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Decretos

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 025/2020, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2020.
“NOMEIA O CONSELHO MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL-

CMDS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE IBOTIRAMA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições
legais e constitucionais,
DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeado nos termos Lei nº 018/ 2013, de 23 de Setembro de 2013, Art. 5º, o
Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável - CMDS, passa a ser constituído da
seguinte forma:
Representante do Poder Público
I – Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Comercio,
Abastecimento e Turismo:
José Rodrigues da Silva- Titular
Andrezza de Cássia Lino de Souza Cruz- Suplente
II- Poder Legislativo Municipal:
André Gessé Morais - Titular
Evanio Alves dos Santos - Suplente
III – Secretaria Municipal de Assistência Social:
Ronilson Barbosa Chagas - Titular
Eliane Rodrigues dos Santos Palmeira - Suplente
Representantes das Entidades Não Governamentais
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I - Câmara de Dirigentes Logistas (CDL):
Janete Alves Rodrigues - Titular
Antonio Emerson da Silva Nunes- Suplente
II - Fundação do Vale São Francisco – FUNDIFRAN e Cooperativa de Profissionais de
Assessoria e Consultoria Técnica – ASCONTEC.
Taciana de Oliveira Carvalho Araújo– Titular
Pedro Patrocínio Filho– Suplente
III- Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura Familiar de Ibotirama – SINTRAF
Mariozan Alves de Souza – Titular
Edna da Silva Miranda dos Santos – Suplente
IV – Cooperativa Agropecuária dos Agricultores e Apicultores do Médio São Francisco
– COOPAMESF
Ronilson Nogueira de Oliveira – Titular
Alexsandro de Souza Teixeira- Suplente
V- Colônia de Pescadores e Aquicultores Z-46 de Ibotirama
Zildene Rodrigues Cunha – Titular
João Gomes dos Santos - Suplente
VI- Associação Cajueiro, Mourão, Pedras e Associação dos Moradores da
Comunidade de Caraíbas
José Alves de Moura – Titular
Reginey Lopes de Almeida – Suplente
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VII – Associação Indígena de Pescadores e Produtores Rurais Tuxá
José Luis Cruz Santos– Titular
José Sebastião da Silva - Suplente
VIII – Associação Unida do Alto do Fundão e Associação dos Moradores do Bairro
São João
Antônio Reis das Chagas - Titular
Sheila Nogueira Santos– Suplente
IX- Associação Beneficiente Recreativa Evangélica – ABRE
Nilton dos Santos Fernandes – Titular
Wlisses Roseno dos Santos – Suplente
Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Ibotirama, em 19 de Fevereiro de 2020.

CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIVEIRA
- Prefeito Municipal -
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Resoluções

RESOLUÇÃO CMASI Nº 01 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2020
Dispõe sobre a aprovação do Demonstrativo
Sintético Anual de Execução Físico-Financeira
SUASWEB dos serviços, programas, gestão do
SUAS e do PBF do exercício de 2018,
Reprogramação dos saldos remanescentes de
2019 e Relatório de Gestão do SUAS de 2019.
O Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Ibotirama, no uso das atribuições
legais que lhe são conferidas pela Lei Municipal 08/1998, alterada pela Lei 001/2013 de 01 de
Março de 2013, conforme deliberação do plenário em Reunião Ordinária do CMASI de 14 de
Fevereiro de 2020.

CONSIDERANDO a Portaria do MDS- Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome
nº 625, de 10 de agosto de 2010 que dispõe sobre a forma de repasse dos recursos do
cofinanciamento federal aos Estados, Distrito Federal e Municípios e sua prestação de contas,
por meio de sistema eletrônico no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, e dá
outras providências.

CONSIDERANDO a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, aprovada pelo CNAS
através da Resolução 109/2009 e suas atualizações.

CONSIDERANDO a Portaria Nº 113, de 10 de dezembro de 2015, que regulamenta o
cofinanciamento federal do Sistema Único de Assistência Social - SUAS e a transferência de
recursos na modalidade fundo a fundo.

CONSIDERANDO as orientações referentes à aplicação e reprogramação dos recursos
financeiros repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social, que estabelece que os
recursos dos Pisos Federais repassados aos municípios que não forem aplicados podem ser
reprogramados no exercício seguinte, desde que os serviços socioassistenciais tenham sido
prestados de forma contínua e sem interrupção.

CONSIDERANDO que na reprogramação dos Saldos os recursos remanescentes podem ser
aplicados dentro de cada nível de Proteção conforme as Portarias Federais nº 440 e 442 de
2005.

RESOLVE:
Rua Pedro Carneiro I Sala dos Conselhos (antiga NAV) I Centro I Ibotirama I CEP: 47520-000
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Art. 1º Aprovar o Demonstrativo Sintético Anual de Execução Físico-Financeira SUASWEB dos
serviços, programas, gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS e do Programa Bolsa
Família do exercício de 2018, na observância de que o gestor atendeu o Art. 26 da Portaria
MDS nº 113/2015, devido às transferências ocorridas pelo mesmo nas contas correntes

especificas dos recursos federais, em desacordo com o § 1º do Art. 23 da mesma
portaria.
Art. 2º Aprovar a reprogramação dos saldos de 2019 em contas, conforme extratos contábeis,
para serem utilizados em 2019, dos seguintes componentes e valores:
CONTA
BLOCO/COMPONENTE
SALDO REPROGRAMADO
FONTE: FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
25477-0
APREDECNEAS
355,56
25479-7
BPC ESCOLA
4.197,55
25480-0
AEPETI
118,14
25482-7
BL GPBF FNAS
2.253,44
25485-1
BL GSUAS FNAS
3.675,31
25489-4
BL PSB FNAS
26.750,81
26300-1
CRIANCA FELIZ
26859-3
BL MAC FNAS
FONTE: FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
26891-7
BL PSB
26892-5
BL PSEMC E PSEAC
27439-9
BL BENEFICIO EVENTUAL
20479-X
BENEFICIO EVENTUAL

173,63
13.706,50
6.613,20
11.136,92
6.160,00
2.609,31

Art. 3º Aprovar o Relatório de Gestão do exercício de 2019 do Sistema Único de Assistência
Social de Ibotirama-Ba (em anexo).

