o desenvolvimento físico e mental 

dos usuários, assim como estimular as interações sociais entre eles, sua família e a 

comunidade. Entre as atividades possíveis, sugere-se: oficinas de produção de 

texto; oficinas musicais e de confecção artesanal de instrumentos; passeios e visitas 

a equipamentos de cultura, lazer e cívicos; oficinas de danças populares, sessões 

de cinema como mote para a reflexão e debate dos temas abordados nos encontros 

do serviço; oficinas de teatro; oficinas de cinema; oficina de projetos sociais; oficinas 

de arte com materiais recicláveis; oficinas de pintura e escultura; oficinas de artes 

plásticas; oficinas de educação ambiental; oficinas vocacionais; entre outras.  
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Provisões 

Ambiente Físico:  Os grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos de Adolescentes e Jovens realizam suas oficinas em equipamento dos 

CRAS, em entidades de assistência social ou em unidades públicas. 

 

Período de Funcionamento: Matutino ou Vespertino, duas ou três vezes na 

semana, totalizando até 12 (doze) horas semanais por coletivo. 

 

Impacto Social Esperado 

- Aumento no número de jovens que conheçam as instâncias de denúncia e recurso 

em casos de violação de seus direitos; 

- Aumento no número de jovens autônomos e participantes na vida familiar e 

comunitária, com plena informação sobre seus direitos e deveres; 

- Junto a outras políticas públicas, reduzir índices de: violência entre os jovens; 

uso/abuso de drogas; doenças sexualmente transmissíveis e gravidez precoce. 

 

Indicadores de Avaliação  

- Percentual de adolescentes e jovens do público prioritário em relação ao total 

atendido 

- Percentual de participação das famílias no Serviço em relação ao total de famílias 

- Percentual de jovens encaminhados ao primeiro emprego em relação ao total 

atendido 

- Percentual de adolescentes e jovens que permanecem na escola em relação ao 

total atendido 

- Percentual de adolescentes e jovens que retornam à escola em relação ao total 

que se encontram fora da escola 

- Percentual de cadastramento das famílias no CadÚnico em relação ao total de 

famílias. 

 

Ampliação/Expansão do Serviço 

Conforme avaliação da demanda, espaço físico nos equipamentos, e as condições 

financeiras do município. 
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Em 2020 o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para adolescentes 

foi executado por duas entidades parceiras, totalizando 50 adolescentes. São elas: 

Associação Evangélica Beneficente de Assistência Social-AEBAS e Centro  de 

Educação e Evangelização Popular-CEDEP 

 

3.5.1.1.2.3 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Idosos 

 

Na Proteção Social Básica, além da oferta do Serviço de Proteção e 

Atendimento Integral à Família (PAIF), oferta-se o Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos (SCFV), a fim de complementar o trabalho social com 

famílias e prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidade e risco social. 

Assim, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Pessoas 

Idosas – SCFVI deve ser desenvolvido em articulação com o PAIF. Ou seja, é o 

PAIF que identifica e realiza o encaminhamento das pessoas idosas para a inserção 

em SCFV e que acompanha as famílias dos usuários do serviço, caso se encontre 

em situação de maior vulnerabilidade ou risco social. Desta maneira, os serviços 

devem ser desenvolvidos de forma integrada, articulada e complementar, sendo 

necessário um diálogo estreito entre os profissionais envolvidos. A proposta de 

trabalho é a de integração, união de esforços e potencialização dos trabalhos, pois 

ambos os serviços de proteção social básica se destinam às famílias e seus 

membros que vivenciam situação de vulnerabilidade social, em especial, aqueles 

que são beneficiários de programas de transferência de renda, apresentam algum 

tipo de deficiência ou fragilidade, decorrente do ciclo de vida, que aumente a 

situação de vulnerabilidade social. 

Caso o CRAS apresente condições para a oferta do Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos, sem prejuízo das atividades do PAIF, isso poderá 

facilitar a articulação entre os serviços, mas é importante definir bem os papéis e 

atribuições para que cada serviço cumpra seus respectivos objetivos. Quando a 

oferta do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos é realizada em outro 

espaço público, como Centro de Convivência de Idosos, ou entidade privada de 

assistência social, é preciso que essas unidades estejam referenciadas ao CRAS do 

território onde estão localizadas e o serviço seja articulado ao PAIF. 
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          A articulação da rede de proteção social básica referenciada ao CRAS é uma 

atividade de gestão do CRAS, cabendo ao coordenador o papel de articulador da 

rede. No contexto do reordenamento do SCFV, está em apreciação a versão 

preliminar de Orientações Técnicas (MDS/Dezembro de 2012) para a execução do 

SCFV para pessoas idosas para promover a construção coletiva e a oferta com 

qualidade deste serviço. O documento apresenta a sugestão de traçado 

metodológico para o Serviço, a ser adensado pelo debate e por demais 

metodologias propostas pelos municípios.   

O Município de Florianópolis tem implantado apenas 1 Grupo no CRAS 

Capoeiras, que teve suas atividades presenciais suspensas por cota da pandemia de 

COVID-19. sendo que há proposta de implantação prevê que até 2021 estejam 

implantados pelo menos um grupo referenciado em cada CRAS, condicionadas às 

possibilidades físicas, de pessoal e financeiras.   

 

Descrição: Tem por foco o 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. A intervenção social deve estar pautada 

nas características, interesses e demandas dessa faixa etária e considerar que a 

vivência em grupo, as experimentações artísticas, culturais, esportivas e de lazer e a 

valorização das experiências vividas constituem formas privilegiadas de expressão, 

interação e proteção social. Devem incluir vivências que valorizam suas experiências 

e que estimulem e potencialize a condição de escolher e decidir. 

 

Usuários 

Idosos (as) com idade igual ou superior a 60 anos, em situação de vulnerabilidade 

social, em especial: 

- Idosos beneficiários do Benefício de Prestação Continuada; 

- Idosos de famílias beneficiárias de programas de transferência de renda; 

- Idosos com vivências de isolamento por ausência de acesso a serviços e 

oportunidades de convívio familiar e comunitário e cujas necessidades, interesses e 

disponibilidade indiquem a inclusão no serviço.  
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 Objetivos do SCFV ofertado a pessoas idosas  

Contribuir para um processo de envelhecimento ativo, saudável e autônomo; 

Assegurar espaço de encontro para pessoas idosas e encontros intergeracionais, de 

modo a promover a sua convivência familiar e comunitária; Detectar suas 

necessidades e motivações, bem como desenvolver potencialidades e capacidades 

para novos projetos de vida;  Propiciar vivências que valorizem as suas experiências 

e que estimulem e potencializem a capacidade de escolher e decidir.  

 

Metodologia 

Os profissionais que compõem a equipe técnica do SCFVI devem ser 

capacitados em conteúdos relativos ao SUAS, ao processo de envelhecimento, 

incluindo conteúdos que enfoquem a gestão dos serviços ofertados. 

  Os grupos devem ser compostos por cerca de 25 pessoas idosas, com uma 

variação de 15 a 30 participantes, sendo flexível para se adequar às condições de 

espaço físico, recursos humanos e demanda de usuários. Os grupos devem ser 

constituídos com transparência e ampla divulgação dos critérios adotados para a 

inserção dos usuários. 

A participação das pessoas idosas no Serviço é livre, não se constituindo em 

condição ou obrigação, mas ao aceitar participar, a pessoa idosa assume um 

compromisso com o grupo e com o serviço, em uma relação recíproca de direitos e 

deveres. 

O desenho proposto para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos para Pessoas Idosas, a ser desenvolvido em grupos, se constitui de 

encontros regulares, encontros mensais ou ao final do percurso, oficinas e 

atividades de convívio de livre participação. 

 

O SCFV para Idosos está organizado da seguinte forma: 

- Encontros regulares: grupo de convivência e fortalecimento de vínculos formado 

por 15 a 30 usuários que participarão de encontros semanais com duração de até 

duas horas. 

Portanto, sugere-se a realização de um encontro regular por semana com duração 

de 02 (duas) horas. É central e essencial à execução do SCFV. 
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- Encontros mensais ou ao final de cada percurso: encontros realizados uma vez ao 

mês ou na finalização de cada percurso, podendo promover a participação de 

diversos grupos, de familiares e pessoas da comunidade, como, por exemplo, 

confraternizações, exposições e apresentações. 

- Oficinas: realizadas com o grupo de pessoas idosas dos encontros regulares para 

aprofundar temas transversais, devendo ser realizadas pelo menos duas oficinas ao 

longo do percurso, com duração de oito horas. 

- Atividades de convívio: de livre participação das pessoas idosas do grupo regular e 

outras pessoas idosas da comunidade. Realizadas pelo menos uma vez por 

semana, como, por exemplo, atividades culturais (sessões de cinema, coral, música, 

poesia); atividades físicas (ioga, alongamento, hidroginástica, dança); atividades 

manuais (bordado, pintura, jardinagem, artes plásticas), etc. 

 

Aquisições dos Usuários 

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deve ser capaz de 

afiançar a segurança de acolhida; a segurança do desenvolvimento da autonomia 

individual, familiar e social; e a segurança do convívio ou vivência familiar, 

comunitária e social, ou seja: 

Segurança de Acolhida - Diz respeito ao direito de todo cidadão ter suas 

demandas e necessidades acolhidas, ouvidas e respeitadas, recebendo as devidas 

informações e os encaminhamentos apropriados. Isso diz respeito tanto a forma 

como o profissional recebem o usuário que procura o serviço, quanto ao ambiente e 

estrutura física que deve observar a privacidade das famílias e pessoas atendidas, 

primar pelo sigilo, respeitar as singularidades e diferenças e atender a necessidades 

específicas como o caso de pessoas com dificuldades de locomoção. 

Segurança de Convívio Familiar e Comunitário - Trabalhar no sentido de 

fortalecer os vínculos familiares das pessoas idosas significa reforçar a relação da 

pessoa idosa com as pessoas com quem mantém “laços consanguíneos, afetivos 

e/ou de solidariedade” em bases positivas, pessoas geralmente significativas e de 

referência que desempenham um papel importante na percepção que a pessoa 

idosa tem de si, na sua relação consigo mesmo e com o meio que o circunda, sendo 

capaz de contribuir com novos sentidos e significados, com a afirmação de sua 

identidade e com uma presença ativa na família e na sociedade. Enquanto a 
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convivência familiar abrange, de uma maneira geral, um espaço de afetividade, 

laços – consanguíneos, de aliança ou afinidade –, no qual os vínculos circunscrevem 

obrigações recíprocas e mútuas, organizadas em torno das relações, a convivência 

comunitária e social abrange o espaço público, as relações com seu entorno social, 

com a vizinhança, o bairro, os amigos, a comunidade em que vive, com os serviços 

disponíveis como a padaria, a farmácia, os centros de cultura, esporte e lazer, as 

praças, o território como um todo, com suas características físicas e geográficas, 

culturais, históricas, sociais, políticas e econômicas. 

Segurança de Desenvolvimento da Autonomia - Compreende a necessidade 

de desenvolver-se de forma independente, com respeito e liberdade de escolha, 

poder de decisão e condições de exercício da cidadania. Abrange o 

desenvolvimento de habilidades e potencialidades, situações que possibilitem 

crescimento e o desenvolvimento de novos aprendizados, da autoestima e da 

autoconfiança. Fundamenta-se na capacidade das famílias e dos grupos sociais de 

se organizarem, concepção baseada no entendimento dos usuários como sujeitos 

ativos, capazes de transformar a própria vida e contribuir com a realidade. 

 

Condições e Formas de Acesso 

O encaminhamento de pessoas idosas para participação em serviço de 

convivência deve ser realizado pelo CRAS, pois cabe ao CRAS a gestão do território 

e, dentre suas ações, a articulação da rede socioassistencial a ele referenciada e 

dos serviços ofertados. Compete ainda ao CRAS a promoção do acesso dos 

usuários aos serviços de proteção social básica e a inclusão da família do usuário 

em acompanhamento pelo PAIF, quando necessário. 

Dessa forma, em relação às pessoas idosas atendidas ou acompanhadas 

pelos CREAS, a partir do levantamento de suas necessidades e de seus interesses, 

estas podem ser encaminhadas ao CRAS para inserção no Serviço de Convivência 

e Fortalecimento de Vínculos. 

Particularmente em relação às pessoas idosas que vivem em serviços de 

acolhimento (abrigos), haverá a necessidade de articulação entre a Gestão da 

Proteção Social Especial de Alta Complexidade e da Proteção Social Básica para a 

participação em serviços de convivência e fortalecimento de vínculos. 
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A inserção de outros usuários no SCFV para pessoas idosas poderá se dar 

mediante avaliação da equipe técnica de referência, levando em consideração a 

situação de vulnerabilidade e o direito a proteção integral, entendendo-se que a 

flexibilização está relacionada a necessidade de proteção. Destaca-se, ainda, que 

essa avaliação técnica deve ser individual, considerando as peculiaridades inerentes 

ao usuário e sua família. 

É necessário definir, em conjunto com a equipe do PAIF, a rotina de inserção 

de novos usuários no serviço. Por exemplo, poderá ser definido que a inclusão de 

pessoas idosas no SCFVI será feita mensalmente, no primeiro encontro regular do 

mês. Deve-se estabelecer uma periodicidade de reuniões entre as equipes técnicas 

do SCFVI e do CRAS. 

 

Condições: Usuários territorialmente referenciados aos CRAS. 

 

Impacto Social Esperado 

- Melhoria da condição de sociabilidade de idosos; 

- Redução e Prevenção de situações de isolamento social e de institucionalização. 

 

Unidades  

- Atualmente em função da Pandemia não há nenhum grupo de SCFVI em 

funcionamento. 

 

Período de Funcionamento: Atividades em dias úteis, feriados ou finais de 

semana, em horários programados, conforme demanda. 

 

Provisões 

Ambiente físico: Uma das etapas do processo de implantação do Serviço e a 

definição de seu lugar de oferta, ou seja, o espaço físico. O espaço físico deve ser 

compatível com a quantidade de usuários que participarão das atividades ofertadas 

no local, além de apresentar condições de infraestrutura necessária para a execução 

do serviço, tais como iluminação, ventilação, limpeza e conservação adequadas, 

mobiliário adaptado as condições dos usuários, equipamentos permanentes e de 

consumo (como os recursos socioeducativos) entre outros. 
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Recursos Materiais: Materiais permanentes e de consumo necessários ao 

desenvolvimento do serviço, tais como: mobiliário, computadores, entre outros. 

 

Indicadores de Avaliação 

- Percentual de idosos do público prioritário em relação ao total de idosos atendidos; 

- Percentual de participação das famílias no Serviço em relação ao total de idosos 

atendidos; 

- Percentual de frequência dos idosos em relação ao total de idosos que integram os 

grupos. 

 

3.5.1.2 Outras Ações 

Os programas de assistência social compreendem ações integradas e 

complementares com objetivos, tempo e área de abrangência definidos para 

qualificar, incentivar e melhorar os benefícios e serviços socioassistenciais, 

conforme prevê a LOAS. 

No âmbito da Proteção Social Básica, os programas cumprem papel importante na 

ação preventiva às situações de desproteção social de famílias e indivíduos. 

 

3.5.1.2.1 Programa Floripa Feliz Idade 

 

Descrição: O Programa é dirigido aos Grupos de Idosos cadastrados na Secretaria 

Municipal de Assistência Social – SEMAS e se constitui de ações articuladas entre 

as diversas políticas públicas municipais e demais parceiros.  

  O objetivo é o fortalecimento dos espaços de convivência dos/as idosos/as e 

o pleno desenvolvimento e aproveitamento das suas potencialidades.  

 Estão cadastrados 220 grupos de idosos distribuídos em todas as Regiões do 

Município, com alcance de média de 4.712 idosos participantes.  

 

Ações Previstas: 

 

Apoio à organização dos Grupos de Idosos  

- Assessoria à organização e funcionamento dos grupos: constituição de estatutos, 

realização de eleições, constituição de grupos, inscrição nos Conselhos.  



144 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Avenida Gustavo Richard (Passarela Nego Quirido), nº 5000, 2º andar. Centro - CEP: 88020-212| Florianópolis | SC 

gabinetesemaspmf@gmail.com – Telefone (48) 3324-1415 R. 222 

 - Atualização cadastral  

 

Estabelecimento de Calendário de Atividades Culturais e de Lazer.  

 - Tardes Culturais: Objetiva proporcionar espaço de troca de cultura artística, 

informações, experiências e novos conhecimentos, por meio do debate de assuntos 

de interesse dos idosos. (Bimensal)  

- Eventos Comemorativos 

- Baile de Carnaval do Idoso  

- Festival de Talentos – Apresentações Artísticas  

- Confraternização de Final de Ano  

 

Apoio ao Funcionamento dos Grupos: 

- Apoio ao Lanche (mensal) 

- Apoio as atividades Artesanais (bimensal) . 

- Apoio aos Passeios (anual)  

 

Apoio às atividades físicas e recreativas: Disponibilização de atividades físicas. 

 

Ações Intergeracionais: Estímulo à realização de ações intergeracionais nos 

Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças, Adolescentes e 

Jovens, como contação de estórias, atividades recreativas, leitura, e outras. 

 

Visitas periódicas aos Grupos para orientação e acompanhamento. 

 

Reuniões Trimestrais com os Coordenadores/as dos Grupos: Com o objetivo de 

planejamento e avaliação do Programa e atividades.  

 

Inclusão dos Idosos nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos: 

Realização de diagnóstico junto aos Grupos para identificação do público prioritário. 

 

Orientações aos Idosos: Jurídica, Saúde, Mundo do Trabalho. 
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3.5.2. Proteção Social Especial 

 

De acordo com o caderno de Orientações Técnicas: Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social – CREAS (2011) a Proteção Social Especial 

(PSE) organiza a oferta de serviços, programas e projetos de caráter especializado 

que tem por objetivo contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e 

comunitários, o fortalecimento de potencialidades e aquisições e a proteção de 

famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de risco pessoal e social, 

por violação de direitos. 

A PSE, por meio de programas, projetos e serviços especializados de caráter 

continuado, promove a potencialização de recursos para a superação e prevenção 

do agravamento de situações de risco pessoal e social, por violação de direitos, tais 

como: violência física, psicológica, negligência, abandono, violência sexual (abuso e 

exploração), situação de rua, trabalho infantil, práticas de ato infracional, fragilização 

ou rompimento de vínculos, afastamento do convívio familiar, dentre outras. Alguns 

grupos são particularmente vulneráveis à vivência destas situações, tais como 

crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, populações LGBT 

(lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais), mulheres e suas famílias. 

Os serviços de Proteção Social Especial têm estreita interface com o sistema 

de garantia de direitos exigindo, muitas vezes, uma gestão mais complexa e 

compartilhada com o Poder Judiciário, Ministério Público e outros órgãos e ações do 

Executivo. 

Considerando os níveis de agravamento, a natureza e a especificidade do 

trabalho social ofertado, a atenção na PSE organiza-se sob dois níveis de 

complexidade: Proteção Social Especial de Média Complexidade (PSE/MC) e 

Proteção Social Especial de Alta Complexidade (PSE/AC). 

 A Média Complexidade oferece acompanhamento às famílias e indivíduos com seus 

direitos violados, cujos vínculos familiares e comunitários ainda não foram rompidos. 

Neste sentido, requer maior estruturação técnico-operacional e atenção 

especializada e mais individualizada, e/ou de acompanhamento sistemático e 

monitorado. 

A Alta Complexidade garante a proteção integral dos sujeitos/famílias que se 

encontram sem referência ou em situação de ameaça e que necessitam afastar-se 
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do núcleo familiar. Deve garantir, portanto, a acolhida, a moradia, a alimentação, a 

higiene pessoal e o acompanhamento psicossocial com vistas a promoção da 

autonomia do sujeito/família.  

 

3.5.2.1 - Proteção Social Especial de Média Complexidade 

 

O Município de Florianópolis executa os serviços, programas e projetos de 

média complexidade através dos equipamentos: Centro de Referência Especializado 

de Assistência Social / CREAS Ilha; Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social / CREAS Continente; Centro de Referência Especializado para 

População em Situação de Rua / Centro POP e Centro de Referência de 

Atendimento à Mulher em Situação de Violência / CREMV. Além de ofertar, através 

de Termo de Cooperação, o Centro Dia do Idoso. 

 A expansão a ser realizada no quadriênio 2022 a 2025 deve ser a busca pela 

qualificação dos processos de trabalho oferecido pelas equipes de proteção social 

especial de média complexidade. Os profissionais de referência buscam reflexões 

sobre a prática diária, especialmente para a compreensão da complexidade das 

situações atendidas. Neste patamar atual dos serviços a supervisão e assessoria de 

profissional externo se faz importante instrumento para o alcance dessa qualificação 

e conseqüentemente para a melhora na qualidade dos serviços ofertados a 

população.  

  Quadro síntese dos serviços de média complexidade oferecidos: 

 

Equipamentos / 
Programas 

Serviços oferecidos 

CREAS Ilha 1. Serviço de Proteção e Atendimento 
Especializado a Famílias Indivíduos (PAEFI); 
2. Serviço de proteção social a adolescentes em 
cumprimento de medida socioeducativa de 
Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de 
Serviços à Comunidade (PSC); 
3. Serviço de Proteção Social Especial para 
Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias. 
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Equipamentos / 
Programas 

Serviços oferecidos 

CREAS Continente 1. Serviço de Proteção e Atendimento 
Especializado a Famílias Indivíduos (PAEFI); 
2. Serviço de proteção social a adolescentes em 
cumprimento de medida socioeducativa de 
Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de 
Serviços à Comunidade (PSC); 
3. Serviço de Proteção Social Especial para 
Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias. 

Centro POP 

1. Serviço Especializado para Pessoas em 
Situação de Rua 
2. Serviço Especializado em Abordagem Social; 

CREMV 1. Serviço de Proteção e Atendimento 
Especializado para Mulheres em situação de 
violência. 

CENTRO DIA DO IDOSO 1. Serviço de Proteção Social Especial para 
Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias. 

Outros programas 

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil / 
PETI 

Rede cofinanciada – Ações de Habilitação e 

Reabilitação da Pessoa com Deficiência: 

1. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

2.Associação de Surdos da Grande Florianópolis 

3. Associação Catarinense para a Integração do 

Cego 

4. Associação Florianopolitana de Deficientes 

Físicos 

5. Associação dos Pacientes Renais de Santa 

Catarina 
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3.5.2.1.1 - Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS 

Ilha e CREAS Continente: 

Considerando a definição expressa na Lei nº 12.435/2011, o CREAS é a 

unidade pública estatal, no município de Florianópolis de abrangência municipal 

quetem como papel constituir-se em lócus de referência, nos territórios, da oferta de 

trabalho social especializado no SUAS a famílias e indivíduos em situação de risco 

pessoal ou social, por violação de direitos. Seu papel no SUAS define, igualmente, 

seu papel na rede de atendimento. 

O papel do CREAS no SUAS define suas competências que, de modo geral, 

compreendem: 

• ofertar e referenciar serviços especializados de caráter continuado para famílias e 

indivíduos em situação de risco pessoal e social, por violação de direitos, conforme 

dispõe a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais; 

• a gestão dos processos de trabalho na Unidade, incluindo a coordenação técnica e 

administrativa da equipe, o planejamento, monitoramento e avaliação das ações, a 

organização e execução direta do trabalho social no âmbito dos serviços ofertados, 

o relacionamento cotidiano com a rede e o registro de informações, sem prejuízo 

das competências do órgão gestor de assistência social em relação à Unidade. 

Os dois Centros de Referência Especializados do Município de Florianópolis 

estão executando os Serviços PAEFI; SEPREDI e de LA/PSC. O Serviço de LA/PSC 

iniciou no CREAS Continente no ano de 2019. Essa expansão foi realizada de 

acordo com uma das metas previstas no último PMAS (2018-2021). 

 

Provisões 

Estrutura Física: 

O CREAS Ilha funciona em prédio cedido pelo Governo do Estado. Conta 

com uma estrutura de salas divididas em dois prédios, sendo um deles adaptado 

(com acessibilidade).  Possui 6 (seis) salas para atendimentos, sendo uma delas 

com capacidade para 15 (quinze) ou mais pessoas. Possui dois espaços de 

recepção; banheiros para funcionários e usuários e banheiros adaptados; 3 (três) 

salas administrativas e 6 (seis) salas destinadas aos profissionais que atendem 

diretamente as famílias. Possui copa e cozinha. 

O CREAS Continente é equipamento próprio financiado pelo Governo do 

Estado e cedido ao Município (no momento ainda de posse do Governo do Estado 
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em função do financiamento).  Trata-se de uma construção de planta arquitetônica 

de CREAS padrão.Possui 3 (três) salas para atendimentos, com uma delas 

destinada ao atendimento das terapias alternativas. Em uma das salas é possível a 

realização de atividades em grupo com capacidade para 10 (dez). Possui espaços 

de recepção; dois banheiros; sala administrativas e 2 (duas) salas destinadas aos 

profissionais que atendem diretamente as famílias. Possui copa e cozinha. 

 

Recursos Humanos: 

Os recursos humanos que atuam nos CREAS Ilha e Continente são 

compostos exclusivamente por funcionários públicos estatutários, com exceção dos 

profissionais de limpeza que são terceirizados (três profissionais inseridos no 

CREAS Ilha e um no CREAS Continente). 

Os coordenadores dos CREAS são profissionais de nível superior que 

compõem o quadro de RH. Neste momento, no CREAS Ilha a coordenação está 

sendo realizado por um profissional de psicologia e no CREAS Continente por um 

profissional de serviço social. 

O CREAS Continente conta ainda com uma profissional técnica de esportes 

que atua com terapias alternativas. 

Segue o quadro atual de composição das equipes: 

 

Quadro Atual: 

CREAS As. Social Psicólogo Aux. 
Adm 

Educador 
social 

Motorista 

ILHA 24* 21 6 2 4** 

CONTINENTE 9 7 2 - 1 

Total 31 28 8 2 3 

*Duas profissionais cedidas (uma atuando no sindicato e outro no CRAS). 
**Dois motoristas atuando na Secretaria de Assistência. 

 

Serviços: 

Em relação a oferta de serviços socioassistenciais nas unidades CREAS, 

destacamos que os CREAS ofertam os seguintes serviços / atividades: 

- Ofertam o Serviço PAEFI assegurando a realização, das seguintes atividades: 

Entrevistas de acolhida para avaliação inicial dos casos; Atendimento psicossocial 
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em grupo; Atendimento psicossocial individual/familiar; Visitas domiciliares; 

Elaboração de relatórios técnicos sobre casos em acompanhamento, entre outras  

- Ofertam o Serviço SEPREDI assegurando a realização, das seguintes atividades: 

Entrevistas de acolhida para avaliação inicial dos casos; Atendimento psicossocial 

em grupo; Atendimento psicossocial individual/familiar; Visitas domiciliares; 

Elaboração de relatórios técnicos sobre casos em acompanhamento, entre outras  

- Ofertam o Serviço de MSE assegurando a realização, das seguintes atividades: 

Ofertam LA e PSC; Acompanhamento de LA e PSC, com frequência de 

atendimento; semanal ou quinzenal; Elaboração do Plano Individual de Atendimento 

(PIA) do adolescente; Atendimento do adolescente em grupos. 

 

Unidades: 

- CREAS Ilha: Centro de Referência Especializado de Assistência Social / CREAS 

Ilha - Rua Rui Barbosa nº 677, Agronômica. 

- CREAS Continente: Centro de Referência Especializado de Assistência Social / 

CREAS Continente - Rua Manoel Pizzolatti, nº 311 - Jardim Atlântico. 

 

Período de Funcionamento 

- CREAS Ilha: Segunda à Sexta-feira, das 08:00 às 19:00 horas. 

- CREAS Continente: Segunda à Sexta-feira, das 08:00 às 19:00 horas. 

 

Abrangência: Municipal 

- CREAS Ilha: Famílias residentes na parte insular do Município de Florianópolis 

- CREAS Continente: Famílias residentes na parte continental do Município de 

Florianópolis. 

 

Expansão: 

De acordo com  a avaliação dos indicadores de vulnerabilidade e de risco por 

território produzidos por este Município – famílias beneficiárias do bolsa família; 

famílias atendidas nos CRAS; crianças e adolescentes com violação dos direitos, 

adolescentes autores de ato infracional; idosos e pessoas com deficiência em 

situação de violação de direitos - a expansão necessária a ser realizada é a 
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desconcentração dos atendimentos oferecidos no CREAS Ilha e a abertura de dois 

novos CREAS localizados no Sul e no Norte da Ilha do Município de Florianópolis. 

Embora essa desconcentração não implique diretamente em maior número 

de famílias atendidas; implicará em maior qualidade dos serviços ofertados através 

da compreensão dos territórios em que vivem as famílias e indivíduos usuários dos 

CREAS. Neste novo contexto, objetivamos a construção de cenários como: 

 Reconhecimento e compreensão do território; 

 Trabalho dos serviços oferecidos pelo CREAS realizado de forma 

conjunta e complementar; 

 Trabalho dos CREAS em conjunto e complementar aos CRAS e 

CSFV;  

 Atendimentos familiares em grupo; 

 Fortalecimento e reconhecimento das potencialidades das 

famílias/indivíduos através dos territórios; 

 Monitoramento das situações de vulnerabilidade e risco em cada 

território; 

 Maior adesão dos usuários em função da facilidade de acesso ao 

equipamento; 

 Trabalho articulado com toda a rede de atendimento complementar 

(saúde, educação); 

 Entre outros. 

Para expansão haverá a necessidade de localização de imóvel para locação, 

redistribuição e ampliação de Recursos Humanos e capacitação dos profissionais 

através de supervisão e assessoria de profissional externo. 

A capacitação nos serviços oferecidos nos CREAS se faz necessária visando 

o aperfeiçoamento metodológico, implementação do PAF em 100% dos 

acompanhamentos e qualificação do trabalho social oferecido a população. 

   

3.5.2.1.1.1 - Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e 

Indivíduos - PAEFI 

 

Descrição: Serviço de apoio, orientação e acompanhamento psicossocial 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 
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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 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: 

- Violência física, psicológica e negligência; 

- Violência sexual: abuso e/ou exploração sexual; 

- 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 direitos. 

 

Objetivos: 

- 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; 
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- 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. 

 

Metodologia: 

Acompanhamento psicossocial ao indivíduo ou famílias pelas equipes 

técnicas através dos profissionais de referência; o atendimento é realizado por meio 

da articulação com a rede de atendimento e o Sistema de Garantia de Direitos, 

visitas domiciliares e visitas institucionais, atendimentos psicossociais para as 

famílias / indivíduos. Tempo de atendimento em média de 03 a 18 meses. 

 

Aquisições dos usuários: 

 

Segurança de acolhida: 

- Ser acolhido em condições de dignidade em ambiente favorecedor da expressão e 

do diálogo; 

- Ser estimulado a expressar necessidades e interesses; 

- Ter reparados ou minimizados os danos por vivências de violações e riscos sociais; 

- Ter sua identidade, integridade e história de vida preservadas; 

- Ser orientado e ter garantida efetividade nos encaminhamentos. 

Segurança de convívio ou vivência familiar, comunitária e social: 

- Ter assegurado o convívio familiar, comunitário e social; 

- Ter acesso a serviços de outras políticas públicas setoriais, conforme 

necessidades. 

 

Segurança de desenvolvimento de autonomia individual, familiar e social: 

- Ter vivência de ações pautadas pelo respeito a si próprio e aos outros, 

fundamentadas em princípios éticos de justiça e cidadania; 

- Ter oportunidades de superar padrões violadores de relacionamento; 

- Poder construir projetos pessoais e sociais e desenvolver a autoestima; 

- Ter acesso à documentação civil; 
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- Ser ouvido para expressar necessidades e interesses; 

- Poder avaliar as atenções recebidas, expressar opiniões e reivindicações; 

- Ter acesso a serviços do sistema de proteção social e indicação de acesso a 

benefícios sociais e programas de transferência de renda; 

- Alcançar autonomia, independência e condições de bem estar; - Ser informado 

sobre seus direitos e como acessá-los; 

- Ter ampliada a capacidade protetiva da família e a superação das situações de 

violação de direitos; 

- Vivenciar experiências que oportunize relacionar-se e conviver em grupo, 

administrar conflitos por meio do diálogo, compartilhando modos não violentos de 

pensar, agir e atuar; 

- Ter acesso a experiências que possibilitem lidar de forma construtiva com 

potencialidades e limites. 

 

Condições e Formas de Acesso 

 

Condições: Famílias e indivíduos que vivenciam violação de direitos. 

 

Formas de Acesso: 

- Por identificação e encaminhamento dos serviços de proteção e vigilância social; 

- Por encaminhamento de outros serviços socioassistenciais, das demais políticas 

públicas setoriais, dos demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos e do 

Sistema de Segurança Pública; 

- Demanda espontânea. 

 

Impacto Social Esperado 

- Redução das violações dos direitos socioassistenciais, seus agravamentos ou 

reincidência; 

- Orientação e proteção social a Famílias e indivíduos; 

- Acesso a serviços socioassistenciais e das políticas públicas setoriais; 

- Identificação de situações de violação de direitos socioassistenciais; - Melhoria da 

qualidade de vida das famílias. 
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Indicadores de Avaliação 

- percentual de casos em acompanhamento psicossocial em relação ao total de 

demanda; 

- percentual de casos novos inseridos em acompanhamento no mês em relação ao 

total de casos recebidos; 

- percentual de casos encerrados no mês em relação ao total de casos 

acompanhados; 

- percentual de casos encerrados por cumprimento dos objetivos em relação ao total 

de casos encerrados por não adesão; 

- percentual de reincidência em relação ao total de casos atendidos. 

 

 

3.5.2.1.1.2 - Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de 

Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à 

Comunidade 

 

Descrição: O Serviço tem por finalidade promover o acompanhamento de 

adolescentes e jovens residentes no município de Florianópolis que possuem 

medida socioeducativa de Liberdade Assistida e/ou Prestação de Serviços a 

Comunidade, determinadas judicialmente. Deve contribuir para o acesso aos direitos 

e para a resignificação de valores na vida pessoal e social. O acompanhamento 

deve ser realizado de forma sistemática, com frequência mínima semanal que 

garanta o acompanhamento contínuo e possibilite o desenvolvimento do Plano 

Individual de Atendimento. 

No acompanhamento da medida de Prestação de Serviços à Comunidade, o 

serviço deverá identificar no município os locais para a prestação de serviços, a 

exemplo de: entidades sociais, programas comunitários, hospitais, escolas e outros 

serviços governamentais. A prestação dos serviços deverá se configurar em tarefas 

gratuitas e de interesse geral, com jornada máxima de oito horas semanais, sem 

prejuízo da escola ou do trabalho, no caso de adolescentes maiores de 16 anos ou 

na condição de aprendiz a partir dos 13 anos. A inserção do adolescente em 

qualquer dessas alternativas deve ser compatível com suas aptidões e favorecedora 

de seu desenvolvimento pessoal e social. 
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Usuário 

O Serviço é destinado a adolescentes de 12 a 18 anos incompletos, e jovens de 18 

a 21 anos, em cumprimento de medida socioeducativa de Liberdade Assistida e 

Prestação de Serviços à Comunidade, aplicada pela Justiça da Infância e da 

Juventude desta, conforme os artigos 117 e 118 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente.  

 

Objetivos 

- Atender 100% da demanda encaminhada pela Vara da Infância e Juventude da 

capital; 

- Acompanhar adolescentes em medidas socioeducativas de Liberdade Assistida e 

Prestação de Serviços à Comunidade em consonância com os preceitos previstos 

pelo ECA e o SINASE; 

- Favorecer sua inclusão em atividades com foco na saúde, educação, 

profissionalização, cultura e esporte; 

- Encaminhar para programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e 

tratamento aos dependentes químicos (ECA, art. 101, inciso VI), se necessário; 

- Estimular a participação da família no acompanhamento da medida. 

 

Metodologia 

O adolescente se apresenta no Serviço de LA/PSC após audiência na Justiça 

da Infância e Juventude, ocasião em que se realiza o acolhimento do 

adolescente/jovem e sua família. Este atendimento tem o objetivo de conhecer a 

dinâmica de vida do adolescente/jovem, bem como a realização de 

encaminhamentos emergenciais. Na oportunidade é preenchida a ficha de 

identificação do adolescente e aberto o prontuário do caso no Serviço. 

No que trata da descrição das atividades desenvolvidas e instrumentais 

técnico- operacionais executados pelo Serviço, neste momento tratando-se sobre o 

acompanhamento da medida socioeducativa de LA e PSC, podem ser elencadas as 

ações: 

a) Análise do processo digital/físico; 
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b) Pesquisa junto à rede socioassistencial referente ao adolescente e a família a ser 

atendida; 

c) Atendimento individual do adolescente; 

d) Visitas domiciliares; 

e) Atendimentos familiares; 

f) Realização do Plano Individual de Atendimento – PIA, com o adolescente e sua 

família; 

g) Relatórios Situacionais encaminhados à Justiça da Infância e Juventude; 

h) Reuniões Técnicas; 

i) Estudos de Casos; 

j) Articulação com a rede. 

 

Aquisições dos usuários 

 

Segurança de Acolhida: 

- Ser acolhido em condições de dignidade em ambiente favorecedor da expressão e 

do diálogo; 

- Ser estimulado a expressar necessidades e interesses. 

 

Segurança de convívio ou vivência familiar, comunitária e social: 

- Ter acesso a serviços socioassistenciais e das políticas públicas setoriais, 

conforme necessidades; 

- Ter assegurado o convívio familiar, comunitário e social. 

 

Segurança de desenvolvimento de autonomia individual, familiar e social: 

- Ter assegurado vivências pautadas pelo respeito a si próprio e aos outros, 

fundamentadas em princípios éticos de justiça e cidadania. 

- Ter acesso a: 

- Oportunidades que estimulem e ou fortaleçam a construção/reconstrução de seus 

projetos de vida; 

- Oportunidades de convívio e de desenvolvimento de potencialidades; 

- Informações sobre direitos sociais, civis e políticos e condições sobre o seu 

usufruto; 
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- Oportunidades de escolha e tomada de decisão; 

- Experiências para relacionar-se e conviver em grupo, administrar conflitos por meio 

do diálogo, compartilhando modos de pensar, agir e atuar coletivamente; 

- Experiências que possibilitem lidar de forma construtiva com potencialidades e 

limites; 

- Possibilidade de avaliar as atenções recebidas, expressar opiniões e participar na 

construção de regras e definição de responsabilidades. 

 

Condições e formas de acesso 

 

Condições: Adolescentes e jovens que estão em cumprimento de medidas 

socioeducativas de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade. 

 

Formas de acesso: Encaminhamento pela Vara da Infância e da Juventude da 

capital. 

 

Impacto Social Esperado 

-Redução da reincidência da prática do ato infracional; 

- Fortalecimento de vínculos familiares e comunitários; 

- Redução do ciclo da violência e da prática do ato infracional. 

 

Indicadores de Avaliação 

- Percentual de adolescentes/jovens atendidos com medida socioeducativa de LA 

em relação ao total de adolescentes encaminhados para cumprimento de medida 

socioeducativa; 

- Percentual de adolescentes/jovens atendidos com medida socioeducativa de PSC 

em relação ao total de adolescentes encaminhados para cumprimento de medida 

socioeducativa; 

- Percentual de adolescentes/jovens que aguardam atendimento em relação ao total 

de adolescentes encaminhados para cumprimento de medida socioeducativa; 

- Percentual de adolescentes/jovens que cumpriram a medida integralmente em 

relação ao total de adolescentes atendidos no serviço; 
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- Percentual de adolescentes/jovens que tiveram sua medida extinta por óbitos 

ocorridos/ compulsório/ perda do objeto socioeducativo/ demais situações previstas 

no SINASE Art. 46 em relação ao total de adolescentes encaminhados para 

cumprimento de medida socioeducativa; 

- Percentual de adolescentes/jovens inseridos na rede socioassistencial em relação 

ao total de adolescentes atendidos no serviço; 

- Percentual de adolescentes/jovens que aderiram ao atendimento em grupos em 

relação ao total de adolescentes/jovens inseridos na respectiva medida 

socioeducativa; 

- Percentual de adolescentes/jovens que aderiram ao atendimento em grupos em 

relação aos adolescentes/jovens previstos para participação do grupo; 

- Percentual de famílias que aderiram ao atendimento em grupos em relação ao total 

de famílias com adolescentes/jovens em cumprimento de medida socioeducativa. 

 

 

3.5.2.1.1.3 - Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, 

Idosas e suas Famílias – SEPREDI 

 

Descrição: Serviço para a oferta de atendimento especializado a famílias com 

pessoas com deficiência e idosos com algum grau de dependência, que tiveram 

suas limitações agravadas por violações de direitos, tais como: exploração da 

imagem, isolamento, confinamento, atitudes discriminatórias e preconceituosas no 

seio da família, falta de cuidados adequados por parte do cuidador, alto grau de 

estresse do cuidador, desvalorização da potencialidade/capacidade da pessoa, 

dentre outras que agravam a dependência e comprometem o desenvolvimento da 

autonomia. 

O serviço tem a finalidade de promover a autonomia, a inclusão social e a 

melhoria da qualidade de vida das pessoas participantes. Deve contar com equipe 

específica e habilitada para a prestação de serviços especializados a pessoas em 

situação de dependência que requeiram cuidados permanentes ou temporários. A 

ação da equipe será sempre pautada no reconhecimento do potencial da família e 

do cuidador, na aceitação e valorização da diversidade e na redução da sobrecarga 

do cuidador, decorrente da prestação de cuidados diários prolongados. 
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As ações devem possibilitar a ampliação da rede de pessoas com quem a 

família do dependente convive e compartilha cultura, troca vivências e experiências. 

A partir da identificação das necessidades, deverá ser viabilizado o acesso a 

benefícios, programas de transferência de renda, serviços de políticas públicas 

setoriais, atividades culturais e de lazer, sempre priorizando o incentivo à autonomia 

da dupla “cuidador e dependente”. Soma-se a isso o fato de que os profissionais da 

equipe poderão identificar demandas do dependente e/ou do cuidador e situações 

de violência e/ou violação de direitos e acionar os mecanismos necessários para 

resposta a tais condições. A intervenção será sempre voltada a diminuir a exclusão 

social tanto do dependente quanto do cuidador, a sobrecarga decorrente da situação 

de dependência/prestação de cuidados prolongados, bem como a interrupção e 

superação das violações de direitos que fragilizam a autonomia e intensificam o grau 

de dependência da pessoa com deficiência ou pessoa idosa. 

 

 

Usuários 

O Serviço é destinado a pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos e 

pessoas com deficiência (todas as idades) que estejam em situação de violação de 

direitos. 

 

Objetivos 

- Promover a autonomia e a melhoria da qualidade de vida de pessoas com 

deficiência e idosas com dependência, seus cuidadores e suas famílias; 

- Desenvolver ações especializadas para a superação das situações violadoras de 

direitos que contribuem para a intensificação da dependência; 

- Prevenir o abrigamento e a segregação dos usuários do serviço, assegurando o 

direito à convivência familiar e comunitária; 

- Promover acessos a benefícios, programas de transferência de renda e outros 

serviços socioassistenciais, das demais políticas públicas setoriais e do Sistema de 

Garantia de Direitos; 

- Promover apoio às famílias na tarefa de cuidar, diminuindo a sua sobrecarga de 

trabalho e utilizando meios de comunicar e cuidar que visem à autonomia dos 

envolvidos e não somente cuidados de manutenção; 
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- Acompanhar o deslocamento, viabilizar o desenvolvimento do usuário e o acesso a 

serviços básicos, tais como: bancos, mercados, farmácias, etc., conforme 

necessidades; 

- Prevenir situações de sobrecarga e desgaste de vínculos provenientes da relação 

de prestação/ demanda de cuidados permanentes/prolongados.; 

 

Metodologia 

O serviço realiza a acolhida das situações de violação de direito através de 

encaminhamentos da rede socioassistencial e atendimento de demanda 

espontânea. 

Os acompanhamentos são realizados pelos profissionais de serviço social 

e/ou psicologia através de atendimentos individuais e ou familiares, busca ativa, 

articulação com a rede de serviços socioassistenciais, visitas domiciliares, 

orientações, estudos de caso, mediação de conflitos familiares. Tempo de 

Atendimento em média de 03 a 06 meses. 

 

Aquisição dos usuários 

 

Segurança de Acolhida: 

- Ter acolhida suas demandas, interesses, necessidades e possibilidades; 

- Garantir formas de acesso aos direitos sociais. 

 

Segurança de Convívio ou Vivência Familiar, Comunitária e Social: 

- Vivenciar experiências que contribuam para o fortalecimento de vínculos familiares; 

- Vivenciar experiências de ampliação da capacidade protetiva e de superação de 

fragilidades e riscos na tarefa do cuidar; 

- Ter acesso a serviços socioassistenciais e das políticas públicas setoriais, 

conforme necessidades. 

 

Segurança de Desenvolvimento da Autonomia: 

- Vivenciar experiências que contribuam para a construção de projetos individuais e 

coletivos, desenvolvimento da autoestima, autonomia, inserção e sustentabilidade; 

- Vivenciar experiências que possibilitem o desenvolvimento de potencialidades e 

ampliação do universo informacional e cultural; 
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- Vivenciar experiências que utilizem de recursos disponíveis pela comunidade, 

família e recursos lúdicos para potencializar a autonomia e a criação de estratégias 

que diminuam os agravos decorrentes da dependência e promovam a inserção 

familiar e social. 

 

Condições 

Famílias de pessoas com deficiência e idosas seus cuidadores e familiares com 

vivência de violação de direitos que comprometam sua autonomia. 

 

Formas de Acesso 

- Demanda espontânea de membros da família e/ou da comunidade; 

- Busca ativa; 

- Por encaminhamento dos demais serviços socioassistenciais e das demais 

políticas públicas setoriais; 

- Por encaminhamento dos demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos. 

 

Impacto Social Esperado 

Contribuir para: 

- Acessos aos direitos socioassistenciais; 

- Redução e prevenção de situações de isolamento social e de abrigamento 

institucional; 

- Diminuição da sobrecarga dos cuidadores advinda da prestação continuada de 

cuidados a pessoas com dependência; 

- Fortalecimento da convivência familiar e comunitária; 

- Melhoria da qualidade de vida familiar; 

- Redução dos agravos decorrentes de situações violadoras de direitos; 

- Proteção social e cuidados individuais e familiares voltados ao desenvolvimento de 

autonomias. 

