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Telefone: (31) 3660.5100  

 

ÓRGÃO GESTOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Nome do órgão gestor: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 

Número da lei de criação do órgão: Lei Municipal nº 3.115 de 19 de outubro de 2009 
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Regional Sedese: Metropolitana  

Porte: Médio  

Território de Desenvolvimento: Metropolitano 

Microterritório de Desenvolvimento: Vespasiano 

 

Endereço órgão gestor: Rua Senador Melo Viana, 88 – Pedro Leopoldo/MG  

CEP: 33.600-000 

Telefone: (31) 3662.3859 

E-mail: socialpl@pedroleopoldo.mg.gov.br 

Página: http://www.pedroleopoldo.mg.gov.br/ 

 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 

Gestor do FMAS: Regis Aparecido Andrade Spíndola – Secretário 

Lei de Criação do FMAS: Lei Municipal 2.356 de 18 de agosto de 1998 

CNPJ: 13.887.985/0001-60 

Fonte dos recursos: Fundo Nacional de Assistência Social, Fundo Estadual de 

Assistência Social, Recursos Oriundos do Tesouro Municipal e outras fontes. 
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1. INTRODUÇÃO 

A entrega e deliberação do Plano Municipal de Assistência Social é considerado um 

importante marco na política pública e na consolidação do Sistema Único de Assistência 

Social de Pedro Leopoldo/MG. Trata-se de um documento norteador e de organização 

das diretrizes e metas para a área da Assistência, o Plano inaugura uma política pautada 

pelo planejamento e priorização das ações mais importantes para efetivação da proteção 

social, defesa de direitos e vigilância socioassistencial no município. 

De acordo com a NOB/SUAS, aprovada pela Resolução nº 33, de 12 de dezembro de 

2012, do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), o Plano de Assistência 

Social, previsto pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), é um instrumento de 

planejamento estratégico que organiza, regula e norteia a execução da política de 

assistência social nas três esferas de governo. 

Juntamente com a instituição do Conselho de Assistência Social (CMAS) e do Fundo e 

Assistência Social (FMAS), a elaboração do Plano de Assistência Social (PAS) cabe aos 

entes federados (item 6 do art. 12 da NOB/SUAS, de 2012) e é requisito para a regular 

existência do SUAS no município. 

O documento a ser apresentado contém a seguinte estrutura básica em consonância 

com Cap. III da NOB/SUAS 2012: 

a) Dados de identificação do Plano; 

b) Introdução; 

c) Diagnóstico socioterritorial – incluindo recursos materiais, humanos e cobertura 

da rede prestadora de serviços; 

d) Objetivos; 

e) Diretrizes e prioridades deliberadas (advindas do processo de conferências – 

2015 e 2017); 

f) Ações estratégicas; 

g) Metas (período 2019 – 2021); 

h) Resultados e impactos esperados; 

i) Recursos financeiros, Mecanismos e fontes de financiamento; 

J) Cobertura da Rede Prestadora de Serviços 

l) Indicadores de monitoramento e avaliação; 
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m) Espaço temporal de execução. 

Oportuno destacar que o atual cenário fiscal do município, do estado e da união apontam 

para uma grave crise financeira, bem como a Emenda Constitucional 95 estabelece um 

teto de gastos com políticas sociais, incluindo a assistência social, fatores de fragilização 

à expansão de serviços, programas, projetos e benefícios e colocam em risco a 

manutenção das ações já existentes. O Plano está em consonância com o Plano de 

Governo e o orçamento municipal, estando contempladas as prioridades da área para o 

triênio 2019 até 2021. 

Sabemos que a exequibilidade das metas planejadas está vinculada a disponibilidade 

orçamentária e financeira de uma gestão e neste cenário o documento indica aos 

gestores municipais as escolhas a serem tomadas na garantia de um município mais 

protegido e com menos vulnerabilidade e risco social. 

Acrescenta-se que o primeiro período de monitoramento acontecerá em 180 dias, 

possibilitando ao órgão gestor, ao conselho municipal de assistência social, as equipes 

de referência, entidades e usuários maior tempo de apropriação do documento e 

proposição de melhorias.  

Por fim, agradecemos a todos os envolvidos neste processo de construção e de 

fortalecimento do SUAS em Pedro Leopoldo/MG. 

 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 
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2. DIAGNÓSTICO SOCIOTERRITORIAL: UM OLHAR SOBRE A REALIDADE DO 

MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO 

Para esta análise, utilizamos documentos, planos, propostas, informações e 

diagnósticos, analisando, discutindo e estruturando as informações  e 

considerações consolidadas sob o título  Diagnóstico Colaborativo, originado 

também: da Análise Qualificativa sobre a situação da primeira infância em Pedro 

Leopoldo (Instituto InterCement 2017); do Plano de Modernização da Gestão de 

Pedro Leopoldo (Instituto InterCement 2016); dos Resultados do Mapeamento de 

Ativos e Escuta Comunitária (Instituto Holcim 2017); além de dados do Registro 

Mensal de Atendimento – RMA, Censo SUAS 2017 e relatórios de gestão 

socioassistencial já existentes. 

Quanto a descrição, destacamos dois pontos: o primeiro de sistematização de 

documentos já existentes, que não necessariamente apresentam dados inéditos, mas 

que, possibilitam olhares diferenciados ao Plano; e um segundo, não menos importante, 

o assentimento quanto aos dados inexistentes, interpretando-os não enquanto uma falha 

no diagnóstico, mas um indicativo de informações e cenários ainda a serem descobertos.  

Inicialmente contextualizamos que Pedro Leopoldo (MG) é um município de médio porte 

localizado na região metropolitana de Belo Horizonte, situado no vetor norte a 46km da 

capital mineira, próximo ao Aeroporto Tancredo Neves. A cidade tem limite com os 

municípios de Esmeraldas, Confins, Matozinhos, Ribeirão das Neves, Lagoa Santa, 

Vespasiano, São José da Lapa, Jaboticatubas. 

Segundo dados do último censo IBGE/2010, eram 58.740 habitantes, sendo 28.746 

homens e 29.994 mulheres, a estimativa populacional do mesmo instituto para o ano de 

2017 é de 63.837 habitantes, distribuídos numa área de 293 Km², sendo a área mais 

populosa o Bairro de Lagoa do Santo Antônio. 

CARACTERÍSTICAS DA POPULAÇÃO 

58.740 Nº de Habitantes (IBGE 2010) 

8787 População Rural (IBGE 2010) 

14,96% Proporção de População rural (IBGE 2010) 
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63.837 Estimativa populacional (IBGE 2017) 

1 População Quilombola - Nº de Comunidades (Fundação Palmares) 

Não População Indígena - presença de aldeias (Fonte: Funai) 

104 
Número de crianças (10 a 17 anos) identificadas em Trabalho Infantil (Fonte: Censo IBGE 

2010) 

0,76 IDHM (Fonte: PNUD 2010) 

420 Ranking Nacional IDHM (Fonte: PNUD 2010) 

30º Ranking Estadual IDHM (Fonte: PNUD 2010) 

0,30 
IVM GERAL – Índice de Vulnerabilidade Municipal (Fonte: Sedese 2013- Quanto mais próximo 

de 1, maior vulnerabilidade) 

442º Ranking Estadual– IVM Geral (Fonte: Sedese 2013) 

5.002 Total de Famílias Cadastradas no CadÚnico (Fonte: CadÚnico 08/2018) 

1.366 
Nº de Famílias Cadastradas no CadÚnico em situação de extrema pobreza - c/renda per capita 

mensal de R$ 0,00 até R$ 85,00 (Fonte: CadÚnico 08/2018) 

858 
Nº de Famílias Cadastradas no CadÚnico em situação de pobreza - c/renda per capita mensal 

de R$ 85,01 e R$ 170,00 (Fonte: CadÚnico 08/2018) 

1.945 Nº de Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família (PBF) - (Fonte: CadÚnico 08/2018) 

731 
Nº de Beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) Idoso (Fonte: MDSA 

07/2018) 

740 
Nº de Beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) Pessoa com deficiência 

(Fonte: MDSA 07/2018) 

Elaboração própria: PMPL-SMDS, 2018. 