Art. 4º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Ibotirama, 16 de Fevereiro de 2020.

Vilma Gomes dos Santos
Presidente do CMASI

Rua Pedro Carneiro I Sala dos Conselhos (antiga NAV) I Centro I Ibotirama I CEP: 47520-000

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FN36K8AGSB9GGHXYSTUTZW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Ibotirama

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
7 - Ano - Nº 3513

Atos Administrativos

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

RELATÓRIO DE GESTÃO
DAS AÇÕES REALIZADAS NO ÂMBITO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E COMBATE À POBREZA
IBOTIRAMA - BAHIA

Ano/2019
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PALAVRA DO GESTOR MUNICIPAL DA SECRETARIA
A política de assistência social de Ibotirama vem empregando esforços
para implementar a gestão conforme dispõe o SUAS, reconhecendo a
importância dessa consolidação de forma que possa garantir a proteção social
aos cidadãos (indivíduos, famílias e à comunidade) no enfrentamento de suas
dificuldades, por meio de serviços, benefícios, programas e projetos.
Fomos contemplados com a instalação e inauguração da Unidade do
CRAS, considerado como o equipamento mais importante da assistência
social, intitulado como “casa das Famílias - Dr. Djalma Paiva Bernardes”, porta
de entrada do SUAS e que tem por 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.
A conclusão da elaboração do PMAS 2018-2021 e sua apreciação e
aprovação pelo Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), instrumento
que organiza, regula e norteia a execução da PMAS, na perspectiva SUAS e a
abertura da conta do FMAS para execução e comprovação de alocação de
recursos próprios, constituído como unidade orçamentária, vieram atender os
requisitos estabelecidos do Art. 30 da LOAS.
Outro momento impar para a gestão do SUAS, foi a realização da VIII
Conferência Municipal de Assistência Social, espaço que oportunizou o debate
e avaliação da PMAS e a proposição de novas diretrizes, no sentido de
consolidar e ampliar os direitos socioassistenciais dos usuários e de quem dela
necessitar.
Com tudo isso, reconhecemos que ainda são vários os desafios para
garantir uma política de defesa dos direitos sociais com ênfase na
intersetorialidade, estabelecer plano de monitoramento e avaliação do SUAS,
com relação ao impacto na vida dos usuários e construir uma metodologias de
trabalho na perspectiva do interesse de participação do usuários nos serviços e
na construção da política.

Noélio José do Nascimento
Secretário Municipal de Assistência Social
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1. INTRODUÇÃO

O presente relatório descreve as ações realizadas no âmbito da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza de
Ibotirama do exercício de 2019, demonstrando os resultados qualitativo e
quantitativo dos serviços, programas e benefícios socioassistenciais.
Conforme preconiza a Política Nacional de Assistência Social (2004), esta
secretaria é a responsável pela garantia da proteção social a quem dela
precisar e pela promoção da cidadania, por meio da implementação do Sistema
Único de Assistências Social, instituído no município pela Lei nº 021/2017, que
dispõe sobre a organização da Assistência Social.
Seu papel central é o atendimento à toda população em situação de
vulnerabilidade, com o objetivo de promover ações que previnam situações de
risco social, por meio do desenvolvimento das potencialidades, habilidades e o
fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.
Atendendo o pressuposto, as informações contidas neste relatório busca
avaliar a execução da política do Município de Ibotirama com base nas metas
no Plano Plurianual da Assistência Social 2018-2021, do Pacto de
Aprimoramento do SUAS, do Índice de Desenvolvimento do CRAS, CREAS e
Conselho Municipal de Assistência Social, dos Planos de Ação do
Cofinanciamento do Governo Estadual e Federal e das deliberações da VIII
Conferência Municipal de Assistência Social.
O Relatório ainda agrega conteúdos repassados pelas coordenadorias e
departamentos que compõem a Secretaria e ferramentas de pesquisas e dados
dos sistemas da Secretaria Especial de Desenvolvimento Social.
Contudo, no decorrer do relatório fica evidente em toda sua extensão os
avanços e desafios na execução dos serviços contribuindo para o
aprimoramento dos processos de execução e produção da assistência social
do Município de Ibotirama.
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2. AÇÕES REALIZADAS
2.1 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Um dos principais instrumentos de gestão é o Plano Municipal de
Assistência Social 2018-2021, que foi elaborado num esforço conjunto entre os
técnicos do âmbito da gestão, pautado nos instrumentos de planejamento
vigentes da politica de assistência e aprovado pelo Conselho Municipal de
Assistência Social.
A atuação da vigilância social tem desenvolvido estudos que
acompanham as pesquisas referentes ao município e à rede socioassistencial,
realizando atividades, tais como: Atualização dos dados cadastrais e inclusão
dos profissionais da rede assistencial no sistema de cadastro do SUAS –
CADSUAS; Visitas in loco às unidades para tratar do alinhamento das ações e
definir prazos de entrega dos relatórios; análises e lançamentos dos dados
RMA e RAF mensalmente; acompanhamento e preenchimento dos formulários
e sistemas do Senso SUAS 2019

e realização de 03 (três) oficinas com

dinâmicas, apresentação de conceitos, estudos de casos e construção do
mapa conceitual, que servirá como base para o diagnóstico socioterritorial, com
as equipes do CRAS, CREAS e SCFV.
No atendimento e concessão de Benefícios Eventuais, previsto na Lei do
SUAS nº 021/2017, foram concedidos 65 benefício alimentação; 32 benefício
natalidade; 18 benefício funeral; 240 benefício viagem e 325 benefício
documentação (2º via de Certidão).