 

Indicadores de Avaliação 

- percentual de casos em acompanhamento psicossocial em relação ao total da 

demanda; 

- percentual de casos encerrados no mês em relação aos atendidos; 
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- percentual de casos encerrados por cumprimento dos objetivos em relação ao 

percentual de casos encerrados por não adesão; 

- percentual de reincidência em relação ao total de atendidos. 

 

3.5.2.1.2 - Centro de Referência Especializado para População em Situação de 

Rua - Centro POP 

 

O Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua, 

previsto no Decreto Nº 7.053/2009 e na Tipificação Nacional de Serviços 

Socioassistenciais, constitui-se em uma unidade de referência da PSE de Média 

Complexidade, de natureza pública e estatal. 

Diferentemente do CREAS, que atua com diversos públicos e oferta, 

obrigatoriamente, o PAEFI, o Centro POP volta-se, especificamente, para o 

atendimento especializado à população em situação de rua, devendo ofertar, 

obrigatoriamente, o Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua. 

Conforme avaliação e planejamento prévio da gestão local, o Centro POP 

poderá também ofertar o Serviço Especializado em Abordagem Social, desde que 

esta oferta não incorra em prejuízos ao desenvolvimento do Serviço Especializado 

para Pessoas em Situação de Rua e, ao mesmo tempo, seja, no contexto local, a 

Unidade mais adequada para se responsabilizar pela abordagem social nos espaços 

públicos. 

 

Provisões: 

 

Estrutura Física: 

O Centro POP funciona em prédio alugado com acessibilidade, atualmente o 

local conta com três salas de atendimentos (duas salas de atendimento individual e 

uma sala para atendimento em grupo com capacidade para 15 pessoas). Possui 

recepção, 3 (três) banheiros e 2 (duas) salas administrativas. Possui copa e cozinha. 

Possui telefone, impressora, computadores com Internet, veículo próprio.  
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Recursos Humanos: 

Os recursos humanos que atuam no Centro POP, estão envolvidos 

especificamente na oferta do Serviço Especializado para Pessoas em Situação de 

Rua.  São compostos exclusivamente por funcionários públicos estatutários, com 

exceção dos profissionais de limpeza e vigilantes que são terceirizados (um 

profissional de limpeza e quatro vigilantes – diurnos e noturnos). 

O coordenador do CENTRO POP é profissional de nível superior que 

compõem o quadro de RH. Neste momento, a coordenação está sendo realizado por 

um profissional de psicologia. 

Segue o quadro atual de composição da equipe do Serviço Especializado 

para as Pessoas em Situação de Rua: 

 

Quadro Atual: 

 As. Social Psicólogo Aux. 
Adm 

Educador 
social 

Motorista 

CENTRO POP 4 4* 1 6 1 

*Um profissional de psicologia desempenha a função de coordenação. 

   

Atualmente o Centro POP conta com uma equipe mínima conforme a NOB 

SUAS – RH, para atendimento de 80 indivíduos/família mês. No entanto, 

considerando o aumento das pessoas que utilizam as ruas como espaço de 

sobrevivência e moradia; o número de atendimentos realizados no Centro POP 

durante o mês; visualizamos a necessidade da ampliação da oferta de serviço neste 

equipamento objetivando ampliar assim a oferta de atendimento técnico (número de 

atendimento técnico dia). 

Destacamos que três novos profissionais foram inseridos na equipe de 

profissionais do Centro POP no final de 2021 e início de 2022. As ampliações de 

equipes possibilitam a reflexão dos processos de trabalho e as mudanças 

metodológicas, neste sentido a supervisão e a assessoria de profissional externo se 

faz fundamental para que a expansão de equipe possa se traduzir em maior 

qualidade na oferta do serviço. 

A capacitação para os profissionais do Centro POP se faz necessária visando 

o aperfeiçoamento metodológico, implementação do Plano de Atendimento em 
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100% dos acompanhamentos e qualificação do trabalho social oferecido a 

população.  

 

Serviços: 

- O Centro POP oferta de forma direta o Serviço Especializado para Pessoas em 

Situação de Rua; 

- E o Serviço Especializado em Abordagem Social vinculado ao equipamento está 

sendo oferecido em parceria com Organização da Sociedade Civil. 

 

Unidade: Rua General Bitencourt, - Centro. 

 

Período de Funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 08:00 às 18:00horas. 

 

Abrangência: Municipal. 

 

 

 3.5.2.1.2.1 - Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua 

 

Descrição: Serviço ofertado para pessoas que utilizam as ruas como espaço de 

moradia e/ou sobrevivência. Tem a finalidade de assegurar atendimento e atividades 

direcionadas para o desenvolvimento de sociabilidades, na perspectiva de 

fortalecimento de vínculos interpessoais e/ou familiares que oportunizem a 

construção de novos projetos de vida. 

Oferece trabalho técnico para a análise das demandas dos usuários, 

orientação e encaminhamentos a outros serviços socioassistenciais e as demais 

políticas públicas que possam contribuir na construção da autonomia, da inserção 

social e da proteção às situações de violência. 

Nesse serviço deve-se realizar a alimentação de sistema de registro dos 

dados de pessoas em situação de rua, permitindo a localização da/pela família, 

parentes e pessoas de referência, assim como um melhor acompanhamento do 

trabalho social 
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Usuários 

Jovens, adultos, idosos e famílias que utilizam as ruas como espaço de moradia 

e/ou sobrevivência. 

 

Objetivos 

- Possibilitar condições de acolhida na rede socioassistencial; 

- Contribuir para a construção de novos projetos de vida, respeitando as escolhas 

dos usuários e as especificidades do atendimento; 

- Contribuir para restaurar e preservar a integridade e a autonomia da população em 

situação de rua; 

- Promover ações para a reinserção familiar e/ou comunitária. 

 

Aquisição dos Usuários 

 

Segurança de acolhida: 

- Ser acolhido nos serviços em condições de dignidade; 

- Ter reparado ou minimizados os danos por vivências de violência e abuso; 

- Ter sua identidade e história de vida preservadas, 

 

Segurança de convívio ou vivência familiar, comunitária e social: 

- Ter assegurado o convívio familiar e/ou comunitário. 

- Ter acesso a serviços socioassistenciais e das demais políticas públicas setoriais, 

conforme necessidades. 

 

Segurança de desenvolvimento de autonomia individual, familiar e social: 

- Ter vivência pautada pelo respeito a si próprio e aos outros, fundamentadas em 

princípios éticos de justiça e cidadania; 

- Construir projetos pessoais e sociais e desenvolver a autoestima; 

- Ter acesso à documentação civil; 

- Alcançar autonomia e condições de bem estar; 

- Ser ouvido para expressar necessidades, interesses e possibilidades; 

- Ter acesso a serviços do sistema de proteção social e indicação de acesso a 

benefícios sociais e programas de transferência de renda; 

- Ser informado sobre direitos e como acessá-los; 
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- Ter acesso a políticas públicas setoriais; 

- Fortalecer o convívio social e comunitário. 

 

Condições e Formas de Acesso: 

- Encaminhamentos do Serviço Especializado em Abordagem Social, de outros 

serviços socioassistenciais, das demais políticas públicas setoriais e dos demais 

órgãos do Sistema de Garantia de Direitos; 

- Demanda espontânea. 

 

 Metodologia 

O Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua realiza a acolhida 

dos usuários; orientação e encaminhamento para a rede socioassistencial, fornece o 

acesso a cuidados básicos para a preservação da integridade das pessoas com 

vivência de rua, tais como banho, alimentação, lavação de roupas, guarda de 

documentos, acesso a telefone, elaboração de currículo, entre outros; 

 O Serviço possui articulação com demais serviços socioassistenciais, em especial 

as unidades de acolhimento para adultos em situação de rua; com serviços/unidades 

da rede de saúde tais como Hospitais, Unidades de Saúde, Centro de Atenção 

Psicossocial/CAPS, comunidades terapêuticas; com o Sistema Nacional de 

Emprego/SINE, entre outros. 

 

Impacto Social Esperado 

- Redução das violações dos direitos socioassistenciais; 

- Proteção social a famílias e indivíduos; 

- Identificação de situações de violação de direitos; 

- Redução do número de pessoas em situação de rua através do fortalecimento dos 

vínculos familiares e comunitários dos usuários. 

 

Indicadores de Avaliação 

- percentual de usuários acompanhados em relação ao total de demanda; 

- percentual de reincidências de adultos em relação ao total de atendidos; 

- percentual de encaminhamentos à rede de saúde com resolutividade em relação 

ao total de encaminhados para esta rede. 
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3.5.2.1.2.2 -  Serviço Especializado em Abordagem Social 

 

Descrição: Serviço ofertado, de forma continuada e programada, com a finalidade 

de assegurar trabalho social de abordagem e busca ativa que identifique, nos 

territórios, a incidência de trabalho infantil, exploração sexual de crianças e 

adolescentes, situação de rua, dentre outras. Deverão ser consideradas praças, 

entroncamento de estradas, fronteiras, espaços públicos onde se realizam 

atividades laborais, locais de intensa circulação de pessoas e existência de 

comércio, terminais de ônibus, trens, metrô e outros. O Serviço deve buscar a 

resolução de necessidades imediatas e promover a inserção na rede de serviços 

socioassistenciais e das demais políticas públicas na perspectiva da garantia dos 

direitos. 

 

Usuários 

Adolescentes, jovens, adultos, idosos e famílias que utilizam as ruas como forma de 

moradia e/ou sobrevivência. 

 

Objetivos 

- Construir o processo de saída das ruas e possibilitar condições de acesso à rede 

de serviços e a benefícios assistenciais; 

- Identificar famílias e indivíduos com direitos violados, a natureza das violações, as 

condições em que vivem, estratégias de sobrevivência, procedências, aspirações, 

desejos e relações estabelecidas com as instituições; 

- Promover ações de sensibilização para divulgação do trabalho realizado, direitos e 

necessidades de inclusão social e estabelecimento de parcerias; 

- Promover ações para a reinserção familiar e comunitária. 

 

Provisões: 

 

Espaço Físico 

O Serviço de Abordagem Social conta com uma sala onde são realizados os 

procedimentos administrativos do serviço, uma van e um carro a qual se desloca 

pelo município com os profissionais para a realização dos atendimentos. 
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Recursos Humanos 

Os recursos humanos do Serviço de Abordagem Social trabalham em regime de 

plantão, atuando 12 horas por 36 horas (12X36), de modo que sempre uma equipe 

completa está trabalhando nas 24 horas sendo que durante os dias de semana a 

equipe conta ainda com mais um carro para suporte. 

Além dos profissionais abaixo elencados, o serviço conta ainda com coordenador de 

nível superior. 

 Psicólogo As. Social Enfermeiro Téc. de 
enfermagem 

Aux Adm Motorista 

3 3 4 2 1 5 

 

Aquisição dos Usuários 

 

Segurança de Acolhida: 

- Ser acolhido nos serviços em condições de dignidade; 

- Ter reparados ou minimizados os danos por vivências de violência e abusos; 

- Ter sua identidade, integridade e história de vida preservadas. 

 

Segurança de convívio ou vivência familiar, comunitária e social: 

- Ter assegurado o convívio familiar, comunitário e/ou social; 

- Ter acesso a serviços socioassistenciais e das demais políticas públicas setoriais, 

conforme necessidades. 

 

CONDIÇÕES: Famílias e/ou indivíduos que utilizam os espaços públicos como 

forma de moradia e/ ou sobrevivência. 

 

FORMAS DE ACESSO: 

- Por identificação da equipe do serviço; e 

- Atendimentos de solicitações realizadas através dos telefones: 48 99182 6870 e 48 

99169 3044. 
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Unidade: 

Neste momento o Serviço de Abordagem Social vem sendo executado pelo Instituto 

Arco íris – parceria estabelecida através do Termo de Colaboração N. 

282/PMF/SEMAS/2021. 

O trabalho é realizado de forma complementar ao CENTRO POP. 

Período de Funcionamento: 24 horas incluindo sábados, domingos e feriados. 

 

Abrangência: Municipal. 

 

Metodologia 

As equipes de Abordagem Social atendem usuários através de denúncias e 

busca ativa nos momentos de reconhecimento do território. É realizado escuta e 

acolhimento das demandas dos usuários, sendo encaminhados aos serviços da rede 

socioassistencial. 

Para execução do Serviço o mesmo possui articulação com os demais serviços 

socioassistenciais e demais serviços da rede como, por exemplo, Comunidades 

Terapêuticas, Hospitais, unidades locais de saúde, Unidades de Pronto 

Atendimento- UPA, Centro de Atenção Psicossocial/CAPS, Conselhos Tutelares. 

 

Impacto Social Esperado 

- Redução das violações dos direitos socioassistenciais; 

- Proteção social a famílias e indivíduos; 

- Identificação de situações de violação de direitos; 

- Redução do número de pessoas em situação de rua; 

 

Indicadores de Avaliação 

- percentual de usuários atendidos em relação ao total do público estimado; 

- percentual de atendimentos em relação às denúncias recebidas; 

- percentual de adultos atendidos em relação ao total do público atendido; 

- percentual de reincidências de crianças e adolescentes em relação ao total de 

atendidos; 

- percentual de reincidências de adultos em relação ao total de atendidos; 

- percentual de encaminhamentos em relação ao total de atendimentos; 
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3.5.2.1.3 - Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de 

Violência - CREMV 

 

O Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência é 

um equipamento essencial do programa de prevenção e enfrentamento à violência 

contra a mulher, oferecendo espaço de acolhimento e acompanhamento 

psicossocial, visando promover a ruptura da situação de violência. Tem como 

pressupostos básicos os seguintes princípios norteadores: 

 A violência contra a mulher é uma violência dos direitos humanos e se expressa de 

diferentes formas: violência doméstica, violência sexual, tráfico de mulheres, assédio 

sexual entre outras. 

 A violência contra as mulheres se funda nas desigualdades sociais (em especial a 

de gênero) que estruturam a sociedade. Para garantir a equidade de gênero, os 

preconceitos, atitudes e padrões comportamentais na sociedade que perpetuam a 

violência contra as mulheres devem ser eliminados. 

 

Provisões 

 

Estrutura física: 

O CREMV é equipamento próprio, adaptado (com acessibilidade); possui salas para 

atendimentos individuais e em grupos (com capacidade para 15 ou mais pessoas) e 

sala de reunião. Possui espaços de recepção; dois banheiros; cozinha/copa; sala 

administrativa e salas destinadas aos profissionais que atendem diretamente as 

famílias. 

Possui telefone, impressora, computadores com Internet e veículo compartilhado. 

 

Recursos Humanos: 

Os recursos humanos que atuam no CREMV são compostos exclusivamente por 

funcionários públicos estatutários, com exceção dos profissionais de limpeza e 

vigilantes que são terceirizados (uma profissional da limpeza e dois vigilantes 

noturnos). 



172 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Avenida Gustavo Richard (Passarela Nego Quirido), nº 5000, 2º andar. Centro - CEP: 88020-212| Florianópolis | SC 

gabinetesemaspmf@gmail.com – Telefone (48) 3324-1415 R. 222 

O coordenador do CREMV é profissional de nível superior, no momento uma 

profissional de serviço social, que compõem o quadro de RH. 

Segue o quadro atual de composição das equipes: 

 

Quadro Atual: 

CREMV 
As. Social Psicólogo Aux. Adm 

2 2 1 

 

Serviços: 

Em relação a oferta de serviços socioassistenciais oferecidos no CREMV, 

destacamos os seguintes serviços / atividades: 

- Oferta o Serviço de proteção e Atendimento Especializado para Mulheres em 

Situação de violência assegurando a realização, das seguintes atividades: 

Entrevistas de acolhida para avaliação inicial dos casos; Atendimento psicossocial 

em grupo; Atendimento psicossocial individual/familiar; Ações de mobilização e 

sensibilização para o enfrentamento das situações de violações de direitos; Visitas 

domiciliares; Elaboração de relatórios técnicos sobre casos em acompanhamento, 

entre outras  

 

Unidade: Rua Rui Barbosa s/nº- Fundos da Promenor e ao lado da 6ª Delegacia de 

Polícia da Capital, Agronômica – Florianópolis/SC. 

 

Período de Funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 08:00 às 18:00 horas. 

 

Abrangência: Municipal. 

 

Expansão:O trabalho social ofertado às mulheres em situação de violência no 

CREMV pode ser potencializado através de reflexões sobre as ações que estão 

sendo desenvolvidas, sobre os processos de trabalho adotados e sobre os 

resultados que estão sendo adotados. Neste contexto a capacitação se faz 

necessária visando o aperfeiçoamento metodológico, implementação do Plano de 

Atendimento em 100% dos acompanhamentos e qualificação do trabalho social 

oferecido a população.   
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Destacamos ainda que reflexões sobre o trabalho realizado em conjunto com 

a supervisão e assessoria de profissional externo poderá oferecer elementos para a 

ampliação do alcance dos acompanhamentos oferecido no CREMV, hoje pautado no 

atendimento à mulher em situação de violência, ampliando para uma compreensão 

sistêmica da violência no contexto familiar.   

 

 

3.5.2.1.3.1 – Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Mulheres em 

Situação de Violência 

 

Usuários: 

Mulheres, jovens e adultas (entre 14 e 60 anos), que vivenciam violações de direitos 

por ocorrência de violência conjugal / relacional e seus familiares. 

 

 Objetivos 

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

das usuárias; 

- Processar a inclusão das mulheres no sistema de proteção social e nos serviços 

públicos, conforme necessidades; 

- Contribuir para romper com padrões violadores de direitos nas relações conjugais; 

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

- Prevenir a reincidência de violações de direitos; 

- Contribuir para o fortalecimento da rede de equipamentos sociais para a prevenção e 

o enfrentamento da violência de gênero, na perspectiva de otimização dos 

procedimentos de encaminhamento e acompanhamento. 

 

Metodologia 

O acolhimento no CREMV é realizado por um profissional de serviço social e/ou 

psicologia.  Neste atendimento, os profissionais identificam e registram a história da 

mulher e sua situação socioeconômica, realizando o preenchimento da ficha de 

cadastro, e avaliando em conjunto com a usuária a dimensão do risco para a sua 

integridade física e emocional.A partir dessa avaliação é possível verificar 

conjuntamente com a usuária a necessidade de acompanhamento e construir com a 

mesma o Plano Individual de Atendimento – PIA, com a finalidade de identificar 
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estratégias apropriadas de superação da situação de violência, pactuando 

responsabilidades e compromissos, definindo tipo e periodicidade de atendimento e 

metas pretendidas.   

Os casos de violência contra a mulher devem ser tratados de forma articulada 

por uma rede de serviços socioassistenciais; articulação intersetorial com os serviços 

de outras políticas públicas como saúde, educação, trabalho, habitação, segurança. 

Também fazem parte dessa rede as Secretarias Municipais, os Conselhos de Direito, 

os Conselhos Tutelares e outras instituições vinculadas à questão da violência. 

 

Aquisições das Usuárias 

 

Segurança de acolhida: 

- Ser acolhida em condições de dignidade em ambiente favorecedor da expressão e 

do diálogo; 

- Ser estimulado a expressar necessidades e interesses; 

- Ter reparado ou minimizado os danos por vivências em situações de violência; 

- Ter sua identidade, integridade e história de vida preservada; 

- Ter acesso a serviços de outras políticas públicas setoriais, conforme suas 

necessidades; 

- Ser orientado e ter garantida efetividade nos encaminhamentos. 

 

Segurança de convívio ou vivência familiar, comunitária e social: 

- Ter assegurado o convívio familiar, comunitário e social; 

- Ter acesso a serviços de outras políticas públicas setoriais, conforme 

necessidades. 

 

Segurança de desenvolvimento de autonomia individual, familiar e social: 

- Ter vivência de ações pautadas pelo respeito a si próprio e aos outros, 

fundamentadas em princípios éticos de justiça e cidadania; 

- Ter oportunidades de superar padrões violadores de relacionamento; 

- Poder construir projetos pessoais e sociais e desenvolver a autoestima; 

- Ter acesso à documentação civil; 

- Ser ouvido para expressar necessidades e interesses; 
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- Poder avaliar as atenções recebidas, expressar opiniões e reivindicações; 

- Ter acesso a serviços do sistema de proteção social e indicação de acesso a 

benefícios sociais e programas de transferência de renda; 

- Alcançar autonomia, independência e condições de bem estar; 

- Ser informado sobre seus direitos e como acessá-los; 

- Ter ampliada a capacidade protetiva da família e a superação das situações de 

violação de direitos; 

- Vivenciar experiências que oportunize relacionar-se e conviver em grupo, 

administrar conflitos por meio do diálogo, compartilhando modos não violentos de 

pensar, agir e atuar; 

- Ter acesso a experiências que possibilitem lidar de forma construtiva com 

potencialidades e limites. 

 

Condições e Formas de Acesso 

 

Condições: mulheres adolescentes, jovens e adultas (entre 14 e 60 anos) em 

situação de violência, em situação de violência conjugal e seus familiares. 

 

Formas de Acesso: 

- Por identificação e encaminhamento dos serviços de proteção e vigilância social; 

- Por encaminhamento de outros serviços socioassistenciais, das demais políticas 

públicas setoriais, dos demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos e do 

Sistema de Segurança Pública; 

- Demanda espontânea. 

 

Impacto Social Esperado 

- Conscientização e informação no que tange a igualdade de gênero e Lei Maria da 

Penha; 

- Redução e/ou superação das situações de violência experimentadas pelas 

mulheres atendidas; 

- Orientação e proteção social a mulher; 

- Acesso a serviços socioassistenciais e das políticas públicas setoriais; 

- Melhora da qualidade de vida das mulheres e de sua família. 
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Indicadores de Avaliação 

- Percentual de mulheres inseridas na rede socioassistencial em relação ao total de 

atendidas; 

- Percentual de mulheres que estavam fora do mercado de trabalho e foram 

reinseridas ao referido mercado; 

- Percentual de mulheres que registraram Boletim de Ocorrência (B.O.) contra o 

agressor em relação ao total de atendidas; 

- Percentual de atendimentos encerrados em razão da superação da violência; 

- Percentual de mulheres que ratificaram a denúncia contra os agressores; 

- Percentual de reincidências em relação ao total de atendidas. 

 

3.5.2.1.4– Centro Dia do Idoso 

 

Descrição: O Centro Dia do Idoso, em consonância com a Política de Assistência 

Social, é um equipamento destinado a ofertar o serviço da Proteção Social Especial 

de Média Complexidade, classificado como Serviço de Proteção Social Especial 

para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias na Tipificação Nacional dos 

Serviços Socioassistenciais, aprovada pelo Conselho Nacional da Assistência 

Social, conforme resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009, o serviço tem a 

finalidade de promover a autonomia, a inclusão social e a melhoria da qualidade de 

vida das pessoas participantes. Deve contar com equipe específica e habilitada para 

a prestação de serviços especializados a pessoas em situação de dependência que 

requeiram cuidados permanentes ou temporários. A ação da equipe será sempre 

pautada no reconhecimento do potencial da família e do cuidador, na aceitação e 

valorização da diversidade e na redução da sobrecarga do cuidador, decorrente da 

prestação de cuidados diários prolongados. 

 

Usuários 

Idosos, de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 60 anos, em situação de 

vulnerabilidade ou risco social, e cuja condição requeira o auxílio de pessoas ou de 

equipamentos especiais para a realização de atividades da vida diária, tais como: 

alimentação, mobilidade, higiene.  
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Ainda como condição necessária, os familiares do idoso têm que estar trabalhando 

e/ou estudando, não tendo, assim, nenhuma disponibilidade de proverem os 

cuidados necessários ao idoso. 

 

Objetivos 

- Prevenir situações de risco pessoal e social aos idosos. 

- Evitar o isolamento social e a institucionalização do idoso. 

- Reduzir o número de internações médicas e o número de acidentes domésticos 

com idosos. 

- Fortalecer os vínculos familiares através de orientações à família sobre os cuidados 

básicos necessários ao idoso. 

- Compartilhar com as famílias a provisão de cuidados essenciais a seus idosos. 

- Incentivar e promover a participação da família e da comunidade na atenção ao 

idoso. 

 

Provisões: 

 

Espaço Físico 

O Centro Dia conta com uma casa, localizada dentro do Parque Municipal do 

Córrego Grande. Possui cozinha, salas, quartos e banheiros todos adaptados para o 

uso dos usuários, além de espaços destinados aos trabalhos administrativos.   

 

Aquisição dos Usuários 

 

Segurança de Acolhida: 

- Ter acolhida suas demandas, interesses, necessidades e possibilidades; 

- Garantir formas de acesso aos direitos sociais. 

Segurança de Convívio ou Vivência Familiar, Comunitária e Social: 

- Vivenciar experiências que contribuam para o fortalecimento de vínculos familiares; 

- Vivenciar experiências de ampliação da capacidade protetiva e de superação de 

fragilidades e riscos na tarefa do cuidar; 

- Ter acesso a serviços socioassistenciais e das políticas públicas setoriais, 

conforme necessidades. 
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Segurança de Desenvolvimento da Autonomia: 

- Vivenciar experiências que contribuam para a construção de projetos individuais e 

coletivos, desenvolvimento da autoestima, autonomia, inserção e sustentabilidade; 

- Vivenciar experiências que possibilitem o desenvolvimento de potencialidades e 

ampliação do universo informacional e cultural; 

- Vivenciar experiências que utilizem de recursos disponíveis pela comunidade, 

família e recursos lúdicos para potencializar a autonomia e a criação de estratégias 

que diminuam os agravos decorrentes da dependência e promovam a inserção 

familiar e social. 

 

CONDIÇÕES: Famílias de pessoas com deficiência e idosas seus cuidadores e 

familiares com vivência de violação de direitos que comprometam sua autonomia. 

 

FORMAS DE ACESSO: 

- Por encaminhamento da média complexidade – CREAS, e 

- Por encaminhamento de outros atores da rede socioassistencial. 

 

Unidade: 

O Centro Dia para Idosos é executado pela Federação Catarinense de Basketball – 

FCB através da celebração do Acordo de Cooperação nº 009/SEMAS/2018. 

Localizado no Parque Municipal do Córrego Grande. 

 

Período de Funcionamento: 

De segunda a sexta das 8h às 18h (exceto feriados). 

 

Abrangência: Municipal. 

 

Metodologia 

O atendimento ao usuário tem início com a acolhida e a escuta qualificada 

das demandas reais do usuário e sua família e a construção conjunta do Plano 

Individual/Familiar de Atendimento. O Plano tem a função de organizar a atuação 

interdisciplinar no Centro Dia, delineando, operacional e metodologicamente, o 

caminho a ser seguido por todos os profissionais, possibilitando o monitoramento e a 

avaliação dos resultados alcançados com os usuários. 
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A permanência do idoso no serviço pode variar de acordo com o Plano 

Individual/Familiar de Atendimento, podendo ser: o dia todo, inclusive no horário do 

almoço, todos os cinco dias da semana; em turnos de 4 horas diárias, alguns dias da 

semana; ou ainda, turno integral de 10 horas diárias, alguns dias da semana. Ao 

idoso durante o período de permanência do serviço será fornecido, no período 

matutino: café da manhã, lanche e almoço e no período vespertino: lanche da tarde 

e janta. Em caso de intercorrência médica ou necessidade de interromper a 

frequência diária, a família deverá comunicar o afastamento temporário à equipe 

técnica a fim de garantir a vaga no serviço. Observada a superação da situação que 

deu origem ao ingresso do usuário, ele deverá ser desligado e encaminhado a um 

serviço de convivência da Proteção Social Básica. 

 

Impacto Social Esperado 

Contribuir para: 

- Acessos aos direitos socioassistenciais; 

- Redução e prevenção de situações de isolamento social e de abrigamento 

institucional; 

- Diminuição da sobrecarga dos cuidadores advinda da prestação continuada de 

cuidados a pessoas com dependência; 

- Fortalecimento da convivência familiar e comunitária; 

- Melhoria da qualidade de vida familiar; 

- Redução dos agravos decorrentes de situações violadoras de direitos; 

- Proteção social e cuidados individuais e familiares voltados ao desenvolvimento de 

autonomias. 

 

Indicadores de Avaliação 

- percentual de casos em acompanhamento psicossocial em relação ao total da 

demanda; 

- percentual de casos encerrados no mês em relação aos atendidos; 

- percentual de casos encerrados por cumprimento dos objetivos em relação ao 

percentual de casos encerrados por não adesão; 

- percentual de reincidência em relação ao total de atendidos. 
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3.5.2.1.5 - Outros Serviços/Programas 

 

3.5.2.1.5.1 – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PETI 

 

O PETI é um programa de âmbito nacional que articula um conjunto de ações 

visando proteger e retirar crianças e adolescentes com idade inferior a 16 anos da 

prática do trabalho precoce, resguardado o trabalho na condição de aprendiz a partir 

de 14 anos, em conformidade com o que estabelece a Lei de Aprendizagem (Lei nº 

10.097/2000). 

O programa contempla: a) a transferência de renda; b) o trabalho social com 

famílias, ofertado pela Proteção Social Especial e Proteção Social Básica; e c) os 

serviços de convivência e fortalecimento de vínculo para crianças e adolescentes 

retirados do trabalho infantil. 

Com a aprovação da Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, a 

publicação do Caderno de Orientações Técnicas Gestão do Programa de 

Erradicação do Trabalho Infantil no SUAS e a Resolução CNAS nº 08, de 18 de abril 

de 2013, foi necessário o reordenamento metodológico em relação ao atendimento 

as famílias das crianças e adolescentes retiradas do trabalho infantil. 

A partir do reordenamento, quando identificadas situações de trabalho infantil, 

o PAEFI procederá ao acompanhamento familiar por no mínimo 3 meses, com vistas 

a contribuir para a imediata retirada de crianças e adolescentes do trabalho, para o 

cumprimento das condicionalidades de frequência ao SCFV, à escola, e para a 

saúde, proporcionando orientação e acompanhamento da família. Após intervenção 

do PAEFI, a família deverá ser encaminhada ao CRAS para o devido 

acompanhamento no território pelo PAIF. 

A coordenação do Programa está vinculada diretamente a Gerência de Média 

Complexidade sendo responsável pela realização das ações estratégicas do 

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme Termo de Aceite firmado 

pelo município em julho de 2013. As ações estratégicas do PETI no âmbito do SUAS 

estruturam-se a partir de cinco eixos, os quais serão executados em conformidade 

com a proposta aprovada pelo CMAS por meio da Resolução “Ad Referendum” nº 

310/2013. 
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Eixo I: Informação e Mobilização 

- Realizar uma (01) campanha ou evento anual para sensibilização da sociedade, 

famílias, agentes públicos, empregadores e mobilização à denúncia.   

- Produzir e distribuir material informativo sobre questões afetas ao trabalho infantil e 

desmistificação dos aspectos simbólicos e culturais do trabalho precoce; 

 

Eixo II: Identificação  

- Verificar junto ao órgão oficial de estatísticas (IBGE) e delegacia regional do 

trabalho a incidência de trabalho infantil por território e tipo de atividade. 

- Articular com os Conselhos Tutelares, Abordagem Social, CRAS e CREAS para a 

identificação dos casos de trabalho infantil e respectivos 

atendimentos/encaminhamentos, conforme fluxo de atendimento a ser estabelecido. 

- Mobilizar os CRAS com território de maior incidência de trabalho infantil para 

articularem a rede local envolvendo a Educação, Saúde e SCFV visando à 

identificação das famílias. 

-Mobilizar os Serviços dos CRAS, CREAS, Abordagem Social para a identificação 

da incidência de trabalho infantil nas famílias em atendimento para o registro no 

Cadastro Único.  

 

Eixo III: Proteção Social 

- Efetivar o reordenamento do acompanhamento familiar mediante “triagem” da 

totalidade das famílias atendidas no PETI e respectivo encaminhamento para 

PAEFI/CREAS ou PAIF/CRAS, quando as famílias já foram atendidas por equipe 

especializada. 

- Estabelecer profissionais de referência no PAEFI para atendimento dos casos 

(triados e novas inclusões) e na reincidência de trabalho infantil com ocorrência de 

violação de direitos que requer especialização na atenção à família.  

- Articular com a Proteção Social Básica para o estabelecimento de profissional de 

referência junto ao Cadastro Único tendo em vista as especificidades do 

atendimento ao público-alvo (famílias com violação de direito em decorrência do 

trabalho infantil).    
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- Estabelecer com a Proteção Social Básica o atendimento das famílias nos 

territórios através dos CRAS e inserção das crianças e adolescentes em SCFV.  

- Reordenar o fluxo de atendimento entre os órgãos de proteção e rede de 

atendimento (CRAS, CREAS/PAEFI e Conselho Tutelar).  

 

Eixo IV: Defesa e Responsabilização 

-Articular e mobilizar os Conselhos Tutelares quanto os encaminhamentos nos 

casos de trabalho precoce e a aplicação de medidas pertinentes a cada caso. 

 

Eixo V: Monitoramento 

-Estabelecer equipe para a efetivação das ações propostas, sistematização das 

informações, controle e monitoramento.   

-Estimular a implementação dos sistemas de informações pertinentes ao PETI para 

o trabalho integrado. 

 
Recursos Humanos 
 

Equipe Atual 
01 Coordenadora (Assistente Social) 

01 Administrativo 
01 Estagiário 

 
 
 

3.5.2.1.5.2 Ações de Habilitação e Reabilitação da Pessoa com Deficiência 

 

As ações de habilitação e reabilitação para as pessoas com deficiência estão 

definidas na Resolução CNAS nº 34, de 28 de novembro de 2011.  Estas ações devem 

estar voltadas para a integração da pessoa com deficiência na vida comunitária com vistas 

à redução das incapacidades, desenvolvimento das potencialidades e habilidades para o 

trabalho, à inclusão social e à melhoria da qualidade de vida utilizando recursos da 

Assistência Social, bem como de outras políticas como Educação e Saúde. 

Florianópolis executa ações de habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência 

através da terceirização do serviço, por meio de Termo de Colaboração com entidades 

socioassistenciais. É importante ressaltar que estas entidades atendem diferentes tipos de 

deficiências, sendo assim cada uma delas apresenta uma oferta própria de ações.  
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Rede Cofinanciada - Ações de Habilitação e Reabilitação da Pessoa com Deficiência 

 

Entidades Endereço 
Meta 

Cofinanciada 
2020 

Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais 

Rodovia Admar Gonzaga, 
 nº 2937 – Itacorubi 
Tel: 3953-3000 

130 

Associação de Surdos da Grande 
Florianópolis 

Rua Trajano, nº168, 6º andar – Centro. 
Tel: 3322-0530 

30 

Associação Catarinense para a Integração 
do Cego 

Rod. Virgílio Várzea, nº 1300 - Saco 
Grande. Tel: 3261-4500 

130 

Associação Florianopolitana de 
Deficientes Físicos 

Rua Rui Barbosa, nº 708 -Agronômica. 
Tel: 3228-3232 

38 

Associação dos Pacientes Renais de 
Santa Catarina 

Av. Prefeito Osmar Cunha nº 183, bloco A, 
sala 908 – Centro. Tel: 3224-9286 

25 

TOTAL 353 
 
 

 
 

3.5.2.2 – Proteção Social Especial de Alta Complexidade 

 

A Proteção Social Especial de Alta Complexidade visa garantir a proteção 

integral a indivíduos ou famílias em situação de risco pessoal e social, com vínculos 

familiares rompidos ou extremamente fragilizados, por meio de serviços que 

garantam acolhimento a indivíduos ou famílias que se encontram em situação de 

abandono, ameaça ou violação de direitos, necessitando de acolhimento provisório, 

fora de seu núcleo familiar de origem. 

Os serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade dividem-se 

em: Serviço de Acolhimento Institucional; Serviço de Acolhimento em República; 

Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora; e em Serviço de Proteção em 

Situações de Calamidade Públicas e de Emergências. Quanto ao Serviço de 

Acolhimento Institucional, estes seguem as modalidades: Abrigo Institucional, Casa-

lar, Casa de Passagem e Residência Inclusiva. 
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3.5.2.2.1 Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes 

 

Descrição:O município de Florianópolis, através da Diretoria de Proteção Social 

Especial e Gerência da Alta Complexidade, oferece o serviço de acolhimento 

provisório para crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por meio de 

medida protetiva de abrigo (ECA, Art. 101), em função do abandono ou cujas 

famílias ou responsáveis encontram-se temporariamente impossibilitados de cumprir 

sua função de cuidado e proteção, até que seja viabilizado o retorno ao convívio 

familiar de origem ou, na sua impossibilidade, encaminhamento para a família 

substituta. 

As unidades que desenvolvem o serviço de acolhimento provisório para 

crianças e adolescentes apresentam aspecto semelhante ao de uma residência e 

estão inseridos na comunidade, em área residencial, e oferecem ambiente acolhedor 

em pequenos grupos e favorecem o convívio familiar e comunitário das crianças e 

adolescentes atendidos. Além disso, se utilizam equipamentos disponíveis na 

comunidade para assegurar o atendimento integral a crianças e adolescentes 

acolhidos, entre eles destacamos: a rede pública escolar, saúde e lazer. 

O município de Florianópolis possui 01 (um)serviço próprio para acolhimento 

de adolescentes e 08 (oito) serviços cofinanciados, para o acolhimento de crianças e 

adolescentes. Atualmente o município possui 117 (cento e dezessete) vagas de 

acolhimento, das quais 15 (quinze) são do abrigo municipal e 102 (cento e duas) são 

das unidades conveniadas. As vagas disponibilizadas suprem as necessidades do 

município. 

 

Usuários: 

Crianças e adolescentes, de ambos os sexos, de 00 à 18 anos incompletos, sob 

medida protetiva de abrigo, conforme Art. 101 do ECA – Lei 8.069/1990. 

 

Objetivos: 

Acolher provisoriamente crianças e adolescentes, de 00 a 18 anos incompletos, de 

ambos os sexos, do município de Florianópolis, que estejam em situação de risco 

com necessidade de afastamento de sua família de origem, como forma a garantir o 

seu bem estar biopsicossocial. 
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Metodologia: 

A metodologia de trabalho diário estabelecida tem por finalidade disciplinar, 

estabelecer e definir normas que compreendem o funcionamento do serviço interno, 

na sua execução, na relação profissional/usuário e nas relações de trabalho dos 

profissionais do serviço. 

As atividades ofertadas se fundamentam no atendimento integral a criança e 

ao adolescente, numa dinâmica que se aproxime ao máximo do ambiente de um lar, 

com a organização do espaço e da alimentação, organização de seus pertences, 

momentos para estudos e reflexão intermediados pelos educadores/cuidadores, 

momentos de lazer e descontração com a aplicação de oficinas por parte dos 

profissionais, jogos e outras atividades inerentes a convivência em âmbito familiar, 

assim como também, os encaminhamentos para os serviços de saúde, educação, 

assistência social e capacitação para o mercado de trabalho demandados por cada 

criança e/ou adolescente. 

No espaço comunitário, as intervenções ocorrem de forma articulada aos 

serviços e atividades existentes no território, como a adesão as atividades dos 

projetos comunitários, da biblioteca pública, dos Centros de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos, oficinas e cursos ofertados pelos CRAS, passeios a 

espaços públicos como praças, bosques, calçadões e ciclovias, acesso a atividades 

religiosas quando da vontade do usuário entre outras atividades de convivência 

comunitária. 

O direito a convivência familiar é assegurado por meio das visitas dos 

familiares às crianças e das crianças aos familiares, a fim de garantir e fortalecer os 

vínculos existentes. Acerca desta questão, cabe salientar que a convivência familiar 

é avaliada pela equipe de trabalho, considerando cada situação de acolhimento 

apresentada e as indicações judiciais para tal. 

Na casa de acolhimento municipal,para a organização e sistematização do 

trabalho, são realizadas reuniões da equipe técnica com a Coordenação do serviço, 

bem como são realizadas também reuniões da Coordenação do Serviço com a 

equipe de trabalho geral (efetiva e terceirizada) a fim de manter o controle e a 

avaliação do desenvolvimento deste, verificar as demandas existentes, discutir as 

situações de acolhimentos e propor encaminhamentos, seja no âmbito das 
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intervenções técnicas e de caráter educativo para as situações de acolhimento dos 

adolescentes, institucional de manutenção de infraestrutura, do quadro de pessoal, 

de processos internos, de capacitação profissional e demais encaminhamentos. 

 

Provisões: 

Casa de Acolhimento para Crianças e Adolescentes 

Ambiente Físico: 04 (quatro) quartos, 01 (uma) cozinha, 03 (três) banheiros, 01 (uma) 

área de serviço, 01 (uma) sala com sacada e 01 (uma) sala de jantar. 

 

Recursos Humanos: 

Serviço de Acolhimento Institucional para Adolescentes 

Equipe Atual 

01 Coordenador 

01 Assistente Social 

01 Psicólogo 

15 Educadores Sociais 

01 Cozinheira 

01 Serviços Gerais 

01 Motorista 

01 Almoxarifado 

 

Aquisições dos Usuários: 

- Ser acolhido em condições de dignidade; 

- Ter sua identidade, integridade e história de vida preservadas; 

- Ter acesso à alimentação em padrões nutricionais adequados; 

- Ter acesso a benefícios, programas, outros serviços socioassistenciais e demais 

serviços públicos. 

 

Condições e Formas de Acesso: 

Encaminhamentos dos Conselhos Tutelares e Determinação Judicial. 
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Período de Funcionamento:Ininterrupto (24 horas). 

 

Abrangência:Municipal 

 Impacto Social Esperado: 

- Redução no número de crianças e adolescentes em situação de rua e abandono; 

- Redução das violações dos direitos socioassistenciais, seus agravamentos ou 

reincidências. 

 

Indicadores de Avaliação: 

- Percentual de crianças e adolescentes que mantém alguma forma de vínculo e de 

retorno ao arranjo familiar; 

- Tempo médio (em dias) entre o encaminhamento e o desligamento; 

- Percentual de reincidências em relação ao total de atendidos; 

- Percentual de crianças e adolescentes que foram desligadas do serviço em função 

do retorno a família de origem, inserção em família substituta ou adoção. 

 
 

Rede Cofinanciada - Serviço de Acolhimento Institucional  
para Crianças e Adolescentes 

 

 
Entidades 

Meta 
Cofinanciada 

2020 

Vagas criança/adol 
com dependência* 

Ação Social Missão 10 1 
Núcleo de Recuperação e Valorização da Vida-NURREV 10 1 
Casa Lar Luz do Caminho 10 1 
Centro Cultural Escrava Anastácia 8 1 
Associação Lar  Recanto do Carinho 14 4 
Irmandade do Divino Espírito Santo 20 2 
Obras Sociais da Com. Paroquial de Coqueiros 20 2 
Sociedade Espírita de Recuperação, Trabalho e Educação 10 2 

 
 

 

3.5.2.2.2 – Serviços de Acolhimento Institucional para Pessoas em Situação de Rua 

 

Descrição:Os serviços de acolhimento institucional para População de Rua do 

Município de Florianópolis, funcionam conforme a Tipificação Nacional dos Serviços 

Socioassistenciais na modalidade de Abrigo Institucional e Casa de Passagem, 

oferecendo acolhimento provisório, com características residenciais e estão 
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inseridos na comunidade. Proporcionam ambiente acolhedor e respeitam as 

condições de dignidade dos seus usuários, ofertam atendimento individualizado e 

especializado, com vistas a conhecer a história da pessoa que está sendo atendida. 

Também são realizadas abordagens coletivas a fim de favorecer o fortalecimento de 

vínculos sociais, comunitários e familiares. 

 A organização dos diferentes Serviços de Acolhimento para Pessoas Adultas e 

Famílias em Situação de Rua tem como objetivo principal atender de forma 

qualificada e personalizada de modo a promover a construção conjunta com o 

usuário do seu processo de saída das ruas, com dignidade e respeito a sua vontade 

e nível de autonomia. 

 O município de Florianópolis possui 03 (três) serviços próprios, para o acolhimento 

para Pessoas em Situação de Rua, sendo eles: Casa de Apoio ao Morador de Rua; 

Abrigo para Pessoas em Situação de Rua; e Casa de Passagem para Pessoa em 

Situação de Rua. Além destes, possui outros 02 (dois) serviços de acolhimento 

cofinanciados, sendo estes desenvolvidos no Albergue Manoel Galdino e na 

Passarela da Cidadania.  

A Casa de Apoio possui 30 (trinta)vagas de acolhimento e o Abrigo 20 (vinte) 

vagas, ambos atendem usuários masculinos que podem permanecer no local pelo 

prazo de até 06 meses. Já a Casa de Passagem, possui 25 (vinte e cinco)vagas para 

acolhimento de indivíduos, ambos os sexos, com prazo de permanência de 30 (trinta) 

a 90 (noventa) dias. 

Atualmente o município possui 365 (trezentos e sessenta e cinco) vagas para 

acolhimento de pessoas em situação de rua, das quais 75 são da rede própria e 290 

são da rede não governamental. 

 

Unidades próprias: 

1) Casa de Apoio ao Morador de Rua – Rua Desembargador Gil Costa, nº 522, 

Capoeiras, Florianópolis/SC; 

2)Abrigo para Pessoas em Situação de Rua do Centro – Rua General Bittencourt, 

s/nº, Centro. Florianópolis/SC; 

3) Casa de Passagem para Pessoas em Situação de Rua – Rua General Bittencourt, 

s/nº, Centro. Florianópolis/SC; 
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Unidades cofinanciadas: 

1) Albergue Manoel Galdino –Avenida Hercílio Luz, nº 506, Centro. Florianópolis/SC 

– Cofinanciado; 

2)Passarela da Cidadania – Avenida Governador Gustavo Richard, s/n, Centro. 

Florianópolis/SC – Cofinanciado. 

 

Usuários: 

O público-alvo são indivíduos acima de 18 anos, do sexo masculino e feminino, em 

situação de rua, desabrigo por abandono, migração e ausência de residência, ou 

pessoas em trânsito e sem condições de autossustento. 

 

Objetivos: 

Acolher indivíduos adultos em situação de rua no município de Florianópolis, 

buscando traçar estratégias para o enfrentamento das vulnerabilidades vivenciadas, 

com objetivo de desenvolver condições para a independência e autocuidado. 