Compõe o município de Pedro Leopoldo, em sua sede os bairros, distritos e vilarejos: 

Maria Cândida; Andyara, Felipe Cláudio de Sales; Adélia Issa; Morada dos Hibiscos; 

Teotônio Batista de Freitas; Novo Campinho; Santa Tereza; Lagoa de Santo Antônio; 

Morada dos Angicos; Dom Camilo; Fidalgo (distrito); Quinta do Sumidouro; Marieta 

Batista de Sales; Santa Maria; Jardins da Lagoa; Santa Fé e Ipanema; Antônio Elias; 

Amélia Torres; Boa Esperança; Barreiro; Cachoeira Grande; Coqueirinho; Capão; 
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Centro; Donato; Dona Júlia; Dr. Lund (distrito); Fazendas; Ferreiras; Jardinópolis; Joana 

D’arc; Magalhães; Manoel Brandão; Maria de Lourdes; Mirante (Cond. Fazenda 

Lajinha); Olaria; Palmital; Parque Agenor Teixeira; Parque Jardim Solimões; Pimentel; 

Ponte Alta; Quinta das Palmeiras; Roberto Belisário; Romero de Carvalho; Santa Rita; 

Santo Antônio (Cascavel); Santo Antônio da Barra (Matuto); São Geraldo; São José; 

Serra Negra; Sônia Romanelli; Tapera; Vila Aparecida; Triângulo e Vera Cruz (distrito). 

Os bairros destacados acima serão abordados conforme área de abrangência do CRAS, 

tendo informações e relatos obtidos por meio do Diagnóstico Colaborativo - Análise 

Qualitativa sobre a situação da Primeira Infância em Pedro Leopoldo realizado pela 

Parceria entre Instituto InterCement, Prefeitura de Pedro Leopoldo e Comitê de 

Desenvolvimento Comunitário – CDC1 durante o ano de 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fonte: Extraído do “Diagnóstico Situacional do Plano Diretor de Pedro Leopoldo”, 2014, p. 15. 

                                                
1 Comitê de Desenvolvimento Comunitário – CDC: um grupo de pessoas constituído por lideranças da comunidade e representantes 
de organizações sociais que atuam ou tem potencial de atuação, com o mesmo foco do programa e projetos a serem implantados 
nos municípios. Trata-se de uma iniciativa do Instituto Intercement que trabalha para a construção de um mundo melhor, promovendo 
o desenvolvimento comunitário, definindo estratégias e criando metodologias para implementar o investimento social privado da 
InterCement. 
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Cerca de 93% da população da sede do município é abastecida com água tratada e 

esgoto, de responsabilidade da Copasa, 80% dos habitantes são atendidos pela 

prefeitura nas questões de limpeza urbana, 100 % da população que reside próximo a 

sede tem acesso a coleta de lixo.   

As atividades econômicas mais expressivas são mineração não metálica, produção e/ou 

comercialização de alimentos e de bebidas e metalurgia. Há ainda uma expressiva 

extração de pedras decorativas, areia e brita. O setor de serviços vem crescendo nas 

últimas décadas. Entre as maiores indústrias atuais podemos destacar a Holcim, 

Camargo Corrêa, Resotec, Incopre, Precon, Mineração Lapa Vermelha e Mineração 

Fazenda dos Borges. 

A Indústria de mineração (calcário), seguido pelas demais indústrias (construção, 

transformação e serviços industriais), ocupam cerca de 41% da população ativa, os 

demais trabalham no setor de prestação de serviços, comércio e uma pequena parcela 

na agropecuária. 

Para seu desenvolvimento Industrial Pedro Leopoldo destinou 5 macro áreas, a saber:  

▪ Distrito Industrial Norte com 64.000m².  

▪ Distrito Industrial Leste (subida para Confins) com 74.000 m² 

▪ Distrito Industrial Sul (Cesa) com 214.000 m² 

▪ Distrito Industrial do Campo da Lúcia com 20.000 m² 

▪ Distrito Industrial Teotônio Batista de Freitas 

A agricultura é pouco representativa e mais ligada à horticultura. A atividade pecuária é 

dividida em criação de gado de corte, para abastecimento local, da mesma forma aves, 

suínos, e a produção de leite tem sido a principal atividade agropecuária local. 
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2. 1 Rede Socioassistencial e Cobertura 

Órgão Gestor 

Rua Senador Melo Viana – 88, Centro – Pedro Leopoldo/MG 

 

NOME 
 

 

CARGO/PROFISSÃO/FUNÇÃO 
 

 

PROVIMENTO 

Regis Aparecido Andrade Spindola Secretário de Desenvolvimento Social Comissionado 
Aguardando provimento Chefe de Divisão Comissionado 

Flaviana Pereira Rosa Bem 
Assessora Técnica Financeira Efetivo em 

comissão 
Pedro César da Cunha Supervisor Comissionado 
Aguardando provimento Supervisor Comissionado 
Aguardando provimento Gerente de Políticas Sociais Comissionado 
Aguardando provimento Gerente de Vigilância Socioassistencial  Comissionado 
Helder Augusto Diniz Silva T. de Nível Superior/Psicólogo Efetivo 
Maria Goretti Ferreira Alberto T. de Nível Superior/Assistente Social Efetivo 

Jussara Moreira 
Apoio administrativo/Assistente Adm. Processo 

Seletivo 
Ana Paula Villas Costa Apoio Administrativo/Assistente Adm. Efetivo 
Márcia Marçal Batista Serviços gerais Efetivo 
Isabella Cristina dos Reis Cassilhas Estagiário(a) Contrato 
Camila Souza Dias Estagiário(a) Contrato 
Isabela Lucio Dias Estagiário(a) Contrato 

Elaboração própria: PMPL-SMDS, 2018.  

 

Divisão de Assistência Políticas Sociais: Tem por função articular o planejamento e 
a gestão da Política Municipal dos Direitos da Mulher, da Criança e Adolescente, do 
Idoso, da Igualdade Racial, dentre outras ligadas ao desenvolvimento social, além de 
articular o planejamento e a gestão da Política Municipal de Assistência Social, bem 
como supervisionar os gestores a ela ligados. 

Assessoria Técnica Financeira: É responsável pela gestão do orçamento do Fundo 
Municipal de Assistência Social, Fundo da Infância e Adolescência (FIA) e demais 
subunidades orçamentárias da SMDS; 

Gerência de Vigilância Socioassistencial: Órgão vinculado à Divisão de Assistência 
Social, sendo responsável pela sistematização de informações de atendimento dos 
serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, aferição territorial das 
vulnerabilidades e riscos das famílias, grupos e indivíduos, bem como preenchimento de 
dados dos serviços nos sistemas dos governos estadual e federal (ainda não nomeada); 

Gerência de Políticas Sociais e Proteção Social: Órgão vinculado à Divisão de 
Políticas Sociais, tem como atribuições gerir os programas e articular as ações da 
Política Municipal dos Direitos da Mulher, da Criança e Adolescente, do Idoso, da 
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Igualdade Racial, dentre outras ligadas ao desenvolvimento social, além da função de 
articular a gestão das unidades do Suas municipal - supervisionando seus 
coordenadores -, além de organizar a gestão integrada da rede pública e privada de 
Assistência social. 

1. Coordenação do Creas: Vinculada à Gerência de Proteção Social (lei municipal 
de criação de gratificação para função de coordenador em trâmite no legislativo); 

2. Coordenação do Cras Centro-Sul: vinculada à Gerência de Proteção Social (lei 
municipal de criação de gratificação para função de coordenador em trâmite no 
legislativo); 

3. Coordenação do Cras Norte (Curumim): Vinculada à Gerência de Proteção Social 
(lei municipal de criação de gratificação para função de coordenador em trâmite 
no legislativo); 

4. Coordenação do Cras Norte - CEU’s: Vinculada à Gerência de Proteção Social 
(Equipamento ainda não implantado, lei municipal de criação de gratificação para 
função de coordenador em trâmite no legislativo); 

 

Secretaria Executiva dos Conselhos 

Estrutura de apoio administrativo e suporte técnico aos conselhos municipais de políticas 
públicas vinculados à SMDS. 

a) Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS-PL) - Órgão colegiado de 
controle social da Política de Assistência Social. 

b) Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA-PL) - 
Órgão colegiado de controle social da Política de Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente. 

c) Conselho Municipal do Idoso (CMI-PL) -   Órgão colegiado de controle social 
da Política de Municipal dos Direitos dos Idosos. 

d) Conselho Municipal da Igualdade Racial (CMIR-PL) - Órgão colegiado de 
controle social da Política de Municipal da Igualdade Racial.  