2.1.1 Programas
9

Programa Bolsa Família
O Programa Bolsa Família é um programa de transferência direta de

renda do governo federal, organizado a partir de 3 eixos: complemento de
renda; acesso a direitos e articulação de outras ações, contribuindo na
superação das situações de pobreza e extrema pobreza e os municípios são os
responsáveis pela implementação do mesmo, em suas diversas atribuições.
A gestão do cadastro único e bolsa família em 2019, dentre as ações
realizadas, destacamos como média mensal: Atendimento na sede para
cadastramento, incluindo a inserção de beneficiário do BPC, recadastramento e
3
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averiguação 437 pessoas; visitas para incluir beneficiários do BPC no
CadÚnico, averiguação e revisão cadastral 29 atendimentos; atendimento ao
sistema de benefícios do cidadão (SIBEC) 620 pessoas.

Foram também

realizados mutirões na zona rural, atendendo as seguintes comunidades: Saco
Grande, Aldeia Tuxá, Morrinhos, Jenipapo I, Poço Verde, Riacho, Sangradouro,
Caraíbas, Sitio Novo, Boa Vista do Lagamar, Novo Horizonte, Santa Clara e
Xixá.
Diante

disso,

o

município

possui

(dezembro

de

2019): 6.247

famílias inseridas no Cadastro Único; 5.041 famílias com o cadastro atualizado
nos últimos dois anos; 4.784 famílias com renda até ½ salário mínimo; e
3.997 famílias com renda até ½ salário mínimo com o cadastro atualizado.
Há 3.023 famílias beneficiárias

do

Bolsa

Família.

Essas

famílias

equivalem, aproximadamente, a 29,86% da população total do município, e
inclui 776 famílias que, sem o programa, estariam em condição de extrema
pobreza. No mês de outubro de 2019 foram transferidos R$ 508.358,00 às
famílias do Programa e o benefício médio repassado foi de R$ 168,16 por
família.
Quanto a gestão das condicionalidades e o acesso aos serviços de
educação e saúde, sinalizamos: No município, 3.503 crianças e adolescentes
com perfil para acompanhamento das condicionalidades de educação
precisavam ter a frequência escolar acompanhada no terceiro período
(Jun/Jul.) de 2019. Dessas, foram acompanhadas 3.407, uma cobertura de
acompanhamento de 97,26%.
Na

área

da

Saúde, 6.337 beneficiários(as) tinham

perfil

para

acompanhamento das condicionalidades de saúde no primeiro semestre de
2019. Compõem o público para acompanhamento das condicionalidades de
saúde as crianças menores de 7 anos e mulheres. O município conseguiu
acompanhar 5.471 beneficiários(as), o que corresponde a uma cobertura de
acompanhamento de 86,33%.
Quanto ao Índice de Gestão Descentralizada (IGD) para os municípios
(IGD-M) mede mensalmente as taxas de atualização cadastral e de
acompanhamento das condicionalidades de educação e saúde. Com base
neste índice, que varia de 0 (zero) a 1 (um), são calculados os repasses

4
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financeiros que o Ministério da Cidadania realiza aos municípios para ajudar na
gestão do Cadastro Único e do Bolsa Família.
Os repasses desses recursos são realizados pelo Fundo Nacional de
Assistência Social (FNAS) para o Fundo Municipal de Assistência Social
(FMAS) do seu município. O último repasse foi de R$ 11.546, com base no
índice 0,87 do IGD-M referente ao mês de novembro de 2019.
9

Programa e Benefício de Prestação Continuada (BPC Escola,

Pessoa com Deficiência e Idoso).
O programa BPC na Escola, tem como objetivo garantir o acesso e a
permanência na escola de crianças e adolescentes com deficiência de 0 a 18
anos, que recebem o benefício. Isso é feito por meio de ações intersetoriais por
parte da coordenação municipal, dentre tantos, tem a aplicação de
questionários que visa identificar as barreiras de acesso à educação, que em
2019 o sistema não liberou nenhum questionário para ser preenchido e o
acompanhamento que está sendo realizado pela técnica do CRAS.
A coordenação do Benefício de Prestação Continuada, que tem como
atribuição orientar a pessoa idosa e a pessoa com deficiência, e aos seus
familiares, sobre o acesso ao benefício, bem como assegurar aos requerentes
e/ou beneficiários do BPC e suas famílias o acesso aos serviços da rede
socioassistencial e de outras políticas públicas, conforme suas necessidades,
considerando a situação de vulnerabilidade e risco social em que se
encontram. Realizou durante o ano de 2019, 497 processos protocolados nos
atendimentos como: orientações necessárias para o requerimento do benefício;
encaminhamento para atualização ou inserção no CadÚnico; recurso no
indeferimento de processo e no desbloqueio; reativação do benefício;
acompanhamento do processo pelo sistema do meu INSS; contato por telefone
para central de atendimento 135; intermediação para troca do procurador do
beneficiário e para transferência do benefício para outro Estado.
9

Programa Primeira Infância
O programa primeiro infância, tem a finalidade de promover o

desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, considerando sua
família e seu contexto de vida. Atende famílias beneficiárias do Programa Bolsa
5
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Família, considerando como público de atendimento prioritário: gestantes;
crianças de até 03 anos; crianças de até 06 anos com impedimentos de
natureza física, mental, intelectual ou sensorial de longo prazo e crianças de
até 06 anos afastadas do convívio familiar por medida protetiva, o atendimento
e feito em domicilio.
A equipe do programa realizou cerca 260 vistas só no mês de dezembro
e acompanhou 152 gestantes e crianças, além das atividades de planejamento
mensal, proporcionou atividades educativas e lúdicas e de descontração, no
intuito de estimular vínculos afetivos e de interação com as famílias, crianças e
equipe, como: piquenique, brincadeiras e recreação na praça mãe Josina e nos
bairros e no final do ano, realizou a confraternização na arena poliesportiva.
9