 

Objetivos Específicos: 

- Contribuir para o restabelecimento dos vínculos familiares e sociais prejudicados 

e/ou rompidos; 

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

Garantia de Direitos e às demais políticas públicas; 

- Possibilitar ao usuário condições para retomar sua autonomia através da inclusão 

social e produtiva alcançando sua independência financeira; 

- Propiciar o fortalecimento de autoestima e autocuidado; 

- Diminuir a reincidência de pessoas em situação de rua e a exposição à violência. 

 

Metodologia: 

A metodologia de acolhimento adotada pelas equipes dos serviços municipais 

próprios é pautada na legislação vigente, em especial na Política Nacional para a 

População em Situação de Rua (Decreto nº 7.053, de 23 de dezembro de 2009) e no 

“Texto de Orientação para o Reordenamento do Serviço de Acolhimento para 

População Adulta e Famílias em Situação de Rua”, do Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome - MDS. 
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Integrantes da rede de atenção à população de rua, as equipes iniciam seu 

trabalho com a acolhida ao usuário, ação est realizada pelos Educadores Sociais 

com o apoio no que refere à higiene básica (banho, corte de unha, barba e cabelo); 

alimentação e repouso; exposição da dinâmica da casa para o melhor convívio em 

grupo e respeito mútuo. 

Por meio da escuta qualificada os profissionais de Serviço Social e de 

Psicologia buscam o conhecimento da história de vida do usuário para construção 

conjunta de um plano de atendimento compatível com as necessidades individuais 

e/ou coletivas do usuário com vistas a pensar e firmar estratégias de enfrentamento 

as dificuldades ocasionadas pelas fragilidades decorrentes da condição de vida na 

rua, ausência de saúde muitas vezes consequente do uso e abuso de álcool e outras 

drogas, perdas afetivas e sociais. 

Através dos encaminhamentos para confecção de nova documentação, 

contato com a família para restabelecimento de vínculo, encaminhamento médico e 

odontológico, cursos profissionalizantes, mercado de trabalho, entre outros, o serviço 

social objetiva encontrar novas possibilidades de reinserção do usuário no âmbito da 

vida cotidiana no convívio familiar e/ou comunitário, para a autonomia econômica e 

pessoal. 

Nos serviços municipais próprios, o monitoramento e a avaliação das ações 

acontecem por meio de reunião técnica interdisciplinar, estudo de caso, análise 

documental de registros diários, relatórios, prontuários e relatórios estatísticos. 

Embasados em levantamento de dados mensal tem-se o perfil das pessoas 

atendidas e os resultados obtidos com percentual de adesão ou não do usuário ao 

serviço oferecido, sua efetividade. 

Faz parte da metodologia destes serviços realizarem assembleias gerais com 

os residentes para discussão das regras e normas da casa, bem como sobre 

questões de convivência e organização das atividades. 

Integram a rede de atendimento dos residentes: 

- Serviços socioassistenciais (Centro Pop, CREAS, CRAS, Resgate Social) 

- Serviços de Educação; 

- Serviços de Justiça (Fórum, Polícia Civil e Militar); 

- Rede de Saúde: Unidades Básicas de Saúde, Hospitais, Centro de Atenção 

Psicossocial Álcool e outras Drogas/CAPS ad; Comunidades Terapêuticas; 
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- Sistema Nacional de Emprego/SINE; entre outros. 

 

Provisões: 

 

Unidade de Acolhimento Institucional para Pessoas em Situação de Rua – Casa 

de Apoio Social Capoeiras 

Ambiente Físico: 01(uma) cozinha, 01 (um) refeitório, 1(uma) sala de convivência e 1 

(um) espaço para convivência externo, 01 (uma) sala para os educadores sociais, 01 

(uma) sala para equipe técnica/administração, 01 (uma) sala para atendimento, 02 

(dois) banheiros para funcionários, 05 (cinco) quartos, 05 (cinco) banheiros para os 

usuários, 01 (uma) lavanderia, 01 (um) depósito, 02(dois) armários para guarda de 

pertences. 

 

Recursos Humanos: 

Equipe Atual 

01 Coordenador 

01 Assistente Social 

01 Psicólogo 

10 Educadores Sociais 

01 Administrativo 

01 Cozinheira 

03 Serviços Gerais 

02 Vigilantes 

01 Motorista 

 

Unidade de Acolhimento Institucional para Pessoas em Situação de Rua – 
Centro 

Ambiente físico: 01 (uma) cozinha, 01 (uma) sala de convivência/refeitório, 04 

(quatro) quartos, 02 (dois) banheiros para os usuários, 01 (um) banheiro para os 

funcionários, 01 (uma) recepção, 01 (uma) sala para equipe técnica, 01 (uma) área 

externa coberta. 
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Recursos Humanos: 

Equipe Atual 

01 Coordenador 

01 Assistente Social 

01 Psicólogo 

10 Educadores Sociais 

01 Serviços Gerais 

01 Motorista (Compartilhado) 

02 Vigilantes (Noturnos) 

 

 

Casa de Passagem 

Ambiente físico: 01 (uma)cozinha, 01 (uma) recepção, 01 (uma) sala para equipe 

técnica, 01 (uma) sala de convivência/refeitório, 01 (um) quarto feminino, 01 (um) 

banheiro feminino, 04 (quatro) quartos masculinos, 02 (dois) banheiros masculinos, 

01 (uma) área de serviço, 01 (uma) área externa, 01 (um) almoxarifado. 

 

 

Recursos Humanos: 

Equipe Atual 

01 Coordenador 

01 Assistente Social 

01 Psicólogo 

10 Educadores Sociais 

01 Serviços Gerais 

01 Motorista (Compartilhado) 

 

Aquisições dos Usuários: 

- Acolhimento e escuta qualificada, por meio de atendimento técnico individual, com 

respeito à história de vida, suas fragilidades afetivas e sociais. Oferecimento de 



193 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Avenida Gustavo Richard (Passarela Nego Quirido), nº 5000, 2º andar. Centro - CEP: 88020-212| Florianópolis | SC 

gabinetesemaspmf@gmail.com – Telefone (48) 3324-1415 R. 222 

espaço físico com padrões de qualidade e dignidade quanto à higiene, habitabilidade, 

salubridade, alimentação, cuidados pessoais e repouso; 

- Atendimento profissional personalizado para orientações e informações sobre o 

acesso a serviços de documentação civil; de qualificação profissional e inclusão 

produtiva; serviços de saúde, educação, entre outros; 

- Convivência em grupo pautada pelo respeito próprio e aos outros, com a construção 

coletiva de padrões de convivência; 

- Acesso a atividades de organização de seus pertences, de limpeza e higiene nos 

espaços por eles utilizados, jogos, trabalhos manuais, passeios recreativos próximos 

à residência (caminhada na praia, nas ruas próximas a casa); 

- Atendimento personalizado para escuta qualificada da liberdade de pensamento e 

expressão das dificuldades do usuário, bem como de suas necessidades, interesses 

e possibilidades. 

- Desenvolvimento de capacidades para autocuidado e autonomia, reconstrução do 

projeto de vida. Acompanhamento individualizado que possibilite o desenvolvimento 

de habilidades de autogestão, pautadas na autonomia, fortalecimento emocional, 

inclusão produtiva e independência financeira; 

- Ressocialização pós-tratamento em dependência química, com acompanhamento 

individual para fortalecimento da capacidade de deliberação sobre os objetivos 

pessoais e de atuação nesta perspectiva. 

 

Forma de Acesso: 

 Por encaminhamento do Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua, 

do Serviço Especializado em Abordagem Social. 

 

Período de Funcionamento:Ininterrupto (24 horas) 

 

Abrangência:Municipal 

 

Impacto Social Esperado: 

- Redução de riscos sociais, seu agravamento ou reincidência; 

- Situações de violência identificadas; 

- Redução da presença de pessoas em situação de rua e de abandono; 
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- Indivíduos protegidos, fortalecidos em sua autonomia; 

- Indivíduos incluídos em serviços e com acesso a oportunidades; 

- Humanização e revitalização do atendimento em abrigos; 

- Acesso à rede pública de saúde; 

- Inclusão no mercado de trabalho; 

- Resgate de vínculos familiares e sociais prejudicados e/ou rompidos; 

- Possibilidade de reinserção em serviços e oportunidades; 

- Redução de danos provocados pela violência; 

- Redução do uso/abuso de drogas. 

 

Indicadores de Avaliação: 

- Percentual de adultos desligados pela resolução do caso (encaminhamento à 

República, autonomia financeira ou retorno à família) em relação ao total de adultos 

atendidos no mesmo período; 

- Percentual médio de adultos atendidos que participaram de atividades em grupo; 

- Percentual de pessoas com deficiência encaminhados para obtenção do Benefício 

de Prestação Continuada (BPC); 

- Percentual médio de pessoas em atendimento na rede pública de saúde 

acompanhados pelo serviço; 

- Percentual médio de pessoas em atendimento em serviços de Saúde Mental 

acompanhados pelo abrigo; 

- Percentual médio de adultos com Plano Individual de Atendimento (PIA) em 

execução; 

- Percentual de famílias dos usuários ingressantes acompanhadas; 

- Percentual de trabalhadores que atuam nos serviços de acolhimento (equipe 

técnica e de suporte) qualificados semestralmente  

 

Unidades Cofinanciadas de Acolhimento Institucional para Pessoas em 

Situação de Rua 

Entidades Endereço Meta Cofinanciada 2021 

Albergue Manoel Galdino Avenida Hercilio Luz, nº 506 – 
Centro. 

40 adultos, ambos os 
sexos 

Passarela da Cidadania Avenida Governador Gustavo 
Richard, s/n – Centro. 

250 adultos ambos os 
sexos 
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3.5.2.2.3 Serviço de Acolhimento Institucional para Mulheres 

 

Descrição:Esse serviço de acolhimento institucional funciona na modalidade de 

Abrigo Institucional em conformidade com a Tipificação Nacional dos Serviços 

Socioassistenciais e Política Nacional de Abrigamento de Mulheres em Situação de 

Violência, oferece acolhimento provisório, está inserido na comunidade, possui 

características residenciais, e proporciona ambiente acolhedor respeitando as 

condições de dignidade das suas usuárias. Oferta atendimento individualizado e 

especializado, com vistas a conhecer a história da pessoa que está sendo atendida. 

Também conta com a realização de abordagens coletivas a fim de favorecer o 

fortalecimento de vínculos sociais, comunitários e familiares. 

Esse serviço, no que se refere a mulheres em situação de violência busca 

também garantir a segurança e proteção, a integridade física e emocional, 

realizando diagnóstico e encaminhamentos necessários. O abrigo também visa 

trabalhar de forma integrada com a Rede de Atenção à Mulher em Situação de 

Violência. 

Em função da necessidade o abrigo está funcionando provisoriamente atendendo 

mulheres em situação de rua e/ou violência, acolhendo as usuárias de forma 

qualificada e personalizada de modo a promover a construção conjunta do seu 

processo de saída das ruas, com dignidade e respeito a sua vontade e nível de 

autonomia. 

 

Usuários: 

O público-alvo são mulheres acima de 18 anos, em situação de rua e/ou violência 

acompanhadas ou não de seus filhos (crianças e adolescentes), e que necessitam de 

proteção em ambiente seguro e acolhedor. No que se refere à mulher em situação de 

rua a maioria apresenta dependência química, com vínculos familiares rompidos e/ou 

fragilizados, com estreita ou nenhuma relação com o mercado de trabalho, com 

dificuldades de acesso à rede socioassistencial e aos demais órgãos do Sistema de 

Garantia de Direitos. 
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Objetivos: 

Acolher em um prazo preterível de 0 a 06 meses, mulheres adultas em situação de 

rua e/ou violência, acompanhadas ou não de seus filhos, no município de 

Florianópolis. 

 

Objetivos Específicos: 

- Acolher provisoriamente mulheres, acompanhadas ou não pelos seus filhos, em 

situação de rua e/ou violência; 

- Proteger mulheres e prevenir a continuidade de situações de violência; 

- Propiciar condições de segurança física e emocional e o fortalecimento da 

autoestima; 

- Contribuir para o restabelecimento dos vínculos familiares e sociais prejudicados 

e/ou rompidos; 

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

Garantia de Direitos e às demais políticas públicas; 

- Possibilitar as usuárias condições para retomar sua autonomia através da inclusão 

social e produtiva alcançando sua independência financeira; 

- Propiciar o fortalecimento de autoestima e autocuidado; 

- Diminuir a reincidência de pessoas em situação de rua e a exposição à violência. 

 

Metodologia: 

A metodologia de acolhimento adotada pela equipe do abrigo é pautada na 

legislação vigente, na Política Nacional para a População em Situação de Rua 

(Decreto nº 7.053, de 23 de dezembro de 2009), no “Texto de Orientação para o 

Reordenamento do Serviço de Acolhimento para População Adulta e Famílias em 

Situação de Rua”, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – 

MDS e na Política Nacional de Abrigamento de Mulheres em Situação de Violência. 

A equipe integrante do abrigo inicia seu trabalho com a acolhida a usuária, 

ação realizada pelos Educadores Sociais com o apoio no que refere à higiene básica, 

alimentação e repouso, exposição da dinâmica da casa para o melhor convívio em 

grupo e respeito mútuo. 

Por meio da escuta qualificada os profissionais de Serviço Social e de 

Psicologia buscam o conhecimento da história de vida da usuária para construção 
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conjunta de um plano de atendimento compatível com as necessidades individuais 

e/ou coletivas das usuárias com vistas a pensar e firmar estratégias de 

enfrentamento as dificuldades ocasionadas pelas fragilidades decorrentes da 

condição de vida na rua, ausência de saúde muitas vezes consequente do uso e 

abuso de álcool e outras drogas, perdas afetivas e sociais, bem como a situação de 

violência que lhes foi impetrada, visando à emancipação e o empoderamento das 

mulheres e que lhes garantam a proteção necessária em casos de ameaça ou de 

vínculos familiares rompidos e/ ou fragilizados. 

Através dos encaminhamentos para confecção de nova documentação, 

contato com a família para restabelecimento de vínculo, encaminhamento médico e 

odontológico, cursos profissionalizantes, mercado de trabalho, entre outros, o serviço 

social objetiva encontrar novas possibilidades de reinserção das usuárias no âmbito 

da vida cotidiana no convívio familiar e/ou comunitário, para a autonomia econômica 

e pessoal. 

O monitoramento e a avaliação das ações acontecem por meio de reunião 

técnica interdisciplinar, estudo de caso, análise documental de registros diários, 

relatórios, prontuários e relatórios estatísticos. Embasados em levantamento de 

dados mensal tem-se o perfil das pessoas atendidas e os resultados obtidos com 

percentual de adesão ou não das usuárias ao serviço oferecido e sua efetividade. 

Faz parte da metodologia do abrigo realizar assembleias gerais com as 

residentes para discussão das regras e normas da casa, bem como sobre questões 

de convivência e organização das atividades. 

Integram a rede de atendimento das residentes: 

-Serviços socioassistenciais (Centro Pop, CREAS, CRAS) 

- Serviços de Educação; 

- Serviços de Justiça – (Fórum, Polícia Civil e Militar); 

- Rede de Saúde: Unidades Básicas de Saúde, Hospitais, Centro de Atenção 

Psicossocial Álcool e outras Drogas/CAPS ad; Comunidades Terapêuticas; 

- Sistema Nacional de Emprego/SINE; entre outros. 

 

Provisões: 

Ambiente Físico: 01 (uma) sala de coordenação e equipe técnica; 01 (uma) sala de 

convivência com TV; 05 (cinco) quartos, com 04 (quatro) camas cada quarto; 02 
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(dois) instalações sanitárias para higiene pessoal; 01 (uma) cozinha; 01 (um) 

refeitório; espaço para guardar roupas e pertences pessoais de forma organizada. 

 

Recursos Humanos 

Equipe Atual 

01 Coordenador 

01 Assistente Social 

01 Psicólogo 

09 Educadores Sociais 

01 Administrativo 

01 Serviços Gerais 

01 Vigilante 

 

Aquisições dos Usuários: 

- Acolhimento e escuta qualificada, por meio de atendimento técnico individual, com 

respeito à história de vida, suas fragilidades afetivas e sociais. Oferecimento de 

espaço físico com padrões de qualidade e dignidade quanto à higiene, habitabilidade, 

salubridade, alimentação, cuidados pessoais e repouso; 

- Atendimento profissional personalizado para orientações e informações sobre o 

acesso a serviços de documentação civil; de qualificação profissional e inclusão 

produtiva; serviços de saúde, educação, entre outros; 

- Convivência em grupo pautada pelo respeito próprio e aos outros, com a construção 

coletiva de padrões de convivência; 

- Acesso a atividades de organização de seus pertences, de limpeza e higiene nos 

espaços por elas utilizados, jogos, trabalhos manuais, passeios recreativos próximos 

à residência (caminhada em praças, nas ruas próximas a casa); 

- Atendimento personalizado para escuta qualificada da liberdade de pensamento e 

expressão das dificuldades da usuária, bem como de suas necessidades, interesses 

e possibilidades. 

- Desenvolvimento de capacidades para autocuidado e autonomia, reconstrução do 

projeto de vida. Acompanhamento individualizado que possibilite o desenvolvimento 

de habilidades de autogestão, pautadas na autonomia, fortalecimento emocional, 

inclusão produtiva e independência financeira; 
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- Ressocialização pós-tratamento em dependência química, com acompanhamento 

individual para fortalecimento da capacidade de deliberação sobre os objetivos 

pessoais e de atuação nesta perspectiva. 

 

Forma de Acesso: 

Por encaminhamento do Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua, 

pelo Centro de Referência para Mulheres em Situação de Violência- CREMV ou 

Conselhos Tutelares. 

 

Período de Funcionamento:Ininterrupto (24 horas) 

 

Abrangência:Municipal 

 

 Impacto Social Esperado: 

- Redução de riscos sociais, seu agravamento ou reincidência; 

- Situações de violência identificadas; 

- Redução da presença de pessoas em situação de rua e de abandono; 

- Mulheres protegidas, fortalecidas em sua autonomia; 

- Mulheres incluídas em serviços e com acesso a oportunidades; 

- Humanização e revitalização do atendimento em abrigos; 

- Acesso à rede pública de saúde; 

- Inclusão no mercado de trabalho; 

- Resgate de vínculos familiares e sociais prejudicados e/ou rompidos; 

- Possibilidade de reinserção em serviços e oportunidades; 

- Redução de danos provocados pela violência; 

- Redução do uso/abuso de drogas. 

 

Indicadores de Avaliação: 

- Percentual de adultos desligados pela resolução do caso (encaminhamento à 

República, autonomia financeira ou retorno à família) em relação ao total de adultos 

atendidos no mesmo período; 

- Percentual médio de adultos atendidos que participaram de atividades em grupo; 
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- Percentual de pessoas com deficiência encaminhadas para obtenção do Benefício 

de Prestação Continuada (BPC); 

- Percentual médio de pessoas em atendimento na rede pública de saúde 

acompanhadas pelo serviço; 

- Percentual médio de mulheres em atendimento em serviços de Saúde Mental 

acompanhados pelo abrigo; 

- Percentual médio de adultos com Plano Individual de Atendimento (PIA) em 

execução; 

- Percentual de famílias das usuárias ingressantes acompanhadas; 

- Percentual de trabalhadores que atuam nos serviços de acolhimento (equipe 

técnica e de suporte) qualificados semestralmente 

 
 
3.5.2.2.4 Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Idosas 

 

Descrição:Acolhimento de pessoas idosas com 60 anos ou mais, de ambos os 

sexos, independentes e/ou com diversos graus de dependência. A natureza do 

acolhimento deverá ser provisória e, excepcionalmente, de longa permanência 

quando esgotadas todas as possibilidades de autossustento e convívio com os 

familiares. É previsto para idosos que não dispõem de condições para permanecer 

com a família, com vivência de situações de violência e negligência, em situação de 

rua e de abandono, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. 

O município de Florianópolis não possui em sua rede, o serviço de 

acolhimento institucional para pessoas idosas. Dessa forma, os atendimentos 

prestados a essas demandas são realizadas através de convenio firmado junto a 

três entidades socioassistenciais. 

 
 

Rede Cofinanciada - Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos 
 

Entidades Endereço 
Meta 

Cofinanciada 
2020 

Vagas idosos 
com 

dependência* 

Instit.Caridade e Apoio ao Desamparado - 
Cantinho dos Idosos 

Estrada Intendente Antônio Damasco, 
nº 679 – Ratones 
Tel: 3266-8866 

46 idosos(as) 31 
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Entidades Endereço 
Meta 

Cofinanciada 
2020 

Vagas idosos 
com 

dependência* 

Sociedade Espírita de Recuperação, 
Trabalho e Educação 

Rua Leonel Pereira, nº 604 – 
Cachoeira do Bom Jesus.  
Tel: 3284-5249  

57 idosos(as) 48 

Sociedade Espírita Obreitos da Vida 
Eterna 

Av. Pequeno Príncipe, nº 721 – 
Campeche.  
Tel: 3237-4123. 

25 idosas 17 

 
 

 

3.5.2.2.5 Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas com Deficiência 

 

Descrição: Acolhimento destinado a jovens e adultos com deficiência, em situação 

de dependência, cujos vínculos familiares estejam rompidos ou fragilizados. É 

previsto para jovens e adultos com deficiência que não dispõem de condições 

autossustentabilidade, de retaguarda familiar temporária ou permanente ou que 

estejam em processo de desligamento de instituições de longa permanência. 

A Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais prevê que os serviços 

de acolhimento para pessoa com deficiência devem ser ofertados em residência 

inclusiva. Segundo o Caderno “Orientações sobre o Serviço de Acolhimento 

Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência em Residências Inclusivas – 

Perguntas e Respostas” a capacidade de atendimento recomendada é de que não 

ultrapasse 10 jovens e adultos com deficiência, em situação de dependência, por 

Residência Inclusiva, para assegurar um atendimento personalizado. 

 O município de Florianópolis não possui residência inclusiva em sua rede. Diante 

disto, para atender a demanda de jovens e adultos com deficiência que necessitam 

de acolhimento o município firmou Termo de Colaboração com 12 vagas de 

acolhimento, com uma entidade não governamental do município de São José que 

atende este público, mas que não se enquadra enquanto residência inclusiva. 

Também firmou Contrato para credenciamento de 30 vagas com duas instituições na 

modalidade de Residência Inclusiva.  

 

 
Entidade 

Endereço 
Meta Cofinanciada 

2021 

Orionópolis Catarinense 
Rua Frederico Afonso, nº 5568 – Centro, 
São José 
Tel: 3343-0087 

12 
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Entidade 

Endereço 
Meta Cofinanciada 

2021 

Monte Sião Residência 
Assistida em Psiquiatria 

Avenida Manoel Cantalicio Vidal, nº 255 – 
Pagani, Palhoça 
Tel: 3245-8590 

15 

Vivencial Lídia Rosa 
Rua Francisco Antonio da Silva, nº 
19.120 – Sertão do Imaruim, São José 
Tel: 3035-3598 

15 

 

 

3.5.2.2.6 Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora 

 

Descrição: Serviço que organiza o acolhimento de crianças e adolescentes, afastados 

da família por medida de proteção, em residência de famílias acolhedoras cadastradas. 

É previsto até que seja possível o retorno à família de origem ou, na sua 

impossibilidade, o encaminhamento para adoção. O serviço é responsável por 

selecionar, capacitar, cadastrar e acompanhar as famílias acolhedoras, bem como 

realizar o acompanhamento da criança e/ou adolescente acolhido e sua família de 

origem. 

            Conforme a Lei 10.696  de 18 de março de 2020 em seu Art. 30 Fica instituído 

o Subsídio Financeiro para o acolhimento de Crianças e Adolescentes em situação de 

risco pessoal e social, residentes e domiciliados no município de Florianópolis/SC, 

inseridas no Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, ofertado pela Secretaria 

Municipal de Assistência Social - SMAS que integra o Sistema Único de Assistência 

Social - SUAS do Município de Florianópolis/SC. Além disso, em seu Art. 31, § 3º O 

valor do Subsídio Financeiro será de 01 (um) salário mínimo brasileiro vigente mensais, 

reajustado conforme legislação brasileira, devidos a partir da expedição de Guia termo 

de Acolhimento ou decisão Judicial. 

  

Unidade: 

  O Serviço de Família Acolhedora executado pela entidade Hope House 

através de Termo de Colaboração nº 221/PMF/SEMAS/FMDCA/2021. 

 

Usuários: 

 Crianças e adolescentes, inclusive aqueles com deficiência, aos quais foi aplicada 

medida de proteção, por motivo de abandono ou violação de direitos, cujas famílias 
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ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua 

função de cuidado e proteção. 

 

Objetivos: 

 Organizar o acolhimento de até 15 (quinze) crianças e adolescentes, afastados da 

família por medida de proteção, em residência de famílias acolhedoras cadastradas. 

 

Objetivos Específicos: 

- Promover o acolhimento familiar de crianças e adolescentes afastadas 

temporariamente de sua família de origem; 

-  Acolher e dispensar cuidados individualizados em ambiente familiar; 

- Preservar vínculos com família de origem, salvo determinação judicial em contrário; 

- Possibilitar a convivência comunitária e o acesso à rede de políticas públicas; 

- Apoiar o retorno da criança e doa adolescente à família de origem. 

 

Aquisições dos Usuários: 

- Ser acolhido de forma singularizada; 

- Ter reparadas vivências de separação, rupturas e violação de direitos; 

- Ter sua identidade, integridade e história de vida preservadas; 

- Ter acesso a ambiente acolhedor e saudável; 

- Ter acesso a espaço com padrões de qualidade quanto a: higiene, habitabilidade, 

salubridade, segurança e conforto para cuidados pessoais, repouso e alimentação 

adequada; 

- Ter acesso a ambiente e condições favoráveis ao processo de desenvolvimento da 

criança e do adolescente. - Ter assegurado o convívio familiar, comunitário e social; 

- Ter acesso a serviços de políticas públicas setoriais, conforme necessidades. 

 - Ter vivência de ações pautadas pelo respeito a si próprio e aos outros, 

fundamentadas em princípios éticos de justiça e cidadania; 

- Obter documentação civil; 

- Construir projetos de vida e alcançar autonomia; 

- Ter os vínculos familiares estabelecidos e/ou preservados, na impossibilidade, ser 

integrado em família substituta 

 - Ser informado sobre direitos e responsabilidades; 
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- Manifestar suas opiniões e necessidades; 

- Ampliar a capacidade protetiva de sua família e a superação de suas dificuldades; 

- Ser preparado para o desligamento do serviço. 

 

Forma de Acesso: 

Por determinação do Poder Judiciário 

 

Período de Funcionamento:Ininterrupto (24 horas) 

 

Abrangência:Municipal. 

 

Impacto Social Esperado: 

- Crianças e adolescentes protegidos por suas famílias e com seus direitos 

garantidos; 

- Redução das violações dos direitos socioassistenciais, seus agravamentos ou 

reincidência; 

- Desinstitucionalização de crianças e adolescentes. 

 

Indicadores de Avaliação: 

- Percentual de famílias acolhedoras cadastradas; 

- Percentual de famílias que se adequaram as orientações do serviço; 

- Tempo médio (em dias) entre o encaminhamento e o desligamento; 

- Percentual de reincidências em relação ao total de atendidos; 

- Percentual de crianças e adolescentes que foram desligadas do serviço em função 

do retorno a família de origem, inserção em família substituta ou adoção. 

 

 

3.5.3 Benefícios Socioassistenciais e Programas de Transferência de Renda 

 

Benefícios Eventuais  

O Benefício Eventual é uma modalidade de provisão de Proteção Social de 

caráter suplementar e temporário que integra organicamente as garantias do 

Sistema Único de Assistência Social – SUAS, com fundamentação nos princípios de 

cidadania e nos direitos sociais e humanos, previstas na Lei Orgânica da Assistência 
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Social. Está destinado às famílias e indivíduos com impossibilidades de arcar por 

conta própria com o enfrentamento de contingências sociais que provoquem riscos e 

fragilizam a manutenção da unidade familiar, a sobrevivência de seus membros ou a 

manutenção da pessoa.  

No âmbito do SUAS, os Benefícios Eventuais estão caracterizados como 

direitos sociais instituídos legalmente, sendo que têm como objetivo atender as 

necessidades básicas, assim como ser ofertados em conjunto com outros serviços, 

programas e projetos que possam contribuir com o fortalecimento das 

potencialidades dos indivíduos e/ou famílias. 

É de competência municipal a definição de parâmetros de acesso e da oferta 

dos Benefícios Eventuais, através de equipamentos públicos. Neste sentido, faz-se 

necessário uma oferta simultânea de serviços, onde a assistência social possa 

assegurar, de forma integral, a promoção e a proteção dos direitos e seguranças 

que lhe cabem afiançar, uma vez que é no âmbito dos serviços que é possível 

atuarem nos aspectos objetivos e subjetivos relacionados aos direitos de 

convivência familiar e comunitária e à segurança de acolhida, conforme determina a 

Política Nacional de Assistência Social (PNAS 2004). 

No que tange a prestação dos Benefícios Eventuais devemos destacar a Lei 

nº 10.444/2018, alterada pela Lei n ° 10.702/2020 que institui os Benefícios Eventuais de 

Assistência Social no âmbito do Município de Florianópolis, como também as normas para 

concessão.  O acesso aos Benefícios Eventuais instituídos por esta Lei é garantido às 

famílias cujos membros tenham renda per capita mensal igual ou inferior a meio salário-

mínimo e renda familiar não superior a três salários-mínimos vigentes no País, considerando 

para este cálculo todos os membros da família, inclusiva idosos, incapazes e crianças de 

qualquer idade.  

aspectos como a gratuidade, a transparência das informações quanto a  sua 

concessão, os meios de promoção, a qualidade e a agilidade na oferta destes 

Benefícios, assim como elaboração e critérios de acesso não vexatórios ou 

complexos que inviabilizam a referida concessão. 

 

Critérios para Acesso: O critério para acesso ao benefício eventual constitui-se em 

estar em situação de vulnerabilidade social, ter renda per capita de até ¹/2 (meio) 

salário-mínimo e renda familiar não superior a 03 (três) salários-mínimos, e ser 

encaminhada para cadastrar-se no Cadastro Único para Programas Sociais – 
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CADÚNICO, com exceção do Benefício Funeral, conforme Resolução 38/2016 do 

CMAS. 

 

Modalidades dos Benefícios Eventuais 

a) Benefício Alimentação: consiste no fornecimento de alimentação saudável, 

acessível e de qualidade, mediante a concessão de cesta básica de alimentos ou o 

seu equivalente expressado monetariamente, que garanta a dignidade e o respeito 

às famílias em situação de vulnerabilidade. Por constituir-se em uma prestação de 

caráter eventual e temporária, o benefício poderá ser concedido por até três vezes 

por família, dentro do período de 12 meses. 

.  

b) Benefício Funeral: Constitui-se em uma prestação de serviços e concessão de 

urna funerária, para reduzir a vulnerabilidade e riscos provocados por morte de 

membro da família, nos termos da Lei nº 9.623/2016. O benefício funeral será 

concedido a pedido de ascendente, descendente ou colateral de até 2º grau, ou à 

rede de atendimento e apoio do falecido.  

 

c) Benefício Natalidade: Constitui-se em uma parcela única, não contributiva, de 

assistência social, em pecúnia ou em bens de consumo para reduzir situações de 

vulnerabilidade e risco pessoal e social, provocadas por nascimento de membro da 

família, na forma de pecúnia destinado: 

a – às atenções necessárias ao nascituro; 

b – ao apoio à mãe em caso de natimorto e morte de recém-nascido; 

c – ao apoio à família em caso de morte da mãe; 

d – ao suprimento de outras necessidades que demandarem desta contingência. 

  

d) Benefício Transporte I: Constitui-se na concessão de passagens intermunicipais 

e interestaduais para pessoas em situação de rua e/ouindivíduos e famílias 

residentes no município de Florianópolis que pretendem regressar à sua cidade de 

origem, ou cidade onde residam seus familiares. O Benefício Transporte I poderá ser 

concedido apenas uma vez no período de doze meses.   
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e) Benefício Transporte II: Constitui-se em concessão de passagens municipais 

para atender situações emergenciais e pontuais necessárias à superação de 

adversidades enfrentadas momentaneamente ou para acessar serviços 

socioassistenciais, mantidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social.  

 

f) Benefício Desacolhimento: conferido pelo Decreto nº 19.258/18 , com base na 

Lei Complementar nº 706/2021 e de acordo com a Lei Municipal nº 10.696/2020, 

constitui-se auxílio para incentivar autonomia financeira de mulheres vítimas de 

violência e jovens que completarem 18 anos saindo de casa de acolhimento em 

busca de sua autonomia e inserção no mercado de trabalho. A concessão será 

realizada pela equipe técnica do Serviço de Acolhimento Institucional, quando 

considerar que a permanência no serviço, advém da ausência temporária de 

moradia, ou local para residir. O benefício é de um (01) salário-mínimo nacional 

vigente, para a sua manutenção pós desacolhimento, pelo período de até seis 

meses, podendo ser prorrogado por mais três meses, período mediante avaliação e 

justificativa técnica. Consistirá em transferência financeira para conta de titularidade 

do usuário com a finalidade de pagamento de locação de imóvel, de peça(s), 

repúblicas, pensões, hostel, hotel, quarto ou outra modalidade similar de moradia 

coletiva desde que contenha quarto individual para cada beneficiário. O benefício 

desacolhimento também poderá ser utilizado para pagamento das despesas 

acessórias ao imóvel, tais como Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), luz, 

água, gás, condomínio, seguro do imóvel, caução e outras relacionadas à locação.  

O benefício desacolhimento poderá ser suspenso ou cancelado, nas seguintes 

hipóteses: cessação da vulnerabilidade e/ou contingência social que justificou a 

conceção do benefício desvio de finalidade na utilização do benefício, concessão 

indevida do benefício, por decisão administrativa fundamentada pelo órgão gestor da 

Política Municipal de Assistência Social e por decisão judicial.  

 

g) Benefício emergência e/ou calamidade: constitui-se em prestação temporária 

sob a forma financeira, de bens materiais e/ou consumo para reduzir 

vulnerabilidades por danos e prejuízos decorrentes de desastres, situação anormal 

específica e incêndio residencial. Entende-se por desastre o resultado de eventos 

adversos, naturais ou provocados pelo homem sobre um cenário vulnerável, 
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causado por grave perturbação ao funcionamento de uma comunidade ou 

sociedade, envolvendo extensiva perdas e danos humanos ou materiais, que excede 

a sua capacidade de lidar com o problema usando meios próprios, devendo ser 

devidamente reconhecidos pelo poder público. Entende-se por situação anormal 

específica o resultado de danos e prejuízos decorrentes de eventos adversos 

isolados, os quais comprometem temporária ou permanentemente determinada área 

do município em suas atividades comerciais, extrativistas, sociais, de moradia, de 

ensino, de acesso entre outras, sem que tenham envolvidas demais regiões da 

cidade como também os serviços essenciais.    

 

Metodologia 

 

Os Benefícios Eventuais serão concedidos mediante a identificação da 

situação de vulnerabilidade e risco social apresentada pela família no atendimento e/ 

ou acompanhamento realizado por profissionais de nível superior das equipes de 

referência dos Serviços Socioassistenciais de Proteção Social Básica e Especial de 

média e alta complexidade.  

Para requerer os Benefícios Eventuais previstos na Lei nº 10.702/2020 que 

altera e inclui dispositivos na Lei nº 10.444/2018, os requerentes devem possuir, 

obrigatoriamente,  inscrição no Cadastro Único, salvo exceções como concessão de 

Benefício Funeral, Benefício Transporte I e Benefício calamidade/emergêcia, que 

encontra-se justificados por meio de parecer elaborado pela equipe técnica 

vinculada à Secretaria Municipal de Assistência Social.  As exceções previstas em 

Lei poderão ser utilizadas uma única vez por beneficiário, devendo ser obrigatória 

sua inscrição no CADUNICO para novo requerimento de Benefício Eventual 

previstos na referida legislação. . 

Para a concessão dos Benefícios Eventuais, a família ou o individuo  deverá 

procurar os Serviços Socioassistenciais de Proteção Social Básica e Especial de 

média e alta complexidade, e deverão  ser apresentados os seguintes documentos: 

número do NIS, inscrição atualizada do Cadastro único para Programas Sociais 

(CADUNICO), ou, os seguintes documentos do beneficiário e de todos os membros 

residentes no domicílio: 

I – Carteira de Identidade e CPF para brasileiros; 
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II – Registro Nacional Migratório (RNM) ou Registro Nacional de Estrangeiros 

(RNE) ou Passaporte ou Visto Ou Protocolo de refúgio para Imigrantes; 

III – Comprovante de Residência no Município de Florianópolis; 

IV – Carteira de Trabalho e comprovante ou declaração de renda; 

V – Título de Eleitor para brasileiros. 

 

O Benefício Eventual só será concedido por meio da avaliação técnica das 

situações de riscos, perdas e danos circunstanciais vivenciadas por indivíduos e 

famílias. A comprovação das necessidades para a concessão do benefício eventual 

será assegurada por profissional técnico que integre uma das equipes de referência 

da Proteção Social, sendo vedada qualquer comprovação complexa e vexatória de 

pobreza além de situações que provoquem constrangimento. 

A concessão dos Benefícios Eventuais dar-se a pelo uso de software de 

gestão integrada do sistema único de Assistência Social, Sistema de 

Acompanhamento da Família e do Individuo (SAFI)  onde é permitido o registro da 

solicitação de Benefícios Eventuais, com a marcação de tipo, quantidade, valor, 

deferido e indeferido, como também a manutenção do histórico dos benefícios 

recebidos por família/individuo.   

O recebimento do benefício eventual cessará quando forem superadas as 

situações de vulnerabilidade e, ou riscos que resultaram na demanda de provisões 

materiais ou pecúnia; for identificada irregularidade na concessão ou nas 

informações que lhe deram origem; finalizar o prazo de concessão definido na Lei 

Municipal 10.444/2018. 

 

O Benefício Eventual  Alimentação é ofertado de forma monetária, através de cartão 

magnético e os valores do referido Beneficio são escalonados conforme composição 

familiar, assim sendo:  

Número de Membros  Valor 
1 ou 2 membros R$ 100 (cem reais) 
3 membros R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) 
4 membros R$ 200,00 (duzentos reais) 
5 membros R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) 

 

A concessão do benefício é realizada pela equipe técnica de referência do 

usuário, sendo alimentada no Sistema SAFI. A Gerência de Benefícios e 
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Transferência de Renda extrai os devidos valores do Sistema SAFI e encaminha 

para a empresa contratada para abastecimento dos devidos valores nos cartões 

magnéticos. O cartão magnético é entregue a família ou usuário com o status de 

bloqueado, lacrado e com orientações por escrito para o devido desbloqueio. Após 

60 dias da carga ou recarga, o cartão entregue ao requerente e não utilizado, será 

automaticamente bloqueado, para que o valor não seja acumulado. 

O Benefício Eventual Funeral é requerido pelo ascendente, descendente ou 

colateral de até 2º grau, ou à rede de atendimento e apoio do falecido. A concessão 

do benefício é realizada pela equipe técnica de referência do usuário, sendo 

alimentada no Sistema SAFI. O requerente do Benefício Eventual Funeral deverá 

apresentar, além dos documentos previstos na Lei nº 10.444/2018, os seguintes 

documentos: documentos pessoais do falecido e declaração ou certidão de óbito. O 

requerimento deverá ser realizado até 7 dias úteis após o funeral. 

   

Benefício Eventual Natalidade é requerido entre a 32ª semana de gestação e 

até sessenta dias após o nascimento, nos Serviços Socioassistenciais de Proteção 

Social Básica e Especial de média e alta complexidade. Constitui-se em uma parcela 

única, não contributiva, de assistência social, em pecúnia, valor reajustado 

anualmente com base no INPC. Além dos documentos citados na Lei de nº 

10.444/2018, o requerente deverá apresentar comprovante de acompanhamento 

pré-natal, dados bancários e certidão de nascimento. Em caso de parto múltiplo, o 

benefício será concedido a cada uma das crianças. Em caso de natimorto ou morte 

do recém-nascido, a família poderá requerer o benefício para suprir necessidades 

decorrentes.  

 

O Benefício Eventual Transporte I é requerido pelo Usuário, através dos  

técnicos  de referência dos Serviços Socioassistenciais, requerimento este 

alimentado no sistema SAFI, onde é alimentado o  NOME, CPF/RG, DATA DE 

NASCIMENTO, DESTINO DESEJADO e DIA DA VIAGEM e justificativa da concessão 

do referido benefício Eventual. A equipe técnica da gerência de beneficio analisa a 

referida concessão, caso deferido, encaminha para a empresa contratada para 

realizar a compra do beneficio.  
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O Benefício Transporte II é requerido pelos técnicos de referência do Usuário, 

dos Serviços Socioassistenciais, através de avaliação técnica e alimentado no  

sistema SAFI.  

 

O Beneficio Eventual Desacolhimento é requerido pelo usuário atreves  

equipe técnica dos Serviços de Acolhimento Institucional, é alimentado no sistema 

SAFI e as concessões são avaliadas mês a mês com a apresentação da prestação 

de contas do usuário para a equipe técnica que lhe acompanha. O pagamento é 

realizado em pecúnia depositado em conta bancária. 

O Benefício Eventual Emergência e/ou calamidade é requerido pelo usuário, 

através dos técnicos de referência dos Serviços Socioassistenciais, requerimento 

este alimentado no sistema SAFI. O usuário deve apresentar , além dos documentos 

previstos na Lei nº 10.444/2018, laudo do corpo de bombeiros e/ou ato de interdição 

temporária ou permanente pela Defesa Civil.   

Evolução da concessão dos Benefícios Eventuais: 

Tipo de Benefício 2016¹ 2017 2018 2019 2020 2021 

Natalidade - 652 1.192 1.083 1.048 1306 

Alimentação - 0 373 1.940 3.998 265 

Funeral - 215 231 198 221 222 

Transporte I (passagem intermunicipal 
e interestadual) - 230 515 588 359 847 
Transporte II (passagem municipal) - 291 766 2.391 388 311 

Calamidade -x-x-x- -x-x-x- -x-x-x- -x-x-x- 4663 -x-x-x- 

Calamidade (Cartão) -x-x-x- -x-x-x- -x-x-x- -x-x-x- 1886 8.941 

Desacolhimento* -x-x-x- -x-x-x- -x-x-x- -x-x-x- -x-x-x- 30 

Total de Benefícios Concedidos  1.353 1.388 3.077 6.200 12.563 11.922 
¹ Até 2016 os benefícios eram concedidos exclusivamente na Gestão e era contabilizado somente o 
total de benefícios concedidos. 
A partir de 2017 iniciou a integração Serviços e Benefícios 
No ano de 2021 o Beneficio Alimentação passou a ser concedido na modalidade de cartão 
alimentação, sendo iniciada a concessão no mês de dezembro. 
 
 

Carteira Interestadual do Idoso: instrumento de comprovação para acesso ao 

benefício estabelecido pelo artigo 40 da Lei nº. 10.741- Estatuto do Idoso. A carteira 

do idoso é concedida para as pessoas idosas que não tem como comprovar a renda 

igual ou inferior a 02 (dois) salários-mínimos, mediante inscrição no Cadastro Único 
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para Programas Sociais; enquanto as pessoas idosas que possuem comprovantes 

de rendimentos podem acessar diretamente junto às empresas de transporte.  

 

Programa Renda Extra ao Idoso:  

Benefício de Transferência de Renda no valor de 01 salário-mínimo vigente, 

instituído pela Lei Municipal nº 5330/98, destinado ao idoso em situação especial de 

saúde, com doenças incapacitantes decorrentes de acidente vascular cerebral, 

infarto agudo, mal de Alzeimer, câncer entre outras, objetivando apoio para seus 

cuidados no âmbito familiar.  

 

Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal 

O Cadastro Único para Programas Sociais é o sistema que registra as informações 

sobre cada família de baixa renda, identificando seus membros e suas condições 

econômicas e sociais: endereço, condições da moradia, situação escolar e de 

trabalho de cada pessoa da família, entre outras informações. 

O Cadastro possibilita que as várias esferas de governo conheçam a realidade das 

famílias brasileiras mais pobres e organizem a oferta de serviços públicos para essa 

população. Todos os municípios brasileiros, sem exceção, operam o Cadastro 

Único. 

O público-alvo do Cadastro são as famílias com renda mensal de até meio salário-

mínimo por pessoa, ou então as famílias com renda mensal total de até três salários-

mínimos, ou seja, o Cadastro inclui as famílias em extrema pobreza.  

 

Metodologia do Cadastro Único  

- Preenchimento do cadastro:  O cadastramento inclusão/atualização é realizado por 

técnico específico para esta função no CRAS, sendo que a digitação desses 

cadastros é realizada em sua maioria na Gestão (SEMAS). 

- Atendimento às famílias beneficiárias: Realizado nos CRAS com apoio e suporte 

da equipe de Gestão do Cadastro Único. Nos CRAS, tem por objetivo, proporcionar 

atendimento e orientação aos usuários, para isso, poderá ser necessário: verificar o 

valor do benefício, motivo do bloqueio ou cancelamento, e/ou agendamento para 

atualização do cadastro, sendo orientados e encaminhados para rede de 

atendimento, quando necessário. 
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- Atendimento às famílias através de visitas domiciliares selecionadas pela equipe 

técnica, na qual são repassadas as condicionalidades do programa, reforçando a 

importância do ensino escolar e o acompanhamento na saúde. Na ocasião, quando 

necessário, também são realizados encaminhamentos para rede de atendimento.  

Na gestão, a equipe técnica tem funções específicas obrigatórias pela 

Legislação Federal, recebe anualmente as listas de Averiguação/Auditoria e Revisão 

Cadastral seguindo calendário de operações que começa normalmente em abril e 

segue até o mês de dezembro. Essas listas contêm as famílias com indícios de 

irregularidades na renda ou estão com os cadastros desatualizados, em ambas as 

situações as famílias precisam atualizar seus cadastros dentro dos prazos 

estabelecidos ou terão seus benefícios bloqueados ou cancelados. Os municípios 

recebem uma instrução operacional criada especificamente para determinar os 

procedimentos, alguns grupos necessitam de visita domiciliar obrigatória. 