Rua Francisco Bahia – 82, Centro – Pedro Leopoldo/MG 

 

 

NOME 

 

CARGO/PROFISSÃO/FUNÇÃO 
 

PROVIMENTO 

Everaldo Fonseca Machado Ass. Administrativo/Secretário Executivo Efetivo 
 Elaboração própria: PMPL-SMDS, 2018. 
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2.2 Estrutura Municipal de Desenvolvimento Social – SMDS 

1. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social: 
a. Secretaria Executiva dos Conselhos: 

i. Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS; 
ii. Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 

CMDCA; 
iii. Conselho Municipal do Idoso – CMI; 
iv. Conselho Municipal da Igualdade Racial; 

 
b. Assessoria Técnica; 

 
c. Divisão de Assistência Social e Políticas Sociais; 

i. Gerência de Políticas Sociais; 
1. Coordenação CREAS; 
2. Coordenação CRAS 
3. Supervisão PBF 
4. Supervisão de Apoio 

ii. Gerência de Vigilância Socioassistencial; 
 

2.3 Dados da Proteção Social Básica 

 

 

EQUIPAMENTOS 

Nº CRAS – Centro de Referência de Assistência Social - (Fonte: Censo SUAS 
2017) 

2 

Nº Centros de Convivência - (Fonte: Censo SUAS 2017) 5 
 

 

 
CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS NORTE 

 
Endereço: Rua Pergentino Souza Santos, 320, Teotônio Batista de Freitas, Pedro 
Leopoldo - MG   
 
Área de abrangência: Maria Cândida; Andyara, Felipe Cláudio de Sales; Adélia Issa; 
Morada dos Hibiscos; Teotônio Batista de Freitas; Novo Campinho; Santa Tereza; 
Lagoa de Santo Antônio; Morada dos Angicos; Dom Camilo; Fidalgo (distrito); Quinta 
do Sumidouro; Marieta Batista de Sales; Santa Maria; Jardins da Lagoa; Santa Fé e 
Ipanema.  
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Recursos Humanos 

Quantidade Cargo 

Em provimento Coordenação 

2 Assistentes Sociais  

3 Psicólogos  

2 Orientadores Sociais 

1 Apoio Administrativo 

2 Profissionais Nível Médio PBF 

2 Auxiliares de Serviços Gerais 

2 Vigias 

1 Motorista 

1 Estagiário 
Fonte: RMA/Cad-Suas, 2018 e SMDS. 

 

NOME 

 

CARGO/PROFISSÃO/FUNÇÃO 
 

PROVIMENTO 

Em provimento Coordenação Gratificação 
Rossana Mary Neres da Silva T. de Nível Superior – Psicóloga  Efetivo 
Luiza Otoni Arantes T. de Nível Superior – Assistente Social Efetivo 

Cibele Medeiros da Fonseca 
T. de Nível Superior – Psicóloga  Processo 

Seletivo 

Camilla Rodrigues Yagi 
T. de Nível Superior – Psicóloga  Processo 

Seletivo 

Marina Bhering da Silva Carvalho 
T. de Nível Superior – Assistente Social Processo 

Seletivo 

Wellington Lúcio 
T. de Nível Médio – Orientador Social  Processo 

Seletivo 

Rosangela Batista Reis 
T. de Nível Médio – Orientador Social  Processo 

Seletivo 
Saulo Marques da Rocha T. de Nível Médio - PBF Efetivo 
Sueli Freitas da Silva Ferreira Serviços Gerais Efetivo 
Ana Paula Rodrigues Silvério Apoio Administrativo - Recepção Contrato 
Ailton de Fatima Almeida T. de Nível Médio - PBF Efetivo 
Ana Costa Oliveira Filho Flores Serviços gerais Efetivo 
Welington Fernando Gomes Outros/vigia Efetivo 
Cleber Barbosa da Silva Outros/vigia Efetivo 
Evandro Márcio Santos Dutra Motorista Efetivo 
Natália Caroline Souza Pinheiro Estagiário(a) Contrato 
Fonte: RMA/Cad-Suas, 2018. 

O CRAS Norte está inserido no bairro Teotônio Batista de Freitas (conhecido, entre a 

população, como bairro da Lua), um dos bairros com maior identificação de 
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vulnerabilidade da região Norte do Município. Com a mudança do CRAS do Centro do 

Bairro Lagoa de Santo Antônio para seu atual endereço, surgiram fragilidades 

estruturais, dificultando o atendimento dos usuários e a organização das atividades. 

Porém, desde o começo, houve um apoio da comunidade e dos próprios funcionários 

para a regularização dos atendimentos. Deve-se assinalar que, embora tenha mudado 

o lugar de atendimento, a preocupação do CRAS com as zonas de vulnerabilidade foi 

mantida, apesar de haver relatos de técnicos que atendem basicamente o bairro 

Teotônio Batista de Freitas. Todavia, a presença do CRAS nesse tipo de área é, segundo 

o próprio Ministério do Desenvolvimento Social, fundamental para prevenir situações que 

possam vir a gerar riscos à população. 

A mudança da sede foi vista por alguns profissionais a época, como positiva para o 

próprio bairro, que passou a abrigá-lo, uma vez que ali, como já sublinhado, há carências 

sociais das mais diversas; já para outros, contudo, a alteração da localidade dificultou o 

acesso daqueles que não residem no “bairro da Lua”, muitos dos quais têm medo de 

circular em tal área, em razão do estigma de “bairro violento” que carrega.  

 

Panorama dos territórios mais vulneráveis de Pedro Leopoldo – Região Norte 

BAIRRO TEOTÔNIO BATISTA DE FREITAS (BAIRRO DA LUA)  

A ocupação da região aconteceu aproximadamente em 1990. De acordo com lideranças 

local, a prefeitura cadastrou quatro mil famílias que moravam de aluguel e de favor em 

Pedro Leopoldo e que recebiam abaixo de três salários mínimos por mês. Após os 

cadastros, foram sorteados os primeiros trinta lotes, seguidos dos demais, até alcançar 

o limite estipulado.  

Inicialmente, a área seria destinada à implantação de indústrias, mas a prefeitura decidiu 

doar os lotes à população. Os sorteados ganhavam o lote, um caminhão de brita, um de 

areia e dez sacos de cimento, sendo que as primeiras casas foram construídas através 

do regime de mutirão. A ocupação se deu inicialmente na parte de baixo do bairro e, 

depois, gradativamente foram construídas casas na parte de cima. Segundo relatos, 

dentre os moradores mais antigos estão Chico Lopes, João Ganso, Dona Conceição, Zé 

Guela e Dona Dirce. 
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A primeira associação do bairro era de pais dos alunos da escola. Depois, ela ampliou 

as suas atividades e muitas conquistas do bairro foram alçadas através do trabalho 

dessa associação. Os fundadores da associação foram os senhores Valdivani, Joaquim, 

Orlando e outros.  

A primeira creche do bairro foi criada com o patrocínio da empresa Holcim e com apoio 

da Unilever e da Unimed. Além da creche podem ser verificados outros equipamentos 

públicos no bairro, como ESF’s e escolas. 

Os dados do IBGE para 2010 indicam que o bairro conta com 1.839 unidades 

residenciais, das quais 1.503 ocupadas à época do recenseamento. Nesses domicílios 

residiam 5.415 pessoas, sendo 2.713 homens e 2.702 mulheres. 

De acordo com os técnicos em entrevista ao Diagnostico Colaborativo (2017), trata-se 

do território com maior número de pessoas cadastradas para programas sociais em todo 

o município. Ainda segundo eles, a demanda local é tão grande que praticamente 

justificaria a divisão de um novo CRAS para atendimento exclusivo ao bairro, ou então 

a implantação de equipe volante.  

No mesmo diagnóstico, do ponto de vista da infraestrutura, as lideranças comunitárias 

avaliam que atualmente o bairro está bem servido, diferente do início da ocupação 

quando a situação era muito precária. Informaram que a rede de água encanada 

atualmente existe em todo o bairro, mas no princípio a água era fornecida por caminhão 

pipa. Já a energia elétrica, quando havia, era de gerador que com o passar tempo foram 

implantados postes e a energia começou a chegar às residências. Atualmente todo o 

bairro tem energia elétrica. 

A rede de esgoto está presente em quase todo o bairro, com exceção da área 

denominada Cascalheira e da área verde, ambas de ocupação irregular. A 

pavimentação, segundo um informante, existe em praticamente todo o bairro, 

apresentando problemas somente nas áreas de ocupação irregular. É importante 

mencionar que a área de cima do bairro passou por melhorias em um momento posterior 

à parte de baixo, o que criou certa diferenciação entre as áreas. A coleta de lixo acontece 

três vezes por semana e, no entanto, não existem varredores de rua que trabalham no 

bairro. O serviço dos Correios também não atende a área verde. 
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Os horários de ônibus, segundo informantes, são ruins, pois os coletivos demoram a 

passar. No mais, foi apontado que na área verde e na Cascalheira existem casas em 

área de desabamento, o que coloca algumas famílias em situação de risco. Referente a 

esta situação diversas casas já foram interditadas pela Defesa Civil municipal, gerando 

demanda para o Programa Bolsa Aluguel em alguns casos. 