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (AEPETI)
O programa consiste na realização de ações estratégicas voltadas ao

enfrentamento das novas configurações do trabalho infantil no Brasil e destina
a potencializar os serviços socioassistenciais existentes, bem como a articular
ações com outras políticas públicas.
Neste sentido, a articulação do PETI, realizou em 2019 ações tais como:
Ações de comunicação e sensibilização da sociedade sobre situações de
violências e trabalho infantil, com o envolvimento das demais políticas públicas,
com caminhada na avenida principal, entrega de panfletos informativo nos
comércios e feira livre, divulgação com carro de som; evento entrega do selo
Amigo do PETI em parceira com os empresários e a campanha de 12 de
Junho, dia mundial de combate ao trabalho infantil, com diversas ações de
mobilização e conscientização em alusão à data que concluiu com uma
apresentação teatral “brincando de trabalhar “ do grupo de teatro oficina.
9

Programa Minha Casa Minha Vida
O PMCMV/FDS é um programa habitacional criado a partir do incentivo

do governo para atendimento à população de baixa renda nas áreas urbanas,
garantindo acesso à moradia digna. O fundo de desenvolvimento social é
destinado ao financiamento de projetos de investimentos de relevante interesse
social nas áreas de habitação popular, saneamento básico, infraestrutura
urbana e equipamentos comunitários.
6
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A proposta do programa para Ibotirama é de 450 unidades habitacionais
que serão construídas no Loteamento Jardim Novo Tempo. Porém em 2019,
iniciou-se a primeira etapa de 150 unidades habitacionais em construção.
Atendendo a proposta do programa, foi elaborado o projeto técnico
social, para ser desenvolvido com as famílias beneficiárias desta primeira
etapa. As atividades previstas foram embasadas nos eixos do programa
(organização

comunitária,

educação

ambiental,

educação

patrimonial,

planejamento e gestão do orçamento familiar) que ao longo do projeto estão
sendo desenvolvidas, com o objetivo de promover a autonomia e o
protagonismo social dos beneficiários.
Neste sentido, a equipe (coordenação, técnica e agente social) fazem
diariamente os atendimentos de plantão social aos beneficiários e quando
necessário, realizam visitas domiciliares e encaminhamentos e realizaram 08
atividades, um a cada mês, com elaboração de relatório, registros de
frequência e fotográfico.
9

Programa Passe Livre
O Passe Livre é um programa interestadual e intermunicipal do governo

Federal e estadual que proporciona a pessoas com deficiência e carentes,
gratuidade nas passagens para viajar entre os estados brasileiros nos
transportes coletivos intermunicipais.
Em 2019, foram atendidas 436 pessoas com deficiência, com as
seguintes atividades: orientação e preenchimento de formulários para
concessão do passe livre; rastreamento do passe livre; revisão para recurso
administrativo de indeferimento de processo; solicitação de reenvio do passe
livre; Entrega da credencial do passe livre intermunicipal; correção e reenvio da
credencial quando vem errada; renovação do passe livre e solicitação de 2ª via
da credencial de passe livre.

2.2 GESTÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Lei Orgânica da Assistência Social define a proteção social básica, como
o conjunto de serviços, programas, projetos, benefícios da assistência social
que visa prevenir situações de vulnerabilidade e risco social por meio do
7
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desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de
vínculos familiares e comunitários. Destacamos abaixo os serviços da PSB
ofertados no município.

2.2.1 Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF)
O Serviço de PAIF é oferecido no Centro de Referência da Assistência
Social - CRAS (inaugurado em 2019 com a sede própria) e tem como objetivo
fortalecer vínculos e a função protetiva da unidade familiar, promover o acesso
aos direitos e contribuir para que sua qualidade de vida seja melhor.
O trabalho social essencial a esse serviço é caracterizado pela acolhida,
estudo

social,

visitas

domiciliares,

orientação

e

encaminhamentos,

acompanhamento familiar, grupo de famílias, campanhas socioeducativas,
informação, comunicação e defesa de direitos, dentre outros (BRASIL, 2014).
De acordo com registro mensal de atendimento as atividades
desenvolvidas pelo PAIF, foram: 871 famílias participaram regularmente de
grupos do PAIF; 882 atendimento em atividade coletiva de caráter continuado;
244 participaram em atividades coletiva de caráter não continuado; 120
atendimentos socioassistenciais individualizados; 140 visitas domiciliares; 12
encaminhamentos para diversos setores; 30 encaminhamentos para inclusão
ou atualização cadastral no CadÚnico; 12 outros tipos de atendimentos. E 97
solicitação e concessão de benefício eventual, desses 65 auxílio alimentação e
32 auxilio natalidade. Foram também atendidos 325 pessoas com benefício
documentação (2º via de Certidão).
As comunidades e famílias atendidas pelo PAIF, com maior frequência,
da zona urbana: Centro, Alto do Cruzeiro, Xixá, Alto do Fundão, São João e
Calumbi e na zona rural, foram: Alto do Caju, Capão, Baixa Funda, Cantinho,
Saco Grande e Boa Vista do Lagamar.
Os temas trabalhados nos grupos de famílias do PAIF, foram:
Comunicação em família; Família, direitos e deveres; Autoestima; Quais são os
meus estressores; Direitos femininos: Uma luta por igualdade de diretos;
Falando abertamente sobre suicídio e valorização da vida.
As Campanhas socioeducativas realizadas em parceria com outros
órgãos da assistência e outras Políticas Públicas do município, sendo elas:
Combate ao abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes; Sim,
8
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eu existo! (Selo UNICEF), com a presença de alunos das escolas pública e
usuários do PAIF na zona rural (Comunidade quilombola, Aldeia Tuxá e
comunidade Ribeirinha); Combate ao trabalho Infantil com crianças e
adolescentes e suas famílias; combate à violência contra a pessoa idosa;
Valorização da vida com alunos de todos públicas do município e combate à
violência contra a Mulher.
De acordo com os números apresentados, o número de famílias
atendidas é muito superior as que devem ser efetivamente acompanhadas,
conforme meta do pacto de aprimoramento e atendimento.
Avançar no acompanhamento das famílias constitui-se em um dos
desafios do CRAS, que ainda requer fortalecer a identidade da PSB no
pressuposto da prevenção e construir metodologias de trabalho na perspectiva
do interesse de participação do usuários nos serviços e grupos do PAIF, em
prol do fortalecimento do vínculo familiar e comunitário. Contudo, o número
também traduz a alta demanda por parte da população junto aos CRAS, muitas
vezes solicitando benefícios ou mesmo orientações pontuais.