As visitas domiciliares de auditoria obrigatórias são de responsabilidade da 

gestão, sendo necessário relatório individual, para autorizar retorno no benefício.   

A equipe técnica faz os acolhimentos temáticos Bolsa Família com o objetivo 

de atender as famílias que recebem benefício de forma coletiva, prestando 

esclarecimentos gerais e pontuais sobre o programa. Benefício bloqueado, 

cancelado, novas liberações, informações de cartão e senha, alteração de valores, 

benefícios do cadastro único. 

Os mutirões de atendimento às famílias Cadastro Único/Auxílio Brasil são 

modalidades também recomendadas pelo Governo Federal e executadas pela 

gestão do programa. Feito um planejamento de acordo com a necessidade 

apresentada, através das listas de Averiguação/Auditoria, BPC ou demanda 

espontânea muito elevada, normalmente em locais de fácil acesso, dias inteiros ou 

finais de semana, eventos promovidos pela Prefeitura. 

Essas ações têm por objetivo diminuir a demanda criada pela necessidade 

das famílias atualizarem seus cadastros e da inserção de novos benefícios 

vinculados ao cadastro único.  
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3.6 Vigilância Socioassistencial 

 

No arcabouço legal da Política de Assistência Social estão definidas como 

funções: a Proteção Socioassistencial, a Defesa Social e Institucional e a Vigilância 

Socioassistencial. 

A Vigilância Socioassistencial foi incorporada à LOAS por meio da Lei 12.435 

de 2011. 

A NOB/SUAS 2012 traz no Capítulo VII e Art. 90 que a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios devem “instituir a área da Vigilância 

Socioassistencial diretamente vinculada aos órgãos gestores da política de 

assistência social, dispondo de recursos de incentivo à gestão para sua estruturação 

e manutenção”.  

A Vigilância Socioassistencial é um instrumento para o aprimoramento da 

gestão do Sistema Único de Assistência Social- Suas, devendo identificar situações 

de vulnerabilidade e risco nos territórios, favorecendo a tomada de decisão em nível 

de gestão para a prevenção e para a adequação dos serviços às demandas 

identificadas. Dessa forma, para a Política Municipal de Assistência Social a 

produção de dados, o levantamento de informações, criação de indicadores e 

índices territorializados das situações de vulnerabilidade e risco pessoal e social 

produzidos pelo sistema de vigilância social, subsidiam a gestão da política de forma 

a garantir serviços adequados às peculiaridades da população atendida e política de 

prevenção e monitoramento de riscos. (SILVA, 2013, p.6) 

Tendo em vista que a PNAS estabelece a primazia da responsabilidade do 

Estado na condução da Política de Assistência Social isso supõe conhecer a 

cobertura ou as ofertas de cobertura a essa demanda e sua qualidade. Conhecer a 

qualidade dessas respostas é um processo que exige estabelecer padrões de 

qualidade e quantidade de cobertura dos serviços. “[...]Em síntese, o estatuto de 

política pública supõe dimensionar e qualificar a responsabilidade do Estado em dar 

respostas a um conjunto de necessidades sociais na condição de direitos 

reclamáveis, a partir do que concretamente está sendo ofertado e realizado.” 

(Sposati, 2009, p.156) 
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3.6.1 Gestão da Informação, Monitoramento e Avaliação 

 

A NOB-SUAS/2012 traz nos artigos 95 a 108 que a gestão da informação, 

monitoramento e avaliação são atividades sob a responsabilidade da Vigilância 

Socioassistencial. São processos que devem ser estruturados de maneira que se 

complementem e contribuam com informações que subsidiem a gestão da política e 

facilite o controle social, pois: 

Consolidar e outorgar unicidade à Vigilância Socioassistencial, fundando uma 

lógica de interligação e uso das informações, exige a estruturação articulada dos 

campos da avaliação e monitoramento no ciclo da gestão da política e o 

estabelecimento de relações de complementaridade entre suas ações, sem 

esquecer que nelas se encontra o acesso ao controle social. (MDS, 2014, p. 37) 

O Art. 87 da NOB/Suas 2012 estabelece que a Vigilância Socioassistencial 

deva ser realizada por intermédio da produção, sistematização, análise e 

disseminação de informações territorializadas, e trata: 

I – das situações de vulnerabilidade e risco que incidem sobre famílias e indivíduos 

e dos eventos de violação de direitos em determinados territórios; 

II – do tipo, volume e padrões de qualidade dos serviços ofertados pela rede 

socioassistencial. 

Ela identifica as demandas dos territórios, apontando também se os serviços 

ofertados estão adequados e com capacidade para atendê-las.  

Dessa maneira, o gestor municipal assume uma atitude proativa que, 

certamente, assinala para algumas situações concretas, aparentes ou não, que 

necessitam serem assumidas e atendidas. Portanto: 

É pelo domínio territorial da demanda que em primeiro lugar se tem o avanço 

do reconhecimento pelo Estado dos cidadãos não incluídos. Isto exige coragem, 

pois demonstrar a demanda certamente indica mais a presença da necessidade do 

que das respostas, e isto pode demonstrar que, embora muito já se tenha feito, 

ainda há muito por fazer. (SPOSATI, 2009, p. 155) 

As Orientações Técnicas da Vigilância Socioassistencial trazem as principais 

fontes de informações que podem ser acessadas na SAGI, por meio do sítio 

eletrônico do MDS, e a descrição do seu conteúdo: 
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O Cadastro Nacional do SUAS – CadSUAS possui informações cadastrais 

dos órgãos gestores de Assistência Social, das unidades públicas e da rede 

conveniada de entidades prestadoras de serviços socioassistenciais, dos fundos de 

assistência social, dos conselhos de assistência social e dos trabalhadores e 

conselheiros dos Conselhos de Assistência Social. 

O Censo SUAS disponibiliza dados coletados anualmente junto aos estados e 

municípios, compondo o diagnóstico atualizado da rede socioassistencial. 

O Registro Mensal de Atendimentos - RMA registra as informações definidas 

pela Resolução de Comissão Intergestores Tripartite18 - CIT n. 4, de 24 de maio de 

2011, que institui parâmetros nacionais para o registro das informações relativas aos 

serviços ofertados nos Centros de Referência de Assistência Social-CRAS, nos 

Centros de Referência Especializados de Assistência Social-CREAS. 

O Prontuário Suas é um instrumental técnico que registra o planejamento e o 

histórico do acompanhamento familiar pelos Serviços. 

O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal/CadÚnico e  

Consulta, Seleção e Extração de Informações do CadÚnico/CECAD possibilitam 

consultas, tabulação e extração de dados do Cadastro Único para Programas 

Sociais do Governo Federal-CadÚnico. 

O Sistema de Identificação de Domicílios em Vulnerabilidade – IDV possibilita 

a elaboração de mapas de vulnerabilidade e risco social ao nível de estados, 

municípios e por setor censitário19. 

A Matriz de informações Sociais e os Relatórios de Informações Sociais – MI-

SAGI e RI-SAGI, são ferramentas que reúnem em um único local as informações 

oriundas de diferentes aplicativos. 

O SUASWeb fornece informações sobre contas correntes, saldos, repasses, 

cadastros, planos de ação e Demonstrativos Sintéticos de Execução Físico-

Financeira. 

O Caderno de Orientações Técnicas da Vigilância Socioassistencial cita como 

outras fontes de informações as bases de dados do IBGE, informações 

intersetoriais, como o disque 100 (Disque Denúncia Nacional) e o SINAN (Sistema 

de Informações de Agravos de Notificação – DataSUS- Notificação de Violências), 

pesquisas e estudos científicos, trabalhos acadêmicos, entre outros. 
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A Vigilância Socioassistencial contribui para a qualificação dos serviços e 

melhoria da gestão, por meio das seguintes macroatividades:Organização, 

estruturação e padronização das informações - deve mapear as fontes de 

informações, manipular, organizar e criar estratégias para a divulgação, com objetivo 

de facilitar o processo de planejamento e execução dos serviços, sendo: 

Fundamental que se disponha de sistemáticas estruturadas na Administração 

Pública para produzir informação e conhecimento específico para programas – e não 

apenas sobre programas-, assim como ter estratégias adequadas de disseminar e 

fazer chegar o insumo requerido – e customizado- ao gestor estratégico e ao 

operador do programa na ponta. (JANNUZZI, 2013, p. 1) 

Gerenciamento e consulta de sistemas informatizados - além de ser 

responsável pelo manuseio dos dados, a Vigilância também deve propor e 

acompanhar a implantação de sistemas informatizados locais, como também 

coordenar os processos de preenchimento de informações em sistemas e aplicativos 

do MDS. Deve zelar pela integridade e sigilo das informações referentes aos 

usuários da assistência social. 

Elaboração de diagnósticos e estudos – o levantamento das particularidades 

dos territórios, incluindo dados georreferenciados, possibilita o planejamento de 

estratégias de prevenção e de atendimento das demandas. Essa macroatividade 

está intimamente relacionada à elaboração do Plano Municipal de Assistência 

Social, pois as informações levantadas subsidiarão o planejamento das ações. 

O diagnóstico deve ser atualizado periodicamente e para melhor identificação 

das necessidades é importante a participação das equipes técnicas e dos usuários 

da assistência social. 

Monitoramento e avaliação – O monitoramento é a atividade que acompanha, 

sistematicamente, a oferta (quantidade) e a qualidade dos serviços. Compete à 

Vigilância Socioassistencial estabelecer indicadores para avaliação da qualidade 

dos serviços e monitorá-los. 

[...] deve coordenar, em nível municipal, de forma articulada com as 

áreas de Proteção Social Básica e de Proteção Social Especial, as 

atividades de inspeção da rede socioassistencial pública e privada, de 

forma a avaliar periodicamente a observância dos padrões de 
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referência relativos à qualidade dos serviços ofertados. (MDS, 2013, p. 

29) 

É de competência da Vigilância Socioassistencial, ainda, a indicação de 

pesquisas de avaliação que atendam às necessidades do SUAS, e: 

[...] Mesmo que sejam outros órgãos que realizam pesquisas, estudos 

e relatórios, é de responsabilidade da Vigilância Socioassistencial a 

devida tradução e sistematização destas informações. (MDS, 2014, p. 

28). 

A NOB-SUAS 2012 traz no art. 107 que poderá ser instituída a avaliação da 

gestão e dos serviços socioassistenciais com participação dos trabalhadores, 

usuários e instâncias de controle social. A avaliação sob a perspectiva dos usuários 

mostrará nuances do atendimento e das necessidades que somente podem ser 

captados por meio do seu depoimento. 

Planejamento e organização de ações de busca ativa – Essa macro atividade 

garante a identificação e o acesso de famílias e indivíduos aos serviços 

socioassistenciais. Se desdobra em três estratégias: 1) Busca ativa para inclusão no 

Cadastro Único; 2) Busca ativa para acessar benefícios; 3) Busca ativa para acessar 

serviços. 

Notificações de violências e violações de direitos – “A Vigilância 

Socioassistencial deverá montar uma sistemática que permita conhecer os eventos 

de violação de direitos que ocorrem nos territórios.” (MDS, 2014, p. 31). Essas ações 

irão identificar as demandas para a oferta dos serviços, como também para ações 

preventivas nos territórios. 

A Vigilância deve assumir a organização e a gestão das informações. Para 

tanto, precisa identificar as fontes de dados, gerar informações e conhecimento, que 

serão difundidos e utilizados para estabelecer a melhoria da gestão pública e da 

qualidade dos serviços prestados. 

A gestão da informação é desenvolvida por meio de um processo planejado de 

atividades com: 

 Informação (coleta, organização, armazenagem, disseminação, disponibilização e 

uso), com as pessoas (utilizam, avaliam, dão sentido e condições de uso gerando o 

fluxo de informações na organização) e com os recursos informacionais e 



219 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Avenida Gustavo Richard (Passarela Nego Quirido), nº 5000, 2º andar. Centro - CEP: 88020-212| Florianópolis | SC 

gabinetesemaspmf@gmail.com – Telefone (48) 3324-1415 R. 222 

tecnológicos utilizados na otimização desse gerenciamento informacional (tecnologia 

de informação, fontes e sistemas de informação, etc.(PEREIRA, 2015, p.16) 

Considerando que existem vários instrumentos informacionais nas esferas 

federal, estadual e municipal, a Vigilância Socioassistencial define quais são úteis 

para subsidiar o seu trabalho. Poderá, também, utilizar fontes não oficiais. 

Ao mesmo tempo em que a Vigilância Socioassistencial utiliza as informações 

produzidas pelas equipes técnicas dos serviços e de diversas fontes informacionais, 

disponíveis para a produção de diagnósticos que identifiquem as demandas, deve 

também, após a interpretação dos dados, fazer a devolutiva por meio de relatórios e 

estudos territorializados. Ao desvelar a realidade dos territórios proporcionará o 

planejamento das ações e a busca ativa das famílias/indivíduos em situação de 

vulnerabilidade e risco social. 

  A análise da adequação entre as necessidades da população e as ofertas dos 

serviços e benefícios socioassistenciais, vistos na perspectiva do território, deve 

constituir-se como objeto central e de permanente reflexão da Vigilância 

Socioassistencial. Esta Visão de totalidade, integrando necessidade e ofertas, 

permite traçar melhores ações e estratégias para prevenção e para redução de 

agravos, contribuindo para o planejamento, gestão e execução da política de 

assistência por meio de seus serviços e benefícios, objetivando sempre o 

fortalecimento da função de proteção social do SUAS. (MDS, 2014, p. 13). 

 

 

3.6.2 Implementação da Vigilância Socioassistencial no município de 

Florianópolis 

 

Na estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Assistência Social, a 

Vigilância Socioassistencial está vinculada a Diretoria de Gestão do Suas. 

A XIII Conferência Municipal de Assistência Social de 2021 trouxe dentre os 

indicativos “Estruturar a Vigilância Socioassistencial no município de Florianópolis 

com profissionais de diversas áreas do conhecimento (Serviço Social, Psicologia, 

Antropologia, Sociologia...) estratégia fundamental para o reconhecimento das 

vulnerabilidades e riscos sociais qualificando as possibilidades de diagnóstico e 

análise socioterritorial”. 
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O Manual de Orientações Técnicas da Vigilância Socioassistencial indica a 

necessidade de técnicos com formação em Estatística e Tecnologia da Informação, 

além do Serviço Social e Psicologia, entre outros. 

Atualmente o setor possui duas assistentes sociais não exclusivas. Em 

pesquisa realizada por Fritzen (2014) sobre a Vigilância Socioassistencial em 

Florianópolis, indica que a equipe reduzida afeta os processos de trabalho, pois as 

profissionais dos Serviços dizem não ter dificuldades para manter contato com o 

setor de Vigilância Socioassistencial, mas que a falta de técnicos afeta a qualidade 

desse contato para atendimento das demandas. Dentre as demandas está a 

devolutiva da análise dos dados que os Serviços repassam mensalmente para o 

setor de Vigilância, integrando a informações de outras políticas públicas, tendo em 

vista que: 

[...] muitos ainda são os desafios pelos quais a Vigilância percorre no 

caminho para sua efetivação [...]É preciso também perscrutar debates 

sobre a importância de se criar uma cultura de planejamento e registro 

das informações, sobre a importância de se sistematizar a prática, com 

o intuito de ir além de meros registros e números e iniciar um processo 

de análise sobre os dados. (FRITZEN, 2014, p. 99) 

Para a estruturação da Vigilância Socioassistencial é necessária uma equipe 

técnica multidisciplinar, composta por profissionais de áreas diversas, com 

necessidade de incorporação principalmente de profissionais de Sociologia e 

Estatística, pois suas atividades requerem conhecimentos específicos e 

especializados.  

Será necessária a criação do cargo de Estatístico no quadro civil da Prefeitura 

Municipal, como também a realização de concurso público.  

Estes profissionais que comporão a equipe da Vigilância Socioassistencial 

devem estar capacitados para realizar atividades técnicas, como: 

- Produção e análise de dados qualitativos e quantitativos. 

- Realizar tarefas de manipulação e produção de banco de dados em softwares 

específicos.  

- Produzir e interpretar tabelas e gráficos. 

- Calcular indicadores relativos à vulnerabilidade social e pobreza. 



221 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Avenida Gustavo Richard (Passarela Nego Quirido), nº 5000, 2º andar. Centro - CEP: 88020-212| Florianópolis | SC 

gabinetesemaspmf@gmail.com – Telefone (48) 3324-1415 R. 222 

- Elaborar documentos técnicos com análises baseadas em dados, como os 

diagnósticos socioterritoriais. 

- Produzir e analisar dados georreferenciados, quando necessário.  

- Propor e realizar diagnósticos participativos. 

Havendo a necessidade, a Vigilância poderá contratar, temporariamente, 

pessoas físicas e/ou jurídicas para realizar treinamentos, estudos, diagnósticos, 

pesquisas, assessoramento da equipe, etc. 

A infraestrutura de material deverá estar de acordo com as tarefas 

desempenhadas: computadores com configurações necessárias para a execução de 

sistemas e softwares específicos para estatística, georreferenciamento, cálculo 

básico, banco de dados, entre outros. 

Em 2019 a SEMAS adquiriu um sistema informatizado que vem sendo 

utilizado pela rede governamental e está em fase de implantação na rede não 

governamental, o que possibilitará o armazenamento e tratamento de dados, 

configurando-se como uma fonte de informações sobre as demandas dos territórios. 

O crescimento da rede socioassistencial e o aumento da demanda pelos serviços 

impõem a necessidade de um sistema que proporcione a integração entre os 

serviços, o gerenciamento mais eficaz dos recursos humanos, materiais e 

financeiros, a segurança e agilidade à tomada de decisão. Os sistemas 

informatizados apresentam dados mais fidedignos para incorporação aos estudos e 

relatórios, além de contribuírem para dar agilidade à execução das competências da 

Vigilância Socioassistencial. 

Com o sistema informatizado foi possível avançar no tratamento dos dados 

dos atedimentos/acompanhamentos, no entanto ainda é necessário o engajamento 

dos serviços no registro da demanda não atendida, a ausência deste registro 

prejudica a análise das necessidades de expansão, implantação de novos serviços e 

consequentemente a real necessidade de expansão das equipes.  

Importante destacar que no decorrer da construção deste Plano a Comissão 

de Elaboração do PMAS observou que a ausência dos dados da demanda 

prejudicou os trabalhos de análise, assim como o acesso a alguns dados de outras 

políticas públicas, como a de trabalho e emprego, por exemplo.   

Desta forma um dos pontos destacados é a urgência no fortalecimento da 

vigilância socioassistencial de Florianópolis.  
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O diagnóstico das demandas e a sistematização das informações e 

indicadores sobre os serviços do conjunto da rede possibilitam a realização de 

análise sobre a adequação entre necessidades da população e a oferta dos 

serviços, na perspectiva dos territórios, bem como a definição do padrão de 

cobertura adequado e a prospecção sobre a ampliação dos serviços. 

A Vigilância Socioassistencial demanda a implantação e implementação de 

várias ações para qualificar a sua atuação e, consequentemente, estar adequada às 

normativas nacionais para cumprir suas competências. Para a sua 

institucionalização, deve ser reconhecida como referência para a gestão e os 

serviços, pois: 

“A vigilância socioassistencial apresenta-se como uma demanda 

justificada, principalmente se ponderada à necessidade de construção 

de um SUAS transparente, popular e garantidor de direitos dos 

cidadãos. Para além dos desafios técnicos e subjetivos encontrados na 

implantação desta função, também se convive com os desafios de 

ordem estrutural da própria conjuntura política e das dificuldades 

históricas da Assistência Social em se efetivar como área de referência 

na gestão das informações produzidas.” ( FRITZEN, 2017, p. 159) 

 
 
 

3.7 Gestão do Trabalho 

 

  De acordo com a NOB-SUAS 2012, “a gestão do trabalho no SUAS 

compreende o planejamento, a organização e a execução das ações relativas à 

valorização do trabalhador e à estruturação do processo de trabalho institucional, no 

âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”, devendo cada 

ente federado instituir e/ou designar, em sua estrutura administrativa, setor ou 

equipe responsável pela gestão do trabalho no âmbito do SUAS.  

A Gestão do Trabalho envolve a educação permanente, a desprecarização do 

trabalho, processos de negociação do trabalho, plano de cargos, carreiras e salários, 

adequação dos perfis dos profissionais às necessidades do SUAS, entre outras. 

A Norma Operacional Básica de Recursos Humanos - NOB/RH/SUAS, 

aprovada pela Resolução CNAS nº 269, de 13 de dezembro de 2006, define 
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diretrizes e parâmetros gerais para a organização e gestão do trabalho profissional, 

reconhecendo a especificidade desse campo de atuação e definindo as equipes de 

referência para a prestação dos serviços socioassistenciais nos âmbitos da proteção 

social básica e especial. Tais diretrizes e parâmetros orientam a ação de gestores 

(das três esferas de governo), trabalhadores e representantes das entidades de 

assistência social que lidam com os desafios para a implementação do SUAS 

cotidianamente.  

  Os principais eixos para a gestão do trabalho na área da Assistência Social 

considerados pela NOB-RH/SUAS são: 

- Princípios éticos para os trabalhadores; 

- Princípios e diretrizes nacionais para a gestão do trabalho no âmbito do Suas; 

- Equipes de referência; 

- Diretrizes para a política nacional de capacitação; 

- Diretrizes nacionais para planos de carreira, cargos e salários; 

- Diretrizes para entidades e organizações de assistência social; 

- Diretrizes para o cofinanciamento da gestão do trabalho; 

- Responsabilidades e atribuições do gestor federal, estadual, do Distrito Federal e 

municipal; 

- Diretrizes nacionais para instituição de mesas de negociação; 

- Organização do CadSuas; 

- Controle social da gestão do trabalho. 

A Resolução do CNAS N. 17, de 20 de junho de 2011 ratifica a equipe de 

referência definida pela NOB – RH/SUAS e reconhece as categorias profissionais de 

nível superior e a Resolução CNAS N.09 de 15 de abril de 2014 ratifica e reconhece 

as ocupações e as áreas de ocupações profissionais de ensino médio e 

fundamental, para atender as especificidades dos serviços socioassistenciais e das 

funções essenciais de gestão do Sistema Único de Assistência Social SUAS.  

Os recursos humanos constituem parte prioritária e definidora dos parâmetros 

de qualidade e eficácia dos serviços prestados. Portanto, há necessidade de 

ampliação de equipes na Gestão, nos Serviços e Benefícios Socioassistenciais, pela 

demanda que se apresenta quanto à estruturação de setores, composição das 

equipes de referência ou, ainda, na ampliação do número de serviços 

socioassistenciais ofertados a população. 
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3.7.1  Educação Permanente 

 

Juntamente com a Política de Recursos Humanos, a Política Nacional de 

Assistência Social já indica a necessidade de se planejar e executar uma política de 

capacitação, sistemática e continuada para os trabalhadores, gestores e 

conselheiros da área da assistência social.  

A NOB-RH/SUAS destaca a criação de uma política de capacitação dos 

trabalhadores públicos e da rede prestadora de serviços, gestores e conselheiros da 

área, de forma sistemática, continuada, sustentável, participativa, nacionalizada e 

descentralizada, respeitadas as diversidades regionais e locais, e fundamentada na 

concepção da educação permanente. 

  O princípio da educação permanente rompe com o modelo tradicional de 

ações pontuais, fragmentadas e desordenadas, demandando, assim, patamares 

formativos progressivos, visando garantir acesso aos conteúdos essenciais e 

avançados, na direção da superação de práticas conservadoras, potencializando o 

desenvolvimento de competências e atitudes orientadas pelos princípios e diretivas 

do SUAS e pelas orientações éticas e técnicas, com consequente difusão de 

conhecimentos e práticas exitosas. 

Desde 2011 a Secretaria vem desenvolvendo ações de capacitação, 

contemplando: (1) Capacitação Introdutória – promove a introdução e ou 

nivelamento das competências basilares ao desenvolvimento e aprimoramento da 

Gestão/trabalho do SUAS, com temas/conteúdos mais abrangentes relativos à 

Política Nacional de Assistência/Sistema Único de Assistência Social; (2) 

Atualização – tem a finalidade de atualizar e realimentar as competências 

necessárias ao desenvolvimento comum e específico das três funções do trabalho e 

ou gestão do SUAS, incluindo temas/conteúdos mais específicos e ou pontuais, 

vinculados à operacionalização dos respectivos serviços; e (3) Supervisão Técnica 

– refere-se as ações de apoio, acompanhamento e orientação às equipes de 

trabalho, que realizam os atendimentos e as funções de proteção social na gestão e 

provimento de serviços e benefícios socioassistenciais. 



225 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Avenida Gustavo Richard (Passarela Nego Quirido), nº 5000, 2º andar. Centro - CEP: 88020-212| Florianópolis | SC 

gabinetesemaspmf@gmail.com – Telefone (48) 3324-1415 R. 222 

  Estes percursos formativos e ações de capacitação destinam-se aos 

trabalhadores do SUAS com Ensino Fundamental, Médio e Superior, que atuam na 

SEMAS, Rede Socioassistencial e aos gestores e agentes de controle social. 

A Educação Permanente do SUAS em Florianópolis consiste em promover e 

incentivar ações sistemáticas de ensino-aprendizagem (cursos, palestras e 

capacitações) visando a qualidade na oferta dos serviços socioassistenciais. 

Anualmente é elaborado o Plano Municipal de Educação Permanente-PMEP, 

instrumento que norteia ações de formação e capacitação dos trabalhadores do 

SUAS.  O PMEP é elaborado a partir de pesquisas virtuais realizadas com os 

trabalhadores do SUAS e Conselheiros de direitos vinculados à SEMAS. Tais 

pesquisas têm por objetivo reconhecer as reais necessidades e interesse dos 

trabalhadores do SUAS e conselheiros e transformá-las em propostas de 

capacitação e formação. 

Finalizadas as atividades do Plano de Educação Permanente, é elaborado um 

relatório com as informações   sobre as capacitações ofertadas, o  perfil do público 

participante e avaliação   de cada um dos temas realizados. Este relatório é 

amplamente divulgado, tanto para os trabalhadores do SUAS, como para o 

Conselho Municipal de Assistência Social. 

Em 15 de Janeiro de 2020 foi instituído o Núcleo de Educação Permanente 

do SUAS (Decreto Nº 21.096). A instituição do Núcleo em âmbito municipal está 

prevista na Política nacional de Educação Permanente do SUAS por meio da 

Resolução nº 04, de 13 de março de 2013. O Núcleo é uma instância colegiada de 

caráter consultivo que tem por objetivos: 

I - acompanhar, em conjunto com a Secretaria Municipal de Assistência Social, as 

medidas de educação permanente do Sistema Único de Assistência Social, a fim de 

subsidiar o seu aprimoramento e a sua execução; 

II - diagnosticar as competências e as necessidades de qualificação dos membros 

dos Conselhos de Assistência Social, dos servidores e gestores do SUAS; 

III - propor metodologias e conteúdos à Secretaria Municipal de Assistência Social 

sobre cursos de formação e capacitação no âmbito da educação permanente no 

SUAS; 
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IV - atuar, em conjunto com a Secretaria Municipal de Assistência Social, no 

processo de avaliação dos conteúdos e das metodologias de cursos de formação e 

capacitação no âmbito do SUAS e 

V - disseminar informações e conhecimentos relacionados à qualificação e formação 

no âmbito do SUAS. 

De acordo com o previsto no Decreto Municipal, o Núcleo Municipal de 

Educação Permanente do Sistema Único de Assistência Social de Florianópolis 

deverá ser composto pelos seguintes representantes: 

I - três representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social de 

Florianópolis, contemplando representantes da Diretoria de Proteção Social Básica, 

da Diretoria de Proteção Social Especial e da Diretoria de Gestão do SUAS; 

II - um representante de instituição de ensino superior; 

III – um Conselheiro do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS; 

IV – um representante do Fórum Municipal de Trabalhadores do SUAS de 

Florianópolis; 

Ficou definido ainda que cada membro do Núcleo Municipal de Educação 

Permanente do Sistema Único de Assistência Social de Florianópolis terá um 

suplente, que o substituirá em suas ausências e impedimentos. 

Com a suspensão das atividades presenciais a partir de Março de 2020 

(Decreto Estadual nº 515 de 17 de março de 2020) e  com o cancelamento de todas 

as atividades  em grupo, por conta da pandemia da doença COVID 19, não  foi 

concluída a formação do Núcleo. Até a data acima citada, nem todos os membros 

haviam sido indicados para compor o Núcleo.  Assim, em Janeiro de 2022 o Setor 

de Educação Permanente retomou a recomposição do Núcleo para que ainda em 

fevereiro iniciem as atividades . 

 

 

3.8  Financiamento da Política 

 

O modelo de gestão do SUAS institui o financiamento da política pública de 

Assistência Social compartilhado entre as três esferas de governo – União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios, viabilizado por meio de transferências regulares e 

automáticas fundo-a-fundo.  
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Para receber os recursos referentes ao cofinanciamento federal é necessária 

a comprovação de quatro requisitos mínimos, conforme previsto no art. 30, da 

LOAS: 1) Conselho de Assistência Social instituído e em funcionamento; 2) Plano 

Municipal de Assistência Social elaborado e aprovado pelo Conselho de Assistência 

Social; 3) Fundo de Assistência Social criado em lei e implantado; 4) Alocação de 

recursos próprios no Fundo de Assistência Social.    

O município de Florianópolis recebe cofinanciamento Federal (Fonte 50) – 

para a execução de Serviços de Proteção Social Básica, Proteção Social Especial e 

para Gestão do Programa Bolsa Família e Gestão do SUAS, cofinanciamento 

Estadual (Fonte 30) – para a execução de Serviços de Proteção Social Básica e 

Proteção Social Especial de Média Complexidade, além de dispor de recursos 

próprios (Fonte 80) para a execução de todos os serviços, programas, projetos e 

benefícios socioassistenciais. 

 No que se refere ao cofinanciamento da União, pactua-se, anualmente, um 

instrumento eletrônico denominado Plano de Ação para cofinanciamento do governo 

federal – Sistema Único de Assistência Social, por meio do qual ficam estabelecidas 

as previsões de atendimento e financiamento para cada serviço. Tal instrumento 

deve estar de acordo com o Plano Municipal de Assistência Social e ser aprovado 

pelo Conselho Municipal de Assistência Social.  

O Fundo Nacional de Assistência Social, instituído pela Lei 8.742/1993, foi 

regulamentado pelo Decreto nº 1.605, de 25 de agosto de 1995. Em 15 de agosto de 

2012 foi aprovado o Decreto nº 7.788, que revoga o Decreto nº 1.605/95, amplia a 

destinação dos recursos repassados pelo FNAS e estabelece que o cofinanciamento 

federal poderá ser realizado por meio de blocos de financiamento. Em 10 de 

dezembro de 2015, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome 

expediu a Portaria nº 113/2015, que regulamenta o cofinanciamento federal do 

SUAS e a transferência de recursos na modalidade fundo a fundo. 

A Portaria nº 113/2015 estabelece em seu artigo 7º : 

“Os recursos federais destinados ao cofinanciamento dos serviços e do incentivo 

financeiro à gestão passam a ser organizados e transferidos pelos seguintes Blocos 

de Financiamento:  

I – Bloco da Proteção Social Básica;  

II – Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade;  
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III – Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade;  

IV – Bloco da Gestão do SUAS; e  

V – Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único.” 

Os Blocos de financiamento da Proteção Social Básica e Proteção Social 

Especial possuem como componente os serviços já instituídos e tipificados. Os 

componentes dos blocos de financiamento são as unidades de apuração do valor a 

ser repassado. 

 

Componente Piso Básico Fixo: 

 Destinado a execução do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família 

(anteriormente denominado PAIF), a ser realizado pelo próprio município nos 

Centros de Referência de Assistência Social.  

 

Componente SCFV:  

 Destinado a execução dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. 

Este piso é variável dependendo do alcance da meta geral e de inclusão do público 

prioritário. 

 

Componente Piso Fixo de Média Complexidade PAEFI:  

 Destinado aos Serviços ofertados nos Centros de Referência Especializados de 

Assistência Social – CREAS.  

 

Componente Piso Fixo de Média Complexidade MSE:  

 Destinado a execução do Serviço de Proteção Social a adolescentes em 

cumprimento de medida socioeducativa de Liberdade Assistida e de Prestação de 

Serviços à Comunidade. 

 

Componente Piso Fixo de Média Complexidade Abordagem Social:  

 Destinado a execução do Serviço Especializado em Abordagem Social.  

 

 Componente Piso Fixo de Média Complexidade CENTRO POP - RUA:  

 Destinado aos Serviços ofertados no Centro de Referência Especializado para 

População em Situação de Rua – CENTRO POP.  
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Componente Piso de Transição de Média Complexidade:  

 Constitui-se no cofinanciamento do Serviço de Proteção Social Especial para 

pessoas com deficiência, idosas e suas famílias.  

 

Componente Piso de Alta Complexidade I – Criança/Adolescente:  

 Destinado aos Serviços de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes. 

 

Componente Piso de Alta Complexidade I - Idosos 

 Destinado aos Serviços de Acolhimento Institucional para idosos. 

 

Componente Piso de Alta Complexidade II – POP Rua:  

 Destinado aos Serviços de Acolhimento Institucional para famílias e indivíduos em 

situação de rua.  

 

Os blocos de financiamento da Gestão do SUAS e Gestão do Programa 

Bolsa Família, possuem como componente o Índice de Gestão Descentralizada do 

SUAS e o Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família, 

respectivamente. 

 

Componente IGD PBF: 

 Destinado ao investimento na melhoria da gestão do Programa Bolsa Família – PBF 

e do Cadastro Único. O repasse é variável, conforme atualização das informações 

do Cadastro Único e a qualidade e a integridade das informações sobre o 

cumprimento das condicionalidades das áreas de Educação e de Saúde.  

 

Componente IGD SUAS: 

 Destinado ao investimento no aprimoramento da Gestão do SUAS. O repasse varia 

conforme os resultados obtidos no aprimoramento da Gestão 

 

Já o cofinanciamento Estadual, apesar de atualmente estar sendo viabilizado 

na modalidade fundo-a-fundo, não contempla o preconizado no modelo de Gestão 

do SUAS no que diz respeito a transferência regular e automática. Anualmente é 

pactuado na CIB e aprovado pelo Conselho Estadual de Assistência Social a partilha 

de recursos para cofinanciamento com recursos do Fundo Estadual de Assistência 

Social – FEAS, sendo que para viabilizar o repasse de recursos é necessário o 

encaminhamento do Plano de Trabalho aprovado pelo CMAS, além de os repasses 
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não ocorrerem de forma regular, geralmente ocorrendo somente no segundo 

semestre do ano. 

Os recursos destinados a Política Municipal de Assistência Social, alocados 

no Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS), se distribuirão conforme o quadro 

abaixo: 

  Fontes 2022 2023 2024 2025 

Proteção Social 
Básica 

Municipal R$ 311.376,00 R$ 320.672,00 R$ 330.247,00 R$ 340.109,00 

Estadual R$ 618.400,00 R$ 636.940,00 R$ 656.036,00 R$ 675.705,00 

Federal R$ 3.317.910,00 R$ 3.211.444,00 R$ 3.307.786,00 R$ 3.407.015,00 

Subtotal R$ 4.247.686,00 R$ 4.169.056,00 R$ 4.294.069,00 R$ 4.422.829,00 

Proteção Social 
Especial  

Municipal R$ 1.604.592,00 R$ 1.652.685,00 R$ 1.702.220,00 R$ 1.753.242,00 

Estadual R$ 263.680,00 R$ 271.591,00 R$ 279.739,00 R$ 288.131,00 

Federal R$ 4.124.700,00 R$ 3.629.378,00 R$ 3.738.226,00 R$ 3.847.339,00 

Subtotal R$ 5.992.972,00 R$ 5.553.654,00 R$ 5.720.185,00 R$ 5.888.712,00 

Benefícios 
Socioassistenciais/ 
Transferência de 
Renda 

Municipal R$ 6.823.950,00 R$ 7.028.663,00 R$ 7.239.517,00 R$ 7.456.696,00 

Estadual R$ 306.000,00 R$ 315.180,00 R$ 324.635,00 R$ 334.375,00 

Federal R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

Subtotal R$ 7.129.950,00 R$ 7.343.843,00 R$ 7.564.152,00 R$ 7.791.071,00 

Cofinanciamento 
da Rede 
Socioassistencial 
Privada 

Municipal 
R$ 

10.065.000,00 
R$ 

11.071.500,00 
R$ 

12.178.650,00 
R$ 

13.396.515,00 

Estadual R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00 

Federal R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00 

Subtotal 
R$ 

10.065.200,00 
R$ 

11.071.700,00 
R$ 

12.178.850,00 
R$ 

13.396.715,00 

Gestão do 
Programa Bolsa 
Família 

Municipal R$ 1.276,00 R$ 1.302,00 R$ 1.329,00 R$ 1.357,00 

Estadual R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

Federal R$ 1.032.876,00 R$ 1.063.802,00 R$ 1.095.656,00 R$ 1.128.466,00 

Subtotal R$ 1.034.152,00 R$ 1.065.104,00 R$ 1.096.985,00 R$ 1.129.823,00 

Gestão do SUAS 

Municipal R$ 236.950,00 R$ 244.035,00 R$ 251.331,00 R$ 260.047,00 

Estadual R$ 1.176,00 R$ 1.202,00 R$ 1.229,00 R$ 1.257,00 

Federal R$ 206.351,00 R$ 161.040,00 R$ 165.865,00 R$ 170.839,00 

Subtotal R$ 444.477,00 R$ 406.277,00 R$ 418.425,00 R$ 432.143,00 

Programas 

Municipal R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 700,00 

Estadual R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

Federal R$ 261.580,00 R$ 269.421,00 R$ 277.494,00 R$ 285.810,00 

Subtotal R$ 262.280,00 R$ 270.121,00 R$ 278.194,00 R$ 286.510,00 

TOTAL 
R$ 

29.176.717,00 
R$ 

29.879.755,00 
R$ 

31.550.860,00 
R$ 

33.347.803,00 
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  Cabe destacar que as informações contidas no quadro acima foram extraídas 

da proposta encaminhada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e 

aprovada pelo CMAS para elaboração do PPA 2022-2025.  

Destacamos que os recursos alocados no FMAS são aplicados na 

manutenção dos serviços, programas, projetos e pagamento dos benefícios 

socioassistenciais.  

Além do Fundo Municipal de Assistência Social, a Secretaria administra o 

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e o Fundo Municipal do 

Idoso. Ademais, responde pelas receitas da própria Secretaria de Assistência Social, 

as quais são destinadas ao pagamento das despesas operacionais dos 

equipamentos, tais como pagamento de pessoal e encargos sociais, água, luz, 

telefone, combustível, serviços terceirizados de vigilância e limpeza, entre outros.   

 

 

3.9 Participação dos Usuários 

 

A participação popular e o controle social das políticas públicas estão 

claramente definidos no texto constitucional como condição estratégica para o 

fortalecimento do Estado Democrático de Direito, representando a transferência de 

poder político à população na perspectiva de direcionar as políticas e os recursos 

públicos para os interesses da coletividade. 

Prevista também nas legislações infraconstitucionais das políticas públicas, a 

participação da população - por meio de suas organizações representativas, está 

igualmente definida na Lei Orgânica da Assistência Social como uma das diretrizes 

para a organização da Política, tendo os Conselhos e as Conferências de 

Assistência Social como instâncias privilegiadas de participação e controle social. 

A VII Conferência de Assistência Social tematizou o protagonismo do 

usuário da política, visando aprofundar e alcançar uma nova densidade aos 

processos de participação, que melhor combinasse as estratégias representativas e 

as de exercício direto da cidadania popular, alcançando um novo patamar na 

construção democrática de realização de direitos.  
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Reconhecidos como sujeitos de direitos, a Resolução nº 24/2006 do Conselho 

Nacional de Assistência Social prevê que os usuários participem do Conselho a 

partir de duas condições: 

(1) como pessoas vinculadas aos serviços, programas, projetos, e benefícios 

socioassistenciais, organizadas em grupos de diversas formas, com o objetivo de 

lutar por direitos; 

(2) como organizações de usuários, juridicamente constituídas, e que tem entre 

seus objetivos a defesa de direitos vinculados à Política de Assistência Social. 

Nessa direção, a NOB-SUAS/2012 prevê, em seu Art 8º, a responsabilidade 

dos Municípios de fomentar a mobilização e organização dos usuários para a 

participação nas instâncias de controle social da Política de Assistência Social, 

contribuindo no processo de elaboração e avaliação de suas ações. 

Por outro lado, a adoção de estratégias e mecanismos que favoreçam a 

ampla inserção dos usuários, com a utilização de linguagens acessíveis e de 

metodologias e dinâmicas que possibilitem a sua participação e expressão são 

também desafios colocados a todos os serviços que integram a rede de Assistência 

Social do Município.  

Assim, nos CRAS, Centros de Convivência, CREAS, Centro Pop e nos demais 

serviços/unidades devem ser desenvolvidas metodologias participativas que 

oportunizem a participação dos usuários na discussão sobre os serviços, 

considerando (1) sua função pedagógica na construção da cidadania e de padrões 

de convivência democrática, (2) bem como os benefícios políticos no sentido de 

promover mudanças nos serviços públicos que beneficiem o conjunto da população. 

 

 

3.10  Ouvidoria da Assistência Social 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil estabelece a necessidade de 

participação popular no acompanhamento da prestação de serviços públicos, o que 

viabiliza a efetiva concretização do controle social. Uma das formas de exercer esse 

controle social é por meio da Ouvidoria, que deve ser compreendida e utilizada como 

canal de comunicação do cidadão em suas relações com a Prefeitura Municipal de 

Florianópolis. 
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Implantada pelo Decreto nº 7425, de 25 de agosto de 2009, a ouvidoria da 

Prefeitura de Florianópolis foi criada com objetivos principais: racionalizar e melhorar os 

serviços públicos municipais, corrigir erros, omissões ou abusos cometidos por agentes 

públicos, incentivar a participação popular na fiscalização da prestação dos serviços 

públicos e desenvolver na administração municipal uma nova cultura de cidadania e de 

serviço às pessoas. A temática se mostra tão importante, que em junho de 2017, foi 

publicada a Lei Federal n.º 13.460/2017, que dispõe sobre a participação, proteção e 

defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública. 

O Sistema de Ouvidoria do Município de Florianópolis tem por objetivos: 

I - a racionalização e a melhoria dos serviços públicos em geral, no resguardo dos 

interesses e direitos dos cidadãos; 

II - a correção de erros, omissões ou abusos cometidos por agentes públicos do Município 

de Florianópolis; 

III - a divulgação, o incentivo e o aprimoramento das formas de participação popular e 

comunitária no acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços públicos em 

geral; e 

IV - desenvolver, na Administração Pública Municipal, uma nova cultura de cidadania e de 

serviço às pessoas, capaz de assegurar o princípio da responsabilidade do Estado e da 

sua administração perante os cidadãos. 

           O Sistema de Ouvidoria é parte integranteda Superintendência de Transparência e 

Controle que, implantada pela Administração Municipal, busca oferecer benefícios para a 

sociedade em questões relativas ao controle dos atos dos gestores não só no que 

concerne a regularidade e a legalidade desses atos, mas, e principalmente, da eficácia e 

efetividade das ações empreendidas. 

A ouvidoria é composta pela: 

I – Ouvidoria geral 

II- Ouvidoria das Secretarias Municipais e Secretarias Regionais;  

III- Ouvidoria das entidades da administração indireta, representadas por servidor 

especialmente designado como Ouvidor. 

O Sistema de Ouvidoria funciona de modo integrado, através do Sistema 

Informatizado E-OUV, voltado para o compartilhamento de dados e informações, com 

disponibilidade de acesso em rede, mantido e atualizado pela Controladoria Geral da 



234 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Avenida Gustavo Richard (Passarela Nego Quirido), nº 5000, 2º andar. Centro - CEP: 88020-212| Florianópolis | SC 

gabinetesemaspmf@gmail.com – Telefone (48) 3324-1415 R. 222 

União – CGU, em parceria inédita e gratuita, sendo o Município de Florianópolis o pioneiro 

na implementação deste sistema. 

A comunicação com a Ouvidoria poderá ser feita:  

I - pessoalmente; 

II - por correspondência; 

III - por via telefônica, hipótese em que conversação poderá ser gravada; ou 

IV - por via eletrônica, mediante mensagem eletrônica ou acessando o Portal Eletrônico 

da Prefeitura Municipal de Florianópolis: E-OUV. 

Todas as comunicações com a Ouvidoria, independentemente dos meios 

utilizados, deverão ser registradas no E-OUV e, quando realizadas pessoalmente ou por 

via telefônica, seus conteúdos deverão ser confirmados pelo comunicante. 