O diagnóstico colaborativo apresenta ainda o perfil das famílias, de acordo com as 

lideranças informaram que os primeiros moradores a ocuparem o bairro eram de Pedro 

Leopoldo, depois trouxeram parentes de outras localidades. Os relatos indicam que o 

trânsito de pessoas no bairro é grande, pois as famílias se instalam e se mudam 

constantemente. Foi percebido por eles uma grande mudança no bairro depois da 

instalação da creche, pois as crianças passaram a ter mais cuidados. Apesar das 

melhorias, existem muitos problemas como o abandono de idosos e portadores de 

necessidades especiais, e negligências com crianças – fato que pode ser observado no 

registro de atendimento dos CRAS e CREAS. A população atual também é tida como 

apática e pouco participativa nos processos coletivos.  

De acordo com um representante da associação do bairro, muitas crianças ainda são 

obrigadas a cuidar de outras, menores, porque os pais ou trabalham fora de casa ou são 

alcoólatras. A maioria das famílias do bairro Teotônio Batista tem baixa renda, também 

existindo aquelas de extrema pobreza. Além disso, a maioria dos moradores do bairro 

não possui perspectiva de melhoria de vida. Por fim, no bairro as pessoas se sentem 

excluídas por outros bairros da cidade, o que faz com que a autoestima seja ainda mais 

abalada. 

De acordo com os relatos colaborativos, a maioria dos trabalhadores do bairro atua na 

construção civil, em oficinas mecânicas, na área de serviços gerais, na educação e na 

saúde. Foi dito que a população entre 20 e 30 anos tem mais facilidade para conseguir 

emprego, pois tem uma formação escolar e qualificação razoável, os mais jovens, por 

sua vez, tem mais dificuldades em conseguir empregos. Observa-se que uma queixa 

recorrente é a ausência de cursos de qualificação e inclusão produtiva. 

Em relação aos serviços de educação, no bairro Teotônio Batista de Freitas existem dois 

estabelecimentos de ensino: a Escola Municipal Raimundo Salvador - voltada para o 

ensino infantil e a Escola Municipal Carmem Barroso - que atende aos anos finais do 
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ensino fundamental. Os alunos do ensino médio estudam fora do bairro, sobretudo na 

escola Estadual Magno Claret. 

Segundo informações prestadas por funcionários da escola Raimundo Salvador, a 

evasão e repetências na escola tem diminuído muito, mas há uma quantidade 

significativa de alunos que está fora da faixa etária. A violência física na escola também 

tem sido minimizada, hoje em dia é mais comum a agressão verbal. Segundo relatos, 

alguns poucos alunos estão envolvidos em gangues dentro do bairro, todavia, muitos ex-

alunos estão diretamente envolvidos com o narcotráfico.   

A escola Carmem Barroso também apresenta problemas semelhantes. A evasão, apesar 

de ter diminuído, se relaciona, sobretudo, com o narcotráfico, que alicia os jovens para 

o consumo e venda de drogas. Apesar da minoria dos alunos está envolvida diretamente 

com as drogas, a maioria está envolvida indiretamente através de amigos e parentes, 

sendo relatado que alguns alunos andam armados e estão divididos em facções dentro 

do bairro. Na escola foi implantado o projeto “Educar com Arte”, que oferece aulas de 

dança, flauta, teatro, capoeira, futsal, violão e fanfarra, todas promovidas pela prefeitura, 

mas em geral não há muitas opções de lazer, esporte e cultura. 

No bairro havia uma feirinha promovida pelos moradores, onde eram vendidas comidas 

e artesanato, no entanto, ela não está ativa. Existia também uma quadrilha do grupo da 

terceira idade promovida pelo posto de saúde, mas que também não está mais em 

atividade.  

Uma das lideranças disse que foi realizado um filme sobre o bairro, denominado “Os 

lunáticos”, mas que a maioria dos moradores não o conhece. Dentro do bairro existe 

mais de uma dezena de igrejas evangélica e uma católica, sendo que a última tem um 

projeto de Hip-Hop, desenvolvido junto aos jovens.  

Um funcionário de um dos ESF’s opina que muitos moradores vão às unidades por 

carência afetiva e não necessariamente por problemas de saúde. Por fim, também foi 

indicada a inexistência de ambulância para atender exclusivamente ao bairro e que a 

população tem acesso a medicamentos gratuitos. Por fim, indicaram a presença de 

muitos casos de violência doméstica contra crianças, idosos, mulheres e pacientes 

mentais. Dentre os casos, destaca-se a existência de violência sexual. 
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No que se refere à segurança, entrevistado do diagnostico colaborativo relataram 

inúmeros problemas relacionados ao narcotráfico existente no bairro, mencionando 

assassinatos esporádicos e disputa por territórios para venda de drogas. Outra liderança 

sublinhou a dificuldade de circulação em determinadas áreas do bairro em função do 

narcotráfico e que é comum a troca de tiros à noite. Dentre os locais aonde acontecem 

atos de maior violência, estão àqueles próximos a área verde e a Cascalheira. 

 

BAIRRO LAGOA DE SANTO ANTÔNIO 

O bairro Lagoa de Santo Antônio está localizada em área anteriormente conhecida como 

distrito de Cochos, nome derivado da antiga fazenda Cocho D’água. Com a construção 

da Igreja de Santo Antônio, o local recebeu a denominação atual, em homenagem ao 

santo e à porção de água existente ali. 

Segundo informações colaborativas, a região possui dois padrões distintos de ocupação 

urbana: por um lado, empreendimentos imobiliários prevendo lotes com áreas maiores 

e que vêm sendo ocupados com unidades residenciais de padrão construtivo mais alto 

e, por outro, compreendendo toda a bacia da Lagoa de Santo Antônio, um modelo de 

maior adensamento, compreendendo lotes de 200 a 360m², em média, sendo que parte 

substantiva deles foi ocupada por unidades populares. A maioria dos moradores da 

região comprou seus lotes e casas, com exceção daqueles que vivem em algumas áreas 

de ocupação irregular, como a região próxima ao Campo do Ideal. 

Quanto ao perfil das famílias, segundo relatos de representantes da associação de 

moradores à época, quase um terço dos moradores do distrito vieram de outras cidades 

e mesmo de estados do nordeste brasileiro, como o Ceará. O grande fluxo de migrantes, 

de acordo com os relatos, estava associado à criação do Aeroporto Internacional de 

Confins e à suposta oferta de empregos gerada por ela. Ainda segundo os 

representantes, quando o Bairro se formou, a maior parte das famílias era de renda muito 

baixa. Mas, várias pessoas da região apontaram que, nos últimos anos, vem diminuindo 

a quantidade de pessoas em situação de miséria na região. 

A realidade dos bairros da área norte em geral, é de um contingente populacional que 

excede a capacidade da unidade do CRAS. Por fim, vale mencionar que foi relatado que, 

por conta de uma rixa entre grupos do Bairro da Lua e do Bairro da Lagoa de Santo 
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Antônio, algumas pessoas têm dificuldade para acessar o CRAS. 

Em relação à educação, a área conta com três instituições de educação infantil, as 

escolas locais enfrentam problemas relacionados à precariedade de sua estrutura física 

e em relação à violência. Foi relatado que a falta de segurança seria mais grave na 

Escola Municipal Isabel Gomes Teixeira. De acordo com os entrevistados, apesar da 

venda de drogas aparentemente não ocorrer mais na porta do estabelecimento, ainda 

seriam comuns os casos de furto e depredação do prédio. 

Do ponto de vista do desempenho, os dados de 2015 compilados pelo QEdu, a Escola 

Municipal Heitor Cláudio de Sales, de ensino fundamental, está um pouco abaixo da 

meta mínima em pontuação no Ideb necessária para ser classificada com desempenho 

adequado. A meta mínima é 6 pontos e a pontuação atingida no Ideb de 2015 foi 5,6. 

Contudo, a distorção idade-série é baixa: está abaixo do patamar mínimo, de 5% dos 

alunos.  