2.2.2 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)
De acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais
(2014), o SCFV trata-se de um serviço realizado em grupos, de modo que
proporcione aos usuários a aquisição progressiva, considerando suas
particularidades e de acordo com a idade dos usuários, com a finalidade de
complementar o trabalho social desenvolvido com famílias.
Sua organização é destinada a ampliação de trocas e vivências
culturais, artísticas, de lazer e esportivas desenvolvendo o sentimento de
pertença e de identidade, incentivando a socialização e fortalecendo os
vínculos familiares.
A meta de atendimento pactuada com a Secretaria de Desenvolvimento
Social são de 370 usuários, dentre crianças, adolescentes e idosos.
Em 2019, no público de 0 a 17 anos foram registradas 314 crianças,
dessas, 255 na condição de prioritário e 59 não prioritário; para público de 18 a
59 anos, foram 31 usuários, sendo 21 prioritário e 59 não prioritário, já para o
público a partir de 60 anos foram 97 usuários, 12 em situação de prioritários e

9
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85 não prioritário. Os números apontam que o atendimento do SCFV foi
superior a meta de atendimento.
O SCFV possui articulação com o Serviço de Proteção e Atendimento
Integral à Família (PAIF), de modo a promover o atendimento das famílias dos
usuários destes serviços, garantindo a matricialidade sociofamiliar da Política
de Assistência Social.

2.3 GESTÃO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
É a modalidade de atendimento assistencial ofertado na Unidade do
Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, destinada
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 socioeducativas,
situação de rua, situação trabalho infantil, entre outras.
São situações que requerem acompanhamento individual e maior
flexibilidade

nas

soluções

protetivas,

comportam

encaminhamentos

monitorados, apoios e processos que assegurem qualidade na atenção
protetiva e efetividade na reinserção almejada.
Em 2019 foram inseridos no PAEFI, um total de 35 novas famílias que
tiveram um ou mais de seus membros com direitos violados. Com um
acompanhamento mensal de 116 pessoas, deste, 35 foram de crianças e
adolescentes, 12 pessoas Idosas, 06 pessoas com deficiência e 02 mulheres,
dentre outros. Vale destacar que a violação que prevalece é negligência e
abandono, que aparecem em maior proporção.
Dentre as ações, realizada pela equipe destaca-se: Busca ativa de
usuários no lixão, com escuta qualificada dos trabalhadores presentes naquele
local, mediante a situação que eles se encontram, a fim de conhecer a
realidade de cada um; Abordagem de rua com acolhida, escuta qualificada e
orientações; Roda de conversa com os servidores do polo indígena, acerca do
tema prevenção, enfrentamento e combate à violência contra a mulher;
Programação “Café com Proza” na BR242, com a equipe do CREAS, e com o
Psicanalista e Pastor Genivaldo, onde trabalhamos a temática “como me
conheço” com as pessoas em situação de rua; dentre outras.
10
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A Campanha 18 de Maio “Faça Bonito” - Combate ao Abuso e à
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, foi exibido o curta metragem
“O Silêncio de Lara” para a equipe do NUCA, conscientização sobre abuso e
exploração sexual de criança e adolescentes.
Vale ressaltar, que os serviços de proteção 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.
Não houve nenhum registro de atendimento no Serviço de Proteção
Social a Adolescente em Cumprimento de Medida Socioeducativa (LA/PSC).
Já no Serviço Especializado em Abordagem Social a quantidade e perfil
de pessoas abordadas pela equipe do Serviço de Abordagem, foram de 97
pessoas, das situações identificadas pelo Serviço as pessoas adultas usuárias
de crack ou outras drogas ilícitas somaram-se 32 pessoas e 05 migrantes.
Contudo, a quantidade total de abordagens realizadas (compreendida como
número de pessoas abordadas, multiplicado pelo número de vezes em que
foram abordadas durante o ano) foram de 131 pessoas.

2.4 ÓRGÃO GESTOR E CONTROLE SOCIAL DO SUAS
Conforme definido no artigo 30 da LOAS nº 8742/93, como condição
para a transferência de recursos federais: os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios devem ter instituídos o Fundo, o Plano e o Conselho de Assistência
Social em funcionamento, instrumentos importantes e imprescindíveis para
fortalecimento do sistema descentralizado e participativo da assistência social.
O órgão gestor é o administrador da política de assistência social e
também o responsável em gerir o fundo municipal de assistência social, como
ordenador de despesas, tendo como desafio firmar a sua estruturação e
organização, com vistas ao aprimoramento da gestão orçamentária e
financeira, o que vem a fortalecer ainda mais o SUAS, porém toda parte
contábil ainda é desenvolvida no setor da prefeitura.
Neste sentido, o gestor realizou abertura de uma nova conta bancária do
FMAS para gerenciamento com recurso próprio, utilizava-se a conta anterior ao
CNPJ da assistência e/ou outra estrutura da administração.