Aos órgãos setoriais e unidades de ouvidoria, sob a coordenação, orientação, 

supervisão e controle técnico do órgão central do Sistema de Ouvidoria, compete: 

I - receber as reclamações, denúncias, pedidos de informações, sugestões ou elogios 

postados no E-OUV e dar-lhes o encaminhamento cabível; 

II - acompanhar os procedimentos adotados pelo respectivo órgão ou entidade, buscando 

o pronto atendimento das reivindicações ou esclarecimento das questões suscitadas 

pelos cidadãos; 

III - imprimir caráter prioritário e regime de urgência em relação às comunicações 

recebidas; 

IV - prestar as informações e responder aos questionamentos formulados nos prazos e na 

forma determinada; 

V - estimular o cidadão a apresentar sugestões e opiniões que tenham por objetivo a 

melhoria da qualidade dos serviços públicos; 

VI - buscar a correção de erros, evitar desperdícios, impedir omissões, desvios ou abusos 

na prestação dos serviços públicos; 

Na Secretaria Municipal de Assistência Social a Ouvidoria é executada por servidor 

indicado pela Secretária de Assistência Social. 
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Canais de Entrada da Demanda na Secretaria de Controle Interno e Ouvidoria  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fluxo de Atendimento da Ouvidoria da SEMAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superintendência 
de Transparência 

e Controle  

Telefonema Mensagem por 
correio  eletrônico 
e sistema E-OUV 

Presencialmente Correspondência 

Demanda 
da(o) cidadã(o) 

Superintendência de 
Transparência e 

Controle 

Ouvidor da SEMAS 

Setor competente 

Resposta à Secretaria 
de Controle Interno e 

Ouvidoria 

Resposta à (ao) 
cidadã(o) 
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Para a publicização do serviço de ouvidoria, poderão ser adotadas as 

seguintes estratégias: 

- Inserção de banner da ouvidoria no “site” da SEMAS; 

- Confecção e distribuição de folders sobre a Ouvidoria e seus canais de acesso 

pelo cidadão; 

- Confecção de cartazes com as informações sobre a Ouvidoria, para fixação nos 

CRAS, CREAS, Centro Pop, Entidades Socioassistenciais.  
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METAS E PRIORIDADES PARA 2022-2025 

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 

  PRIORIDADE META 
AÇÃO/ 

ESTRATÉGIA 
Condições 

Necessárias 
Responsável 

INDICADORES/
PRODUTO 

RECURSOS PRAZO 

M
U

N
 

E
S

T
 

F
E

D
 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

PAIF 
 
 
 

1 - Acompanhamento dos 
Serviços de Convivência e 
Fortalecimento de 
Vínculos dos territórios 
dos CRAS 

Acompanhar 100% 
dos SCFV 
referenciados aos 
CRAS, inclusive os 
cofinanciados, até 
2025 

Organizar 
Reuniões mensais 
com os SCFV de 
cada território 

01 Técnico de 
Referência em cada 
CRAS 

Diretoria de 
Proteção Básica 

- Percentual de 
Serviços 
Acompanhados 
= (Número de 
SCFV 
acompanhados/n
úmero total de 
SCFV públicos + 
cofinanciados) x 
100 

X     X X X X 

Referenciar 100% 
das famílias dos 
usuários dos 
SCFV até 2025 

  
Ampliar equipes do 
PAIF 

Incluir/atualizar 
100% das famílias 
no CadÚnico até 
2025 

01 cadastrador por 
período em cada 
CRAS 
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METAS E PRIORIDADES PARA 2022-2025 
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 

  PRIORIDADE META 
AÇÃO/ 

ESTRATÉGIA 
Condições 

Necessárias 
Responsável 

INDICADORES/ 
PRODUTO 

RECURSOS PRAZO 

M
U

N
 

E
S

T
 

F
E

D
 

2
02

2
 

2
02

3
 

2
02

4
 

2
02

5
 

PAIF 
 
 
 

2 - Fortalecimento do 
PAIF 

Acompanhar 10% das 
famílias cadastradas no 
CadÚnico, até 2025 

Realizar diagnóstico 
territorializado das 
áreas de Abrangência 
(CAD único, BPC, 
Auxílio Brasil e outros 
indicadores sociais); 

Ampliar a equipe PAIF 
por meio de 

chamamento de 
concurso público, 
conforme NOB RH 

Diretoria de 
Proteção Básica 

Percentual de famílias 
cadastradas no 
Cadúnico 
acompanhadas em 
relação ao total de 
famílias cadastradas 

X 
  
  

 X X X X X 

Acompanhar 10% das 
famílias com membros 
beneficiários do BPC, até 
2025 

Definir fluxos de 
referência e 
contrarreferência entre 
os Serviços;  

Acompanhar 10% das 
famílias beneficiárias do 
Programa Auxílio Brasil, até 
2025 

Realizar a construção 
participativa de 
protocolo de gestão 
dos CRAS 

Adquirir equipamentos 
tecnológicos e 

estruturais 
(computadores, no 

mínimo, 60% + 1 dos 
técnicos até final de 

2022) 

Percentual de famílias 
em fase de 
suspensão do Auxílio 
Brasil acompanhadas 
em relação ao total de 
famílias em fase de 
suspensão do Auxílio 
Brasil 

 Acompanhar 50% das 
famílias em fase de 
suspensão do Programa 
Auxílio Brasil em decorrência 
do descumprimento de 
condicionalidades, cujos 
motivos sejam da Assistência 
Social, até 2025 

Definir instrumentais de 
contra referência para 
viabilizar o 
monitoramento e a 
resolutividade dos 
encaminhamentos para 
demais políticas 

- Referenciar 100% da 
população constante no 
CadÚnico com ½ SM ou 20% 
dos domicílios do município 
aos CRAS, até 2025 

Revisar 
semestralmente as 
metas pactuadas 
(expansão proporcional 
à expansão das 
equipes). 

Percentual de famílias 
referenciadas ao 
CRAS em relação ao 
total da pop. 
constante no 
CadÚnico com ½ SM 
ou dos domicílios. 
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METAS E PRIORIDADES PARA 2022-2025 
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 

  PRIORIDADE META 
AÇÃO/ 

ESTRATÉGIA 
Condições 

Necessárias 
Responsável 

INDICADORES/
PRODUTO 

RECURSOS PRAZO 

M
U

N
 

E
S

T
 

F
E

D
 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

PAIF 
 

3 - Participação dos 
usuários 

Instalar Conselhos Locais de 
Usuários nos CRAS e CREAS, 
na perspectiva dos serviços 
PAIF e PAEFI. E com garantia 
dos recursos de custeio 
incluídos no Plano Municipal de 
Assistência Social. (deliberação 
Conferência de Assistência 
Social - 2021), até 2025 

Plano de Educação 
Permanente para 
os trabalhadores 
dos Serviços. 

Plano de Educação 
Permanente 
elaborado pelo Setor 
de Educação 
Permanente e 
aprovado pelo CMAS 

Diretoria de 
Proteção Básica  

Conselhos locais 
instalados e em 
funcionamento, 
com expansão 
progressiva de 
25% a cada ano 

X  X X X X X 

Indicar pelo menos 
um Técnico de 
Referência por 
Conselho Local 

Chamamento de 
Concurso Público, 
conforme NOB RH 

Pelo menos um 
técnico de 
Referência em 
cada Conselho 
Local 

Elaborar 
cronograma de 
datas  para 
reuniões do 
Conselho local em 
sala coletiva. 

Espaço físico com 
equipamentos 
tecnológicos e 
estruturais 
adequados para 
reuniões com 
acessibilidade. 

Conselhos locais 
instalados e em 
funcionamento 
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METAS E PRIORIDADES PARA 2022-2025 

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 

  PRIORIDADE META 
AÇÃO/ESTRATÉ

GIA 
Condições 

Necessárias 
Responsável 

INDICADORES/
PRODUTO 

RECURSOS PRAZO 

M
U

N
 

E
S

T
 

F
E

D
 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

Serviço de 
Convivência e 
Fortalecimento 

de Vínculos 

1 - Implantação de dois 
novos Centros de 
Convivência 
Fortalecimento de 
Vínculos para Crianças e 
Adolescente 

 Implantar 02 
Centros de 
Convivência e 
Fortalecimento de 
Vínculos, sendo: 01 
no Norte da Ilha e 
01 no Sul da Ilha, 

até 2025 

Estabelecer 
parceria com SME 
para execução 
conjunta das 
atividades a serem 
executadas nos 
novos CCFV´s 

Formalizar a 
parceria entre 
SEMAS e SME com 
definição das 
responsabilidades 
de cada Secretaria 
na execução do 
Serviço nos novos 
Centros de 
Convivencia. 

Diretoria de 
Proteção Básica 

Dois Centros 
implantados, 

com no mínimo 
três grupos por 

período. 

X   X   X X X 
Elaborar 
diagnóstico 
socioterritorial da 
demanda 

Estruturar e 
reformar os imóveis 
para atender as 
especificidades dos 
equipamentos 
conforme 
orientações técnicas 

Localizar espaços  
físicos para os 
novos Centros 

  

Realizar 
chamamento de 
Concurso Público, 
conforme NOB RU 
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METAS E PRIORIDADES PARA 2022-2025 

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 

  PRIORIDADE META 
AÇÃO/ESTRATÉ

GIA 
Condições 

Necessárias 
Responsável 

INDICADORES/
PRODUTO 

RECURSOS PRAZO 

M
U

N
 

E
S

T
 

F
E

D
 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

Serviço de 
Convivência e 
Fortalecimento 

de Vínculos 

2 - Qualificar e ampliar a 
oferta dos Serviços de 
Convivência e 
Fortalecimento de 
Vínculos para 
Adolescentes de 13 a 17 
anos 

Implantar pelo 
menos um grupo de 
SCFV para 
adolescentes em 
cada CRAS, até 
2023 

 Ampliar a equipe, 
até 2025 

Chamamento de 
Concurso, conforme 
NOB RH 

Secretaria de 
Administração 

10 novas turmas 
implantadas 

X     X X     
Elaboração de 
diagnóstico 
socioterritorial da 
demanda  

Técnico de 
Referência para 
cada SCFV 

Secretaria de 
Assistência 

Social 

 Revisão 
metodológica do 
serviço 

Equipe Completa Manutenção predial 
nos equipamentos  

Diretoria de 
Proteção Básica 

3 - Qualificar,ampliar e 
reordenar o Serviço de 
Convivência e 
Fortalecimento de 
Vínculos para Idosos  

Implantar pelo 
menos um grupo 
por CRAS, até 2025 

  
Elaboração de 
diagnóstico 
socioterritorial da 
demanda  

Chamamento de 
Concurso, conforme 
NOB RH 

Secretaria de 
Administração 10 novas turmas 

implantadas 

X     X X X X 

Técnico de 
Referência para 
cada SCFV 

Secretaria de 
Assistência 

Social Revisão 
metodológica do 
serviço 

Equipe Completa Manutenção predial 
nos equipamentos  

Diretoria de 
Proteção Básica 
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METAS E PRIORIDADES PARA 2022-2025 

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 

  PRIORIDADE META 
AÇÃO/ 

ESTRATÉGIA 
Condições 

Necessárias 
Responsável 

INDICADORES/
PRODUTO 

RECURSOS PRAZO 

M
U

N
 

E
S

T
 

F
E

D
 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

Serviço de 
Convivência e 
Fortalecimento 

de Vínculos 

4-Implantação do Centro 
de Convivência para 
Idosos na Costeira 

Implantar pelo 
menos 10 turmas de 
SCFV para idosos 
no equipamento, até 
2025  

Prover os 
equipamentos 
necessários para 
os espaços físicos 

Finalizar a obra do 
equipamento 

Secretaria de 
Assistência 

Social 

Obra finalizada/ 
entregue 

X   X X X X X 

Realizar 
chamamento de 
concurso público, 
conforme NOB RH 

Realizar estudo da 
demanda de 
idosos dos 
territórios (Sul I, II 
e III) para planejar 
e implantar o 
serviço 

Serviço 
implantado e em 
funcionamento Adquirir móveis e 

equipamentos 
adequados a faixa 
etária atendida  Equipe Completa 

Instituir um espaço 
de convivência para 
os idosos atendidos 
nos demais 
serviços, até 2025 

Prover os 
equipamentos 
necessários para 
os espaços físicos 

Definir espaço para 
Horta e jardinagem 

Diretoria de 
Proteção Básica 

Calendário de 
atividades 
executado com 
pelo menos uma 
atividade mensal 

X     X X X X 

Definir calendário 
anual de 
atividades 

Implantar academia 
ao ar livre 

Pelo menos uma 
atividade 
intergeracional 
executada por 
mês 

Criar espaço para 
atividades 
intergeracionais  
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METAS E PRIORIDADES PARA 2022-2025 

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 

  PRIORIDADE META 
AÇÃO/ 

ESTRATÉGIA 
Condições 

Necessárias 
Responsável 

INDICADORES/
PRODUTO 

RECURSOS PRAZO 

M
U

N
 

E
S

T
 

F
E

D
 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

Serviço de 
Convivência e 
Fortalecimento 

de Vínculos 

5 - Capacitação 
continuada para os 
trabalhadores dos 
Serviços de Convivência e 
Fortalecimento de 
Vínculos 

Capacitar em 
parceria com o 
Setor de Educação 
Permanente e 
Secretaria Municipal 
de Educação com 
vistas a qualificar a 
atuação dos 
profissionais, até 
2025 

  
  
Definir calendário 
de Capacitações 
conjunta com a 
SME 

  
Estabelecer parceria 

com a SME 

Diretoria de 
Gestão do SUAS 

Pelo menos 02 
capacitações no 
ano para os 
trabalhadores 
dos SCFV 

X     X X X X 

6 - Garantir o acesso do 
Público Prioritários nos 
Serviços de Convivência e 
Fortalecimento de 
Vínculos 

Garantir que pelo 
menos 50% das 
crianças e 
adolescentes 
atendidos nos SCFV 
sejam público 
prioritário, conforme 
Resolução CNAS 
01/2013, até 2025 

Realizar 
encaminhamento 
exclusivo do 
CRAS para os 
SCFV via SAFI 

Garantir internet em 
todos os 
equipamentos da 
DPSB Diretoria de 

Proteção Básica 

Que do total de 
crianças e 
adolescentes 
atendidos nos 
SCFV, 50% 
sejam do Público 
Prioritário 

X     X X X X 
Inserir todas as 
crianças e 
adolescentes no 
CADÚnico 

Realizar 
chamamento de 
Concurso Público, 
conforme NOB RH 
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METAS E PRIORIDADES PARA 2022-2025 
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 

  PRIORIDADE META AÇÃO/ ESTRATÉGIA 
Condições 

Necessárias 
Responsável 

INDICADORES/
PRODUTO 

RECURSOS PRAZO 

M
U

N
 

E
S

T
 

F
E

D
 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

PROTEÇÃO 
SOCIAL 
BÁSICA 

Recursos Humanos 

Garantir o cumprimento da 
Tipificação Nacional dos 
Serviços Socioassistenciais 
(Resolução CNAS nº 
109/2009), e das Resoluções 
CNAS Nº 34/2011 e CNAS Nº 
33/2011 (obedecendo a NOB-
RH/SUAS, especialmente no 
que se refere à equipe de 
servidores efetivos, garantida 
por meio de concurso público 
para a Secretaria Municipal 
de Assistência Social 
(equipes de referência, 
cadastradores, profissional 
intérprete de LIBRAS, 
educadores sociais, 
facilitadores de oficinas) 
excluindo qualquer 
possibilidade de voluntariado 
no planejamento, execução e 
condução dos serviços. . 
(deliberação Conferência de 
Assistência Social - 2017), 
até 2025 

Criação de GT com 
participação paritária 
entre governo e 
trabalhadores, com a 
participação da SDS, 
com atribuição de 
elaborar estudo da 
necessidade de 
Recursos Humanos em 
todos os serviços, com 
base no número de 
atendimentos/ 
acompanhamento, 
demanda reprimida, de 
acordo com NOB RH. 
 
Garantir participação dos 
técnicos de Gestão do 
SUAS na elaboração 
dos editais de Concurso 
Público para a SEMAS, 
buscando garantir 
técnicos de nível médio 
em função de intérprete 
de LIBRAS, cuidador, 
cadastrador e Orientador 
Social. 
 

GT para estudo da 
real necessidade de 
recursos humanos na 
composição das 
equipes dos serviços 
 
 
Comissão de 
Concurso Público com 
participação de 
técnicos da Gestão do 
SUAS 
 
Chamamento de 
Concurso Público, 
conforme NOB RH 
 
 

 Secretaria de 
Assistência 

Social 

Todos os Setores 
com equipe 
completa conforme 
NOB RH 
 
 
 
 
Cargos criados e 
efetivados com o 
chamamento de 
concurso público 

X X X X X X X 
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METAS E PRIORIDADES PARA 2022-2025 
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 

  PRIORIDADE META 
AÇÃO/ 

ESTRATÉGIA 
Condições 

Necessárias 
Responsável 

INDICADORES/
PRODUTO 

RECURSOS PRAZO 

M
U

N
 

E
S

T
 

F
E

D
 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

OBRAS 1- Construção de CRAS 
Construir unidade, 
até 2025 

Definir localização 
por meio de 
levantamento de 
terrenos 
disponíveis no 
município 

Recurso Financeiro 
Secretaria de 
Assistência 

Social 
Obra finalizada     X X X X X 
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METAS E PRIORIDADES PARA 2022-2025 
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 

  PRIORIDADE META AÇÃO/ ESTRATÉGIA 
Condições 

Necessárias 
Responsável 

INDICADORES/
PRODUTO 

RECURSOS PRAZO 

M
U

N
 

E
S

T
 

F
E

D
 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

creas e cremv 
 
 

1- Atendimento/ 
acompanhamento 
da demanda  

Atender 100% da 
demanda, até 2023  

Elaborar PAF de todas as 
famílias 

Realizar 
chamamento de 
concurso público, 
conforme NOB RH 

Diretoria de 
Proteção 
Especial 

Percentual de 
famílias que 
estavam em lista 
de espera 
atendidas/ 
acompanhadas  

X  X X X   

Revisão metodológica 

Contratar supervisão e 
assessoria profissional 
externa para construção 
de plano estratégico e 
discussão metodológica 

Capacitar as 
equipes 

Estruturar os 
equipamentos com 
rede de internet 
cabeada e wi fi 

Organizar procedimentos 
para atendimento em 
grupo 

Compor a equipe 
com profissional de 
direito, até 2025 

Elaborar minuta de Projeto 
de Lei para criação do 
cargo de advogado 

Criar o cargo de 
advogado  Secretaria de 

Assistência 
Social 

Percentual de 
famílias 
atendidas pelo 
profissional de 
direito 

 
X 

 
 

 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X Realizar concurso 

público 

Descentralizar o 
CREAS para o 
Norte e Sul, até 
2023 

Remanejar profissionais 

Definir a 
territorialização 

Secretaria de 
Assistência 

Social 

Serviço 
descentralizado 

X  X X X   
Realizar 
chamamento de 
concurso público, 
conforme NOB RH 

2 - Readequação do 
espaço físico do 
CREAS continente 

Criar mais duas 
salas de 
atendimento, até 
2025 

Adequar o espaço 
existente 

Solicitar autorização 
do Governo do 
Estado para as 
adequações 

Secretaria de 
Assistência 

Social 

Aumento no 
número de salas 

X     X X 
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METAS E PRIORIDADES PARA 2022-2025 
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 

  PRIORIDADE META 
AÇÃO/ 

ESTRATÉGIA 
Condições 

Necessárias 
Responsável 

INDICADORES/
PRODUTO 

RECURSOS PRAZO 

M
U

N
 

E
S

T
 

F
E

D
 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

 
CREAS e 
CENTRO POP 

Participação dos 
usuários 

Instalar Conselhos Locais de 
Usuários nos CRAS e CREAS, 
na perspectiva dos serviços 
PAIF e PAEFI. E com garantia 
dos recursos de custeio 
incluídos no Plano Municipal de 
Assistência Social. (deliberação 
Conferência de Assistência 
Social - 2021), até 2025 

Plano de Educação 
Permanente para 
os trabalhadores 
dos Serviços. 

Plano de Educação 
Permanente 
elaborado pelo Setor 
de Educação 
Permanente e 
aprovado pelo CMAS 

Diretoria de 
Proteção Básica  

Conselhos locais 
instalados e em 
funcionamento, 
com expansão 
progressiva de 
25% a cada ano 

X  X X X X X 

Indicar pelo menos 
um Técnico de 
Referência por 
Conselho Local 

Chamamento de 
Concurso Público, 
conforme NOB RH 

Pelo menos um 
técnico de 
Referência em 
cada Conselho 
Local 

Elaborar 
cronograma de 
datas  para 
reuniões do 
Conselho local em 
sala coletiva. 

Espaço físico com 
equipamentos 
tecnológicos e 
estruturais 
adequados para 
reuniões com 
acessibilidade. 

Conselhos locais 
instalados e em 
funcionamento 
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METAS E PRIORIDADES PARA 2022-2025 

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 

  PRIORIDADE META 
AÇÃO/ 

ESTRATÉGIA 
Condições 

Necessárias 
Responsável 

INDICADORES/
PRODUTO 

RECURSOS PRAZO 

M
U

N
 

E
S

T
 

F
E

D
 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

Serviço 
Especializado 
para Pessoas 
em Situação 
de Rua 

Cadastramento e 
atendimento/ 
acompanhamento à 
população em Situação de 
Rua 

Atender/ 
acompanhar 100% 
da demanda, até 
2025 

Realizar revisão 
Metodológica 
 
Organizar 
procedimentos 
para atendimento 
em grupo  
Contratar 
supervisão e 
assessoria 
profissional 
externa para 
construção de 
plano estratégico e 
discussão 
metodológica 
 

Manutenção do 
cadastramento dos 
usuários no 
CadÚnico no 
Centro Pop. 

Realizar 
chamamento de 
concurso público, 
conforme NOB RH  
 
 
Realizar melhorias 
no equipamento 

Gerência de 
Média 

Complexidade 

Percentual de 
pessoas 
atendidas/acomp
anhadas em 
relação a 
demanda  

 
X 

 
 

 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Cadastrar 70% das 
pessoas em 
situação de rua em 
acompanhamento 
pelo Serviço 
Especializado para 
População em 
Situação de Rua no 
CadÚnico, até 2025 

Percentual de 
pessoas em 
situação de rua 
em 
acompanhament
o pelo Serviço 
Especializado 
para População 
em Situação de 
Rua no 
CadÚnico  
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METAS E PRIORIDADES PARA 2022-2025 
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 

  PRIORIDADE META 
AÇÃO/   

ESTRATÉGIA 
Condições 

Necessárias 
Responsável 

INDICADORES/
PRODUTO 

RECURSOS PRAZO 

M
U

N
 

E
S

T
 

F
E

D
 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

PETI 

1- Identificação e 
cadastramento de crianças e 
adolescentes em situação de 
trabalho infantil 

Cadastrar 70% das 
famílias com a 
presença de crianças 
e adolescentes em 
situação de trabalho 
infantil no CadÚnico, 
até 2025 

Articular com os 
Conselhos Tutelares, 
Abordagem Social, 
CRAS e CREAS para a 
identificação dos casos 
de trabalho infantil e 
respectivos 
atendimentos/encaminha
mentos. 

Garantir equipe 
exclusiva para o PETI 

Diretoria de 
Proteção Social 

Especial 
  
  

Percentual de 
famílias com 
presença de 
crianças e 
adolescentes em 
situação de 
trabalho infantil no 
CadÚnico  

X  X X X X X 

Mobilizar os CRAS com 
território de maior 
incidência de trabalho 
infantil para articularem a 
rede local envolvendo a 
Educação, Saúde e 
SCFV visando à 
identificação das 
famílias. 

Mobilizar os Serviços dos 
CRAS, CREAS, 
Abordagem Social para a 
identificação da 
incidência de trabalho 
infantil nas famílias em 
atendimento para o 
registro no Cadastro 
Único. 
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METAS E PRIORIDADES PARA 2022-2025 

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 

  PRIORIDADE META 
AÇÃO/ 

ESTRATÉGIA 
Condições 

Necessárias 
Responsável 

INDICADORES/
PRODUTO 

RECURSOS PRAZO 

M
U

N
 

E
S

T
 

F
E

D
 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

PETI 

2- Realização de 
campanha e evento anual 
de sensibilização 

Organizar 
campanha e/ou 
evento anual, até 
2025 

Estabeler 
parcerias 

Elaborar Projeto 
técnico 

PETI 
Campanha ou 
evento realizado  

X   X X X X X 

3- Produção de materiais 
informativos sobre 
questões afetas ao 
trabalho infantil 

Distribuir material 
em campanhas, 
eventos, rede 
socioassistencial e 
setores das demais 
políticas públicas, 
até 2025 

Estabelecimento 
de parcerias 

Adquirir material 
gráfico 

PETI 

Distribuição do 
material em 
campanhas, 
eventos, rede 
socioassistencial 
e setores das 
demais políticas 
públicas. X   X X X X X 

4 – Implementação do 
Protocolo de Gestão 
Integrada de Serviços e 
Benefícios e transferência 
de Renda 

Articular os serviços 
que atuam com 
situações de 
trabalho infantil, até 
2025 

Realizar reuniões 
sistemáticas com 
os serviços que 
atuam com 
situações de 
trabalho infantil 

Garantir equipe 
exclusiva para o PETI 

PETI 
Articulação 
realizada 

X     X X X X 
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METAS E PRIORIDADES PARA 2022-2025 
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 

  PRIORIDADE META AÇÃO/ ESTRATÉGIA 
Condições 

Necessárias 
Responsável 

INDICADORES/
PRODUTO 

RECURSOS PRAZO 

M
U

N
 

E
S

T
 

F
E

D
 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

PROTEÇÃO 
SOCIAL 
ESPECIAL DE 
MÉDIA 
COMPLEXIDADE 

Recursos 
Humanos 

Garantir o cumprimento da 
Tipificação Nacional dos 
Serviços Socioassistenciais 
(Resolução CNAS nº 
109/2009), e das Resoluções 
CNAS Nº 34/2011 e CNAS Nº 
33/2011 (obedecendo a NOB-
RH/SUAS, especialmente no 
que se refere à equipe de 
servidores efetivos, garantida 
por meio de concurso público 
para a Secretaria Municipal 
de Assistência Social 
(equipes de referência, 
cadastradores, profissional 
intérprete de LIBRAS, 
educadores sociais, 
facilitadores de oficinas) 
excluindo qualquer 
possibilidade de voluntariado 
no planejamento, execução e 
condução dos serviços. . 
(deliberação Conferência de 
Assistência Social - 2017), 
até 2025 

Criação de GT com 
participação paritária 
entre governo e 
trabalhadores, com a 
participação da SDS, 
com atribuição de 
elaborar estudo da 
necessidade de 
Recursos Humanos em 
todos os serviços, com 
base no número de 
atendimentos/ 
acompanhamento, 
demanda reprimida, de 
acordo com NOB RH. 
 
Garantir participação dos 
técnicos de Gestão do 
SUAS na elaboração 
dos editais de Concurso 
Público para a SEMAS, 
buscando garantir 
técnicos de nível médio 
em função de intérprete 
de LIBRAS, cuidador, 
cadastrador e Orientador 
Social. 
 

GT para estudo da 
real necessidade de 
recursos humanos na 
composição das 
equipes dos serviços 
 
 
Comissão de 
Concurso Público com 
participação de 
técnicos da Gestão do 
SUAS 
 
Chamamento de 
Concurso Público, 
conforme NOB RH 
 
 

 Secretaria de 
Assistência 

Social 

Todos os Setores 
com equipe 
completa conforme 
NOB RH 
 
 
 
 
Cargos criados e 
efetivados com o 
chamamento de 
concurso público 

X X X X X X X 
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METAS E PRIORIDADES PARA 2022-2025 
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 

  PRIORIDADE META 
AÇÃO/ 

ESTRATÉGIA 
Condições 

Necessárias 
Responsável 

INDICADORES/
PRODUTO 

RECURSOS PRAZO 

M
U

N
 

E
S

T
 

F
E

D
 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

Central de 
Vagas 

Criar uma central de 
Vagas responsável por 
gerenciar as vagas de 
acolhimento institucional 
de adultos (pessoas em 
situação de rua, em 
situação de violência e 
idosos) 

Unificar as vagas de 
acolhimento 
institucional via 
SAFI em uma 
central para a 
gerência dos 
encaminhamentos, 
até 2023 

Levantamento do 
número de vagas 
de acolhimento 
ofertadas.  

Estatísticos e 
planilhas com os 
acolhidos/ vagas em 
aberto 
 
Ampliação de RH 
conforme NOB RH 

Gerência de Alta 
Complexidade 

Melhor gestão e 
aumento do 
número de vagas 
disponíveis em 
proporção a 
demanda  

X   X X   
Reuniões com a 
rede de 
atendimento a 
esse público e 
estabelecimento 
de fluxo 

Visitas aos locais/ 
reuniões presenciais 
e ou on-line  

Avaliação da 
execução do 
Plano de 
Reordenamento 
conforme 
indicadores 
descritos no 
próprio plano 

Acolhimento 
Institucional 

para Pessoas 
em Situação 

de Rua 

Reestruturar o fluxo de 
acolhimento para Pessoas 
em situação de Rua 
conforme a criação da 
Central de Vagas  

Realizar 100% dos 
acolhimentos 
através da Central 
de Vagas e 
readequando o 
número de vagas 
para acolhimento de 
mulheres em 
situação de rua, até 
2023 

Estruturação dos 
serviços já 
existentes.  

Aumento da equipe 
de profissionais, 
disponibilidade de 
espaço físico, 
levantamento da 
demanda 

Gerência de Alta 
Complexidade 

Readequação do 
quadro de vagas 
para acolhimento 
de mulheres em 
05 vagas 

X   X X   
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METAS E PRIORIDADES PARA 2022-2025 
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 

  PRIORIDADE META 
AÇÃO/ 

ESTRATÉGIA 
Condições 

Necessárias 
Responsável 

INDICADORES/
PRODUTO 

RECURSOS PRAZO 

M
U

N
 

E
S

T
 

F
E

D
 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

Casa de 
Passagem 

para Mulheres 

Reordenamento da Casa 
de Passagem para 
atendimento exclusivo de 
mulheres em situação de 
violência  

 Atender 
exclusivamente 
mulheres em 
situação de 
violência doméstica 
conforme Lei nº 
11.340/2006, até 
2022 

Reordenamento 
metodológico e do 
funcionamento do 
serviço                                                  

Transferência das 
mulheres em 
situação de rua para 
os serviços de 
acolhimento 
próprios deste perfil 
de usuário e revisar 
o funcionamento do 
serviço. 

Gerência de Alta 
Complexidade 

 

100% de 
Mulheres 
acolhidas em 
função da 
Situação de 
Violência 

X   X    Realizar reuniões 
com a rede de 
atendimento para 
estabelecimento 
de fluxo 

Casa de 
Passagem 

para famílias 

Implementação do Serviço 
de Acolhimento 
Institucional para famílias  

Garantir vagas para 
50 indivíduos 
(adultos e famílias) 
conforme a 
Tipificação, até 2025 

Realizar reuniões 
com a rede 
socioassistencial 
para o 
estabelecimento 
de fluxos de 
atendimento   
Avaliar a 
possibilidade de 
mais de uma casa 

Estruturar espaço 
físico e Recursos 
Humanos 
 
Organizar a 
metodologia do 
serviço.  

Gerência de Alta 
Complexidade 

 Vagas por ano.  X   X X X X 

Reestruturação 
do Acolhimento 

Institucional 
para Idosos 

Ampliação de 50 novas 
vagas da Rede de 
Acolhimento Institucional 
para Idosos 

Garantir a 
ampliação de 50 
novas vagas, até 
2025 

Ampliar a oferta de 
vagas para 
acolhimento de 
idosos 

Inclusão das vagas 
na Central de Vagas  

Gerência de Alta 
Complexidade 

 Ampliação de 50 
novas vagas 
para acolhimento 
de idosos.  

X   X X X X 
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METAS E PRIORIDADES PARA 2022-2025 

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 

  PRIORIDADE META 
AÇÃO/ 

ESTRATÉGIA 
Condições 

Necessárias 
Responsável 

INDICADORES/
PRODUTO 

RECURSOS PRAZO 

M
U

N
 

E
S

T
 

F
E

D
 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

Serviço de 
Proteção em 
Situação de 

Calamidades 
Públicas e de 
Emergências 

Elaboração do Plano 
Municipal de Ações 
Socioassistenciais para 
Situações de Calamidades 
Públicas e de 
Emergências 

Aprovar o Plano de 
Contingência da 
Assistência Social e 
aprovar no CMAS, 
até 2023 

Articular a rede de 
políticas públicas 
para discussão e 
definição de 
atribuições 
conforme as 
políticas nacionais 

Criação de 
comissão para 
elaboração do plano 
de Contingência. 

Secretaria de 
Assistência 

Social 

Plano aprovado 
pelo CMAS 

X   X X   

Família 
Guardiã para 

pessoas 
idosas 

Serviço de Família 
Guardiã para idosos que 
estejam com seus direitos 
violados e em situação de 
risco pessoal e social 

Garantir recursos 
financeiros da 
Assistência Social 
para o atendimento 
de 15 (quinze) 
famílias guardiãs, 
até 2025  

Estruturar o 
serviço com RH e 
equipamentos 
  

Decreto de criação 
do serviço 

 
Secretaria de 
Assistência 

Social 

Implementação 
do serviço com 
atendimento de 
15 famílias 
guardiãs  

X   X X X X 

Equipe técnica  
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METAS E PRIORIDADES PARA 2022-2025 
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 

  PRIORIDADE META AÇÃO/ ESTRATÉGIA 
Condições 

Necessárias 
Responsável 

INDICADORES/
PRODUTO 

RECURSOS PRAZO 

M
U

N
 

E
S

T
 

F
E

D
 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

PROTEÇÃO 
SOCIAL 
ESPECIAL DE 
ALTA 
COMPLEXIDADE 

Recursos 
Humanos 

Garantir o cumprimento da 
Tipificação Nacional dos 
Serviços Socioassistenciais 
(Resolução CNAS nº 
109/2009), e das Resoluções 
CNAS Nº 34/2011 e CNAS Nº 
33/2011 (obedecendo a NOB-
RH/SUAS, especialmente no 
que se refere à equipe de 
servidores efetivos, garantida 
por meio de concurso público 
para a Secretaria Municipal 
de Assistência Social 
(equipes de referência, 
cadastradores, profissional 
intérprete de LIBRAS, 
educadores sociais, 
facilitadores de oficinas) 
excluindo qualquer 
possibilidade de voluntariado 
no planejamento, execução e 
condução dos serviços. . 
(deliberação Conferência de 
Assistência Social - 2017), 
até 2025 

Criação de GT com 
participação paritária 
entre governo e 
trabalhadores, com a 
participação da SDS, 
com atribuição de 
elaborar estudo da 
necessidade de 
Recursos Humanos em 
todos os serviços, com 
base no número de 
atendimentos/ 
acompanhamento, 
demanda reprimida, de 
acordo com NOB RH. 
 
Garantir participação dos 
técnicos de Gestão do 
SUAS na elaboração 
dos editais de Concurso 
Público para a SEMAS, 
buscando garantir 
técnicos de nível médio 
em função de intérprete 
de LIBRAS, cuidador, 
cadastrador e Orientador 
Social. 
 

GT para estudo da 
real necessidade de 
recursos humanos na 
composição das 
equipes dos serviços 
 
 
Comissão de 
Concurso Público com 
participação de 
técnicos da Gestão do 
SUAS 
 
Chamamento de 
Concurso Público, 
conforme NOB RH 
 
 

 Secretaria de 
Assistência 

Social 

Todos os Setores 
com equipe 
completa conforme 
NOB RH 
 
 
 
 
Cargos criados e 
efetivados com o 
chamamento de 
concurso público 

X X X X X X X 
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METAS E PRIORIDADES PARA 2022-2025 
BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAISTRANSFERÊNCIA DE RENDA 

  PRIORIDADE META 
AÇÃO/ 

ESTRATÉGIA 
Condições 

Necessárias 
Responsável 

INDICADORES/
PRODUTO 

RECURSOS PRAZO 

M
U

N
 

E
S

T
 

F
E

D
 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

Benefícios 
Eventuais e 

Transferência 
de Renda 

1 - Garantir a integração 
entre serviços e benefícios 
por meio de recomposição e 
a ampliação das equipes, 
articulações coletivas, 
trabalho em rede, 
articulação intersetorial e 
discussão cotidiana com os 
usuários, através da 
implantação dos conselhos 
locais de assistência social, 
entre outras organizações 
de usuários. 

Integrar 100% 
serviços e benefícios 
até 2022 

Implementar a 
recomendação da 
Resolução CMAS 
nº 38 
(descentralização 
com aporte de 
recursos: espaço 
físico, material, 
recursos humanos) 

Ampliação de 
recursos humanos e 
tecnológicos 

Gerência de 
Benefícios e 

Transferência de 
Renda 

Percentual das 
famílias 
beneficiárias de 
BE inseridas em 
serviços 
socioassistenciais 

X     X    

2 - Garantir o acesso aos 
benefícios eventuais 

Atender 100% da 
demanda por 
benefícios eventuais, 
até 2025 

Registrar a 
demanda no SAFI 
por todos os 
serviços 
socioassistenciais 
 
Incluir previsão de 
capacitação no 
Plano de Educação 
Permanente 
referente a 
importância dos 
registros das 
demandas 

Ampliação do 
orçamento 
 
Ampliação de 
recursos humanos, 
conforme NOB RH 

 

Gerência de 
Benefícios e 

Transferência de 
Renda  

 

 

Percentual das 
famílias que 
acessaram os 
benefícios 
eventuais com 
relação ao total 
da demanda por 
conceção de 
benefício eventual 

X X   X X X X 
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METAS E PRIORIDADES PARA 2022-2025 

BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAISTRANSFERÊNCIA DE RENDA 

  PRIORIDADE META 
AÇÃO/ 

ESTRATÉGIA 
Condições 

Necessárias 
Responsável 

INDICADORES/
PRODUTO 

RECURSOS PRAZO 

M
U

N
 

E
S

T
 

F
E

D
 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

Benefícios 
Eventuais e 
Transferência 
de Renda 

3 - Garantir o acesso ao 
Renda Extra do Idoso 

Atender 100% da 
demanda, até 2025 

Realizar 
levantamento dos 
usuários que estão 
em lista de espera 
e que atendem 
aos critérios para 
inclusão 
Garantir execução 
financeira do 
orçamento já 
previsto 

Ampliação de 
recursos humanos e 
tecnológicos 

Equipe técnica 
do Renda Extra 

Percentual de 
idosos 
beneficiários do 
Programa com 
relação a 
quantidade de 
idosos que 
atendem aos 
critérios 
estabelecidos na 
Lei 

X 

  

  X X X X 

4 - Garantir acesso a 
Programa de 
Transferência de Renda 

Implantar Programa 
Municipal de 
Transferência de 
Renda destinado a 
famílias em situação 
de vulnerabilidade 
social  

Elaboração de 
estudo da 
realidade social 
Elaboração de 
Projeto de Lei 

Ampliação do 
orçamento 
 
Ampliação de 
recursos humanos, 
conforme NOB RH 

Gerência de 
Benefícios e 
Transferência de 
Renda  

Programa 
implantado e em 
execução 

X     X X X   
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METAS E PRIORIDADES PARA 2022-2025 
BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAISTRANSFERÊNCIA DE RENDA 

  PRIORIDADE META 
AÇÃO/ 

ESTRATÉGIA 
Condições 

Necessárias 
Responsável 

INDICADORES/P
RODUTO 

RECURSOS PRAZO 

M
U

N
 

E
S

T
 

F
E

D
 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

CadÚnico 

1 – Ampliação da cobertura 
de atendimento/ 
cadastramento das famílias 
com perfil CadÚnico 

Atender 100% da 
demanda, até 2025 

Incluir nas 
atribuições do 
cargo de nível 
médio o 
cadastramento das 
famílias. 

  
Ampliação de 
recursos humanos e 
tecnológicos 

Secretaria de 
Assistência 

Social 

Percentual de 
cadastros digitados 
em relação ao total 
de cadastramento 

X 
  
  

  
  
  

X 
  
  

X 
  
  

X 
  
  

X 
  
  

X 
  
  

- Realização de 
Mutirões 

Percentual de 
cadastros 
atualizados em 
relação ao total de 
cadastros com 
necessidade de 
atualização  

 
Adequação de 
espaços físicos (no 
mínimo uma sala em 
cada equipamento) 

Percentual de 
cobertura do 
CadÚnico em 
relação ao total de 
famílias com perfil 
CadÚnico – IBGE)  

 Articulação com as 
demais equipes dos 
serviços de todas 
as proteções 

2 - Fortalecer a articulação 
intersetorial entre as áreas 
de Assistência Social, 
Educação e Saúde, 
envolvendo os respectivos 
conselhos. 

Promover o acesso 
das famílias 
beneficiárias do 
Auxílio Brasil às 
políticas envolvidas 
assim como 
cumprimento das 
condicionalidades, 
até 2025.  

 Realizar reuniões 
de rede (políticas) 
mensais 

Transporte para o 
deslocamento para 
reuniões 

Coordenador da 
Gestão do 

cadastro único e 
Aux. Brasil 

Percentual de 
famílias 
beneficiarias X 
famílias que 
precisam cumprir 
as 
condicionalidades. 

  

  

X X X X X 
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METAS E PRIORIDADES PARA 2022-2025 

GESTÃO DO SUAS 

  PRIORIDADE META 
AÇÃO/ 

ESTRATÉGIA 
Condições 

Necessárias 
Responsável 

INDICADORES/
PRODUTO 

RECURSOS PRAZO 

M
U

N
 

E
S

T
 

F
E

D
 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

Vigilância 
Socioassis-

tencial 

1 - Diagnóstico 
territorializado do 
município para o 
aperfeiçoamento dos 
processos de 
planejamento 

Identificar situações 
de vulnerabilidade e 
risco nos territórios 
do município, até 
2023 

Coletar dados em 
sistemas oficiais 
de informações e 
sistemas nacionais 
de estatística 

Ampliação de 
equipe, conforme 
NOB RH 

Diretoria de 
Gestão do SUAS 

Relatórios por 
território 

X     X X   

Sistematizar os 
indicadores dos 
serviços 
executados no 
município 

2 - Implementação de 
Monitoramento e 
avaliação permanente 

Monitorar 100% dos 
serviços públicos e 
privados 
(cofinanciados), até 
2023 

Acompanhar 
sistematicamente 
a execução dos 
serviços 

Ampliação de 
equipe, conforme 
NOB RH 

Diretoria de 
Gestão do SUAS 

Percentual de 
serviços 
monitorados  

X     X X   

3 - Redistribuição dos 
territórios de CRAS 

Equalizar os 
territórios 
referenciados por 
CRAS, até 2023 
 

Avaliar os registros 
no SAFI por 
bairro/comunidade 
pelas famílias 
referenciadas 
 

Reuniões da equipe 
DPSB/Gestão do 

SUAS 

Diretoria de 
Gestão do SUAS  

Redistribuição 
dos territórios 
dos CRAS 
concluída e em 
funcionamento. 

X   X X   
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METAS E PRIORIDADES PARA 2022-2025 

GESTÃO DO SUAS 

  PRIORIDADE META 
AÇÃO/  

ESTRATÉGIA 
Condições 

Necessárias 
Responsável 

INDICADORES/
PRODUTO 

RECURSOS PRAZO 

M
U

N
 

E
S

T
 

F
E

D
 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

Gestão do 
Trabalho 

1 – Implantação e 
estruturação do setor de 
Gestão do Trabalho 

Criar o setor, até 
2022 

Criar o setor de 
Gestão do 
Trabalho na 
estrutura formal da 
Secretaria 

 Alteração da Lei 
que trata sobre a 
estrutura 
administrativa da 
PMF 

Secretaria de 
Assistência 

Social 
Setor estruturado X     X       

2 - implementação do 
plano municipal de 
educação permanente que 
contemple toda a rede 
socioassistencial 

Executar a 
programação do 
Plano Municipal de 
Educação 
Permanente, 
anualmente. 

Garantir a 
continuidade dos 
módulos 
introdutórios de 
nivelamento e 
aperfeiçoamento 

Recursos 
Financeiros e 
Ampliação da 
equipe 

Diretoria de 
Gestão do SUAS 

Percentual da 
Programação do 
Plano executada 

X   X X X X X 
Abrir vagas 
específicas para a 
rede 
socioassistencial 
privada 
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METAS E PRIORIDADES PARA 2022-2025 

GESTÃO DO SUAS 

  PRIORIDADE META 
AÇÃO/ 

ESTRATÉGIA 
Condições 

Necessárias 
Responsável 

INDICADORES/
PRODUTO 

RECURSOS PRAZO 

M
U

N
 

E
S

T
 

F
E

D
 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

GESTÃO 

1 - Regulamentação 
por meio de Decreto 
das receitas do 
Fundo Municipal de 
Assistência Social 

Aprovar Decreto de 
Regulamentação das 
Receitas, até 2022 

Elaborar minuta de 
Decreto 

Reuniões com o 
CMAS e a 
Secretaria de 
Orçamento  

Secretaria de 
Assistência 

Social 

Decreto 
aprovado e 
publicado 

 X     X       

2- Fortalecimento da 
equipe de gestão da 
Proteção Social 
Especial de Alta 
Complexidade 

Ampliar a equipe (2 
técnicos de nível superior 
do SUAS) e qualificar os 
profissionais, até 2023 

Chamamento de 
Concurso Público, 
conforme NOB RH 

Ampliação da 
equipe, conforme 

NOB RH 

Secretaria de 
Assistência 

Social 

Ampliação 
realizada. 

X     X X     

Capacitação da 
equipe  

Capacitação 
realizada. 

3 - Ampliação e 
expansão do 
cofinanciamento 
municipal à rede 
socioassistencial 
privada 

Aumentar no Orçamento 
os recursos do Projeto 
Atividade 2326 – 
Cofinanciamento da Rede 
Socioassistencial/ FMAS 
aprovado na LOA 

Ampliar os 
recursos 
aportados na LOA Ampliação do 

Orçamento 

Secretaria de 
Assistência 

Social 

Percentual de 
aumento nos 
recursos 
aportados no 
Projeto Atividade 
2326  

X     X X X X 
Expandir o número 
de entidades 
parceiras 
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METAS E PRIORIDADES PARA 2022-2025 
GESTÃO DO SUAS 

  PRIORIDADE META 
AÇÃO/ 

ESTRATÉGIA 
Condições 

Necessárias 
Responsável 

INDICADORES/
PRODUTO 

RECURSOS PRAZO 

M
U

N
 

E
S

T
 

F
E

D
 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

 

4 - Execução do Plano 
de Acompanhamento 
e Monitoramento da 
Rede 
Socioassistencial 

Visitar/acompanhar, 
anualmente, 100% das 
entidades conveniadas, 
até 2025 

Realizar visitas de 
acompanhamento 
e monitoramento  

Ampliação da 
equipe, conforme 
NOB RH 

Diretoria de 
Gestão do SUAS 

Percentual de 
entidades 
acompanhadas 
anualmente  

X     X X X X 

 

5 - Elaboração de 
Protocolos de 
Atendimento de todos 
os serviços 

Implantar Protocolos de 
Atendimento dos 
Serviços, até 2023 

Realizar reuniões 
conjuntas entre as 
Diretorias e 
respectivas 
equipes técnicas 
para estudo e 
discussão dos 
procedimentos e 
fluxos de 
atendimento 

Elaboração de 
calendário de 
reuniões 

Diretoria de 
Gestão do SUAS 

Protocolos 
implantados 

 X     X X     

 

6 – Implementar o 
percentual de 10% 
dos recursos do 
orçamento municipal 
para a política de 
Assistência Social 
instituídos pela Lei 
9863/2015 

Ampliar os recursos da 
Assistência Social, até 
2022 

Ampliar os 
recursos para a 
Assistência Social 

Ampliação de 
recursos aportados 
na LOA 

Diretoria de 
Gestão do SUAS 

Ampliação da 
execução das 
despesas 
relativas a 
política de 
assistência social 

X     X       
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METAS E PRIORIDADES PARA 2022-2025 
CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (2017, 2019 e 2021) 

  PRIORIDADE META 
AÇÃO/ 

ESTRATÉGIA 
Condições 

Necessárias 
Responsável 

INDICADORES/
PRODUTO 

RECURSOS PRAZO 

M
U

N
 

E
S

T
 

F
E

D
 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

Deliberações 
Conferências 

Participação dos 
usuários 

1 - Criar o Fórum Municipal de 
Usuários(as) de Florianópolis 
para ampliar e garantir a sua 
participação e representação 
na Política de Assistência 
Social e no controle social, 
viabilizando a sua manutenção. 
(2017) 

META ATENDIDA 
 

2 - Implantar os Conselhos 
Locais de Assistência Social. 
(2019), até 2025 

Plano de Educação 
Permanente para 
os trabalhadores 
dos Serviços. 