Apesar das fragilidades identificadas, os entrevistados relataram que há a perspectiva 

de incremento do ensino na localidade, em função de um projeto de instalação de uma 

nova creche local por meio do programa Proinfância (Programa Nacional de 

Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação 

Infantil) na região Norte, provavelmente no Bairro Lagoa de Santo Antônio, para atender 

140 crianças. O bairro já possui, além disso, um CEMAI. 

Em 2016, a Associação de Moradores da Lagoa de Santo Antônio encontrava-se em 

processo de reestruturação de diretoria. Apesar de ter relatado problemas relativos à 

mobilização da comunidade para participar das atividades, a entidade vinha realizando 

reuniões periodicamente. O espaço físico da Associação é qualificado e ela desenvolve 

parcerias com o Lions Clube e com grupos culturais que oferecem atividades formativas 

para o público adolescente em sua sede. A Associação participa ainda do Projeto Rede 

Comunitária em Ação2 que realiza trabalhos na área de meio ambiente e reciclagem. 

Não há nenhuma parceria firmada com o poder público. A Associação tem interesse em 

iniciar projetos com adolescentes e jovens para prevenção a situações de risco, mas, 

quando das entrevistas, ainda não tinham iniciado nenhuma atividade nesse sentido. 

                                                
2 Recoa – Projeto de Cunho Social financiado pelo Instituto Holcim/Rede América que realiza trabalhos na área de meio ambiente 
e reciclagem.  
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DISTRITO DE FIDALGO E BAIRRO QUINTA DO SUMIDOURO 

O distrito e o bairro foram citados nas entrevistas como território que merece atenção. 

Os funcionários do CRAS Norte relatam alta incidência de alcoolismo, que foi agravado 

após 2011, depois que vários moradores foram demitidos das pedreiras instaladas no 

local, decorrente principalmente da instalação pelo Governo do Estado de Minas Gerais, 

do Parque Estadual do Sumidouro. A região, além disso, possui um nível muito alto de 

desemprego. A percepção é que tal situação está fazendo o índice de criminalidade 

crescer. 

 

Registro Mensal de Atendimentos (RMA) – CRAS NORTE 

O Registro Mensal de Atendimentos (RMA) é um sistema onde são registradas 

mensalmente as informações relativas aos serviços ofertados e o volume de 

atendimentos nos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) e Centro de 

Referência Especializados de Assistência Social (CREAS). Seu principal objetivo é 

uniformizar essas informações e, dessa forma, proporcionar dados qualificados que 

contribuam para o desenvolvimento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), 

conforme as determinações das Resoluções da Comissão Intergestores Tripartite (CIT) 

n° 4/2011 e n° 20/2013. 

Na medida em que tais informações são registradas mensalmente pelas unidades, é 

possível mapear tanto a oferta de determinados serviços, quanto o volume de 

atendimento. Assim, o RMA tem um papel essencial no planejamento e na tomada de 

decisões no campo das políticas públicas de Assistência Social. 

RMA CRAS NORTE: SÉRIE HISTÓRICA 2015 A 2017    
DADOS AGREGADOS  
 
A. Volume de famílias em acompanhamento pelo PAIF – Cras Norte 

 2015 2016 2017 
A.1. Total de famílias em acompanhamento pelo PAIF 1.171 1.521 1.873 

A.2. Novas famílias inseridas no acompanhamento do PAIF durante 
o mês de referência 

164 211 109 

 
B. Perfil das novas famílias inseridas em acompanhamento no PAIF, no mês de referência 

  2015 2016 2017 
B.1. Famílias em situação de extrema pobreza 09 69 14 
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B.2. Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família 42 98 51 
B.3. Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família em 
descumprimento de condicionalidades 

08 30 07 

B.4. Famílias com membros beneficiários do BPC 13 31 15 
B.5. Famílias com crianças ou adolescentes em situação de trabalho 
infantil 

00 00 00 

B.6. Famílias com crianças ou adolescentes em Serviço de 
Acolhimento 

01 02 04 

 
 
Bloco II - Atendimentos individualizados realizados no CRAS 
C. Volume de atendimentos particularizados realizados no CRAS no mês de referência 
 

 2015 2016 2017 
C.1. Total de atendimentos particularizados realizados  1.416 2.987 4.370 

C.2. Famílias encaminhadas para inclusão no Cadastro Único 68 232 400 
C.3. Famílias encaminhadas para atualização cadastral no Cadastro 
Único 

103 293 433 

C.4. Indivíduos encaminhados para acesso ao BPC 32 100 168 
C.5. Famílias encaminhadas para o CREAS 20 14 23 
C.6. Visitas domiciliares realizadas 374 651 658 
C.7. Total de auxílios-natalidade concedidos/entregues*  00 00 00 
C.8. Total de auxílios-funeral concedidos/entregues durante o mês 
de referência* 

00 00 63 

C.9. Outros benefícios eventuais concedidos/entregues durante o 
mês de referência* 

00 00 1.214 

*Campos C7, C8 e C9: Nos anos de 2015 e 2016 não eram tabulados os benefícios eventuais pelo RMA, 
somente em 2017 com o novo Formulário do Registro Mensal de Atendimentos do CRAS que passam a 
ser registrados. 
 
 
Bloco III - Atendimentos coletivos realizados no CRAS 
D. Volume de atendimentos coletivos realizados no CRAS durante o mês de referência 
 

 2015 2016 2017 
D.1. Famílias participando regularmente de grupos no âmbito do 
PAIF  

184 56 51 

D.2. Crianças de 0 a 6 anos em Serviços de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos  

13 12 28 

D.3. Crianças/adolescentes de 7 a 14 anos em Serviços de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos  

568 706 800 

D.4. Adolescentes de 15 a 17 anos em Serviços de Convivência e 
Fortalecimentos de Vínculos  

217 31 111 

D.8. Adultos entre 18 e 59 anos em Serviços de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos  

00 00 898 

D.5.Idosos em Serviços de Convivência e Fortalecimentos de 
Vínculos para idosos  

109 198 147 
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D.6. Pessoas que participaram de palestras, oficinas e outras 
atividades coletivas de caráter não continuado  

153 672 365 

D.7. Pessoas com deficiência, participando dos Serviços de 
Convivência ou dos grupos do PAIF 

44 39 28 

Fonte: RMA/MDS 2015, 2016 E 2017. 
 

Um ponto importante a ser trabalhado no equipamento é a baixa integração entre o PAIF 

e PBF, é frágil a articulação entre o Serviço de Proteção Integral à Família e o Programa 

Bolsa Família. Em 2016, pelo levantamento do IPPLAN, por meio das oficinas de 

diagnóstico colaborativo dos problemas críticos à Assistência Social de Pedro Leopoldo-

MG, indicou que historicamente a falta de integração entre os diversos serviços 

(incluindo o PAIF) e o Programa Bolsa Família se davam pela deficiência ne gestão de 

pessoas, de planejamento no trabalho dos funcionários da SMDS e pelas dificuldades 

de contratação de recursos humanos e pela falta de capacitação continuada.  

 

 
CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) SUL 

 
Endereço: Rua Doutor Neiva. 421, Centro, Pedro Leopoldo - MG   

Área de abrangência: Antônio Elias; Amélia Torres; Boa Esperança; Barreiro; 
Cachoeira Grande; Coqueirinho; Capão; Centro; Donato; Dona Júlia; Dr. Lund 
(distrito); Fazendas; Fazenda Moinho; Ferreiras; Jardinópolis; Joana D’arc; Juca 
Viana, Magalhães; Manoel Brandão; Maria de Lourdes; Mirante (Cond. Fazenda 
Lajinha); Olaria; Palmital; Parque Agenor Teixeira; Parque Jardim Solimões; 
Pimentel; Ponte Alta; Quinta das Palmeiras; Quilombo Pimentel; Roberto Belisário; 
Romero de Carvalho; Santa Rita; Santo Antônio (Cascavel); Santo Antônio da Barra 
(Matuto); São Geraldo; São José; Serra Negra; Sônia Romanelli; Tapera; Vila 
Brasilina; Vila Aparecida; Triângulo e Vera Cruz (distrito).  

Recursos Humanos 

Quantidade Cargo 

Em provimento Coordenação 

4 Assistentes Sociais  

2 Psicólogos  

2 Orientadores sociais 
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2 Apoio Administrativo 

3 Nível Médio PBF 

1 Auxiliar de Serviços Gerais 

3 Estagiários  

1 Motorista 

Fonte: RMA/Cad-Suas, 2018 e SMDS. 