11
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Outro aspecto de grande relevância ligado à gestão do fundo é fortalecer
o controle e fiscalização através do conselho municipal de assistência social,
visto que este tem como função primordial o acompanhamento das ações e da
utilização dos recursos.
Também são integrantes da rede sócio socioassistencial as entidades e
organizações não governamentais que prestam atendimento e assessoramento
aos usuários da política, bem como as que atuam na defesa e garantia de
direitos existentes no município.
A gestão têm a função de assessorar e apoiar as entidades e
organizações visando à adequação dos seus serviços, programas, projetos e
benefícios de assistência social às normas do SUAS. Enquanto que o conselho
municipal têm atribuições de inscrever e fiscalizar, conforme parâmetros e
procedimentos nacionalmente estabelecidos.
Atualmente, estão inscritas no Conselho Nacional de Assistência Social
– CNEAS, 09 entidades e organizações não governamentais de Ibotirama,
requisito para que as mesmas possa, receber recursos públicos no âmbito do
SUAS, seja por meio da realização de parcerias com a administração pública
(Resolução CNAS nº 21/2016) e/ou transferências voluntárias oriundas de
emendas parlamentares (Portaria MDS nº 130/2017).
Com ênfase ao conselho municipal de assistência social, foram
realizadas 11 (onze) reuniões e deliberadas e publicadas 07 (sete) Resoluções,
a fim de dar concretude às atividades de controle, fiscalização, análise e
deliberação das ações, proposta orçamentária e prestação de contas anual,
apresentada pelo gestor da assistência social.
Em dezembro foi concluído foi concluído o processo de eleição para
recomposição de membros representantes da sociedade civil para a função de
titulares e suplentes no conselho municipal de assistência Social – CMAS, para
o biênio 2020-2021.
O ano de 2019 foi marcado pela realização da VIII Conferência Municipal
de

Assistência

Social

que

apontou

democraticamente

estratégias

de

intervenção para consolidar o Sistema Único de Assistência Social – SUAS,
com o tema: “Assistência Social: Direito do Povo com Financiamento Público e
Participação Social”, realizada no dia 25 de setembro de 2019.
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Contamos com a participação de 180 pessoas, deste, 84 foram
representantes da sociedade civil, 12 delegados natos, 45 representantes do
governo e 45 dentre os convidados e delgados.
Dentre o processo de avaliação do evento trazemos a contribuição e
envolvimento da sociedade civil, representada pelos usuários dos serviços para
a construção da política de assistência social e atividades dos grupos com
discussões pertinentes e elaborações das propostas.

2.5 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITO DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente realizou
o processo de escolha unificado dos conselheiros tutelares para o mandato de
4 anos, com o apoio administrativo e financeiro da secretaria de assistência
social e do órgão executivo, os novos conselheiros tomarão posse no dia 10 de
Janeiro de 2020.
Neste ano, a eleição ganhou importância devido à polarização dos
candidatos; Maior divulgação através de anúncios de carro volante, rádio e
distribuição de flyer, panfleto; Cada eleitor só poderia escolher e assinalar em
um dos candidatos e a superação da quantidade de eleitores que
compareceram para votação, totalizando 2.389 votos, deste, 2.368 foram votos
válidos, 05 votos em branco e 16 votos nulos.
O órgão executivo devolveu ao CMDCA o prédio que foi adquirido com o
recurso da Petrobras, que estava sendo ocupado pela secretaria de cultura,
passando a ser a sede própria do conselho e dos demais conselhos ligados à
secretaria de assistência social espaço. Neste ano, foram realizadas 13 (treze)
reuniões do colegiado e deliberadas e publicadas 06 (seis) Resoluções.
O conselho tutelar, órgão que zela pelos direitos das crianças e dos
adolescentes por meio de atendimentos diversos, apuração de denúncias,
ações de prevenção com palestras nas escolas e requisições de serviços nos
diversos órgãos públicos, realizaram, em média mensalmente, 03 ocorrências
incluindo os plantões; 03 atendimentos por ocorrência de violência física ou
psicológica; 05 em situação de conflito familiar; a cada 2 meses 01 atendimento
em situação de abuso ou exploração sexual e 01 em situação de evasão
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escolar. Esses foram os casos mais acentuados, além da realização dos
protocolos e instrumentais utilizados e encaminhados.
Quanto ao conselho tutelar, à gestão manteve o compromisso para
manutenção das ações, realizando uma despesa no valor de R$ 93.002,81
(noventa e três mil, dois reais e oitenta e um centavos), com folha de
pagamento, custeio de diárias, aquisição de material de consumo e prestação
de serviços com pessoas físicas.
O município ofertou aos novos conselheiros titulares e cinco suplentes,
um curso de formação “desenvolvimento das competências para o conselho
tutelar” de 40h, no período de 16 a 20/12/19, visando atender às determinações
preconizadas no Estatuto da Criança e do Adolescente e às deliberações do
Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA.
No âmbito proteção social básica, temos o SCFV, conforme descrição
acima, atendeu 314 crianças e adolescentes de 0 a 17 anos, desses, 255 na
condição de prioritário e 59 não prioritário.
A

unidade

do

CREAS

que

oferta

o

Serviço

PAEFI,

fez

o

acompanhamento de crianças e adolescentes em situação de ameaça ou
violação de direitos para 39, com as seguintes violações: violência intrafamiliar
(física ou psicológica); vítimas de abuso sexual: vítimas de negligência ou
abandono e vítima de exploração sexual.
A campanha de prevenção e combate ao abuso e a exploração sexual
contra crianças e adolescentes uma iniciativa do CREAS com a rede
socioassistencial, envolvimento de outras políticas e organizações não
governamentais é intensificada todo ano com a finalidade de desenvolver
ações educativas e preventivas para romper o ciclo da violência contra crianças
e adolescentes.