Plano de Educação 
Permanente 
elaborado pelo Setor 
de Educação 
Permanente e 
aprovado pelo CMAS 

Diretoria de 
Gestão do SUAS 

 

Conselhos locais 
instalados e em 
funcionamento, 
com expansão 
progressiva de 
25% a cada ano 

X  X X X X X 
3 - Instalar Conselhos Locais 
de Usuários nos CRAS e 
CREAS, na perspectiva dos 
serviços PAIF e PAEFI. E com 
garantia dos recursos de 
custeio incluídos no Plano 
Municipal de Assistência 
Social. (2021), até 2025 

Indicar pelo menos 
um Técnico de 
Referência por 
Conselho Local 

Chamamento de 
Concurso Público, 
conforme NOB RH 

Pelo menos um 
técnico de 
Referência em 
cada Conselho 
Local 

Elaborar 
cronograma de 
datas  para 
reuniões do 
Conselho local em 
sala coletiva. 

Espaço físico com 
equipamentos 
tecnológicos e 
estruturais 
adequados para 
reuniões com 
acessibilidade. 

Conselhos locais 
instalados e em 
funcionamento 
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METAS E PRIORIDADES PARA 2022-2025 

CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (2017, 2019 e 2021) 

  PRIORIDADE META 
AÇÃO/ 

ESTRATÉGIA 
Condições 

Necessárias 
Responsável 

INDICADORES/
PRODUTO 

RECURSOS PRAZO 

M
U

N
 

E
S

T
 

F
E

D
 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

Deliberações 
Conferências 

Participação dos 
usuários 

4 - Viabilizar estrutura e 
manutenção do Fórum 
Municipal de Usuários do 
SUAS de 
Florianópolis,disponibiliza
ndo recursos de custeio 
do FMAS, até 2025 

Garantir as 
condições 
objetivas para a 
participação dos 
usuários nas 
instâncias de 
controle social. 
 

Deslocamento, 
alimentação, 
acessibilidade e 
material 
didático/pedagógico 
 

Secretaria de 
Assistência Social 

Participação dos 
usuários 
participantes de 
espaços  de 
controle social 
versus o total de 
reuniões 
organizadas por 
ano 
 

X  X X X X X 

5 - Prever concessão do 
Benefício Transporte II, 
para todas as pessoas 
que participam de grupos 
de controle social, além 
de Lanche em todo Grupo 
realizado nos Serviços. 
(2019), até 2025 
6 - Planejar e executar 
Projetos de mobilização 
dos usuários para que 
esses sejam 
multiplicadores de 
informações que 
possibilitem acesso à 
direitos, preconizando a 
participação social de 
forma a estabelecer a 
cultura do controle social. 
(2019), até 2025 
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METAS E PRIORIDADES PARA 2022-2025 

CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (2017, 2019 e 2021) 

  PRIORIDADE META 
AÇÃO/ 

ESTRATÉGIA 
Condições 

Necessárias 
Responsável 

INDICADORES/
PRODUTO 

RECURSOS PRAZO 

M
U

N
 

E
S

T
 

F
E

D
 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

Deliberações 
Conferências 

Participação dos usuários 

7 - Ampliar / 
melhorar sistema de 
monitoramento e 
avaliação dos 
serviços com a 
participação dos 
usuários, através de 
pesquisa de 
satisfação, com o 
objetivo de melhorar 
os serviços e não 
punir os servidores. 
(2019) 

Criação dos 
Conselhos locais 

AÇÃO JÁ CONTEMPLADA NAS METAS 2 e 3 das Conferências Municipais 
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METAS E PRIORIDADES PARA 2022-2025 

CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (2017, 2019 e 2021) 

  PRIORIDADE META 
AÇÃO/ 

ESTRATÉGIA 
Condições 

Necessárias 
Responsável 

INDICADORES/
PRODUTO 

RECURSOS PRAZO 

M
U

N
 

E
S

T
 

F
E

D
 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

Deliberações 
Conferências 

Participação dos 
usuários 

8 - Realizar as 
Conferências em finais de 
semana para viabilizar a 
participação das pessoas 
que trabalham durante a 
semana. (2019) 

Encaminhar a 
demanda para 
comissão 
organizadora da 
conferência 

Análise da Comissão 
Organizadora da 
próxima Conferência 

CMAS 

Data de 
realização da 
Conferência 
 
Oferta de espaço 
para crianças 
 
 

x  x  x   

9 - Ofertar espaço para 
crianças, com pessoas 
cuidadoras, nas 
Conferências e Grupos de 
Controle Social, a fim de 
viabilizar maior 
participação das pessoas 
que têm filhos e/ou que 
são responsáveis por 
menores de idade e se 
veem impossibilitadas de 
participar por conta disto. 
(2019) 
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METAS E PRIORIDADES PARA 2022-2025 

CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (2017, 2019 e 2021) 

  PRIORIDADE META 
AÇÃO/ 

ESTRATÉGIA 
Condições 

Necessárias 
Responsável 

INDICADORES/
PRODUTO 

RECURSOS PRAZO 

M
U

N
 

E
S

T
 

F
E

D
 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

Deliberações 
Conferências 

Benefícios Eventuais 

10 - Efetivar a oferta 
de Benefícios 
Eventuais sob a 
lógica do direito 
socioassistencial, 
vinculados aos 
serviços previstos 
no Sistema Único de 
Assistência Social 
(SUAS), em 
consonância com a 
Resolução CMAS nº 
38/2016 que dispõe 
sobre a 
regulamentação dos 
Benefícios 
Eventuais. (2017) 

META EM ATENDIMENTO 
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METAS E PRIORIDADES PARA 2022-2025 

CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (2017, 2019 e 2021) 

  PRIORIDADE META 
AÇÃO/ 

ESTRATÉGIA 
Condições 

Necessárias 
Responsável 

INDICADORES/
PRODUTO 

RECURSOS PRAZO 

M
U

N
 

E
S

T
 

F
E

D
 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

Deliberações 
Conferências 

Benefícios Eventuais 

11 - Revisar e 
alterar a lei 
n.10.444/2018 com 
o objetivo de ampliar 
o acesso dos 
usuários aos 
benefícios 
eventuais, levando 
em consideração o 
critério de 
vulnerabilidade e 
eventualidade, e a 
garantia da equipe 
de referência 
conforme a 
Resolução CMAS n. 
38/2016. (2019) 

META EM ATENDIMENTO 
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METAS E PRIORIDADES PARA 2022-2025 
CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (2017, 2019 e 2021) 

  PRIORIDADE META 
AÇÃO/ 

ESTRATÉGIA 
Condições 

Necessárias 
Responsável 

INDICADORE
S/PRODUTO 

RECURSOS PRAZO 

M
U

N
 

E
S

T
 

F
E

D
 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

Deliberações 
Conferências 

Benefícios Eventuais 

12 - Revisar e alterar a Lei nº 
10.444/2018, que institui as 
normas para concessão de 
benefícios eventuais no 
âmbito da política municipal e 
encaminhar ao legislativo 
municipal nova redação 
adequada à Resolução 38 
aprovada pelo Conselho 
Municipal de Assistência 
Social- normatizando a 
concessão dos Benefícios 
Eventuais com participação 
do segmento de usuários e 
trabalhadores, não apenas 
pela gestão, como foi o caso 
da Lei n° 10.444/10/2018. 
(2019) 

META EM ATENDIMENTO 
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METAS E PRIORIDADES PARA 2022-2025 

CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (2017, 2019 e 2021) 

  PRIORIDADE META 
AÇÃO/ 

ESTRATÉGIA 
Condições 

Necessárias 
Responsável 

INDICADORES
/PRODUTO 

RECURSOS PRAZO 

M
U

N
 

E
S

T
 

F
E

D
 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

Deliberações 
Conferências 

Benefícios 
Eventuais 

13 - Garantir a integração 
entre serviços e 
benefícios por meio de 
recomposição e a 
ampliação das equipes, 
articulações coletivas, 
trabalho em rede, 
articulação intersetorial e 
discussão cotidiana com 
os usuários, através da 
implantação dos 
conselhos locais de 
assistência social, entre 
outras organizações de 
usuários. (2021) 

META CONTEMPLADA NO QUADRO BENEFÍCIOS/TRANSFERÊNCIA DE RENDA META 1 

 
 
 
 
 
 



271 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Avenida Gustavo Richard (Passarela Nego Quirido), nº 5000, 2º andar. Centro - CEP: 88020-212| Florianópolis | SC 

gabinetesemaspmf@gmail.com – Telefone (48) 3324-1415 R. 222 

 

METAS E PRIORIDADES PARA 2022-2025 

CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (2017, 2019 e 2021) 

  PRIORIDADE META 
AÇÃO/ 

ESTRATÉGIA 
Condições 

Necessárias 
Responsável 

INDICADORES/
PRODUTO 

RECURSOS PRAZO 

M
U

N
 

E
S

T
 

F
E

D
 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

Deliberações 
Conferências 

Serviços/Programas 

14 - Efetivar o 
ACESSUAS 
Trabalho e executar 
as ações de 
promoção da 
integração ao 
mundo do trabalho. 
(2017), até 2025 

Realizar oficinas 
de inserção ao 
mundo do trabalho 
Encaminhamentos 
para qualificação 
profissional 

Chamamento de 
Concurso Público  

Secretaria de 
Assistência 

Social  

Inserção dos 
usuários no 
mundo do 
trabalho 

   X X X X 

15 - Garantir 
financiamento para 
implantação de 
Residência Inclusiva 
e ILPI – Instituição 
de Longa 
Permanência do 
Idoso, conforme 
Tipificação Nacional 
dos Serviços 
Socioassistenciais 
regulamentando 
critérios para acesso 
e 100% pública. 
(2019), até 2025 

Articular com 
outras esferas 
para revisão da 
legislação 
referente aos 
serviços 
(COEGEMAS, 
CONGEMAS, CIB, 
CIT, CONSELHOS 
DE DIREITOS) 

Criação de um GT 
com participação de 
conselhos, 
trabalhadores, 
usuários, entre 
outros 

Secretaria de 
Assistência 

Social 

Acompanhar as 
discussões 
 

   X X X X 
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METAS E PRIORIDADES PARA 2022-2025 
CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (2017, 2019 e 2021) 

  PRIORIDADE META 
AÇÃO/ 

ESTRATÉGIA 
Condições 

Necessárias 
Responsável 

INDICADORES/PRO
DUTO 

RECURSOS PRAZO 

M
U

N
 

E
S

T
 

F
E

D
 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

Deliberações 
Conferências 

Serviços/ 
Programas 

16 - Fortalecer e 
qualificar os serviços 
socioassistenciais por 
meio do aumento da 
tecnologia (através da 
disponibilização de 
equipamentos como 
tablets, celulares, redes 
Wi-Fi, computadores 
nos CREAS, CRAS e 
outras unidades de 
atendimento) e da 
qualificação dos 
profissionais para 
atendimento aos 
usuários – com a devida 
e adequada assistência 
ao público, por meio de 
atendimento remoto 
acessível e atendimento 
presencial. (2021), até 
2025 

Elaborar o Plano 
de Educação 
Permanente para 
os trabalhadores 
dos Serviços. 

Plano de Educação 
Permanente 
elaborado pelo 
Setor de Educação 
Permanente e 
aprovado pelo 
CMAS 

Diretoria de 
Gestão do SUAS 

 

Plano de Educação 
Permanente 
executado com pelo 
menos 06 
capacitações anuais  

X X X X X X X 

Ampliar as equipes 
técnicas, conforme 
NOB RH 

Chamamento de 
Concurso Público 

Secretaria de 
Assistência 

Social 

Equipe Completa em 
todos os Serviços 

Disponibilizar 
estrutura física e 
tecnológica 

Espaço físico com 
equipamentos 
tecnológicos e 
estruturais 
adequados para 
reuniões com 
acessibilidade. 

Setores equipados 
com computadores 
em pleno 
funcionamento, 
acesso de internet 
compatível com os 
Programas utilizados 
na SEMAS 

Instituir o Setor de 
Gestão do 
Trabalho no 
âmbito do SUAS 

Criação do setor de 
Gestão do Trabalho 
na estrutura formal 
da Secretaria 

Estruturação do 
Setor com no 
mínimo: mesa de 
negociação e 
Recursos Humanos 
estruturados 
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METAS E PRIORIDADES PARA 2022-2025 

CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (2017, 2019 e 2021) 

  PRIORIDADE META 
AÇÃO/ 

ESTRATÉGIA 
Condições 

Necessárias 
Responsável 

INDICADORES/
PRODUTO 

RECURSOS PRAZO 

M
U

N
 

E
S

T
 

F
E

D
 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

Deliberações 
Conferências 

Serviços/Programas 

17 - Implementar o 
Serviço descrito na 
Tipificação Nacional 
dos Serviços 
Socioassistenciais 
de Proteção em 
Situação de 
Calamidade Pública 
e de Emergência 
com profissionais 
efetivos e com 
formação 
permanente. (2021), 
até 2025 

Elaborar o Plano 
Municipal de 
Ações 
Socioassistenciais 
para Situações de 
Calamidades 
Públicas e de 
Emergências 

Articulação da rede 
de políticas públicas 
e redes sociais para 
discussão e 
definição de 
competências 

Secretaria de 
Assistência 

Social  
 

Plano aprovado 
e em execução 

X X X X X X X 

Disponibilizar 
recursos 
financeiros, 
materiais e 
tecnológicos 

Credenciamento do 
Hotel 

 

Setores 
equipados com 
computadores 
em pleno 
funcionamento, 
acesso de 
internet 
compatível com 
os Programas 
utilizados na 
SEMAS 

Indicar 
profissionais para 
compor a Câmara 
Técnica 

deslocamento, 
alimentação, 
acessibilidade e 
material didático/ 
pedagógico 
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METAS E PRIORIDADES PARA 2022-2025 
CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (2017, 2019 e 2021) 

  PRIORIDADE META AÇÃO/ ESTRATÉGIA 
Condições 

Necessárias 
Responsável 

INDICADORES/
PRODUTO 

RECURSOS PRAZO 

M
U

N
 

E
S

T
 

F
E

D
 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

Deliberações 
Conferências 

Recursos Humanos 

18 - Garantir o cumprimento 
da Tipificação Nacional dos 
Serviços Socioassistenciais 
(Resolução CNAS nº 
109/2009), e das Resoluções 
CNAS Nº 34/2011 e CNAS Nº 
33/2011 (obedecendo a NOB-
RH/SUAS, especialmente no 
que se refere à equipe de 
servidores efetivos, garantida 
por meio de concurso público 
para a Secretaria Municipal 
de Assistência Social 
(equipes de referência, 
cadastradores, profissional 
intérprete de LIBRAS, 
educadores sociais, 
facilitadores de oficinas) 
excluindo qualquer 
possibilidade de voluntariado 
no planejamento, execução e 
condução dos serviços. 
(2017), até 2025 

Criação de GT com 
participação paritária entre 
governo e trabalhadores, 
com a participação da 
SDS, com atribuição de 
elaborar estudo da 
necessidade de Recursos 
Humanos em todos os 
serviços, com base no 
número de atendimentos/ 
acompanhamento, 
demanda reprimida, de 
acordo com NOB RH. 
 
Garantir participação dos 
técnicos de Gestão do 
SUAS na elaboração dos 
editais de Concurso 
Público para a SEMAS, 
buscando garantir técnicos 
de nível médio em função 
de intérprete de LIBRAS, 
cuidador, cadastrador e 
Orientador Social. 
 

GT para estudo da 
real necessidade de 
recursos humanos na 
composição das 
equipes dos serviços 
 
 
Comissão de 
Concurso Público com 
participação de 
técnicos da Gestão do 
SUAS 
 
Chamamento de 
Concurso Público, 
conforme NOB RH 
 
 

 Secretaria de 
Assistência 

Social 

Todos os Setores 
com equipe 
completa conforme 
NOB RH 
 
 
 
 
Cargos criados e 
efetivados com o 
chamamento de 
concurso público 

X X X X X X X 
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METAS E PRIORIDADES PARA 2022-2025 

CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (2017, 2019 e 2021) 

  PRIORIDADE META 
AÇÃO/ 

ESTRATÉGIA 
Condições 

Necessárias 
Responsável 

INDICADORES/
PRODUTO 

RECURSOS PRAZO 

M
U

N
 

E
S

T
 

F
E

D
 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

Deliberações 
Conferências 

Recursos 
Humanos 

19 - Possibilitar a 
acessibilidade em Língua 
Brasileira de Sinais 
(LIBRAS) das pessoas 
surdas, da audiodescrição 
para os(as) cegos(as), e o 
auxílio às pessoas não 
alfabetizadas nos espaços 
de controle social e em 
todos os 
equipamentos/serviços do 
SUAS, eliminando as 
barreiras da comunicação 
via ferramentas específicas 
ou profissionais de apoio, 
conforme a Lei nº 
13.146/2015 que institui a 
Lei Brasileira de Inclusão da 
Pessoa com Deficiência. 
(2017), até 2025 

Disponibilizar 
equipe técnica 
completa por 
equipamento 
conforme NOB RH 
 
 
Garantir 
participação dos 
técnicos de 
Gestão do SUAS 
na elaboração dos 
editais de 
Concurso Público 
para a SEMAS, 
buscandogarantir 
técnicos de nível 
médio em função 
de intérprete de 
LIBRAS, cuidador, 
cadastrador e 
Orientador Social. 

Chamamento de 
Concurso Público, 
conforme NOB RH 
 
 
 
 
 
Comissão de 
Concurso Público 
com participação de 
técnicos da Gestão 
do SUAS 

 
 
 
 
 
 
 

 Secretaria de 
Assistência 

Social 

Todos os 
Setores com 
equipe completa 
conforme NOB 
RH 
 
 
 
 
Cargos criados e 
efetivados com o 
chamamento de 
concurso público 

X X X X X X X 
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METAS E PRIORIDADES PARA 2022-2025 
CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (2017, 2019 e 2021) 

  PRIORIDADE META 
AÇÃO/ 

ESTRATÉGIA 
Condições 

Necessárias 
Responsável 

INDICADORES/
PRODUTO 

RECURSOS PRAZO 

M
U

N
 

E
S

T
 

F
E

D
 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

Deliberações 
Conferências 

Recursos Humanos 

20 - Ampliar as equipes 
de CRAS e CREAS de 
acordo com a dimensão 
e as demandas dos 
territórios. (2019), até 
2025 

Realizar 
chamamento de 
profissionais, 
conforme NOB RH 
 
 
Garantir a 
participação dos 
técnicos de 
Gestão do SUAS 
na elaboração dos 
editais de 
Concurso Público 
para a SEMAS, 
buscandogarantir 
técnicos de nível 
médio em função 
de intérprete de 
LIBRAS, cuidador, 
cadastrador e 
Orientador Social. 

Chamamento de 
Concurso Público, 
conforme NOB RH 
 
 
 
 
 
Comissão de 
Concurso Público 
com participação de 
técnicos da Gestão 
do SUAS 

 
 
 
 
 
 

 Secretaria de 
Assistência 

Social 

Todos os 
Setores com 
equipe completa 
conforme NOB 
RH 
 
 
 
 
Cargos criados e 
efetivados com o 
chamamento de 
concurso público 

X X X X X X X 

21 - Recompor as 
equipes dos Serviços 
Socioassistenciais 
através de concurso 
público, (inserindo no 
quadro de 
trabalhadores), com 
ênfase para as funções 
de cadastrador, 
intérprete de LIBRAS, 
advogado, orientador 
social, cuidador social, 
terapeuta ocupacional, 
entre outros cargos 
previstos na Política 
Nacional e não 
contemplados no 
município. (2019) 
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METAS E PRIORIDADES PARA 2022-2025 

CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (2017, 2019 e 2021) 

  PRIORIDADE META 
AÇÃO/ 

ESTRATÉGIA 
Condições 

Necessárias 
Responsável 

INDICADORES/
PRODUTO 

RECURSOS PRAZO 

M
U

N
 

E
S

T
 

F
E

D
 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

Deliberações 
Conferências 

Recursos Humanos 

22 - Recompor as 
equipes 
socioassistenciais 
conforme NOB RH 
por meio de 
concurso público 
inserindo as funções 
de cadastradores, 
advogados, 
interprete de libras e 
outros cargos 
previstos na Política 
Nacional de 
Assistência Social. 
(2021) 

Realizar 
chamamento de 
profissionais, 
conforme NOB RH 
 
 
Garantir a 
participação dos 
técnicos de Gestão 
do SUAS na  
elaboração dos 
editais de Concurso 
Público para a 
SEMAS, buscando 
garantir  técnicos de 
níveis médio em 
função de intérprete 
de LIBRAS, 
cuidador, 
cadastrador e 
Orientador Social. 

Chamamento de 
Concurso Público, 
conforme NOB RH 
 
 
Comissão de 
Concurso Público 
com participação de 
técnicos da Gestão 
do SUAS 

 Secretaria de 
Assistência 

Social 

Todos os 
Setores com 
equipe completa 
conforme NOB 
RH 
 
 
 
 
Cargos criados e 
efetivados com o 
chamamento de 
concurso público 

X X X X X X X 
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METAS E PRIORIDADES PARA 2022-2025 
CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (2017, 2019 e 2021) 

  PRIORIDADE META 
AÇÃO/ 

ESTRATÉGIA 
Condições 

Necessárias 
Responsável 

INDICADORES/
PRODUTO 

RECURSOS PRAZO 

M
U

N
 

E
S

T
 

F
E

D
 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

Deliberações 
Conferências 

Unidades Públicas 
Socioassistenciais 

23 - Construir 
equipamentos próprios 
referenciados 
territorialmente, com 
acessibilidade e 
capacidade para oferta de 
todos os serviços nos 
territórios de acordo com a 
Tipificação Nacional de 
Serviços Socioassistenciais 
(Resolução CNAS nº 
109/2009) e NOB-
RH/SUAS, observando as 
especificidades de cada 
Serviço, sua demanda, 
para funcionamento em 
horários noturno, finais de 
semana e feriados. (2017) 

Construir 
Unidade 

Levantamento de 
terrenos disponíveis 
no município 

Recurso 
Financeiro 

Secretaria de 
Assistência 

Social 
X X X X X X X 
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METAS E PRIORIDADES PARA 2022-2025 

CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (2017, 2019 e 2021) 

  PRIORIDADE META 
AÇÃO/ESTRATÉ

GIA 
Condições 

Necessárias 
Responsável 

INDICADORES/
PRODUTO 

RECURSOS PRAZO 

M
U

N
 

E
S

T
 

F
E

D
 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

Deliberações 
Conferências 

Unidades Públicas 
Socioassistenciais 

24 - Assegurar 
recursos financeiros 
para a adequação 
dos equipamentos 
de Assistência 
Social, com garantia 
de acessibilidade 
aos usuários com 
deficiência. (2019) 

Elaborar processo 
licitatório para 
manutenção 
predial e pequenos 
reparos com 
previsão de 
adequações para 
garantia de 
acessibilidade aos 
usuários com 
deficiência. 

Técnico de 
referência 

Setor 
Administrativo 

Financeiro 

Equipamentos 
com 
acessibilidade 
aos usuários 
com deficiência 
(25 
equipamentos) 

X X X X X X X 
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METAS E PRIORIDADES PARA 2022-2025 

CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (2017, 2019 e 2021) 

  PRIORIDADE META 
AÇÃO/ 

ESTRATÉGIA 
Condições 

Necessárias 
Responsável 

INDICADORES/
PRODUTO 

RECURSOS PRAZO 

M
U

N
 

E
S

T
 

F
E

D
 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

Deliberações 
Conferências 

Vigilância 
Socioassistencial 

25 - Implementar Sistema 
Informatizado que integre 
todos os Serviços e 
Benefícios da Rede 
Socioassistencial 
municipal, tendo em vista o 
atendimento integral das 
necessidades dos usuários 
e o fortalecimento da 
dignidade humana como 
perspectiva avessa ao 
processo de 
subalternização do usuário 
no acesso aos Serviços e 
Benefícios da política de 
Assistência Social, com 
implementação até 2º 
(segundo) semestre de 
2018. (2017) 

META ATENDIDA - PORTARIA Nº 051/SEMAS/2020 
(Institui o Sistema SAFI - Sistema de Acompanhamento da Família e do Indivíduo como sistema 

informatizado oficial da Secretaria Municipal de Assistência Social) 

 
 
 
 
 
 
 
 



281 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Avenida Gustavo Richard (Passarela Nego Quirido), nº 5000, 2º andar. Centro - CEP: 88020-212| Florianópolis | SC 

gabinetesemaspmf@gmail.com – Telefone (48) 3324-1415 R. 222 

METAS E PRIORIDADES PARA 2022-2025 

CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (2017, 2019 e 2021) 

  PRIORIDADE META 
AÇÃO/ 

ESTRATÉGIA 
Condições 

Necessárias 
Responsável 

INDICADORES/
PRODUTO 

RECURSOS PRAZO 

M
U

N
 

E
S

T
 

F
E

D
 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

Deliberações 
Conferências 

Vigilância 
Socioassistencial 

26 - Estruturar a 
Vigilância 
Socioassistencial no 
município de 
Florianópolis com 
profissionais de 
diversas áreas do 
conhecimento (Serviço 
Social, Psicologia, 
Antropologia, 
Sociologia...) estratégia 
fundamental para o 
reconhecimento das 
vulnerabilidades e 
riscos sociais 
qualificando as 
possibilidades de 
diagnóstico e análise 
socioterritorial. (2021), 
até 2025 

Ampliar equipe 
técnica, conforme 
NOB RH 

Chamamento de 
Concurso Público 

 
 
 

Secretaria de 
Assistência 

Social 

Estruturação do 
Setor com 
equipe completa. 

X X X X X X X 

Disponibilizar 
estrutura física e 
tecnológica 

Aquisição de 
computadores, 
softwares e demais 
equipamentos  
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METAS E PRIORIDADES PARA 2022-2025 
CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (2017, 2019 e 2021) 

  PRIORIDADE META 
AÇÃO/ 

ESTRATÉGIA 
Condições 

Necessárias 
Responsável 

INDICADORES/
PRODUTO 

RECURSOS PRAZO 

M
U

N
 

E
S

T
 

F
E

D
 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

Deliberações 
Conferências 

Financiamento 

27 - Incluir no PL nº 
16.469/2015 o artigo 
32º da Lei Municipal nº 
9.863/2015 (Lei que 
institui o SUAS em 
Florianópolis) que 
garante 10% (dez por 
cento) do orçamento 
municipal para a 
Política de Assistência 
Social. (2017), até 2025 

Articular com a 
Secretaria 
Municipal da 
Fazenda para 
retirada do valor 
da Tarifa Social da 
Função 08 
 
Ampliar os 
recursos da 
Assistência Social 
 
Expansão da 
equipe técnica de 
Gestão 

Ampliação de 
recursos aportados 
na LOA 
 
 
 Chamamento de 
Concurso Público, 
conforme NOB RH 

Secretaria de 
Assistência 

Social 

Ampliação da 
execução das 
despesas 
relativas a 
política de 
assistência social 
 
 
 
 
Equipe com no 
mínimo 3 
técnicos pr 
diretoria no 
âmbito da 
Gestão do SUAS 

X   X X X X 
28 - Garantir na Lei nº 
9.863/2015, de 17 de 
setembro de 2015, a 
obrigatoriedade de fixar 
no orçamento municipal 
o percentual mínimo de 
10% (dez por cento) de 
recursos próprios para 
a Política de 
Assistência Social, 
retirando-se deste 
percentual o valor 
destinado a Tarifa 
Social. (2019), até 2025 
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METAS E PRIORIDADES PARA 2022-2025 
CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (2017, 2019 e 2021) 

  PRIORIDADE META 
AÇÃO/ 

ESTRATÉGIA 
Condições 

Necessárias 
Responsável 

INDICADORES/
PRODUTO 

RECURSOS PRAZO 

M
U

N
 

E
S

T
 

F
E

D
 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

Deliberações 
Conferências 

Financiamento 

29 - Garantir no 
ORÇAMENTO Municipal e 
na LEI nº 9.863/2015, de 
17 de setembro de 2015, 
o percentual mínimo de 
10% (dez por cento) de 
recursos próprios para a 
Política de Assistência 
Social, não sendo 
computado neste 
percentual o valor 
destinado a Tarifa Social. 
(2021), até 2025 

Articular com a 
Secretaria 
Municipal da 
Fazenda para 
retirado do valor 
da Tarifa Social da 
Função 08 
 
Ampliar os 
recursos da 
Assistência Social 
 
Ampliar equipe 
técnica de Gestão, 
conforme NOB RH  

Ampliação de 
recursos aportados 
na LOA 
 
 
 Chamamento de 
Concurso Público 

Secretaria de 
Assistência 

Social 

Ampliação da 
execução das 
despesas 
relativas a 
política de 
assistência social 
 
 
 
 
Equipe com no 
mínimo 3 
técnicos por 
diretoria no 
âmbito da 
Gestão do SUAS 

X   X X X X 

30 - Garantir a execução 
financeira de 100% do 
orçamento aprovado na 
Lei Orçamentária Anual – 
LOA. (2019), até 2025 

31 - Garantir a execução 
financeira de 100% do 
orçamento aprovado na 
Lei Orçamentária Anual – 
LOA. (2021), até 2025 
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METAS E PRIORIDADES PARA 2022-2025 

CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (2017, 2019 e 2021) 

  PRIORIDADE META 
AÇÃO/ 

ESTRATÉGIA 
Condições 

Necessárias 
Responsável 

INDICADORES/
PRODUTO 

RECURSOS PRAZO 

M
U

N
 

E
S

T
 

F
E

D
 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

Deliberações 
Conferências 

Gestão 

32 - Assegurar que o 
referendado no item 
oitavo da X Conferência 
Municipal de Assistência 
Social de Florianópolis, 
que trata da eleição de 
servidor(a) efetivo(a) 
como coordenador, seja 
extensivo a todos os 
equipamentos e Serviços 
Socioassistenciais, com a 
participação dos usuários 
do Serviço. (2017), até 
2023 

Elaborar minuta de 
lei que institua as 
eleições de 
coordenadores de 
acordo com a 
NOB-RH/SUAS 
Assegurar a 
instituição do setor 
de Gestão do 
Trabalho 

Ampliação de 
equipe, conforme 
NOB RH 

Secretaria de 
Assistência 

Social 

Lei aprovada 
 
 
Eleição efetivada 

X     X X     
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METAS E PRIORIDADES PARA 2022-2025 
CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (2017, 2019 e 2021) 

  PRIORIDADE META 
AÇÃO/ESTRATÉ

GIA 
Condições 

Necessárias 
Responsável 

INDICADORES/
PRODUTO 

RECURSOS PRAZO 

M
U

N
 

E
S

T
 

F
E

D
 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

Deliberações 
Conferências 

Gestão 

33 - Revisar a Reforma 
Administrativa, 
contemplando: o retorno 
das Diretorias da 
Secretaria Municipal de 
Assistência Social – 
SEMAS cumprindo o 
estabelecido no Pacto de 
Aprimoramento de 
Gestão; a criação dos 
cargos de coordenação 
de serviços e de cargos 
de gestão; garantia do 
retorno dos Conselhos 
Setoriais e de Direitos, e 
a extinção das 
Superintendências. 
(2017), até 2023 

Criar: 
Diretoria de 
Financiamento do 
SUAS;  
Gerência de 
Gestão do 
Trabalho, 
garantindo a 
instituição da 
mesa de 
negociação; 

Elaborar projeto de 
lei para criação dos 
cargos atendendo o 
previsto na Política 
Nacional de 
Assistência Social 

Secretaria de 
Assistência 

Social  
 
 

Cargos criados 
 
Mesa de 
Negociação 
instalada 

X     X X     
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METAS E PRIORIDADES PARA 2022-2025 

CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (2017, 2019 e 2021) 

  PRIORIDADE META 
AÇÃO/ 

ESTRATÉGIA 
Condições 

Necessárias 
Responsável 

INDICADORES/
PRODUTO 

RECURSOS PRAZO 

M
U

N
 

E
S

T
 

F
E

D
 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

Deliberações 
Conferências 

Comunicação 

34 - Garantir o acesso 
à informação 
instituindo uma 
política municipal de 
comunicação do 
SUAS. (2019), até 
2023 

Elaborar Plano 
Municipal de 
Comunicação do 
SUAS 

Ampliação de 
recursos humanos, 
conforme NOB RH 

Secretaria de 
Assistência 

Social 

Plano elaborado, 
aprovado e em 
execução 

X     X X   
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METAS E PRIORIDADES PARA 2022-2025 

CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (2017, 2019 e 2021) 

  PRIORIDADE META 
AÇÃO/ 

ESTRATÉGIA 
Condições 

Necessárias 
Responsável 

INDICADORES
/PRODUTO 

RECURSOS PRAZO 

M
U

N
 

E
S

T
 

F
E

D
 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

Deliberações 
Conferências 

Deliberações 
Conferências 
2017 e 2019 

35 - Retomar as Resoluções da 11ª e 
12ª Conferências Municipais, em 
especial: recomposição das equipes 
dos serviços socioassistenciais 
através de concurso público; 
ampliação dos serviços considerando 
as dimensões e demandas dos 
diferentes territórios; aumento da 
tecnologia; ampliação do número de 
Conselhos locais; ampliação/melhoria 
do sistema de monitoramento e 
avaliação dos serviços com a 
participação dos usuários, através da 
disponibilização de pesquisas de 
satisfação; oferta de cursos 
profissionalizantes; financiamento 
para implantação de Residência 
Inclusiva e ILPI, conforme Tipificação 
Nacional dos Serviços 
Socioassistenciais. Regulamentando 
critérios para acesso e 100% pública. 
Visando implementar o que foi 
deliberado. (2021) 

META CONTIDAS NOS ITENS CORRESPONDENTES AS METAS ACIMA (metas 1 – 34) 
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METAS E PRIORIDADES PARA 2022-2025 
PLANO DECENAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (2016-2026) 

  META AÇÃO/ESTRATÉGIA 
Condições 

Necessárias 
Responsável 

INDICADORES/ 
PRODUTO 

RECURSOS PRAZO 

M
U

N
 

E
S

T
 

F
E

D
 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

Plano 
Decenal 

Universalizar os serviços e unidades de 
proteção social básica do SUAS, garantindo a 
manutenção e expansão com qualidade, até 
2025 

Participar dos 
espaços de 
deliberação. 

Garantia de 
participação dos 
Trabalhadores e 
gestores do SUAS nos 
espaços de deliberação 

Secretaria de 
Assistência 

Social 

Participação dos 
trabalhadores e 
gestores versus o 
total de reuniões/ 
encontros 

    X X  X X X 

Universalizar os serviços e unidades da 
Proteção Social Especial, com garantia de 
ofertas, municipais e, ou, regionais, até 2025 

Participar dos 
espaços de 
deliberação. 

Garantia de 
participação dos 
Trabalhadores e 
Gestores do SUAS nos 
espaços de deliberação 

Secretaria de 
Assistência 

Social 

Participação dos 
trabalhadores e 
gestores versus o 
total de reuniões/ 
encontros 

    X X  X X X 

Qualificar e alcançar 100% dos municípios com 
oferta do Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos, até 2025 

Ofertar Serviço de 
Convivência em todos 
os territórios de 
CRAS, garantindo a 
participação de pelo 
menos 50% de 
crianças do público 
prioritário 

Ampliação da Equipe 
técnica, conforme NOB 
RH 

Secretaria de 
Assistência 

Social 

Oferta do Serviço 
em todos os 
Territórios 
conforme 
Caderno de 
Orientações 
Técnicas  

X  X X  X X X 

Universalizar o acesso ao Benefício de 
Prestação Continuada – BPC, alcançando 7% 
da população idosa sem cobertura de 
segurança de renda (contributiva e não 
contributiva) e as pessoas com deficiência, 
conforme critérios estabelecidos na Lei 
Brasileira de Inclusão 

Não se aplica  
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METAS E PRIORIDADES PARA 2022-2025 

PLANO DECENAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (2016-2026) 

  META AÇÃO/ESTRATÉGIA 
Condições 

Necessárias 
Responsável 

INDICADORES/ 
PRODUTO 

RECURSOS PRAZO 

M
U

N
 

E
S

T
 

F
E

D
 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

Plano 
Decenal 

Aprimorar a gestão do SUAS, atualizando suas 
normativas, assim como do contínuo 
aprimoramento da gestão descentralizada, 
compartilhada, federativa, democrática e 
participativa; 

Não se aplica 
 

Consolidar o Cadastro Único para Programas 
Sociais na gestão do SUAS; 

Meta atendida e em aprimoramento em âmbito municipal 

Institucionalizar o vínculo SUAS, aprimorando a 
parceria com as Entidades e Organizações de 
Assistência Social Meta atendida e em aprimoramento em âmbito municipal 

Fortalecer as estratégias de erradicação do 
Trabalho Infantil em 100% dos municípios com 
incidência desta situação de desproteção social, 
até 2025 

Identificar e cadastrar 
as crianças e 
adolescentes em 
situação de trabalho 
infantil 

Realização de 
campanha e evento 
anual de sensibilização Secretaria de 

Assistência 
Social 

Pelo menos uma  
ação 

desenvolvida por 
ano com 

abrangência em 
todo o município. 

X X X X X X X Produção de materiais 
informativos sobre 
questões afetas ao 
trabalho infantil 
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METAS E PRIORIDADES PARA 2022-2025 
PLANO DECENAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (2016-2026) 

  META AÇÃO/ESTRATÉGIA 
Condições 

Necessárias 
Responsável 

INDICADORES/
PRODUTO 

RECURSOS PRAZO 

M
U

N
 

E
S

T
 

F
E

D
 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

Plano 
Decenal 

Fortalecer 100% dos conselhos e as 
conferências com os princípios e 
diretrizes emanadas de uma construção 
democrática e participativa, até 2025 

Garantir a participação dos 
usuários eleitos no CMAS 
com pagamento de diárias 
sempre que houver 
necessidade de participação 
em atividades que 
competem à função de 
Conselheiro 

Garantia de recursos 
financeiros 
 
 
Plano de Educação 
Permanente com 
capacitações 
específicas para os 
Conselheiros 
  
  

Secretaria de 
Assistência Social 

 
 
 

Percentual de 
recursos do IGD 
SUAS destinado 
ao fortalecimento 
do CMAS 
  
  
  

X  X X X X X 

Definir um valor monetário 
para garantir a 
acessibilidade nas 
atividades que compete à 
função de Conselheiro 

Ofertar Educação 
Permanente aos 
Conselheiros  eleitos 

Garantir  a execução de no 
mínimo 3% dos recursos do 
IGD SUAS conforme 
preconizado na Portaria 
MDS 754/2010 
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METAS E PRIORIDADES PARA 2022-2025 
PLANO DECENAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (2016-2026) 

  META 
AÇÃO/ 

ESTRATÉGIA 
Condições 

Necessárias 
Responsável 

INDICADORES/
PRODUTO 

RECURSOS PRAZO 

M
U

N
 

E
S

T
 

F
E

D
 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

Plano 
Decenal 

Ampliar e aprimorar as ações de capacitação e de 
formação com base nos princípios e diretrizes da 
Educação Permanente do SUAS, fomentando a Rede 
Nacional de Educação Permanente do SUAS, até 
2025 

Elaborar e 
Aprovar o Plano 
Municipal de 
Educação 
Permanente 

Instituição da 
Gestão do Trabalho 
no âmbito do SUAS 

Secretaria de 
Assistência 

Social  

Plano aprovado 
e em execução 

com pele menos 
06 capacitações 
executadas por 

ano  

    

X X X X X 
 Continuidade dos 
módulos 
introdutórios de 
nivelamento e 
aperfeiçoamento 

Efetivar o Núcleo 
Municipal de 
Educação 
Permanente 
instituído pelo 
Decreto N. 21096 
de 15/01/2020 

Composição do 
Núcleo  

Participação do 
Núcleo na 

elaboração e 
execução do 

Plano de 
Educação 

Permanente 

X 

  

X X X X X 
Agenda e 
andamento de 
reuniões 

Potencializar e fomentar a intersetorialidade, como 
estratégia de gestão, visando ampliar as ofertas da 
Assistência Social em integração com as Políticas de 
Educação, Saúde, Trabalho, Habitação, Cultura, 
Esporte, Direitos Humanos, Segurança Alimentar, 
Meio Ambiente, dentre outras, de modo a permitir o 
acesso aos direitos sociais básicos e a ampliação de 
oportunidades às famílias pobres e marcadas por 
vulnerabilidades e violação de direitos; 

Competências da Gestão Municipal 
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METAS E PRIORIDADES PARA 2022-2025 

PLANO DECENAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (2016-2026) 

  META 
AÇÃO/ 

ESTRATÉGIA 
Condições 

Necessárias 
Responsável 

INDICADORES/
PRODUTO 

RECURSOS PRAZO 

M
U

N
 

E
S

T
 

F
E

D
 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

Plano 
Decenal 

Identificar e possibilitar, a todas as crianças, 
adolescentes e jovens com deficiência fora da escola, 
de famílias inseridas no Cadastro Único, acesso e 
permanência no Sistema de Ensino, para além dos 
beneficiários do BPC, ampliando e aprimorando o 
Programa BPC na Escola; 

Não se aplica 

Identificar e apoiar no acesso ao mundo do trabalho, 
todos os jovens e adultos com deficiência, beneficiários 
do BPC e inscritos no Cadastro Único, aprimorando e 
ampliando o Programa BPC Trabalho; 

Não se aplica 

Instituir normativa específica para o Apoio Técnico, 
ancorada nos princípios da gestão compartilhada, 
descentralizada, democrática e participativa; 

Meta do Governo Federal 

Instituir a Política Nacional de Atenção às Pessoas em 
Situação de Dependência; 

Meta do Governo Federal  

Alcançar 80% dos profissionais efetivados na gestão 
pública da assistência social, até 2025 

Manter 
concursos 
públicos para 
ocupação dos 
cargos  

Todos os 
preenchimentos de 
cargos sejam por 
meio de 
chamamento de 
concurso público 

Secretaria de 
Assistência 

Social 

Todos os 
trabalhadores da 
equipe técnica 
sejam 
profissionais 
chamados por 
concurso público 

X   X X X X 
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METAS E PRIORIDADES PARA 2022-2025 
PLANO DECENAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (2016-2026) 

  META 
AÇÃO/ 

ESTRATÉGIA 
Condições 

Necessárias 
Responsável 

INDICADORES/
PRODUTO 

RECURSOS PRAZO 

M
U

N
 

E
S

T
 

F
E

D
 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

Plano 
Decenal 

Alcançar 100% dos Conselhos de Assistência 
Social com a participação dos trabalhadores e 
dos usuários na gestão e no controle social do 
SUAS. 

Meta atendida e em aprimoramento em âmbito municipal 

Erradicar as situações de acolhimento de 
crianças e adolescentes motivadas, 
exclusivamente, pela situação de pobreza de 
suas famílias, até 2025 

Ofertar Educação 
Permanente aos 
Conselheiros 
Tutelares, 
Judiciário e 
Ministério Público 

Inserir no Plano 
Municipal de Educação 
Permanente 
capacitações com 
temáticas específicas 
de acolhimento 
institucional  

Secretaria de 
Assistência 

Social  

Percentual de 
crianças e 
adolescentes 
acolhidas em 
função da 
situação de 
pobreza 

X  X X X X X 

Ampliar a participação dos entes federados no 
pagamento de profissionais do SUAS. 

Não se aplica 

Instituir parâmetros para a relação do SUAS 
com o Sistema de Justiça e Sistema de 
Garantia de Direitos, visando o estabelecimento 
de fluxos e protocolos de referenciamento e 
delimitação de competências, até 2023 

Realizar reuniões 
com o Sistema de 
Justiça e SGD 
para estudo e 
discussão dos 
procedimentos e 
fluxos de 
referenciamento e 
delimitação de 
competências 

Elaboração de 
calendário de reuniões 

Secretaria de 
Assistência 

Social 

Protocolos 
implantados 

X   X X   

Definir parâmetros para a participação dos 
entes federados no cofinanciamento do SUAS, 
considerando os serviços e de apoio à gestão. 

Não se aplica 
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METAS E PRIORIDADES PARA 2022-2025 

PLANO DECENAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (2016-2026) 

  META 
AÇÃO/ 

ESTRATÉGIA 
Condições 

Necessárias 
Responsável 

INDICADORES/
PRODUTO 

RECURSOS PRAZO 

M
U

N
 

E
S

T
 

F
E

D
 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

Plano 
Decenal 

Instituir a Política Nacional de Comunicação do 
SUAS. 

Não se aplica 

Instituir a Política Nacional de Regulação do 
SUAS 

Não se aplica 

Instituir o Sistema Nacional de Monitoramento do 
SUAS 

Não se aplica 

Assegurar que as receitas da política pública de 
assistência social e suas despesas com pessoal 
não sejam computadas para fins dos limites 
estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal 
– LRF. 

Meta do Governo Federal 

Revisar o Protocolo de Gestão Integrada de 
Serviços e Benefícios. 

Não se aplica 
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ANEXO I 
 
 
 
 

Deliberações das três últimas Conferências Municipais 

(2017-2019-2021) 
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RESOLUÇÃO Nº 16 de 11 de agosto de 2017 

 

Publica as deliberações da XI 

ConferênciaMunicipal de Assistência Social. 