 

NOME 

 

CARGO/PROFISSÃO/FUNÇÃO 
 

PROVIMENTO 

Em provimento Coordenação Gratificação 
Ana Cristina Miranda T. de Nível Superior – Psicóloga  Efetivo 
Marlene de Souza Nobre T. de Nível Superior – Assistente Social Efetivo 
Alcione Angélica Maciel Lucas T. de Nível Superior – Assistente Social Efetivo 
Aline Ribeiro Pimenta T. de Nível Superior – Assistente Social PBF Efetivo 
Valeria Ester de Oliveira Martins T. de Nível Superior – Psicóloga  Efetivo 
Neila Cristina Magalhães Leite Vaz T. de Nível Superior – Assistente Social Efetivo 
Ivone Souza Diniz T. de Nível Médio – Orientadora Social  Processo 

Seletivo 
Joyce Hellen dos Santos Pereira T. de Nível Médio – Orientadora Social Processo 

Seletivo 
Jussara Diara de Freitas Apoio Administrativo – Recepção  Processo 

Seletivo 
Gymian Nogueira Feres Apoio Administrativo PBF Efetivo 
Geysa Kelle Espíndula Apoio Administrativo PBF Efetivo 
Alvacir Leles Tavares Apoio Administrativo Efetivo 
Nathali Carmo de Oliveira Técnico(a) de Nível Médio PBF Efetivo 
Lazia Carvalho Campolina Serviços gerais Efetivo 
Emerson Alemme* Motorista Efetivo 
Rayane Silva Andrade Estagiário(a) Contrato 
Dayane Stefany de Souza Silva Estagiário(a) Contrato 
Bianca Chaves Pacheco Rodrigues Estagiário(a) Contrato 

Fonte: RMA/Cad-Suas, 2018. 
*Licença sem vencimento e entrou com solicitação de Férias-Prêmio – substituído por contrato de locação 
de automóvel com motorista. 
 
 
O CRAS Centro-Sul, não se localiza em uma área com marcantes índices de 

vulnerabilidade. A estrutura do imóvel atual é ampla, porém, requer maior funcionalidade. 

As questões de acessibilidade merecem aprimoramento, a rampa que dá acesso à 

entrada do equipamento é improvisada e não possui corrimão. 

Os servidores do CRAS Sul relatam a falta de conhecimento por parte da população em 
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geral do trabalho desenvolvido pelos Centros de Referência, sendo que a mudança do 

equipamento fez com que muitos usuários não se identificassem com o equipamento, 

modificando consideravelmente o público atendido. Muitos usuários se desligaram das 

oficinas e justificam que seria por causa da nova localização do serviço que fica em sede 

distante da rodoviária e reclamam por ter que andar muito.  

O equipamento possui 6 técnicos de nível superior, sendo 4 assistentes sociais e 2 

psicólogas, sendo que 1 assistente social acompanha os usuários do Programa Bolsa 

Família de todo o município e duas técnicas possuem redução de jornada. O serviço 

estava passando por um reordenamento tendo a recomposição da equipe em 

agosto/2018. Além disso, no início do segundo semestre de 2018, houve contratação de 

2 orientadores sociais e 1 recepcionista.  

Uma das fragilidades que os técnicos relatam é a dificuldade de acompanhar as oficinas 

que são oferecidas nos espaços externos ao CRAS, devido à alta demanda por 

atendimento espontâneo (Concessão de Benefícios Eventuais) que “requer técnicos à 

disposição do serviço”. 

Atualmente há muitos usuários que participam de grupos de convivência em espaços 

distintos do CRAS e que não possuem cadastro no serviço e atribuem a distância do 

equipamento como maior dificultador. Os usuários não realizam o cadastro por não 

entenderem que o CRAS oferta o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos e 

que este é a porta de entrada para a família. O que demonstra a inobservância do 

obrigatório referenciamento ao serviço. 

Há dificuldade, por parte dos usuários, em acessar o serviço que se encontra distante 

de sua residência e, atualmente, da rodoviária e não possuem condições financeiras 

para arcar com passagens até ao CRAS Sul. Hoje a maior parte dos atendimentos do 

equipamento tem sido em demanda espontânea (Concessão de Benefícios Eventuais 

como cesta básica, isenção de taxa para identidade, certidão de nascimento, vale social, 

etc.) e o PAIF que é a base para o trabalho do CRAS é pouco desenvolvido. 

Em relação ao Programa Bolsa Família - PBF, foi apresentado como dificultador do seu 

cotidiano de trabalho o controle de senhas para acessar o novo sistema do Cadúnico. 

Os técnicos responsáveis pelo PBF relatam que realizam visitas domiciliares, dando 

prioridade às denúncias ou casos apresentados como urgência, não sendo possível 
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realizar todas as visitas de averiguações necessárias, face a demanda. I 

Outro dificultador para o acesso ao PBF é a ineficiência do sistema que fica inoperante 

constantemente, impedindo novos cadastros. Em relação ao espaço ocupado pelos 

técnicos do PBF requer maior atenção face ao sigilo, por que o usuário pode ficar 

constrangido ao dar informações pessoais próximo a terceiros. 

A presença de estagiários (que possuem como característica a rotatividade) não gera 

empatia e compromisso com o público atendido. Alguns estagiários de cursos que não 

tem relação direta com o SUAS e o Programa Bolsa Família contribui pouco na formação 

do estudante e na melhoria do atendimento, o que deve ser revisto apontando cursos 

específicos para este campo de estágio. 

Em relação a mudança do serviço para outro imóvel foi justificada pela gestão, que tinha 

o objetivo de ofertar o acompanhamento do serviço de convivência e fortalecimento de 

vínculo à população dentro do equipamento por meio de uma sede maior. Na época os 

usuários também manifestaram apoio pela busca de novo imóvel, porém o atual imóvel 

não atende as necessidades dos serviços, programas e benefícios ofertados pelo CRAS. 

Atualmente as oficinas que ocorrem dentro do equipamento tiveram uma diminuição de 

procura pelos usuários, e que pode estar relacionado a mudança, recente, de endereço 

do equipamento.  

Em relação à abrangência de atendimento do CRAS Sul, importante salientar que é 

demarcada a partir da MG sentido centro (tendo como referência o Posto de Combustível 

Mil), passando pela Fazenda do Urubu, Canta Galo (divisa com Esmeraldas), etc. 

Percebem que o território de acompanhamento do CRAS Sul é muito extenso e com 

bairros muito distantes do centro. 

 

Quanto a particularidade de serviços ofertados: 

- No espaço do CRAS Sul está em funcionamento a oficina de artesanato às terças, 

quartas e quintas feiras e que as demais oficinas (Jiu Jitsu, capoeira, Karatê, Circo e 

ginástica) estão acontecendo dentro da ASSER por falta de espaço no atual imóvel do 

CRAS. 
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- Há também oficinas sendo ofertadas em outros espaços, nos bairros São Geraldo 

(oficinas de Capoeira e Karatê) e Santo Antônio da Barra (Circo e Ginástica).  

- Os técnicos indicam que para haver mais frequência às oficinas seria necessária a 

disponibilização de passagem para esse público prioritário e ou maior descentralização 

das ofertas. As oficinas descentralizadas não possuem o acompanhamento técnico 

esperado, com alto índice de usuários não cadastrados, gerando impactos negativos no 

cadastramento único, Sisc e na captação de recursos. Consideramos como impacto 

primordial o desconhecimento do público atendido e sua realidade e a não oferta 

integralizada a outros serviços O serviço possui vale social, porém o mesmo é 

disponibilizado aos moradores de locais mais distantes como a Quinta das Palmeiras e 

a quantidade não é suficiente para cobrir toda a demanda. 

Quanto a origem para atendimento/acompanhamento, o serviço PAIF as demandas são 

provenientes de diversos serviços tais como: Ministério Público, Fórum, Conselho 

Tutelar, serviço de saúde (por não haver NASF na parte sul da cidade), denuncia de 

descumprimento do Programa Bolsa Família, de Escola, etc. 

 

Panorama dos territórios mais vulneráveis de Pedro Leopoldo – Região Centro/Sul 

 

BAIRRO QUINTA DAS PALMEIRAS 

O bairro está situado a 22 km da sede de Pedro Leopoldo, o que traz problemas de 

ordens diversas relacionados ao provimento de serviços públicos à população. De 

acordo com uma presidente da Associação dos Moradores da Quinta das Palmeiras, o 

bairro surgiu aproximadamente em 1975, a partir do chacreamento da fazenda 

Cachoeirinha, de propriedade do Sr. Líliu. A proposta era de que os lotes tivessem no 

mínimo cinco mil metros quadrados. No entanto, com o passar do tempo, ocorreram 

subdivisões das glebas e ocupações irregulares do solo, existindo atualmente casos de 

lotes de 100 metros quadrados ocupados por cinco domicílios. 