2.6 FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE DIREITOS DO
IDOSO
Em Ibotirama, através da Lei nº 11/2011 foi instituído o conselho e o
fundo municipal dos direitos do idoso, atualmente vem desenvolvendo seu
papel de forma a construir um debate das necessidades e anseios dos idosos.
O conselho realizou 06 (seis) reuniões durante o ano, porém bastante
produtivas e com atuação de conselheiros comprometidos. Foram várias as
14
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ações deliberadas pelo conselho em parceria com as políticas e profissionais
da saúde, educação, assistência social, cultura e agricultura, tais como: Projeto
resgatando a cultura em comemoração ao aniversário com várias atividades,
programação mensal em comemoração ao dia municipal de atenção da pessoa
Idosa 1º de Outubro, com ações durante o mês, com a participação dos idosos
do grupo de convivência Madre Regina e Grupos do SCFV.
Nos grupos do SCFV para idosos, foram registrados 97 idosos
frequentando assiduamente, cujas ações contribuem para a convivência social,
o envelhecimento ativo e saudável e a promoção da autonomia e do
protagonismo da pessoa idosa.
Atualmente, no município temos 510 (quinhentos e dez) idosos com
mais de 65 anos, que não possuem renda suficiente para manter a si mesmo, e
recebem um salário mínimo mensal, através do Benefício de Prestação
Continuada – BPC.
A carteira do idoso é um documento destinado a pessoas com 60 anos ou
mais, com renda individual de até dois salários mínimos mensais, a mesma,
permite que o idoso ocupe uma das duas vagas gratuitas do veículo, ou tenha
desconto de 50% no valor da passagem caso os dois assentos estejam
ocupados. O direito aos assentos ou ao desconto é lei e está garantida no
Estatuto do Idoso, a gestão municipal atendeu e concedeu 290 carteiras.
A Conferência Territorial dos Direitos da Pessoa Idosa, com o tema:
“Desafios de Envelhecer no Século XXI e o Papel das políticas Públicas”,
aconteceu no dia 03 de Abril de 2019, em Bom Jesus da com a participação de
representantes dos municípios do Território Velho Chico e o município de
Ibotirama foi representado pela coordenação e técnico do CRAS e também de
idosas que participam do SCFV.

2.7. APOIO AS AÇÕES QUE GARANTEM OS DIREITOS DIFUSOS,
COLETIVOS E INDIVIDUAIS.
O SINE BAHIA de Ibotirama, Sistema Nacional de Emprego (SINE) é um
órgão do governo federal do Brasil, oferece atendimento para concessão Carteira

de Trabalho e Previdência Social (CTPS); Orientação profissional, emissão de
RG, agendamentos de Seguro Desemprego e Intermediação de mão de obra.
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O números registrados foram: 932 Carteiras de Trabalho e 1400 Registro de
identidade.
O CAJUM – Casa de Apoio Jurídico do Município tem o objetivo de
prestar serviços à população através da Secretaria Municipal de Assistência
Social, em que todas as pessoas que ganham abaixo de um salário mínimo
têm direito a assessoria jurídica gratuitamente pelo município, ofertou vários
acompanhamento de processos e realiza cerca de 40 atendimentos por mês.
O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher em 2019, apenas realizou
o Edital de convocação das Entidades não governamentais em assembleia
especifica para eleição da composição do conselho, porém, devido a evasão
das representatividades, não ocorrei a eleição e com o mandato dos membros
vencido, não houve nenhuma ação.

2.8 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
A Superintendência de Assistência Social da Bahia, em parceira com o
Instituto de Psicologia da Universidade Federal- UFBA, ofertou a terceira etapa
dos cursos do Programa CapacitaSUAS – Polo Salvador, que aconteceu em
Julho e Dezembro/19, com a participação de 04 profissionais do SUAS de
Ibotirama.
As temáticas dos cursos foram: Introdução ao provimento dos serviços e
benefícios socioassistenciais do SUAS; Atualização para elaboração de planos
socioassistenciais; Controle social e Vigilância socioassistencial, visando o
aprimoramento da política municipal de assistência social com a progressiva
qualificação dos serviços e benefícios socioassistenciais, com durante de 40 h
cada curso, e cada profissional participou apenas de uma temática.

2.9 INVESTIMENTOS
Quanto aos investimentos constamos que foi execução 16.259,81
(dezesseis mil e duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta e um centavos) na
construção do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS e 2.350,00
(dois mil, quinhentos e cinquenta) em material permanente, aquisição 01 (um)
purificador de água para a gestão do programa bolsa Família.
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3. DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
Tabela 01 - Receitas por Fonte de Recursos

Receita Por Fonte de Recursos

Município

Transferências de Receitas Recursos Próprios ao FMAS
PSB - Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos

Estado

-

PSB - Equipe Volante

-

PSB - Piso Básico Fixo

-

PSE - Piso Fixo de Média
Complexidade
PPI - Programa Primeira Infância no
SUAS

-

-

BGS - Índice de Gestão do SUAS

-

BGPBF - Índice de Gestão
Descentralizada - IGDBF

-

BE - Benefícios Eventuais

-

Subtotal

-

Acumulado
-

-

221.775,00

244.049,00

54.000,00

54.000,00

109.200,00

131.250,00

84.500,00

134.900,00

97.608,00

97.608,00

22.274,00
22.050,00
50.400,00

-

BPC - Programa BPC na Escola

União

-

920,00

920,00

-

11.484,00

11.484,00

127.067,53

127.067,53

-

6.160,00

706.554,53

807.438,53

6.160,00
100.884,00

Fonte: Setor de contabilidade PMI

Tabela 02 - Despesa por subfunção e fonte de recursos

Despesa Por Subfunção e Fonte
de Recursos

100

122 - Administração Geral
128 - Formação de Recursos
Humanos
243 - Assistência a Criança e ao
Adolescente
244 - Assistência Comunitária
334 - Fomento ao Trabalho
Subtotal

128

129

Acumulado

-

-

10.401,21

-

-

-

-

-

-

-

-

811.034,12

-

-

-

-

-

821.435,33

10.401,21
811.034,12
821.435,33

Fonte: Setor de contabilidade PMI

Tabela 03 – Descrição por categoria de despesa

122 - Administração Geral

Acumulado (R$)

Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Despesa de Capital
Subtotal

R$
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128 - Formação de Recursos
Humanos
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Despesa de Capital
Subtotal

Acumulado (R$)
-

R$

243 - Assistência a Criança e ao
Adolescente
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Despesa de Capital
Subtotal

Acumulado (R$)
-

R$

244 - Assistência Comunitária

Acumulado (R$)

Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Despesa de Capital
Subtotal

79.439,41
817.603,14
18.609,81
915.652,36

R$

334 - Fomento ao Trabalho

Acumulado (R$)

Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Despesa de Capital
Subtotal

-

R$

Apuração

Acumulado (R$)

Total Geral

926.053,57

Fonte: Setor de contabilidade PMI

Tabela 03 – Descrição da execução da despesa

Fonte de Recursos
Recurso Ordinário
Recurso Estadual
Recurso Federal
Total Geral

Empenhado
2.597,56
888.681,00
891.278,56

Liquidado

Liquidadas e
Não Pagas

Pago
-

-

-

-

2.597,56

821.435,33

67.245,67

821.435,33

69.843,23

2.597,56
888.681,00
891.278,56
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Percentual de Aplicação de
Recursos Próprios na
Assistência Social

Percentual de Aplicação

Restos a Pagar

Valor Aplicado

0,00

100

Processados

-

128
2.597,56

-

129
67.245,67

Total
69.843,23

Fonte: Setor de contabilidade PMI

4. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Construção de Unidades Habitacional e Comissão de acompanhamento da Obra

Equipe CREAS: Busca ativa no ‘lixão’ e abordagem social - pessoas em situação de rua
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SCFV - Grupo de Idosos no CRAS e grupo do PAIF na Comunidade de Puçá e Junco

Campanha de Combate à Exploração e abuso sexual contra crianças e adolescentes

CREAS: palestra escola sobre o 18 de Maio e atividade com o grupo de mulheres
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Ação recreativa do Programa Primeira Infância - Praça mãe Josina

Confraternização do Programa primeira Infância – Arena Poliesportiva Quinteirão

CapacitaSUAS em Salvador, profissionais de Ibotirama e turma de da Elaboração de Planos

21

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FN36K8AGSB9GGHXYSTUTZW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Ibotirama

Quarta-feira
19 de Fevereiro de 2020
29 - Ano - Nº 3513

Programação do mês em comemoração ao Dia do Idoso – Culminância e atividade semanal na
Arena

VIII Conferência e a participação dos Idosos do Grupo Madre Regina

Bloco felicidade culminância do projeto aniversário da cidade e Homenagem aos idosos no dia
municipal do Idoso – 01/10
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Atividades da Secretaria Municipal de Educação na programação mensal de Outubro em
comemoração à pessoa idosa

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A definição central da política de assistência de social está pautado na
CF art. 203 “será prestada a quem dela necessitar, independentemente de
contribuição à seguridade social” e elencados também seus objetivos.
O contexto em epigrafo, nos remete a um compromisso e dever de
promover a transformação social, através da execução dos serviços,
programas, projetos e benefícios socioassistenciais, nos moldes do SUAS, a
uma assistência social pública de qualidade e de acesso aos direitos. Nessa
perspectiva é que a gestão de Ibotirama vem lutando pela efetivação e
aperfeiçoamento do SUAS.
As atividades apresentadas nesse relatório reafirma o compromisso de
uma equipe que não esmera esforços no empenho de suas competências.
Porém, reafirmo que o cenário de desafios à frente do SUAS é múltiplo e
diversos, tais como:
x

Acompanhar

e

governamentais

fortalecer
que

as

associações

desenvolvem

e

entidades

atividades

de

não
cunho

socioassistencial;
x

Proporcionar a educação permanente aos trabalhadores do SUAS e
conselheiros do CMAS;

x

Avançar no acompanhamento das famílias pelo PAIF;
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x

Avançar na construção de fluxo de atendimento, dos registros e
utilização dos protocolos e instrumentais, elaboração de planejamento
familiar, preenchimento do prontuário do SUAS;

x

Efetivar a participação dos cidadãos e dos trabalhadores do Suas em
seus processos decisórios, e

x

Fortalecer

a

vigilância

socioassistencial

é

fundamental

para

o

enfrentamento desses desafios, o que exige esforços constantes de
novas práticas no campo dessa política.
Ademais, prosseguimos com o incessante trabalho na busca de
soluções para acesso a direitos e aquisições dos usuários, considerando que é
uma tarefa de todos os envolvidos na consolidação do SUAS.

Ibotirama, 31 de Janeiro de 2020.

Noélio José do Nascimento
Secretário Municipal de Assistência Social

Zilma Rita Delgado Teixeira de Vasconcelos
Assistente Social – CRESS 7040/BA 5ª Região
Técnica responsável pela elaboração do relatório
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