 
 

 O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais e em Assembleia Geral Extraordinária de 11 de agosto de 2017, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Publicar as deliberações da XI Conferência Municipal de Assistência Social, realizada 

nos dias 18 e 19 de julho de 2017, no Centro de Cultura e Eventos da Universidade Federal 

de Santa Catarina – UFSC, com o Tema: “Garantia de Direitos no Fortalecimento do SUAS”. 

 Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data da sua aprovação. 

 

 

 

SOLANGE DA SILVA 

Presidente do CMAS 

 

 

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS 

Florianópolis 
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ANEXO RESOLUÇÃO CMAS Nº 16/2017 

 

 

 

PROPOSTAS APROVADAS NA PLENÁRIA FINAL DA 

XI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

Florianópolis, 19 de julho de 2017. 

 

 

 

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS 

Florianópolis 
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PRIORIDADES PARA O MUNICÍPIO: 

 

1 - Incluir no PL nº 16.469/2015 o artigo 32º da Lei Municipal nº 9.863/2015 (Lei que institui o 

SUAS em Florianópolis) que garante 10% (dez por cento) do orçamento municipal para a 

Política de Assistência Social. 

2 - Garantir o cumprimento da Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais 

(Resolução CNAS nº 109/2009), e das Resoluções CNAS Nº 34/2011 e CNAS Nº 33/2011 

obedecendo a NOB-RH/SUAS, especialmente no que se refere à equipe de servidores 

efetivos, garantida por meio de concurso público para a Secretaria Municipal de Assistência 

Social – SEMAS, (equipes de referência, cadastradores, profissional intérprete de LIBRAS, 

educadores sociais, facilitadores de oficinas) excluindo qualquer possibilidade de voluntariado 

no planejamento, execução e condução dos serviços. 

3 - Implementar Sistema Informatizado que integre todos os Serviços e Benefícios da Rede 

Socioassistencial municipal, tendo em vista o atendimento integral das necessidades dos 

usuários e o fortalecimento da dignidade humana como perspectiva avessa ao processo de 

subalternização do usuário no acesso aos Serviços e Benefícios da política de Assistência 

Social, com implementação até 2º (segundo) semestre de 2018. 

4 - Assegurar que o referendado no item oitavo da X Conferencia Municipal de Assistência 

Social de Florianópolis, que trata da eleição de servidor(a) efetivo(a) como coordenador, seja 

extensivo a todos os equipamentos e Serviços Socioassistenciais, com a participação dos 

usuários do Serviço. 

5 - Revisar a Reforma Administrativa, contemplando: o retorno das Diretorias da Secretaria 

Municipal de Assistência Social – SEMAS cumprindo o estabelecido no Pacto de 

Aprimoramento de Gestão; a criação dos cargos de coordenação de serviços e de cargos de 

gestão; garantia do retorno dos Conselhos Setoriais e de Direitos, e a extinção das 

Superintendências. 

6 - Efetivar o ACESSUAS – Trabalho e executar as ações de promoção da integração ao 

mundo do trabalho. 

7 - Construir equipamentos próprios referenciados territorialmente, com acessibilidade e 

capacidade para oferta de todos os serviços nos territórios de acordo com a Tipificação 

Nacional de Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS nº 109/2009) e NOB-RH/SUAS, 
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observando as especificidades de cada Serviço, sua demanda, para funcionamento em 

horários noturno, finais de semana e feriados. 

8 - Efetivar a oferta de Benefícios Eventuais sob a lógica do direito socioassistencial, 

vinculados aos serviços previstos no Sistema Único de Assistência Social (SUAS), em 

consonância com a Resolução CMAS nº 38/2016 que dispõe sobre a regulamentação dos 

Benefícios Eventuais. 

9 - Criar o Fórum Municipal de Usuários(as) de Florianópolis para ampliar e garantir a sua 

participação e representação na Política de Assistência Social e no controle social, 

viabilizando a sua manutenção. 

10 - Possibilitar a acessibilidade em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) das pessoas 

surdas, da audiodescrição para os(as) cegos(as), e o auxílio às pessoas não alfabetizadas 

nos espaços de controle social e em todos os equipamentos/serviços do SUAS, eliminando as 

barreiras da comunicação via ferramentas específicas ou profissionais de apoio, conforme a 

Lei nº 13.146/2015 que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. 

 

PRIORIDADES PARA O ESTADO: 

1 - Garantir e ampliar o Cofinanciamento do Estado – fortalecendo a Política de Assistência 

Social – dando ênfase ao repasse fundo a fundo, com extinção do Fundo Social e que todas 

as funções 08 – Assistência social do Estado que estão alocadas em outras Secretárias e 

Secretárias Regionais, que não executam a política de assistência social, sejam alocadas no 

Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS), com destaque para construção de CRAS e 

Centro Dia para pessoas idosas e com deficiência. 

2 - Criar uma agenda anual de capacitação permanente para os trabalhadores do SUAS, 

previamente disponibilizada aos municípios. 

3 - Estabelecer o custo médio dos Serviços e Benefícios Socioassistenciais para subsidiar a 

gestão compartilhada e responsabilidade de cofinanciamento dos entes federativos e um 

percentual mínimo para a Política de Assistência Social garantindo em LEI. 

4 - Possibilitar a acessibilidade em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) das pessoas surdas, 

da audiodescrição para os(as) cegos(as), e o auxílio às pessoas não alfabetizadas nos 

espaços de controle social e em todos os equipamentos/serviços do SUAS, eliminando as 

barreiras da comunicação via ferramentas específicas ou profissionais de apoio, conforme à 
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Lei nº 13.146/2015 que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Em 

que pese a peculiaridade das pessoas surdas, ofertar capacitação/sensibilização das(os) 

trabalhadoras(es) acerca das barreiras que àquelas enfrentam diariamente. 

 

PRIORIDADES PARA A UNIÃO: 

1 - Garantir e ampliar o cofinanciamento da União fortalecendo a política de Assistência 

Social. 

2 - Criar uma comissão de âmbito federal para assegurar que as receitas da Política de 

Assistência Social e suas despesas com pessoal não sejam computadas para fins dos limites 

estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei nº 101/2000). 

3 - Ampliar o valor da renda per capita para acesso aos benefícios de transferência de renda 

(Benefício de Prestação Continuada – BPC e Programa Bolsa Família – PBF) com a 

validação do estudo socioeconômico como instrumento para facilitar o acesso das famílias 

aos benefícios; manter o BPC vinculado ao salário mínimo. 

4 - Mobilizar e articular movimentos para revogar a Reforma Trabalhista (Lei Nº13.467/2017), 

a Lei que regulamenta a Terceirização (Lei nº 13.429/2017) e a Lei que regulamenta o PEC nº 

95/2016, que congela os investimentos em políticas públicas pelos próximos 20 (vinte) anos e 

não aprovar a Reforma da Previdência (PEC nº 287/2016) . 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



308 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Avenida Gustavo Richard (Passarela Nego Quirido), nº 5000, 2º andar. Centro - CEP: 88020-212| Florianópolis | SC 

gabinetesemaspmf@gmail.com – Telefone (48) 3324-1415 R. 222 

 
 

 

RESOLUÇÃO Nº 26 de 31 de outubro de 2019 

 

Publica as deliberações da 12ª Conferência 

Municipal de Assistência Social de Florianópolis – 

SC. 

 

OCONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições legais e 

regimentais e em Assembleia Geral Ordinária de 31 de outubro de 2019, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º -Publicar as deliberações da 12ª Conferência Municipal de Assistência Social 

de Florianópolis - SC, realizada nos dias 03 e 04 de outubro de 2019, no Auditório da 

Reitoria da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, com o Tema: 

“Assistência Social: Direito do povo, com Financiamento Público e Participação 

Social”. 

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data da sua aprovação. 

 

 

 

SÉRGIO LEANDRO DA SILVA 

Presidente do CMAS 

 

 

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS 

Florianópolis 
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ANEXO RESOLUÇÃO CMAS Nº 26/2019 

 

 

PROPOSTAS APROVADAS NA PLENÁRIA FINAL DA 

12ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 

 

 

 

Florianópolis, 04 de outubro de 2019. 

 

 

 

 

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS 

Florianópolis 
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PRIORIDADES PARA O MUNICÍPIO: 

 

EIXO 1: Assistência Social é um direito do cidadão e dever do Estado 

 1 –Ampliar as equipes de CRAS e CREAS de acordo com a dimensão e as demandas dos 

territórios. 

2 - Implantar os Conselhos Locais de Assistência Social. 

3 - Garantir o acesso à informação instituindo uma política municipal de comunicação do 

SUAS. 

4 - Ampliar / melhorar sistema de monitoramento e avaliação dos serviços com a participação 

dos usuários, através de pesquisa de satisfação, com o objetivo de melhorar os serviços e 

não punir os servidores. 

5 - Revisar e alterar a lei n.10.444/2018 com o objetivo de ampliar o acesso dos usuários aos 

benefícios eventuais, levando em consideração o critério de vulnerabilidade e eventualidade, 

e a garantia da equipe de referência conforme a Resolução CMAS n. 38/2016. 

 

EIXO 2: Política Pública tem que ter financiamento público 

1 - Assegurar recursos financeiros para a adequação dos equipamentos de Assistência 

Social, com garantia de acessibilidade aos usuários com deficiência. 

2 - Garantir a execução financeira de 100% do orçamento aprovado na Lei Orçamentária 

Anual – LOA. 

3 - Garantir na Lei nº 9.863/2015, de 17 de setembro de 2015, a obrigatoriedade de fixar no 

orçamento municipal o percentual mínimo de 10% (dez por cento) de recursos próprios para a 

Política de Assistência Social, retirando-se deste percentual o valor destinado a Tarifa Social. 

4 - Garantir financiamento para implantação de Residência Inclusiva e ILPI – Instituição de 

Longa Permanência do Idoso, conforme Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais 

– (Resolução CNAS nº 109/2009); regulamentando critérios para acesso e 100% pública. 

5 - Recompor as equipes dos Serviços Socioassistenciais através de concurso 

público,(inserindo no quadro de trabalhadores),com ênfase para as funções de cadastrador, 

intérprete de LIBRAS, advogado, orientador social, cuidador social, terapeuta ocupacional, 

entre outros cargos previstos na Política Nacional e não contemplados no município. 

 

EIXO 3: A participação popular garante a democracia e o controle da sociedade 

1 - Revisar e alterar a Lei nº 10.444/2018, que institui as normas para concessão de 

benefícios eventuais no âmbito da política municipal eencaminhar ao legislativo municipal 

nova redação adequada àResolução 38 aprovada pelo Conselho Municipal de Assistência 
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Social- normatizando a concessão dos Benefícios Eventuais com participação do segmento 

de usuários e trabalhadores, não apenas pela gestão, como foi o caso da Lei n° 

10.444/10/2018. 

2 - Prever concessão do Benefício Transporte II, para todas as pessoas que participam de 

grupos de controle social, além de Lanche em todo Grupo realizado nos Serviços. 

3 - Realizar as Conferências em finais de semana para viabilizar a participação das pessoas 

que trabalham durante a semana. 

4 - Ofertar espaço para crianças, com pessoas cuidadoras, nas Conferências e Grupos de 

Controle Social, a fim de viabilizar maior participação das pessoas que têm filhos e/ou que 

são responsáveis por menores de idade e se veem impossibilitadas de participar por conta 

disto. 

5 - Planejar e executar Projetos de mobilização dos usuários para que esses sejam 

multiplicadores de informações que possibilitem acesso à direitos, preconizando a 

participação social de forma a estabelecer a cultura do controle social. 

 

PRIORIDADES PARA O ESTADO : 

EIXO 1: Assistência Social é um direito do cidadão e dever do Estado 

1 - Aprovar Lei do SUAS para o Estado de Santa Catarina garantindo o percentual inicial de 

1% dos recursos próprios do Estado para a Política de Assistência Social. Ampliando esse 

percentual até 2025 para 3% e até 2030 para 5%. 

EIXO 2: Política Pública tem que ter financiamento público 

1 - Promulgar a lei de criação do Fundo Estadual de Assistência Social, considerando o texto 

original encaminhado à Assembleia Legislativa de Santa Catarina – ALESC,, garantido o 

repasse fundo a fundo, regular e automático por meio dos pisos de cofinanciamento. 

 

EIXO 3: A participação popular garante a democracia e o controle da sociedade 

1 - Fomentar e apoiar financeiramente os espaços de participação popular como fóruns, 

Conselhos Locais de Assistência Social, com garantia de capacitação para todos os 

participantes. 

 

PRIORIDADES PARA A UNIÃO : 

 

EIXO 1: Assistência Social é um direito do cidadão e dever do Estado 

1 - Ampliar o acesso ao Benefício de Prestação Continuada / BPC, através das seguintes 

mudanças: idade mínima para 60 anos e critério de renda para meio salário mínimo/per capta; 

bem como, manter a vinculação do benefício ao salário mínimo. 
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EIXO 2: Política Pública tem que ter financiamento público 

1 - Garantir financiamento especificamente dos serviços sócio assistenciais tipificados, com 

correção anual de valores, adequados ao seu custo real, e regularizar o repasse de recursos 

dos blocos de Serviços e IGD SUAS. 

 

EIXO 3: A participação popular garante a democracia e o controle da sociedade 

1 - Revogar o Decreto nº 9759/2019 do Governo Federal que extinguiu vários Conselhos de 

Direitos, prejudicando e cerceando a participação e o controle social, bem como,  garantir a 

continuidade dos espaços existentes. 
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Resolução Nº 16 de 26 de agosto de 2021 

 

 

Publica as deliberações da 13ª Conferência 

Municipal de Assistência Social de 

Florianópolis\SC. 

 

 

 

OCONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições 

legais e regimentais e em Assembleia Geral Ordinária, virtual, de 26 de agosto de 

2021, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º -Publicar as deliberações da 13ª Conferência Municipal de Assistência Social de 

Florianópolis, realizada entre os dias 02 e 06 de agosto, de forma virtual pela plataforma 

Zoom, com o tema: "Assistência Social: Direito do povo e Dever do Estado, com 

financiamento público, para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social". 

 

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data da sua aprovação. 

 

 

 

MILENE REGINA DOS SANTOS 

PRESIDENTE DO CMAS 

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS 

Florianópolis 
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ANEXO RESOLUÇÃO CMAS Nº 16/2021 

 

 

PROPOSTAS APROVADAS NA PLENÁRIA FINAL DA 

13ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FLORIANÓPOLIS 

 

 

 

 

 

Florianópolis, 06 de agosto de 2021. 

 

 

 

 

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS 

Florianópolis 
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PRIORIDADES PARA O MUNICÍPIO: 

 

1–Instalar Conselhos Locais de Usuários nos Centro de Referência de Assistência 

Social/CRAS e Centro de Referência Especializado de Assistência Social/CREAS, na 

perspectiva dos serviços do Proteção e Atendimento Integral às famílias/PAIF e o 

serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias/PAEFI. E com garantia 

dos recursos de custeio incluídos no Plano Municipal de Assistência Social. 

2 - Fortalecer e qualificar os serviços socioassistenciais por meio do aumento da 

tecnologia (através da disponibilização de equipamentos como tablets, celulares, 

redes Wi-Fi, computadores nos CREAS, CRAS e outras unidades de atendimento) e 

da qualificação dos profissionais para atendimento aos usuários – com a devida e 

adequada assistência ao público, por meio de atendimento remoto acessível e 

atendimento presencial. 

3 - Estruturar a Vigilância Socioassistencial no município de Florianópolis com 

profissionais de diversas áreas do conhecimento (Serviço Social, Psicologia, 

Antropologia, Sociologia...) estratégia fundamental para o reconhecimento das 

vulnerabilidades e riscos sociais qualificando as possibilidades de diagnóstico e 

análise socioterritorial. 

4 - Retomar as Resoluções da 11ª e 12ª Conferências Municipais, em especial: 

recomposição das equipes dos serviços socioassistenciais através de concurso 

público; ampliação dos serviços considerando as dimensões e demandas dos 

diferentes territórios; aumento da tecnologia; ampliação do número de Conselhos 

locais; ampliação/melhoria do sistema de monitoramento e avaliação dos serviços 

com a participação dos usuários, através da disponibilização de pesquisas de 

satisfação; oferta de cursos profissionalizantes; financiamento para implantação de 

Residência Inclusiva e ILPI – Instituição de Longa Permanência do Idoso, conforme 

Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais – (Resolução CNAS nº 

109/2009); Regulamentando critérios para acesso e 100% pública. Visando 

implementar o que foi deliberado. 

5 - Garantir a integração entre serviços e benefícios por meio de recomposição e a 

ampliação das equipes, articulações coletivas, trabalho em rede, articulação 
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intersetorial e discussão cotidiana com os usuários, através da implantação dos 

conselhos locais de assistência social, entre outras organizações de usuários. 

6 - Implementar o Serviço descrito na Tipificação Nacional dos Serviços 

Socioassistenciais de Proteção em Situação de Calamidade Pública e de Emergência 

com profissionais efetivos e com formação permanente. 

7 - Viabilizar estrutura e manutenção do Fórum Municipal de Usuários do SUAS de 

Florianópolis – FMU/SUAS, disponibilizando recursos de custeio do Fundo Municipal 

da Assistência Social e servidores concursados para a Câmara Técnica, a pedido do 

FMU/SUAS. 

8 - Garantir no ORÇAMENTO Municipal e na LEI nº 9.863/2015, de 17 de setembro 

de 2015, o percentual mínimo de 10% (dez por cento) de recursos próprios para a 

Política de Assistência Social, não sendo computado neste percentual o valor 

destinado a Tarifa Social. 

9 - Recompor as equipes socioassistenciais conforme NOB RH por meio de concurso 

público inserindo as funções de cadastradores, advogados, interprete de libras e 

outros cargos previstos na Política Nacional de Assistência Social. 

10 - Garantir a execução financeira de 100% do orçamento aprovado na Lei 

Orçamentária Anual – LOA. 

 

PRIORIDADES PARA O ESTADO : 

1 –Recompor a equipe técnica estadual de servidores efetivos, garantida por meio de 

concurso público, para permitir o adequado apoio técnico aos municípios e a 

capacitação permanente (com agenda anual) dos profissionais destes, dos usuários e 

de todos os agentes envolvidos, de acordo com a Política de Educação Permanente 

do Suas. 

2 - Garantir no orçamento estadual o percentual de 1% de recursos próprios para o 

SUAS, efetivando o repasse fundo a fundo, regular e automático por meio de pisos de 

cofinanciamento. 

3 - Fomentar e apoiar financeiramente os espaços de participação popular como 

fóruns, conselhos locais de assistência social com garantia de capacitação para todos 

os participantes (trabalhadores e usuários dos serviços do Estado e das entidades), 

inclusive garantir a equidade para o acesso a esses espaços. 

4 - Aprovar a Lei do SUAS para o Estado de Santa Catarina garantindo a efetivação 

dos direitos socioassistenciais e percentual inicial de 1% dos recursos próprios do 



317 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Avenida Gustavo Richard (Passarela Nego Quirido), nº 5000, 2º andar. Centro - CEP: 88020-212| Florianópolis | SC 

gabinetesemaspmf@gmail.com – Telefone (48) 3324-1415 R. 222 

Estado para a Política de Assistência Social, ampliando esse percentual até 2025 

para 3% e até 2030 para 5%. 

5 - Garantir o repasse de recursos próprios (bipartite) e apoio técnico as ações de 

gestão de risco e desastres. 

 

PRIORIDADES PARA A UNIÃO : 

1 -  Revogar o decreto 9759/2019 do Governo Federal que extinguiu vários Conselhos 

de Direito, prejudicando e cerceando a participação e o controle social, bem como 

garantir a continuidade dos espaços existentes. 

2 - Revogar as alterações no BPC, manutenção e aprimoramento do cadastro único 

nos CRAS, na básica, ou de forma física, não digital e realizado pelos municípios e 

fortalecimento e ampliação dos programas de transferência de renda, objetivando 

garantir os preceitos constitucionais e da PNAS e do SUAS.  

3 - Garantir o repasse de recursos (tripartite) e apoio técnico as ações de gestão de 

risco e desastres. 

4 - Revogar a Reforma Trabalhista, a Lei que regulamenta a Terceirização (Lei nº 

13.429/2017), Emenda Constitucional EC 95, que congelou os investimentos em 

políticas públicas pelos próximos 20 (vinte) anos e a Reforma da Previdência. 

5 - Assegurar que as receitas da Política de Assistência Social e suas despesas com 

pessoal não sejam computadas para fins dos limites estabelecidos tanto na Lei de 

Responsabilidade Fiscal – LRF quanto na EC 95/2016. 
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ANEXO II 
 
 
 
 

Central de Vagas 
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Implantação da Central de Vagas 

 

A Política de Assistência Social estabelece bases para garantia de proteção 

social para indivíduos e famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade ou 

risco social. Os atendimentos devem ocorrer em dois níveis: Proteção Social Básica e 

Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade.  

• Os serviços de Proteção Social Básica apoiam a família para que ela exerça a 

função protetiva de seus membros.  

• Os serviços de Proteção Social de Média Complexidade são destinados 

àqueles indivíduos cujos vínculos familiares e comunitários, embora esteja em risco, 

não foram rompidos.  

• os serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade são voltados 

aos indivíduos que se encontram sem referência familiar ou em situação de ameaça, 

necessitando serem retirados de seu núcleo familiar, sendo ofertado acolhimento.  

• Hoje o município de Florianópolis conta com 6 serviços tipificados de alta 

complexidade. 

Mediante a necessidade de centralizar e gerenciar as vagas de acolhimento 

institucional para crianças e adolescentes, moradores de rua e mulheres vítimas de 

violência doméstica, a Prefeitura Municipal de Florianópolis, através da Secretaria 

Municipal de Assistência Social, propõe a criação da Central de Vagas para compor a 

rede de serviços socioassistenciais vinculado a Diretoria de Proteção Social Especial 

e Gerência de Alta Complexidade.  

A Central de Vagas terá como finalidade mapear e centralizar as informações 

das vagas disponíveis nas instituições de acolhimento municipais, além de estudar e 

retomar o fluxo das casas ao qual elas foram criadas. 

O serviço Central de Vagas tem como objetivo centralizar e gerenciar as vagas 

dos acolhimentos institucionais, para otimizar e agilizar os encaminhamentos. 

Levando em consideração o perfil de cada acolhido, sua realidade e suas 

necessidades em contrapartida da casa que será acolhido. 
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Atribuições: 

• Mapear vagas disponíveis nas instituições de acolhimento; 

• Centralizar as informações sobre as vagas de acolhimento disponíveis 

nas casas; 

• Atender as demandas do Centro Pop, Resgate Social, Delegacia, 

Hospitais, CREMVI, bem como demais solicitações de vagas; 

• Otimizar os acolhimentos através da avaliação do perfil de cada 

indivíduo de acordo com a instituição de acolhimento. 

• Levantamento junto as casas das demandas; 

• Levantamento de materiais necessários para abertura de mais vagas; 

• Reorganização das casas para acolhimento de mais pessoas; 

• Reorganização das casas com relação a cama, mesa e banho. 

• Verificação de consertos necessários para implementação de novas 

vagas 

• criação de uma planilha de acompanhamento e direcionamento para 

cada casa; 

• Criação de relatórios para saber qual o fluxo de vagas que se tem por 

semana / mês e por cada casa de acolhimento; 

• Estudo sobre o melhor direcionamento das vagas, 

• Instituição de prazo para acolhimento, com regulamentação do benefício 

desacolhimento, e serviço de acolhimento em república.  

 
 
 

 

 



321 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Avenida Gustavo Richard (Passarela Nego Quirido), nº 5000, 2º andar. Centro - CEP: 88020-212| Florianópolis | SC 

gabinetesemaspmf@gmail.com – Telefone (48) 3324-1415 R. 222 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 
 
 
 
 

Repasse FMAS 
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REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

EXERCÍCIO 2020 
   

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 
   

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes 
   

Entidade 
Quantidade 

Parcelas 
Valor Repassado 

em 2020 

Associação Beneficente, Educacional Gente Amiga 12 R$ 150.531,20 

Associação de Amigos Solidários 12 R$ 112.898,40 

Associação de Pais e Amigos do Morro das Pedras 12 R$ 143.570,51 
Associação dos Amigos da Criança e Adolescente Morro do 
Mocotó 12 R$ 301.062,25 

Associação Evangélica Beneficente de Assistência Social 12 R$ 182.180,19 

Associação Promocional do Menor Trabalhador 13 R$ 263.963,20 

Casa da Criança do Morro da Penitenciária 12 R$ 206.980,40 

Casa São José 12 R$ 312.352,24 

Centro de Apoio a Formação do Ser 12 R$ 244.613,36 

Centro de Educação e Evangelização Popular 12 R$ 595.296,30 

Centro de Integração Familiar 12 R$ 94.082,00 

Centro de Valorização Humana, Moral e Social 12 R$ 206.980,40 

Conselho de Moradores do Saco Grande II 12 R$ 376.328,00 

Fundação Vidal Ramos 13 R$ 162.022,40 

Obras de Assistência Social Dom Orione de Capoeiras 13 R$ 228.674,40 

Seara Espírita Entreposto da Fé 12 R$ 301.062,40 

Subtotal  R$ 3.882.597,65 
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PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 
   

Habilitação e Reabilitação da Pessoa com Deficiência 

   

Entidade 
Quantidade 

Parcelas 
Valor Repassado 

em 2020 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 2 R$ 63.641,48 

Associação de Surdos Grande Fpolis 12 R$ 117.789,30 

Associação Catarinense para Integração do Cego 12 R$ 510.420,30 

Associação Florianopolitana de Deficientes Físicos 13 R$ 160.589,14 

Associação dos Pacientes Renais de SC 12 R$ 98.157,75 

Subtotal  R$ 950.597,97 
 

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTACOMPLEXIDADE 
   

Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes 

   

Entidade 
Quantidade 

Parcelas 
Valor Repassado 

em 2020 

Ação Social Missão 11 R$ 171.610,13 

Centro Cultural Escrava Anastácia  11 R$ 173.060,92 

Lar Recanto do Carinho 12 R$ 292.283,96 

Irmandade do Divino Espírito Santo 13 R$ 419.882,98 

Obras Sociais da Comunidade Paroquial de Coqueiros 12 R$ 377.890,56 

Sociedade Espírita de Recuperação, Trabalho e Educação  12 R$ 199.608,58 

Casa Lar Luz do Caminho 12 R$ 188.915,29 

Subtotal  R$ 1.823.252,42 
 

Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoa com Deficiência 
   

Entidade 
Quantidade 

Parcelas 
Valor Repassado 

em 2020 

Orionópolis Catarinense 12 R$ 341.992,92 

Subtotal  R$ 341.992,92 

 
Total R$ 6.998.440,96 
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ANEXO IV 
 
 
 
 

Entidades Inscritas CMAS 
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ENTIDADES, PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS  

INSCRITOS NO CMAS 

 

1)       Casa Lar Luz do Caminho – Inscrição Nº 001/2011 

Resolução Nº (foi deliberado em Assembléia Geral 29/09/11) 

Parecer CMAS Nº 001/2011 

Tipo de Serviço: Acolhimento Institucional, na modalidade abrigo institucional. 

Ano de fundação: 2010 

Presidente: Maurício Aurélio dos Santos 

Endereço: Rua Água Marinha, n°88 – Florianópolis 

CEP:88058-204 

Bairro: Ingleses 

CNPJ: 12.187.675/0001-70 

Telefone: 3206 -9519 /996324260/98447-7176 

Site:www.casalarluzdocaminho.com 

E-mail: casalarluzdocaminho@gmail.com/assistentesocial@casalarluzdocaminho.org 

 

2)       Associação Comunitária Amigos de Jesus – Inscrição Nº 002/2012 

Resolução Nº (foi deliberado em Assembléia Geral 02/04/2012) 

Tipo de Serviço: Acolhimento Institucional, na modalidade abrigo institucional. 

Parecer CMAS Nº 002/2012 

Ano de fundação: 07.07.2007 

Presidente: Ademar de Almeida 

Endereço: Servidão Leonardo da Vinci - n. 93 – Ingleses 

Bairro: Ingleses 

CEP: 88058-468 

Cidade/UF: Florianópolis - SC 

CNJP: 09.119.273/0001-24 

Telefone: 3371-0313/9963-0032 

E-mail: casadeacolhimentosementeviva@gmail.com/acaje.adm@gmail.com 
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3)    Associação Catarinense para Integração do Cego – ACIC – Inscrição Nº 

003/2012 

Resolução Nº 273, de 30 de outubro de 2012 

Tipo de Serviço: Habilitação e Reabilitação da pessoa com deficiência; Inserção ao 

mundo do trabalho; Assessoramento e defesa e garantia de direitos. 

Ano de Fundação: 1977 

Presidente: Henrique Sales Rosica 

Endereço: Rodovia Virgílio Várzea, 1300 

Bairro: Saco Grande II - Fpolis - SC 

CEP: 88032-000 

CNPJ: 83.598.136/0001-72 

Telefone: 3261-4506/3261-4510 

E-mail: servicosocial@acic.org.br/captrecursos@acic.org.br /presidencia@acic.org.br   

Web:www.acic.org.br 

 

4)       Conselho de Moradores do Saco Grande II - COMOSG – Inscrição Nº 

004/2012 

Resolução Nº 274, de 30 de outubro de 2012 

Tipo de Serviço: Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e 

Adolescentes de 06 a 15 anos. 

Ano de Fundação: 12.12.1980 

Presidente: Rosângela Amorim dos Anjos 

Endereço: Rodovia Virgílio Várzea, 1313 

Bairro: Saco Grande  - Fpolis – SC – Cep. 88032-001 

CNPJ: 75.398.297/0001-94 

Telefone: 3334-3057 – 9112-3647 

E-mail: ninaamorimdosanjos@hotmail.com - comosg@gmail.com 

 

5)  Legião da Boa Vontade - LBV – Inscrição Nº 005/2012 de SERVIÇOS 

SOCIOASSISTENCIAIS 

Resolução Nº 277, de 29 de novembro de 2012 

Tipo de Serviço: Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e 

Adolescentes; Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos. 

Ano de Fundação: 18.05.1970 
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Presidente: José de Paiva Netto 

Gerente Geral de Fpolis: Roseli Barbieri 

Endereço: Av. General Eurico Gaspar Dutra, 226 

Bairro: Estreito - Fpolis – SC – Cep. 88045-108 

CNPJ: 33.915.604/00022-41 

Telefone: 3271- 4300 e Fax: 3244-1490/99159-9888-Mariana Assistente Social 

E-mail: schimitz@lbv.org.br - lbv@selecao.org.br 

 

6)   Instituto de Audição e Terapia da Linguagem - IATEL – Inscrição Nº 006/2012 

(CANCELADA 21/02/2019) 

 Resolução Nº 278, de 29 de novembro de 2012 

Tipo de Serviço: Habilitação e Reabilitação da pessoa com deficiência; 

Assessoramento e defesa e garantia de direitos. 

Ano de Fundação: 1969 

Diretor Geral: Fernando A.M. Silveira 

Endereço: São Pio, N°106 

Bairro: Coqueiros - Fpolis – SC – Cep. 88080-030 

CNPJ: 75.506.295/0001-71 

Telefone/Fax: 3225-6955 

E-mail: iatel.org@gmail.com   aprileti@gmail.com 

 

7)       Casa da Criança do Morro da Penitenciária – Inscrição Nº 007/2013 

Resolução Nº 290, de 28 de fevereiro de 2013 

Tipo de Serviço: Convivência e Fortalecimento de vínculos de Crianças e 

Adolescentes de 06 a 15 anos da Proteção Social Básica. 

Ano de Fundação: 1988 

Presidente: Frei Evandro 

Endereço: Rua Álvaro Ramos, 320 / Serv. Casa da Criança, s/n 

Bairro: Trindade - Fpolis – SC – Cep. 88036-032 

CNPJ: 81.617.789/0001-26 

Telefone:  3333-0257 

E-mail: casadacriancamp@gmail.com - casadacriancamp@brturbo.com.br 
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8)       Associação Florianopolitana de Deficientes Físicos - AFLODEF – Inscrição 

Nº 008/2013 

Resolução Nº 291, de 28 de fevereiro de 2013 

Tipo de Serviço: Ações de inserção ao mundo do trabalho; Ações de 

assessoramento e defesa e garantia de direitos; Habilitação e reabilitação para 

pessoas com deficiência. 

Ano de Fundação: 15.04.1985 

Presidente: José Roberto Leal 048 8842-3938 

Endereço: Rua Rui Barbosa, Nº708 

Bairro: Agronômica – Fpolis – SC – Cep. 88025-301 

CNPJ: 78.827.177/0001-53 

Telefone e fax:  3228-3232/3228-2591/3228-5141 

E-mail: aflodef_social@yahoo.com.br; servicosocial02@aflodef.org.br 

 

9)       Ação Social Nossa Senhora da Glória ASCUNSEG – Inscrição Nº 009/2013 

Resolução Nº 299, de 25 de abril de 2013 

Tipo de Serviço: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Familiar e 

Comunitário para Idosos; Ações de Promoção da Integração ao Mundo do Trabalho 

no âmbito da assistência social. 

Ano de fundação: 28/07/1998 

Presidente: Jair Duarte 

Endereço: Rua Sergio Gil, n°792 – Florianópolis - SC 

Bairro: Balneário Estreito – Fpolis – SC - Cep. 88075-340 

CNJP: 79.023.263/0001-76 

Telefone: 3206-5135 

E-mail: ascunseg@yahoo.com.br ; pnsg@yahoo.com    

 

10)   Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE - Inscrição nº 

10/2013 

Resolução Nº 315, de 05 de setembro de 2013 

Tipo de Serviço: Habilitação e Reabilitação de Pessoas com Deficiência; Inclusão no 

Mundo do Trabalho; Assessoria, Defesa e Garantia de Direitos; Acolhimento 

Institucional – modalidade “Residência Inclusiva” para pessoas com deficiência. 

Ano de Fundação: 14.11.1977 
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Presidente: Elizabeth Teresa Donato das Neves 

Endereço: Rodovia Admar Gonzaga,2937, (Rod. SC 404) – Km 5, 2.937 

Bairro: Itacorubi - Fpolis –SC – Cep. 88034-001 

CNPJ: 83.933.192/0001-16 

Telefone/Fax: 3953-3000; FAX:3953-3020 

E-mail:apae@apaeflorianopolis.org.br ; 

geradm@apaeflorianopolis.org.br;avaliacao@apaeflorianopolis.org.br; 

secretaria@apaeflorianopolis.org.br 

Site:www.apaeflorianopolis.org.brbr 

 

11)   Associação Casa São José – - Inscrição nº 11/2013 

Resolução Nº 318, de 05 de setembro de 2013 

Tipo de Serviço: Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e 

Adolescentes, vinculado a Proteção Social Básica. 

Ano de fundação: 06/05/2013 

Presidente: Evandro Aparecido de Souza 

Endereço: Rua Marcus Aurélio Homem, n°366 – Florianópolis 

Bairro: Trindade - Serrinha 

CEP: 88040-440 

CNPJ: 18.093.657/0001-06 

Telefone: 3234-3800/48)98461-1215 

E-mail: casasaojose@gmail.com 

 

12)   Instituição de Caridade e Apoio ao Desamparado - ICAD – Inscrição nº. 

12/2013 

Resolução Nº 317, de 05 de setembro de 2013 

Tipo de Serviço: Acolhimento Institucional da Proteção Especial de Alta 

Complexidade. 

Ano de fundação: 27.10.2006 

Presidente: Osmarina Maria da Silva 

Endereço: Rua Antônio Damasco, 679 

Bairro: Ratones 

CEP: 88052-100 

Cidade/UF: Florianópolis - SC 
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CNJP: 08.429.871/0001-37 

Telefone: 3266-8866 

E-mail: cantinhodosidososratones@gmail.com 

 

13)   Instituto Padre Vilson Groh – Inscrição nº. 13/2013 

Resolução Nº 322, de 05 de setembro de 2013 

Tipo de Serviço: Assessoramento e Defesa e Garantia de Direitos. 

Ano de fundação: 21.01.2011 

Presidente: Vilson Groh 

Endereço: Rua Prefeito Tolentino de Carvalho, nº 01 

Bairro: Estreito 

CEP: 88075-530 

Cidade/UF: Florianópolis - SC 

CNJP: 13.188.828/0001-67 

Telefone: 3039-1828 

E-mail:  ivg@redeivg.org.br 

 

14)   Associação Novo Alvorecer – Inscrição nº. 14/2013 

Resolução Nº 329, de 26 de setembro de 2013 

Tipo de Serviço: Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças de 06 a 12 

anos, vinculado a Proteção Social Básica do SUAS. 

Ano de fundação: 19.02.1998 

Presidente: Luciane Vieira dos Santos Machado – 98402-1994 

Endereço: Servidão Manoel Ezidoro Araújo, N° 188 

Bairro: Coqueiros – Fpolis 

CEP: 88080-410 

Cidade/UF: Florianópolis - SC 

CNJP: 02.397.926/0001-98 

Telefone: 3240-1713 

E-mail:luciane.vsm@hotmail.com /esmelenita2011@hotmail.com (99942-3633) 

 

15)   Centro de Apoio à Formação Integral do Ser – CEAFIS – Inscrição nº. 

015/2013 

Resolução Nº 341, de 14 de novembro de 2013 
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Tipo de Serviço: Convivência e Fortalecimento de Vínculos Familiares e 

Comunitários para crianças e adolescentes, vinculado a Proteção Social Básica do 

SUAS. 

Ano de fundação: 06.01.1998 

Presidente: Dean Carlo Cardoso 

Endereço: Rua Jenoíno Pereira da Silva, 282 

Bairro: Jardim Atlântico – Fpolis - SC 

CEP: 88095-565 

Cidade/UF: Florianópolis - SC 

CNJP: 02.330.384/0001-36 

Telefone: 3240-7686 

E-mail:  ceafis.social@gmail.com /ceafisas.social@gmail.com 

monicamnpsi@yahoo.co.br/ceafisscfv@gmail.com 

 

16)   Irmandade do Divino Espírito Santo – IDES – Inscrição nº. 016/2013 

Resolução Nº 342, de 14 de novembro de 2013 

Tipo de Serviço: Acolhimento Institucional na modalidade de Abrigo Institucional para 

Crianças e Adolescentes, denominado como “Abrigo Lar São Vicente de Paulo”, 

Proteção Social Especial de Alta Complexidade. 

Ano de fundação: 17.08.1971 

Provedor: Paulo Teixeira do Valle Pereira 

Endereço: Rua Emílio Blum,124 

Bairro: Centro - Fpolis 

CEP: 88020-010 

Cidade/UF: Florianópolis - SC 

CGC: 82.508.649/0001-82 

Telefone: 3224-5008/32987126(coordenação – Bety) – (3298-7104 – Cibele) (3224-

5008 –Indianara) 

E-mail: coordenacao@ides-sc.org.br   

 

17)   Associação dos Amigos da Casa da Criança e do Ad. do Morro do Mocotó -

ACAM – Inscrição nº. 017/2013 

Resolução Nº 345, de 28 de novembro de 2013 
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Tipo de Serviço: Convivência e Fortalecimento de Vínculos Familiares e 

Comunitários para Crianças e Adolescentes, vinculado a Proteção Social do Sistema 

Único de Assistência Social – SUAS. 

Ano de fundação: 28.07.1998 

Presidente: Alessandro Balbi Abreu (99980-9638) 

Endereço: Rua 13 de maio, nº 149, fundos n°43 

Bairro: Prainha – Fpolis - SC 

CEP: 88020-230 

CGC: 00.924.300/0001-67 

Telefone: 3225-7498 / 3225 7546 

E-mail: acammocoto@brturbo.com.br   

 

18)   Sociedade Alfa Gente - SAG – Inscrição nº. 018/2013 (CANCELADA 

17/12/2015) 

Resolução Nº 350, de 13 de dezembro de 2013 

Tipo de serviço: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças 

e Adolescentes, vinculado a Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência 

Social 

Ano de fundação: 12.06.1978 

Presidente: Célia Terezinha de Souza Rocha 

Endereço: Rua Santos Saraiva, 840  Ed. Continental Center - sl. 114, 

Bairro: Estreito – Fpolis - SC 

CEP: 88070-100 

CGC: 83.598.748/0001-65 

Telefone: 3248-2745 / 9927 7652 (Ranusia) 

E-mail: alfagente@gmail.com 

 

19)   Filantropia Hildo Luiz de Souza – FHILHOS – Inscrição nº. 19/2013 

(CANCELADA 17/12/2015) 

Resolução Nº 352, de 13 de dezembro de 2013 

Tipo de serviço: Serviço de Acolhimento Institucional na modalidade de Abrigo 

Institucional para Crianças e Adolescentes, vinculado a Proteção Social Especial de 

Alta Complexidade. 

Ano de fundação: 13.12.1996 
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Presidente: Hildo Luiz de Souza 

Endereço: Serv. São Jorge Guerreiro, 86, Bairro: Monte Verde 

CEP: 88032-689 - Cidade/UF: Florianópolis - SC 

CNJP: 01.591.154/0001-68 

Telefone: 3233-1045 

E-mail: crechedohildo@hotmail.com 

 

20)   Centro Cultural Escrava Anastácia - CCEA – Inscrição nº. 020/2013 

Resolução Nº 351, de 13 de dezembro de 2013 

Tipo de Serviço: 1) Atendimento: 

a) Ações de Formação em Economia Solidária: Projeto – Proteção Social Básica; 

b) Rito de Passagem: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para 

Crianças e Adolescentes – Proteção Social Básica; 

c) Procurando Caminho – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para 

Adolescentes – Proteção Social Básica; 

d) Casa de Acolhimento “Darcy Vitória de Brito”: Serviço de Acolhimento Institucional, 

modalidade de Abrigo para crianças e Adolescentes – Proteção Social Especial de 

Alta Complexidade; 

e) Casa de Acolhimento de Monte Serrat: Serviço de Acolhimento Institucional, 

modalidade de Abrigo  Institucional para pessoas em situação de rua – Proteção 

Social Especial de Alta Complexidade; 

2) Assessoramento ou defesa e garantia de direitos. 

Ano de fundação: 08.06.1998 

Presidente: Ana Lúcia de Brito 

Endereço: Rua General Vieira da Rosa, 547, Bairro: Mont Serrat - Centro – Fpolis 

CEP:88020-420 (ou Rua Professor Tolentino de Carvalho, nº 01, Bairro: Estreito 

CEP: 88075-530 – Fone: 3224-1151) 

Cidade/UF: Florianópolis - SC 

CGC: 02.573.208/0001-25 

Telefone: 32241151/98404-5350 

E-mail: financeiro@ccea.org.br / falecom@ccea.org.br 

 

21)   Associação Evangélica Beneficente de Assistência Social - AEBAS - 

Inscrição nº 21/2014 
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Resolução Nº 06, de 27 de fevereiro de 2014 

Tipo de Serviço: Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e 

Adolescentes - Proteção Social Básica. 

Ano de Fundação: 24.11.2009 

Presidente: Carlos Otávio Scheick 

Endereço: Rua Pedro Cunha, 1031 

Bairro: Estreito - Fpolis – SC – Cep. 88070-500 

CNPJ: 83.932.608/0001-81 

Telefone :  3025-6622 Fax: 3024-6629 

E-mail: aebas@aebas.org /diretoria@aebas.org/ carini@aebas.org 

Web:www.aebas.com.br 

 

22)   Associação Beneficente São Dimas – ASBEDIM -  Inscrição nº 22/2014 

Resolução nº 20, de 15 de agosto de 2014 

Tipo de Serviço: Assessoramento e Defesa e Garantia de Direitos (Promoção da 

defesa de direitos já estabelecidos através de distintas formas de ação e reivindicação 

na esfera política e no contexto da sociedade, inclusive por meio da articulação com 

órgãos públicos e privados de defesa de direitos). 

Ano de Fundação: 25.02.1971 

Presidente: Márcia Mª de Oliveira da Veiga 

Endereço: Rua Delminda da Silveira, nº 960 

Bairro- Agronômica-  Fpolis -8825-500 

CNPJ: 83.935.379/0001-59 

Telefone: 3879- 2168/2107-2323 

E- mail: pastoralfloripa@yahoo.com.br 

 

23)   Fundação Nova Vida – Inscrição nº 23/2014 (CANCELADA 30/07/2020) 

Resolução nº 21, de 15 de agosto de 2014 

Tipo de Serviço: Concessão de Benefícios Eventuais. 

Ano de fundação: 2003. 

Presidente: Nicole Torret Moreira 

Endereço: Av. Irineu Bornhausen s/nº 

Bairro: Agronômica 

CEP: 88025-202 
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Cidade/UF: Florianópolis - SC 

CNJP: 83.159.392/0001-63 

Telefone: 3665-2220(telefone não existe) 

E-mail: fundacaonovavida@hotmail.com 

 

24) Ação Social e Cultural Nossa Senhora da Lapa – Inscrição nº 24/2014 

(CANCELADA 21/02/2019) 

Resolução nº 22, de 28 de agosto de 2014 

Tipo de Serviço: Acolhimento Institucional para adultos e famílias, na modalidade 

Abrigo Institucional, vinculado a Proteção Social Especial de Alta Complexidade do 

SUAS. 

Ano de fundação: 09.05.1990 

Presidente: Pe. Antônio Teixeira 

Endereço: Rua. Alberto Cavalheiro, 238 

Bairro: Ribeirão da Ilha 

CEP: 88064670 

Cidade/UF: Florianópolis – SC 

CNPJ: 82 101 924 /0001 – 49 

Telefone: 3337 – 5569 / 3237 – 3889 / Zito 991456634 

E-mail: peantteixeira@gmail.com 

/asengdedeus@hotmail.com/asengdedeus@hotmail.com /zito.nerto@gmail.com 

 

25)   Instituto Comunitário Grande Florianópolis – ICOM – Inscrição nº 25/2014 

Resolução nº 24, de 28 de agosto de 2014 

Tipo de Serviço: Assessoramento político, técnico, administrativo e financeiro; 

Sistematização e disseminação de projetos inovadores de inclusão cidadã, que 

possam apresentar soluções alternativas para enfrentamento da pobreza, a serem 

incorporadas nas políticas públicas. 