As famílias que vivem às margens do ribeirão lidam constantemente com a insalubridade 

relacionada com o esgoto a céu aberto. A grande quantidade de pontos ilegais de 

energia também ameaça as famílias, uma vez que as péssimas instalações elétricas são 

suscetíveis a curtos circuitos e descargas elétricas. No diagnostico colaborativo, uma 
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Agente Comunitária de Saúde (ACS) do bairro disse que a falta de canalização faz com 

que a Quinta das Palmeiras sofra com a qualidade da água consumida. A água que a 

população utiliza é retirada de cisternas, que são facilmente contaminadas pelas mais 

de 1.500 fossas presentes no bairro, que, por sua vez, servem de alternativa à falta de 

rede de esgoto. A agente também mencionou o excesso de calcário, fato que piora a 

qualidade da água do bairro. A presidente da associação disse que foi realizado um 

estudo da Copasa em 2007 para instalar a rede de água e esgoto, mas por questões 

políticas o serviço não foi implantado. 

A energia elétrica do bairro também é precária, pois a estrutura da CEMIG não atende à 

demanda de toda a população. Segundo entrevistados, sempre quando chove o 

fornecimento de energia é cortado. Além disso, existem moradias que não tem rede 

elétrica. Na Quinta das Palmeiras também não existe pavimentação, com exceção da 

via principal. Segundo se apurou, o problema é que o bairro é uma área de nascente, o 

que não permitiu o asfaltamento das demais vias. No entanto, os entrevistados 

consideram que é permitido implantar outro tipo de calçamento, ecologicamente correto. 

Para agravar a situação, sublinha uma informante, grande parte da população paga IPTU 

urbano desde 1977, considerado elevado por eles, apesar da inexistência de serviços 

urbanos e da distância em relação ao centro de Pedro Leopoldo. O transporte coletivo, 

por sua vez, não atende aos anseios da população. Ele está restrito a três vezes por dia.  

Segundo sua presidente, a associação do bairro, criada em 1990, apesar dos problemas, 

luta incessantemente pelas melhorias. Uma das principais conquistas da entidade foi a 

criação de uma seção eleitoral no bairro, melhorando o acesso da população a seus 

direitos.  

O alcoolismo também acomete muitas pessoas do bairro, sobretudo aos homens. 

Ocorreram registros de hepatite derivados da ingestão desmedida de bebidas alcoólicas. 

O consumo de álcool, somado ao de drogas ilícitas, também se relaciona diretamente 

com a violência que ameaça a população. Além do número significativo de adolescentes 

grávidas.  

Alguns casos de abuso sexual de crianças e adolescentes foram detectados. Além dos 

menores, os idosos e as mulheres também são reféns da violência doméstica. As 

informantes indicaram a existência de desvio da aposentadoria de idosos e a violência 
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psicológica entre membros das famílias. Além dessas ameaças, a baixa autoestima e a 

falta de acesso aos direitos também marca o perfil das famílias que, em muitos casos, 

são desestruturadas. Cabe mencionar que grande parte das famílias é oriunda de cidade 

e bairros de Pedro Leopoldo, com destaque para o bairro Teotônio Batista de Freitas, 

conhecido como bairro da Lua.  

Lideranças também mencionaram sobre a falta de espaços de lazer, cultura e esporte 

no bairro. O único espaço de lazer, o Parque Ecológico, é mal utilizado, o sinal para 

telefone celular é deficitário.  

Segundo se apurou, a maior parte dos alunos da educação infantil estuda em Dr. Lund. 

Os do ensino fundamental estudam no NEC e os do ensino médio no Colégio Imaculada 

Conceição. No bairro existe uma escola do município, no entanto, ela se encontra dentro 

da Fazenda do Moinho, uma propriedade privada. O aproveitamento escolar das 

crianças e jovens do bairro é tido como baixo, ocorrem problemas constantes de 

assiduidade e evasão, sendo que alguns alunos, de acordo com entrevistados, muitos 

frequentam a escola para ter acesso à alimentação. 

A maior parte da população economicamente ativa do bairro trabalha nas fazendas da 

região, na extração de areia, no beneficiamento de granito e em olarias. Segundo a 

presidente da associação, a maioria dos trabalhadores é informal e recebe baixos 

salários. No bairro foi realizado um curso de inclusão produtiva, promovido pela 

Secretaria de Desenvolvimento Social. Segundo a informante, o curso teve uma grande 

aceitação. Outras tentativas de realização de cursos ocorreram, mas a comunidade não 

aderiu. O aparente motivo, explica a entrevistada, é a falta de perspectiva e 

perseverança da comunidade.  

Uma grande parcela da população da Quinta das Palmeiras trabalha e vive na Fazenda 

do Moinho, também foi apontado que a maior parte dos trabalhadores que vivem na 

fazenda é do norte de Minas Gerais e que as condições de trabalho e moradia no local 

são precárias. 

Segundo se apurou, a Quinta das Palmeiras também é ameaçada pela violência 

promovida pelo narcotráfico, inclusive com tentativas de homicídios. Por ser rota de 

passagem para outras cidades, a região era tida como ponto de desova e desmonte de 

carros. A população teve que pagar segurança particular devido à falta de policiamento. 
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DISTRITO DE VERA CRUZ DE MINAS 

Localizado a 12 quilômetros de distância da sede de Pedro Leopoldo, o distrito de Vera 

Cruz de Minas é mais antigo do que a cidade a que pertence. A sua ocupação teve início 

no primeiro quartel do século XVIII, no auge da atividade mineradora colonial. A região 

teve outros nomes como Pindaíbas e Pindaré e pertenceu a outros municípios como 

Sabará e Contagem. Dentro de sua área se localizam alguns equipamentos públicos e 

entidades.  

A associação do bairro foi fundada em 1986 por Helvécio Santos, Vicente Jorge e outros 

moradores do distrito. Segundo um informante, a associação ficou inativa entre 2004 e 

2009, retomando as atividades depois deste período. O mesmo apontou que a 

implantação da rede de água encanada foi uma das maiores conquistas da associação 

ao longo de seus anos de trabalho. Além da associação do bairro, no distrito de Vera 

Cruz de Minas existe desde 2005 a fundação José Hilário de Souza, atual unidade de 

acolhimento para crianças e adolescentes do município. 

A energia elétrica está presente em praticamente todas as residências. No entanto, 

segundo os informantes, é comum ocorrer a queda do serviço durante dias e noites de 

chuva e ventania. Apesar do caminhão da limpeza recolher o lixo três vezes por semana 

em praticamente toda a área urbana do distrito, funcionários do ESF do bairro 

informaram que é comum encontrar acúmulo de lixo e entulhos nas vias públicas e nos 

lotes vagos, o que atrai muitos roedores e insetos para o bairro. 

Quanto ao perfil das famílias, foi informado que são economicamente diversificadas, 

sendo que a maioria apresenta média e baixa renda. Os relatos também sugeriram que 

mais da metade dos habitantes do distrito nasceram no local, os outros são oriundos de 

outros bairros de Pedro Leopoldo e de outras cidades. A associação do bairro também 

mencionou sobre para o predomínio das famílias monoparentais e dos ambientes 

domésticos compostos por famílias recompostas e extensas.  

Para atendimento de educação o distrito de Vera Cruz de Minas conta com duas escolas, 

a de educação infantil, a Escola Municipal Cantinho Feliz e outra de ensino fundamental, 

a Escola Estadual Vera Cruz de Minas. Os alunos do ensino médio que moram no distrito 

estudam na Escola Estadual Fazenda Modelo - localizada no bairro Santo Antônio da 

Barra - ou no centro da cidade. Além do próprio distrito, as escolas do Vera Cruz de 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO - PMPL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS 

Página 35 de 89 

Minas atendem alguns poucos alunos de localidades próximas, como o povoado dos 

Casados, do Tapera e do Quilombo.  

Segundo o informante, na Escola Estadual Vera Cruz de Minas não há problemas de 

evasão. No entanto, é grande o número de alunos com baixa aprendizagem. 

Relacionado a este fato está a falta de acompanhamento dos familiares aos alunos e a 

falta de material escolar, por problemas de renda das famílias. Outro problema que a 

escola de ensino fundamental vivencia é a violência, o que já repercutiu na intervenção 

da polícia no estabelecimento. Segundo o informante, há familiares e ex-alunos da 

escola envolvidos com o narcotráfico. 