Ano de fundação: 25.11.2005 

Presidente: Lúcia Gomes Vieira Dellagnelo 

Endereço: Rua Victor Meirelles, nº 170, sl 203 

Bairro: Centro  

CEP: 88.010-440 

Cidade/UF: Florianópolis - SC 
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CNJP: 07.756.988/0001-62 

Telefone: 3222-5127 

E-mail: icomfloripa@icomfloripa.org.br 

 

26)   Obras Sociais da Comunidade Paroquial de Coqueiros - OSCOPAC – 

Inscrição nº 26/2014 

Resolução nº 23, de 28 de agosto de 2014 

Tipo de Serviço: Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, na 

modalidade Abrigo Institucional, vinculado a Proteção Social Especial de Alta 

Complexidade do SUAS. 

Ano de Fundação: 15.02.1989 

Presidente: Ana Apolônia Barcelos 

Endereço: Rua Vitor Silva, nº50 

Bairro: Capoeiras – Fpolis- SC – Cep. 88080-280 

CNPJ: 80.672.645/0001-00 

Telefone: 048 3028-9414 

E-mail: casalarcoqueiros@gmail.com 

 

27)   Centro de Integração Empresa Escola - CIEE – Inscrição nº 027/2015                                                                                                        

Resolução nº 22, de 26 de outubro de 2017.  

Tipo de Serviço:  I – Atendimento: 

a)       Promoção da Integração ao Mundo do Trabalho; 

b)       Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vículos para adolescentes de 15 a 

17 anos. 

II – Assessoramento:                                                                                                                                                         

a) Assessoramento político, técnico, administrativo e financeiro às entidades 

socioassistenciais. 

Ano de Fundação: 01.03.2001 

Presidente: Luiz Carlos Floriani 

Endereço: Rua Antônio Dib Mussi, 473 – Térreo 

Bairro: Centro – Fpolis- SC – Cep.  88015-110 

CNPJ: 04.310.564/0001-81 

Telefone: 3216-1400 

E-mail: servsocial@cieesc.org.br/assistentesocial@cieesc.org.br/gas@cieesc.org.br 
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Web:www.cieesc.org.br 

 

28)   Centro de Valorização Humana, Moral e Social – CEVAHUMOS – Inscrição 

nº 028/2015 de SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL 

Resolução nº 25, de 24 de setembro de 2015. 

Tipo de Serviço: Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e 

Adolescentes de 06 a 14 anos. 

Ano de Fundação: 25.05.2008 

Presidente:  Coronel Valmor Raimundo Machado 

Endereço:   Rua Joaquim Fernandes de Oliveira, n.º 78 

Bairro:  Abraão – Fpolis – 88085-170 

CNPJ: 85.116.853/0002-27 

Telefone: 3249-5457 - Fax:  3242-0592 

E-mail: cevahumos@cevahumos.org.br, cevahumospfs@gmail.com 

 

29)   Obras de Assistência Social Dom Orione de Capoeiras - OASDO – Inscrição 

nº 029/2015 

Resolução nº 30, de 24 de setembro de 2015 

Tipo de Serviço: Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e 

Adolescentes de 06 a 14 anos - Proteção Social Básica. 

Ano de Fundação: 24.09.1971 

Presidente: Padre José do Nascimento Ferreira da silva 

Endereço: Rua Dib Cherem, 2698 

Bairro: Capoeiras – Fpolis – SC – Cep. 88090-000 

CNPJ: 82.509.712/0001-03 

Telefone e Fax:  3365 3409/ 3248-3409 

E-mail: oasdocasc@gmail.com 

 

30)   Ação Social Paroquial dos Ingleses - ASPI – Inscrição nº 30/2015 

(CANCELADA 06/04/2017) 

Resolução nº 32, de 16 de outubro de 2015 

Tipo de Serviço: Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e 

Adolescentes - Proteção Social Básica. 

Ano de Fundação: 09.04.1997 
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Presidente: Rosette Rezende Mendes 

Endereço: Rua Sargento Maurílio Gonçalves Cabral, nº 23 

Bairro: Ingleses – Sítio Capivari- Fpolis – Cep. 88058-351 

CNPJ: 01.820.883/0001-49 

Telefone: 3365-1678 – Rosana/8432 9797 

E-mail: acaosocialingleses@hotmail.co 

 

31)   Centro de Educação e Evangelização Popular – CEDEP– Inscrição nº 

031/2015 

Resolução nº 35, de 16 de outubro de 2015. 

Tipo de Serviço:1) Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e 

Adolescentes – Proteção Social Básica – Oficina do Saber; 

2) Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes – 

Proteção Social Básica – Projeto Fênix; 

3) Ações de Promoção da Integração ao Mundo do Trabalho – Projeto Avançar 

Ano de Fundaçao: 28.04.1988 

Presidente: Maria Argentina Bastos Schlemper 

Endereço: Rua Frei Fabiano de Cristo s/nº 

Bairro: Monte Cristo - Fpolis – SC – Cep. 88090-490 

CNPJ: 80.669.740/0001-54 

Fone e Fax: 3244 7497/98447-7495 

E-mail:coordenacaogeral@cedep-floripa.org.br/cedep-flops@uol.com.br 

 

32)   Assistência Social São Luiz – Inscrição nº 032/2015 

Resolução nº 34, de 16 de outubro de 2015 

Tipo de Serviço: Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e 

Adolescentes – Proteção Social Básica. 

Ano de Fundação: 11.02.1970 

Presidente: Alvício Lino Thiesen 

Endereço: Rua Rui Barbosa, 01 

Bairro: Agronômica – Fpolis - SC – Cep. 88025-090 

CNPJ: 83.900.811/0001-76 

Telefone: 3228-3527ramal 24 ou 25 
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Email: reginapanceri@gmail.com/finaceiro@saoluiz.org.br/ 

projetoesperanca@saoluiz.org.br 

  

33)   Sociedade Espírita Obreiros da Vida Eterna - SEOVE – Inscrição nº 

033/2015 

Resolução nº 37, de 17 de outubro de 2015 

Tipo de Serviço:  Acolhimento Institucional para idosos – Proteção Social alta 

Complexidade. 

Ano de Fundação: 15.02.1974 

Presidente: Hercílio Teske 

Endereço: Av. Pequeno Príncipe, 721 – 

Bairro: Campeche - Fpolis- SC – Cep.  88063-000 

CNPJ: 82.898.230/0001-84 

Telefone: 048 3237-4123 Fax:3237-4896 

E-mail: servicosocial@seove.org.br   

contato@seove.org.br/presidencia@seove.org.br/ administracao@seove.org.br     

 

34) Sociedade Espírita de Recuperação, Trabalho e Educação - SERTE – 

Inscrição n° 034/201 

Resolução n° 38, de 16 de outubro de 2015. 

Tipo de Serviço: Acolhimento Institucional para Crianças e Acolhimento Institucional 

para Idosos, vinculado a Proteção Social Especial de Alta Complexidade do SUAS. 

Ano de Fundação: 31.12.1969 

Presidente: Regina Gonzaga de Sampaio 

Endereço: Rua Leonel Timóteo Pereira, 604 

Bairro: Cachoeira do Bom Jesus - Fpolis-  SC – Cep. 88056-300 

CGC: 83.886.648/0001-34 

Telefone e Fax: 3215-0200/32150222 

E-mail: serte@serte.org.br servicosocial.lv@serte.org.br 

Site:www.serte.org.br 

 

35)   Lar Fabiano de Cristo - LFC – Inscrição n° 035/2015 de SERVIÇO 

SOCIOASSISTENCIAL 

Resolução n° 36, de 16 de outubro de 2015. 
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Tipo de Serviço: Serviço deConvivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças, 

Adolescentes e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos. 

Ano de Fundação: 07.03.1974 

Presidente: Cátia Gomes Brunichili 

Endereço: Rua Frei Fabiano de Cristo, 180 

Bairro: Capoeiras – Fpolis – SC – CEP. 88090-490 

CNPJ: 33.948.381/0077-92 

Telefone e Fax: 3244-3790 

E-mail: andrea.zapelini@lfc.org.br   catia.gomes@lfc.org.br 

 

36) Grupo de Apoio e Prevenção da AIDS - GAPA – Inscrição n° 036/2015 

(CANCELADA PELA RESOLUÇÃO Nº. 47 de 18 de agosto de 2016) 

Resolução n° 40, de 16 de outubro de 2015. 

Tipo de Serviço: Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes vinculada a 

Proteção Social Especial de Alta Complexidade. 

Presidente: Alexandre da Cunha dos Santos 

Endereço: Rua Felipe Schmidt, 882 - DSP ou cx.p.3311-88.010-002/ Lar Recanto do 

Carinho - Rua Rui Barbosa, n°810-Agronômica 

Bairro: Centro - Fpolis – SC - Cep. 88010-002 

CNPJ/MF: 80.152.358/0001-79 

Telefone e Fax: 3225 4895 / 3222 1510 (Catarina – Assistente Social) 

E-mail – gapasc@hotmail.com - recanto.social@yahoo.com.br   

helenadogapa@gmail.com 

 

37) Ações Sociais Amigos Solidários – Inscrição n° 037/2015 

Resolução n° 39, de 16 de outubro de 2015.     

Tipo de Serviço: Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e 

Adolescentes – Proteção Social Básica. 

Ano de Fundação:13/09/2007 

Presidente: Juliana Cunha (99609-2402) 

Endereço: Avenida Luiz Boiteaux Piazza nº 1302 

Bairro: Cachoeira do Bom Jesus- Fpolis – SC- Cep. 88056-000 

CNPJ: 09.072.503/0001-47 

Telefone: 99999-8270(Aline) (Serviço Social 98915-5889) 
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E-

mail:asas.coordena@gmail.com/asas.presidente@gmail.com/asas.servicosocial@gm

ail.com    

Site:www.asas.org.br 

 

38) Associação Beneficente, Educacional e Assistencial “Gente Amiga” – 

Inscrição n° 038/2015 

Resolução n° 42, de 16 de outubro de 2015. 

Tipo de Serviço: Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e 

Adolescentes – Proteção Social Básica. 

Ano de Fundação: 24.09.2004 

Presidente: Ana Luzia Gonzaga 

Endereço: Rua Antônio Carlos Ferreira, 1.175 

Bairro: Agronômica- Fpolis - 88025-211 

CNPJ: 07.004.037/0001-37 

Telefone: 3223-6553 

Email: genteamiga@gmail.com – contato@genteamiga.org.br 

Site:www.genteamiga.org.br 

 

39) Fundação Catarinense de Assistência Social – FUCAS - Inscrição n° 

039/2015 

Resolução n° 51, de 29 de outubro de 2015. 

Tipo de Serviço: Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e 

Adolescentes – Proteção Social Básica. 

Ano de Fundação: 01.04.2009 

Presidente: Clênio Roberto Klein 

Endereço: Av. Governador Ivo Silveira, 1015 

Bairro: Capoeiras – Fpolis – SC – Cep. 88085-000 

CNPJ/MF: 83.477.901/0001-04 

Telefone: 0483952-6900 /39526960/39526960 

Email: 

financeiro@fucas.org.br/administrativo1@fucas.org.br/asocial@fucas.org.br 

 

40) Fundação Vidal Ramos - FVR – Inscrição n° 040/2015 
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Resolução n° 52, de 29 de outubro de 2015. 

Tipo de Serviço: Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Criançase 

Adolescentes – Proteção Social Básica. 

Ano de Fundação: 31.12.1969 

Presidente: Celso Francisco Ramos Fonseca 

Endereço: Rua Victor Konder, 321 

Bairro: Centro - Fpolis - SC- Cep. 88015-400 

CGC:  83.886.556/0001-54 

Telefone e Fax:  3304-3533/98821-2030 

E-mail: fundvidalramos@gmail.com 

 

41) Centro de Solidariedade Humana - CSH – Inscrição n° 41/2015 

Resolução n° 53 de 29 de outubro de 2015 

Tipo de Serviço: 1) Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Adultos – 

Proteção Social Básica do SUAS; 

2) Benefício Socioassistencial – auxílio alimentação, vinculado a Proteção Social do 

SUAS. 

Ano de Inscrição: 21.09.2004 

Presidente: Rafaela de Souza Arceno Albartani 

Endereço: Rua Afonso Pena, 782 

Bairro: Capoeiras - Fpolis- SC – Cep. 88070-500 

CNPJ: 07.009.433/0001-57 

Telefone:3025 0300/3207-8821 

E-mail: cshconectado@gmail.com  

Site:www.csh.org.br 

 

42) Federação das APAES de SC – Inscrição n° 42/2015 

Resolução n° 54 de 29 de outubro de 2015 

Tipo de serviço: Assessoramento e defesa e garantia de Direito. 

Ano de Fundação: 01.02.1993 

Presidente: Lorena Starke Schmidt 

Endereço: Rua Felipe Schmidt, 303, sala 809 

Bairro: Centro – Fpolis – SC 

 Cep 88010-903 



343 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Avenida Gustavo Richard (Passarela Nego Quirido), nº 5000, 2º andar. Centro - CEP: 88020-212| Florianópolis | SC 

gabinetesemaspmf@gmail.com – Telefone (48) 3324-1415 R. 222 

CGC: 95.815.635/0001-53 

Telefone: 048 3333-6619 

E-mail: federacao@apaesc.org.br   

 

 

 

43) Associação Atlética Esportiva, Infantil Vento Sul – Inscrição n° 43/2015 

(CANCELADA 21/02/2019) 

Resolução n° 55 de 29 de outubro de 2015 

Tipo de Serviço: Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Criançase 

Adolescentes – Proteção Social Básica do SUAS. 

Presidente: José Adelino Correia 048 9603-2211 

Endereço: Rua Servidão da Felicidade n°327 

Bairro: Caeira do Saco dos Limões – Fpolis – SC – Cep. 88.045-398 

CNPJ: 05.928.630/0001-44 

Telefone: 048 3333-6625 

E-mail: genecisalvadego@hotmail.com 

 

44) Grupo de Trabalho Comunitário Catarinense – GTCC – Inscrição n° 44/2015 

(CANCELADA 21/02/2019) 

Resolução n° 56 de 13 de novembro de 2015 

Tipo de Serviço: Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Criançase 

Adolescentes – Proteção Social Básica do SUAS. 

Ano de Fundação: 13.12.1995 

Presidente: Santiago Ocampo Fernandez 

Endereço: Servidão Luiz Zilli, nº 108 

Bairro: Prainha – Fpolis - SC – Cep. 88020-270 

CGC: 00.960.677/0001-71 

Telefone: 9963-9678 (Adilson) 

E-mail: adilson@elase.com.br 

 

45) Conselho Comunitário do Pantanal – Inscrição n° 45/2015 (CANCELADA 

21/02/2019) 

Resolução n° 57 de 13 de novembro de 2015 
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Tipo de Serviço: Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Criançase 

Adolescentes – Proteção Social Básica do SUAS. 

Ano de Fundação: 31.03.1982 

Presidente: Fabrício Antonio Raupp 

Endereço: Rua Deputado Antônio Edu Vieira, 968 

Bairro: Pantanal - Fpolis – Cep. 88040-000 

CNPJ: 75.861.443/0001-76 

E-mail: ccpan.ccpan@gmail.com 

Telefone: 3234-4148 ( não existe) 

 

46) Instituto Guga Kuerten – Inscrição n° 46/2015 

Resolução n° 58 de 13 de novembro de 2015 

Tipo de Serviço:1) Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Criançase 

Adolescentes – Proteção Social Básica do SUAS; 

2) Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Adultos - Proteção Social Básica do 

SUAS. 

Ano de Fundação: 17/08/2000 

Presidente: Alice Thummel Kuertem 

Endereço: Avenida Madre Benvenuta, 1168, sala 201 

Bairro: Santa Mônica - Fpolis – 88035-000 

CNPJ: 04.003.206/0001-26 

Telefone: 3331 4631 / 9167 8088 Alice/ Larissa 3331-4618 

FAX: 3331 4629 

E-mail: igk@guga.com.br 

 

47) Instituto Engevix – Inscrição n° 47/2015 (CANCELADO 06/04/2017) 

Resolução n° 59 de 13 de novembro de 2015 

Tipo de Serviço: Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Criançase 

Adolescentes – Proteção Social Básica do SUAS; 

Ano de fundação: 24.01.2005 

Presidente: José Antunes Sobrinho 

Endereço: Rua Major Costa, 517 

Bairro: Centro 

CEP: 88020-400 
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Cidade/UF: Florianópolis – SC 

CNJP: 07.186.823/0001-00 

Telefone: 3225-2044 

E-mail: institutoengevixfln@engevix.com.br 

 

48) Ação Social Arquidiocesana - ASA – Inscrição n° 48/2015 

Resolução n° 60 de 13 de novembro de 2015 

Tipo de serviço: Assessoramento e defesa e garantia de Direito. 

Ano de Fundação: 25.04.1972 

Presidente: Luiz Paulo de Campos 

Endereço: Rua Esteves Junior, 447 

Bairro: Centro - Fpolis – SC – Cep. 88015-130 

CNPJ: 83.892.828/0001-29 

Telefone: 3224-8776 

E-mail: asa.arquifln@gmail.com/asa.social@gmail.com   

Web:www.arquifloripa.org.br 

 

49) Associação de Pais e Amigos da Criança e do Adolescente - APAM Morro 

Pedras - Inscrição n° 49/2015 

Resolução n° 61 de 13 de novembro de 2015 

Tipo de Serviço: Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Criançase 

Adolescentes – Proteção Social Básica do SUAS; 

Ano de Fundação: 02.01.1990 

Presidente: Suzielem Silveira de Souza Giacomoni 

Endereço: Rua Francisco José Vieira, 200 

Bairro: Morro das Pedras – Fpolis - SC – Cep. 88066-030 

CNPJ: 81.617.433/0001-92 

Telefone: 048 3237-9058 

E-mail: apampedras@yahoo.com.br/magaly@gmail.com 

 

 50) SEARA Espírita Entreposto da Fé – SEEDE – Inscrição n° 50/2015 

Resolução n° 63 de 13 de novembro de 2015 

Tipo de Serviço: Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Criançase 

Adolescentes – Proteção Social Básica do SUAS; 
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Ano de Fundação: 26.09.1990 

Presidente: Zeferino Pedro Sachet 

Endereço: Servidão Marcelino Gonçalvez, n°71 

Bairro: Monte Verde – Fpolis – SC – Cep. 88.032-679 

CGC: 82.102.468/0001-51 

Telefone e Fax: 3238-6012/3238-1040 

Web:www.seede.org.br 

E-mail: seede@brturbo.com.br 

 

51)   Associação Irmão Joaquim – Inscrição nº51/2015 de SERVIÇO 

SOCIOASSISTENCIAL 

Resolução nº 65, de 26 de novembro de 2015 

Tipo de Serviço: Acolhimento Institucional para Idosos. 

Ano de fundação: 27.07.1967 

Presidente: Hipólito do Vale Pereira Neto 

Endereço: Av. Mauro Ramos, 901 

Bairro: Centro 

CEP: 88020-301 

Cidade/UF: Florianópolis – SC 

CNJP: 83.885.210/0001-31 

Telefone: 3222-7544 

E-mail: asilo@hospitalcarloscorrea.com.br 

 

52)   Associação Caminhos para a Vida – Inscrição nº 52/2015 

Resolução nº 66, de 26 de novembro de 2015 

Tipo de Serviço: Ações de habilitação e reabilitação da Pessoa com Deficiência – 

Proteção Social Especial de Média Complexidade. 

Ano de fundação: 06.05.2005 

Presidente: Maria Elizabeth Sandri Coutinho 

Endereço: Rua Alba Dias Cunha, 106 

Bairro: Trindade 

CEP: 88040-560 

Cidade/UF: Florianópolis - SC 

CNJP: 07.423.150.0001/57 
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Telefone: 32090949 

E-mail: caminhosparaavida@gmail.com 

 

53)   Centro de Integração Familiar - CEIFA – Inscrição nº 53/2015 

Resolução nº 70, de 17 de dezembro de 2015 

Tipo de Serviço: Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Criançase 

Adolescentes – Proteção Social Básica doSUAS. 

Ano de Fundação: 11.12.1996 

Presidente: Anderson Sauerbier 048 9977-7701 

Endereço: Rua João Motta Espezim, 683 

Bairro: Saco dos Limões – Fpolis - SC – Cep. 88045-400 

CNPJ: 01.583.896/0001-41 

Telefone: 048 3206-0620   Fax:  3333-6356 

E-mail: sauerbier@bol.com.br/ceifa.ipb@gmail.com/zevascozevedo@gmail.com 

 

54)   Ação Social Coloninha – Inscrição nº 54/2015 

Resolução nº 71, de 17 de dezembro de 2015 

Tipo de Serviços: Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e 

Adolescentes, vinculados a Proteção Social Básica do SUAS. 

Ano de fundação: 31.07.1992 

Presidente: Rosana de Andrade Pereira 

Endereço: Rua Rodolfo Bosco, 261 

Bairro: Coloninha 

CEP: 88090-440 

Cidade/UF: Florianópolis – SC 

CNJP: 10.807.654/0001-85 

Telefone: 3249-6325 

E-mail: secretaria@acaosocialcoloninha.org.br/darlenedeandrade8@gmail.com 

 

55)   Associação de Pais e Amigos de Autistas – Inscrição nº 55/2015 

Resolução nº 75, de 17 de dezembro de 2015 

Tipo de Serviços: Ações de habilitação e reabilitação da Pessoa com Deficiência, 

vinculado a Proteção Social Especial da Média Complexidade do SUAS; Defesa e 

Garantia de Direitos. 
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Ano de Fundação: 06.09.1994 

Presidente: Camila Vieira Junckes 

Endereço: Rua Prof. Madalena de Moura Ferro, 227 

Bairro: Estreito – Fpolis – SC – Cep. 88070-320 

CNPJ: 00.182.149/0001-39 

Telefone: 048 3025-5140 

E-mail: amaflorianopolis@hotmail.com 

 

56)   Conselho Comunitário da Coloninha – Inscrição nº 56/2015 de SERVIÇO 

SOCIOASSISTENCIAL 

Resolução nº 76, de 17 de dezembro de 2015 

Tipo de Inscrição: Comprovante de Inscrição deServiço Socioassistencial de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes vinculado a 

Proteção Básica Social do SUAS. 

Ano de Fundação: 30.03.1979 

Presidente: Maura Lígia de Borba 

Endereço: Rua João Evangelista da Costa, 435 

Bairro: Coloninha - Fpolis – SC -  Cep. 88090-300 

CNPJ: 83.720.458/0001-42 

Telefone: 3304-7101 

E-mail: cccoloninha@hotmail.com 

 

57)   Cáritas Brasileira Regional Santa Catarina – Inscrição nº 57/2015 de AÇÕES 

DE ASSESSORAMENTO E GARANTIA DE DIREITOS 

Resolução nº 77, de 17 de dezembro de 2015. 

Tipo de Inscrição: Ações de Assessoramento e Defesa e Garantia de Diretos. 

Ano de Fundação: 17/08/2005 

Presidente: Marco Tramontin Serafim 

Endereço: Rua DeputadoAntônio Edu Vieira, 1524 

Bairro: Pantanal – Cep. 88040-001 

Cidade/UF: Florianópolis – SC 

CNPJ: 33.654.419/0001-16 

Telefone: 48 32347033 / 32077033 

E-mail: caritassc@caritas.org. 
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58)   Casa dos Girassóis – Inscrição nº 58/2016 

Resolução nº04, de 25 de fevereiro de 2016. 

Tipo de Inscrição: Convivência e fortalecimento de Vínculos para Crianças e 

Adolescentes de 06 a 14 anos vinculado a Proteção Social Básica do Sistema Único 

de Assistência Social. 

Ano de Fundação: 16.01.2008 

Presidente:  Ivete Maria Hostim Rabello 

Endereço: Rua Monsenhor Topp, 320 

Bairro: Centro – Fpolis - SC – Cep.88020-500 

CNPJ: 09.615.536/0001-96 

Telefone: 3222-8181/99961-4014 

E-mail: casa.girassois@gmail.com 

Site:www.casadosgirasois.org 

 

59)   Serviço Social do Comércio – Inscrição nº 59/2016 de SERVIÇO 

SOCIOASSISTENCIAL 

Resolução nº05, de 25 de fevereiro de 2016. 

Tipo de Inscrição: Comprovante de Inscrição deServiço Socioassistencial de 

Assessoramento e deDefesa e Garantia de Direitos. 

Ano de fundação: 13.01.2000 

Presidente: Roberto Anastácio Martins 

Endereço: Rua Felipe Schmidt, 785 

Bairro: Centro 

CEP: 88010-002 

Cidade/UF: Florianópolis - SC 

CNJP: 03.603.595/0001-68 

Telefone: 3251-4832/ 32514845 

E-mail:sesc-sc@sesc-sc.com.br/cristiane.7161@sesc-sc.com.br/jessicap@sesc-

sc.com.br/leticia.10899@sesc-sc.com.br 

 

60)   Associação Promocional Menor Trabalhador - PROMENOR – Inscrição nº 

60/2016 
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Tipo de Inscrição: Serviço de convivência e fortalecimento vínculos para Crianças e 

Adolescentes de 06 a 14 anos vinculado a Proteção Social Básica do Sistema Único 

de Assistência Social. 

Resolução nº10, de 31 de março de 2016. 

Ano de Fundação: 02.09.1971 

Presidente: Paulo Teixeira do Valle Pereira 

Endereço: Rua Rui BarbosaNº811 

Bairro: Agronômica - Fpolis – 88025-301 

CNPJ: 82.509.183/0001-30 

Telefone e Fax: 048 3228-3492 

E-mail: coordenacao.nae@ides-sc.org.br 

 

61)   Ação Social da Trindade – Inscrição nº 61/2016 de SERVIÇO 

SOCIOASSISTENCIAL. 

Tipo de Inscrição: Serviço de Concessão do Benefício Socioassistencial de auxílio 

alimentação. 

Resolução nº25, de 28 de abril de 2016. 

Ano de Fundação: 21.02.72 

Presidente: Félix Stolf 

Endereço: Praça Santos Dumont nº 94 

Bairro: Trindade – Fpolis – SC - 88036-680 

CNPJ: 82.512.328/0001-51 

Telefone e Fax:3025-6772 

E-mail: acaosocialdatrindade@yahoo.com.br 

 

62)   Ação Social Missão – Inscrição nº 62/2016 

Tipo de Inscrição: Serviço de Acolhimento Institucional para Criança, Vinculado a 

Proteção Social de Alta Complexidade do Sistema Único de Assistência Social e 

encontra-se em consonância com as normativas vigentes. 

Resolução nº28, de 30 de maio de 2016. 

Ano de Fundação: 01/06/2016 

Presidente: Joana Sá Fortes Régis 

Endereço: Rua Eurico Hosterno, 321 

Bairro: Santa Mônica – Fpolis – SC – 88035-400 
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CNPJ: 72.291.198/0001-10 

Telefone e Fax: 3025-4915/3233-4915 

E-mail: brattithiago@hotmail.com/ asm.casalaremaus@gmail.com 

 

63)   Associação em Defesa dos Direitos Humanos com Enfoque na Sexualidade 

– Inscrição nº 63/2016   

Tipo de Inscrição: Ações de Assessoramento e Defesa e Garantia de Direitos, 

estando em consonância com as normativas vigentes, dentre elas, a Resolução 

CNAS 14/2014, a Resolução CNAS 27/2011 e Resolução CMAS n. 04/2015. 

Especial de Média Complexidade do Sistema Único de Assistência Social. 

Resolução nº40, de 18 de agosto de 2016. 

Ano de Fundação: 18/06/1993 

Presidente: Lirous K’yo Fonseca Ávila 

Endereço: Rua Trajano, nº 168, 3º andar – Edifício Berenhauser 

Bairro: Centro - Florianópolis – SC – 88010-010 

CNPJ: 72.359.862/0001-16 

Telefone e Fax: 3371-0317 

E-mail: atendimento.adeh@gmail.com 

 

64)   Associaçãode Surdos da Grande Florianópolis – Inscrição nº 64/2016 

Tipo de Inscrição: Serviço de Habilitação e Reabilitação para Pessoa com 

deficiência, vinculado a Proteção Social Especial de Média Complexidade do Sistema 

Único de Assistência Social. 

Resolução nº41, de 18 de agosto de 2016. 

Ano de Fundação: 27/02/1976 

Presidente: Sandra Lúcia Amorim 

Endereço: Rua Trajano 168, 6º Andar, Sala 602 

Bairro: Centro – Florianópolis – SC – 88010-010 

CNPJ: 83.256.800/0001-03 

Telefone e Fax: 33220530 

E-mail: asgfsurdo@hotmail.com/  ssoasgf@gmail.com 

 

65)   AssociaçãoLar Recanto do Carinho – Inscrição nº 65/2016 
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Tipo de Inscrição: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, 

tipificado como Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade de Abrigo 

Institucional para Crianças e Adolescentes, vinculado a Proteção Social de Alta 

Complexidade do Sistema Único de Assistência Social. 

Resolução nº45, de 18 de agosto de 2016.  

Ano de Fundação: 05/04/2016 

Presidente: Nuno de Campos 

Endereço: Rua Rui Barbosa, nº 810  

Bairro: Agronômica - Florianópolis – SC – 88025-301 

CNPJ: 24.544.794/0001-12 

Telefone e Fax: 32280024/3228-0213 

E-mail: larecantodocarinho@gmail.com 

 

66)   Associação dosPacientes Renais de Santa Catarina – APAR – Inscrição nº 

66/2016 

Tipo de Inscrição: Serviço de Habilitação e Reabilitação para Pessoa com 

deficiência, vinculado a Proteção Social Especial de Média Complexidade do Sistema 

Único de Assistência Social e Ações de Assessoramento e Defesa e garantia de 

Direito. 

Resolução nº55, de 02 de setembro de 2016. 

Ano de Fundação: 24.04.1997 

Presidente: Humberto Floriano Mendes 

Endereço: Avenida Prefeito Osmar Cunha, 183 – Edifício Ceisa Center-3º andar Sala 

305/307, Bloco A  

Bairro: Centro – Fpolis – 88015-900 

CNPJ: 01.804.261/0001-27 

Telefone: (048) 3224-9286/99661-0504 

E-mail: apar@aparsc.org.br 

Web:www.aparsc.org.br 

 

67)   Fundação Itacolomi – Inscrição nº 67/2016 

Tipo de Inscrição: Serviço de convivência e fortalecimento de Vínculos para idosos, 

vinculado a Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social e 
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encontra-se em consonância com as normativas vigentes, dentre elas a Resolução 

CNAS Nº 14/2014 e Resolução CMAS Nº 04/2015. 

Resolução nº59, de 15 de dezembro de 2016. 

Ano de Fundação: 16.08.2011 

Presidente: Margarida Bitencourt Ramos 

Endereço: Av. Osmar Cunha, Sala 913, nº 126 

Bairro: Centro – Fpolis – 88015-100 

CNPJ: 19.898.775/0001-54 

Telefone: 3228-1479/988698661/999836850 

E-mail: fundacaoitacolomi@hotmail.com 

 

68)   Rede Nacional de Aprendizagem Promoção Social e Integração – Inscrição 

nº 68/2017 de PROGRAMA DE SOCIOAPRENDIZAGEM 

Tipo de Inscrição: Programa de socioaprendizagem, executado no âmbito da 

Promoção de Integração ao Mundo do Trabalho. 

Resolução nº23, de 26 de outubro de 2017. 

Ano de Fundação: 11.07.2012 

Presidente: Lucas Meira 

Endereço: Rua Victor Meirelles, nº 152 

Bairro: Centro – Fpolis – 88010-440 

CNPJ: 37.381.902/0009-82 

Telefone: 48 32255572/3333-8862 

E-

mail:encaminhamentos@renapsi.org.br/antonio.hecke@renapsi.org.br/kelly.faria@ren

apsi.org.br 

 

69)   Sociedade Recreativa Esportiva e Cultural Novo Horizonte – Inscrição nº 

69/2017 

Tipo de Inscrição: Serviço de convivência e fortalecimento de Vínculos para idosos, 

vinculado a Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social e 

encontra-se em consonância com as normativas vigentes, dentre elas a Resolução 

CNAS Nº 14/2014 e Resolução CMAS Nº 04/2015. 

Resolução nº27, de 30 de novembro de 2017. 

Ano de Fundação: 30.09.1985 
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Presidente: Dilma Corrêa 

Endereço: Rua Apóstolo Paschoal Pítsica, nº 4900 

Bairro: Agronômica – Fpolis – 88025-201 

CNPJ: 79.005.591/0001-40 

Telefone: 48 3333-1242/ Eduardo 99998-5179/Edenilto 98473-9804/* Evanir 2ª 

secretária 98432-6886 e98843-7350 

E-mail: novohorizonte85@yahoo.com.br 

 

70)   AGECOM – Projeto Geração da Chico Mendes – Inscrição nº 70/2017 

Tipo de Inscrição: Serviço de convivência e fortalecimento vínculos para Crianças e 

Adolescentes de vinculado a Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência 

Social e encontra-se em consonância com as normativas vigentes, dentre elas a 

Resolução CNAS Nº 14/2014 e Resolução CMAS Nº 04/2015. 

Resolução nº28, de 30 de novembro de 2017. 

Ano de Fundação: 01.07.2016 

Presidente: Alessandra da Luz Dias 

Endereço: Servidão Pétalas Dumont, S/N, salas 01 à 06 Comunidade Chico Mendes 

Bairro: Monte Cristo – Fpolis – 88090-605 

CNPJ: 25.546.038/0001-95 

Telefone: 48 999995583 

E-mail: projetoagecom@gmail.com 

  

71)   Caixa de Esmolas aos Indigentes de Florianópolis – Inscrição nº 71/2017 

(CANCELADA 08/11/2018) 

Tipo de Inscrição: A Entidade atua com preponderância na Política de Assistência 

Social, ofertando Serviço de Acolhimento Institucional para adultos e famílias, na 

modalidade Casa de Passagem, conforme preconizado na Tipificação Nacional de 

Serviços Socioassistenciais, vinculada a Proteção Social Especial de Alta 

Complexidade do SUAS. 

Resolução nº29, de 14 de dezembro de 2017. 

Ano de Fundação: 25.02.1970 

Presidente: Emílio César Espíndola 

Endereço: Avenida Hercílio Luz, nº 506 

Bairro: Centro – Fpolis – 80020-000 
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CNPJ: 83.901.041/0001-86 

Telefone: 048-999806528 

 E-mail: 

alberguenoturnomanoelgaldino@gmail.com/leonardopacheco2801@gmail.com 

 

72)   Associação de Ensino Social Profissionalizante - ESPRO – Inscrição nº 

72/2018 de PROGRAMA DE SOCIOAPRENDIZAGEM 

Tipo de Inscrição: Programa de Socioaprendizagem, executado no âmbito da 

Promoção de Integração ao Mundo do Trabalho 

Resolução nº 07, de 28 de março de 2018. 

Ano de Fundação: 22.03.2007 

Presidente: Luiz Augusto Prado Barreto 

Endereço: Rua Adolfo  Melo, nº 43 

Bairro: Centro – Fpolis – 88015-090 

CNPJ: 51.549.301/0006-14 

Telefone: (048) 3380-1612 (048) 99807-1632/048 / (048) 99933-9578 (Graziela) 

 E-mail: rubia.farias@espro.org.br/registrosocial@espro.org.br / 

graziela.krieck@espro.org.br 

 

73)   Ação Social Paroquial dos Ingleses - ASPI– Inscrição nº 73/2018 de 

PROJETO SOCIOASSISTENCIAL 

Tipo de Inscrição: Projeto Trabalhando com Famílias 

Resolução nº 09, de 28 de março de 2018. 

Ano de Fundação: 09.04.1997 

Presidente: Rosette Rezende Mendes 

Endereço: Servidão Sargento Maurílio Gonçalves Cabral, nº 23 

Bairro: Ingleses – Fpolis – 88058-350 

CNPJ: 01.820.883/0001-49 

Telefone: (048) 3365-1678 

 E-mail: acaosocialingleses@hotmail.com 

 

74)   Comitê para Democratização da Informática de Santa Catarina – Inscrição 

nº 74/2018 

Tipo de Inscrição: Ações de Assessoramento 
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Resolução nº 11, de 17 de abril de 2018. 

Ano de Fundação: 31.10.2001 

Presidente: Otávio Ferrari Filho 

Endereço: Avenida Rio Branco, 404 – Sala 105 – Torre II 

Bairro: Centro – Fpolis – 88015-200 

CNPJ: 05.342.327/0001-65 

Telefone: (048) 3322-2020/98482-1707 

 E-mail: contato@cpdi.org.br   

 

75)   Grupo de Apoio a Prevenção da AIDS- GAPA – Inscrição nº 75/2018 

Tipo de Inscrição: Ações de Assessoramento e de   Defesa e Garantia de 

Direitos 

Resolução nº 24, de 30 de agosto de 2018. 

Ano de Fundação: 19.11.1987 

Presidente: Marília de Souza da Silveira 

Endereço: Rua Felipe Schmidt, 881 

Bairro: Centro – Fpolis – 88010-002 

CNPJ: 80.152.358/0001-79 

Telefone: (048) 3225-4895/3222-1510 

 E-mail: 

projetogapasc@gmail.com/gapafinanceiro@hotmail.com/gapasc@hotmail.com 

 

76)   Federação Catarinense de Basketball – Inscrição nº 76/2018 

Tipo de Inscrição: Ações de Assessoramento de Assessoramento político, 

técnico,administrativo e financeiro, atendendo os dispostos na Resolução CNAS N.27 

de 19 de setembro de 2011, estando caracterizado no item 1 da Matriz conforme 

segue: Fortalecer a participação, autonomia e protagonismo de movimentos sociais, 

organizações e grupos populares e de usuários. 

De atendimento: A Entidade executa Serviço de Centro Dia para Idosos, estando 

vinculada a Proteção Social Especial de Alta Complexidade no âmbito do Sistema 

Único de Assistência Social, estando em consonância com as normativas vigentes. 

Resolução nº 27, de 13 de setembro de 2018. 

Ano de Fundação: 17.05.1995 

Presidente: Fábio Pamplona Dechamps 
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Endereço: Rua Araújo Figueiredo, nº 119, sala 803 

Bairro: Centro – Fpolis – 88010-520 

CNPJ: 00.604.100/0001-27 

Telefone: (048) 3224-8011/ Centro Dia do Idoso – (048) 3209-1404 

E-mail: fcb@basket-fcb.com.br 

 

77)   Conselho da Comunidade na Execução Penal da Capital – Inscrição nº 

77/2018 

Tipo de Inscrição: Ações de Assessoramento e de Defesa e Garantia de Direitos 

Resolução nº 23, de 27 de setembro de 2018. 

Ano de Fundação: 22.11.1996 

Presidente: Júlio dos Santos Neto 

Endereço: Praça Santos Dumont, nº 94 

Bairro: Trindade – Fpolis – 88036-680 

CNPJ: 02.200.580/0001-96 

Telefone: (048)3371-0030 

E-mail: conselhodacomunidadefpolis@gmail.com 

 

78)   Associação dos Hemofílicos do Estado de Santa Catarina – Inscrição nº 

78/2019 

Tipo de Inscrição: Atendimento: I - Ações de Assessoramento e de Defesa e 

Garantia de Direitos, (Resolução CNAS nº. 27/2011) atendendo as seguintes linhas 

da Matriz: 5. Promoção da defesa de direitos já estabelecidos através de distintas 

formas de ação e reivindicação na esfera política e no contexto da sociedade, 

inclusive por meio da articulação com órgãos públicos e privados de defesa de 

direitos; 6. Reivindicação da construção de novos direitos fundados em novos 

conhecimentos e padrões de atuação reconhecidos nacional e internacionalmente; II - 

Serviço de Acolhimento Institucional na Modalidade Casa de Passagem - Proteção 

Social Especial de Alta Complexidade, estando em consonância com as normativas 

vigentes, dentre elas, a a Resolução CNAS 109/2009, a Resolução CNAS 14/2014 e 

a Resolução CMAS n. 04/2015. 

Resolução nº 19, de 27 de junho de 2019. 

Ano de Fundação: 25/01/1985 

Presidente: Maísa Buttemberg Vieira 
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Endereço: Rua Rui Barbosa, nº 808 

Bairro: Agronômica – Fpolis – 88025-301 

CNPJ: 78.664.109/0001-10 

Telefone: 048-3228-0918; (48) 99101-9620; (48) 98818-9713 

E-mail: ahesc@ahesc.org.br  

 

79)   Associação de Voluntários de Apoio e Assistência à Criança e ao 

Adolescente – Inscrição nº 79/2019 

Tipo de Inscrição: Serviço de Acolhimento Institucional na Modalidade Casa de 

Passagem - Proteção Social Especial de Alta Complexidade, estando em 

consonância com as normativas vigentes, dentre elas, a Resolução CNAS 109/2009, 

a Resolução CNAS 14/2014 e a Resolução CMAS n. 04/2015. 

Resolução nº 20, de 27 de junho de 2019. 

Ano de Fundação: 07/06/1990 

Presidente: Maria Gertrudes da Luz Gomes 

Endereço: Rua Rui Barbosa, nº 152 

Bairro: Agronômica – Fpolis – 88025-301 

CNPJ: 81.840.340/0001-22 

Telefone: 048-3251-9017/99616-6332(Cláudia – Assistente Social)3224-909 

E-mail: avos@avos.org.br  

 

80)    Federação Catarinense de Municípios - FECAM – Inscrição nº 80/2019 

Tipo de Inscrição: Assessoramento e Defesa e Garantia de Direitos, atendo a linha 4 

da matriz Resolução CNAS Nº 27, de 19 de setembro de 2011. 

Resolução nº 29, de 31 de outubro de 2019. 

Ano de Fundação: 04/09/1980 

Presidente: Paulo Sperotto 

Endereço: Rua General Liberato Bitencourt nº 1885 

Bairro: Canto – Fpolis – 88070/800 

CNPJ: 75.303.982/0001-90 

Telefone: 048-3221-8800 FAX: 048-3221-8800 

E-mail: fecam@fecam.org.br / assistenciasocial@fecam,org.br   

 

81)   Associação dos Imigrantes de Santa Catarina – Inscrição nº 81/2020 
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Tipo de Inscrição: Atendimento: I – Ações de Assessoramento e de Defesa e 

Garantia de Direitos, (Resolução nº 27/2011) atendendo a linha 5 da Matriz: 5. 

Promoção da defesa de direitos já estabelecidos através de distintas formas de ação 

e reivindicação na esfera política e no contexto da sociedade, inclusive por meio da 

articulação com órgãos públicos e privados de defesa de direitos. 

Resolução nº 02, de 20 de fevereiro de 2020. 

Ano de Fundação: 06/09/2017 

Presidente: Wisly jules 

 Endereço: Rua Treze de Maio, nº 62 

 Bairro: José Mendes 

 Cidade: Florianópolis – SC 

 CEP: 88020-230 

 CNPJ: 29.222.332/0001-00 

 Telefone: 048-99940-3149 

E-mail: wislyjules@yahoo.fr 

 

82)   Centro de Estudos e Promoção da Agricultura de Grupo - CEPAGRO – 

Inscrição nº 82/2020 

Tipo de Inscrição: Ações de Assessoramento, Resolução CNAS 27 atendendo a 

linha 3 da Matriz (Estímulo ao desenvolvimento integral sustentável das comunidades, 

cadeias organizativas, redes de empreendimentos e à geração de renda) 

Resolução nº 03, de 20 de fevereiro de 2020. 

Ano de Fundação: 11/05/1990 

Presidente: Eduardo Daniel da Rocha 

 Endereço: Rodovia Admar Gonzaga, nº 1346 

Bairro: Itacorubi 

Cidade: Florianópolis – SC 

CEP: 88034-000 

CNPJ: 81.840.233/0001-02 

Telefone: 048-3334-3176 

 E-mail: cepagro@cepagro.org.br 

 

83)   Instituto Otovida Anexo III – Inscrição nº 83/2020 
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Tipo de Inscrição: Comprovante de Inscrição de Serviço Socioassistencial, ações de 

Habilitação e Reabilitação da Pessoa com Deficiência 

Resolução nº 30, de 26 de novembro de 2020. 

Ano de Fundação: 08/09/2000 

Presidente: Janaína Massignani 

 Endereço: Avenida Governador Ivo Silveira, nº 3861 

 Bairro: Capoeiras 

Cidade: Florianópolis – SC 

 CEP: 88085-001 

 CNPJ: 04.045.814/0001-01 

Telefone: 048-32236060 

 E-mail: janainaotovida.com.br;silvana@otovida.com.br;julia@otovida.com.b 

 

84)   Núcleo de Recuperação e Reabilitação de Vidas - NURREVI – Inscrição nº 

84/2021 

Tipo de Inscrição: Comprovante de Inscrição de Serviço de Acolhimento Institucional 

para Adolescentes vinculado a Proteção Social Especial de Alta Complexidade, e 

encontra-se em consonância com as normativas vigentes, dentre elas, a Resolução 

CNAS 14/2014 e Resolução CMAS n. 04/2015. 

Resolução nº 11, de 27 de maio de 2021. 

Ano de Fundação: 28/06/2019 

Presidente: José Vitor da Silva Filho 

 Endereço: Rua Castro Alves, nº 1097      

Bairro: Balneário 

Cidade: Florianópolis – SC       

CEP: 88075-190 

CNPJ: 03.448.121/0009-46 

Telefone: (48)3204-8897/ FAX: 3204-8897 

E-mail: coordenador@ama4.org/direcao@nurrevi.org 

 

85) Instituto Hope House – Anexo I – Inscrição 85/2021 

Tipo de Inscrição: Comprovante de Inscrição de Entidade de Assistência Social, que 

executa Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, vinculada a Proteção Social 

de Alta Complexidade do Sistema Único de Assistência Social e encontra-se em 
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consonância com as normativas vigentes, dentre elas, a Resolução CNAS 14/2014 e 

Resolução CMAS n. 04/2015. 

Resolução nº 23, de 09 de dezembro de 2021. 

Ano de Fundação: 26/09/2012 

Presidente: Themis Duranti 

Endereço: Rua Henrique Veras do Nascimento, nº 240 Sala 207 

Bairro: Lagoa da Conceição 

Cidade: Florianópolis – SC 

CEP: 88062-020 

CNPJ: 16954289/0001-18 

Telefone: (48) 3065-5520/ (48) 99903-9404 

E-mail: contato@hopehouse.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 