No que se refere à situação de trabalho e renda, de acordo com informantes a maioria 

dos profissionais ativos que moram no bairro trabalham na extração de areia, em olarias, 

no comércio e na construção civil. No entanto, os mesmos apontaram que o desemprego 

é alto, sobretudo pela falta de postos de trabalho no bairro e pela baixa qualificação 

profissional dos moradores do distrito. 

É unanimidade, dentro dos relatos, a indicação da falta de espaços para promoção de 

cultura, esporte e lazer dentro do Vera Cruz de Minas. O acesso à internet e à informática 

para os muitos que não tem computador em casa, é restrito, se restringindo ao espaço 

disponibilizado pela fundação José Hilário de Souza.  

Para representantes da Fundação José Hilário de Souza, “a questão material é 

extremamente relevante. A pobreza e a falta de formação influenciam demais e implicam 

na desestruturação da família”. Segundo os entrevistados dessa entidade, que atua no 

acolhimento de crianças e adolescentes afastados da família, um grande problema no 

município “é que não existe eficiência no sistema de atendimento às famílias que estão 

em situação de desequilíbrio ou qualquer fator que leve à vulnerabilidade social”. 

Quanto às questões da segurança, informantes consideram que o narcotráfico é o maior 

problema vivenciado pelo distrito de Vera Cruz de Minas, afetando adultos, jovens e 

adolescentes da localidade. Dentre os casos isolados de violência doméstica que foram 

evidenciados no distrito, foram destacados aqueles contra a mulher e a criança. 
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BAIRRO SÃO GERALDO 

Conforme diagnostico colaborativo, o bairro São Geraldo, antes de receber esta 

denominação, se chamou Saco da Vila e, posteriormente, Vargem Alegre. O bairro 

surgiu por volta da década de 1930, a partir do loteamento das terras de Geraldo Costa, 

um senhor que era devoto do santo de mesmo nome. Os primeiros moradores a 

ocuparem o loteamento aparentemente compraram lotes da família do antigo 

proprietário. 

Os moradores indicavam que o desemprego não era alto na localidade, mas as 

oportunidades de qualificação profissional sempre foram escassas. Apontavam, ainda, 

um problema social grave: a existência de muitas crianças trabalhando informalmente 

de um número significativo de jovens aposentados por alcoolismo. Outro problema 

estava ligado à recorrência de casos de gravidez precoce. 

O bairro São Geraldo tem uma unidade de Equipe de Saúde da Família (ESF) e, por 

estar a pouca distância do Centro, conta com vários outros equipamentos nas 

proximidades. A relevância do SUS na localidade é menor, já que os moradores, muitas 

vezes, utilizam serviços públicos das redondezas, de modo que os programas de saúde 

contam com uma baixa presença de usuários. 

De acordo com relatos, na Escola Estadual Dr. Júlio Cesar de Vasconcelos, escola local 

que oferece ensino fundamental (últimos anos), ensino médio e educação de jovens e 

adultos (EJA) tem muitos alunos com problemas de baixo aproveitamento e 

aprendizagem. Os dados do QEdu confirmam essa percepção, a distorção idade-série 

também é preocupante: 29% dos alunos do ensino fundamental e de 26% dos alunos do 

ensino médio apresentam tal distorção. Outro problema indicado foi a existência de 

alunos envolvidos direta e indiretamente com o consumo e a venda de drogas. Foi 

relatada a venda e o uso de entorpecentes na porta da escola. Também foram 

detectados alunos armados dentro e fora da escola. Assaltos e casos de violência, 

segundo os entrevistados, são recorrentes na escola e prejudicam o processo de ensino-

aprendizagem. 
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BAIRRO MANOEL BRANDÃO 

Cerca de duas mil pessoas, mais de 400 famílias, moram no Manoel Brandão. O bairro 

necessita de atenção especial, situado próximo ao Distrito de Vera Cruz, o local conta 

com problemas de ocupação desordenada, que resulta dificuldade de acesso a serviços 

públicos e infraestrutura urbana precarizada.  

A localização do bairro, na divisa entre municípios, causa transtornos para os moradores. 

Muitas vezes, eles têm o atendimento recusado em serviços públicos, porque o bairro 

está no limite entre os municípios de Pedro Leopoldo e de Ribeirão das Neves. 

Registro Mensal de Atendimentos (RMA) – CRAS SUL 

RMA CRAS SUL: SÉRIE HISTÓRICA 2015 A 2017    
DADOS AGREGADOS 
 
A. Volume de famílias em acompanhamento pelo PAIF – Cras Centro Sul  
 2015 2016 2017 
A.1. Total de famílias em acompanhamento pelo PAIF 512 472 382 

A.2. Novas famílias inseridas no acompanhamento do PAIF durante 
o mês de referência 

56 31 53 

 
B. Perfil das novas famílias inseridas em acompanhamento no PAIF, no mês de referência 
 2015 2016 2017 
B.1. Famílias em situação de extrema pobreza 11 02 02 
B.2. Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família 17 15 09 
B.3. Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família em 
descumprimento de condicionalidades 

01 01 00 

B.4. Famílias com membros beneficiários do BPC 04 01 04 
B.5. Famílias com crianças ou adolescentes em situação de trabalho 
infantil 

00 00 00 

B.6. Famílias com crianças ou adolescentes em Serviço de 
Acolhimento 

00 01 00 

 
Bloco II - Atendimentos individualizados realizados no CRAS 
C. Volume de atendimentos particularizados realizados no CRAS no mês de referência 
 2015 2016 2017 
C.1. Total de atendimentos particularizados realizados 1.587 2.089 5.896 

C.2. Famílias encaminhadas para inclusão no Cadastro Único 124 194 733 
C.3. Famílias encaminhadas para atualização cadastral no Cadastro 
Único 

106 151 625 

C.4. Indivíduos encaminhados para acesso ao BPC 11 24 39 
C.5. Famílias encaminhadas para o CREAS 15 08 15 
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C.6. Visitas domiciliares realizadas 270 298 327 
C.7. Total de auxílios-natalidade concedidos/entregues*  00 00 07 
C.8. Total de auxílios-funeral concedidos/entregues durante o mês 
de referência* 

00 00 56 

C.9. Outros benefícios eventuais concedidos/entregues durante o 
mês de referência* 

00 00 1.102 

* Pontos C7, C8 e C9: Nos anos de 2015 e 2016 não eram tabulados os benefícios eventuais 
pelo RMA, somente em 2017 com o novo Formulário do Registro Mensal de Atendimentos do 
CRAS que passam a ser registrados.  
 
 
Bloco III - Atendimentos coletivos realizados no CRAS 
D. Volume de atendimentos coletivos realizados no CRAS durante o mês de referência 
 2015 2016 2017 
D.1. Famílias participando regularmente de grupos no âmbito do 
PAIF  

541 2.972 1.009 

D.2. Crianças de 0 a 6 ano sem Serviços de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos  

13 192 76 

D.3. Crianças/adolescentes de 7 a 14 anos em Serviços de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos  

568 1.189 724 

D.4. Adolescentes de 15 a 17 anos em Serviços de Convivência e 
Fortalecimentos de Vínculos  

217 89 196 

D.8. Adultos entre 18 e 59 anos em Serviços de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos  

00 00 439 

D.5.Idosos em Serviços de Convivência e Fortalecimentos de 
Vínculos para idosos  

109 1.384 398 

D.6. Pessoas que participaram de palestras, oficinas e outras 
atividades coletivas de caráter não continuado  

153 90 487 

D.7. Pessoas com deficiência, participando dos Serviços de 
Convivência ou dos grupos do PAIF 

44 304 11 

Fonte: RMA/MDS 2015, 2016 E 2017. 
 
A exemplo da outra unidade CRAS do Município, na região Sul também foi identificado 

como ponto importante a ser trabalhado no equipamento, a baixa integração entre o 

PAIF e PBF, é frágil a articulação entre o Serviço de Proteção Integral à Família e o 

Programa Bolsa Família. Em 2016, pelo levantamento do IPPLAN, por meio das oficinas 

de diagnóstico colaborativo dos problemas críticos à Assistência Social de Pedro 

Leopoldo-MG, indicou que historicamente a falta de integração entre os diversos 

serviços (incluindo o PAIF) e o Programa Bolsa Família se davam pela deficiência ne 

gestão de pessoas, de planejamento no trabalho dos funcionários da SMDS e pelas 

dificuldades de contratação de recursos humanos e pela falta de capacitação 

continuada. 
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2.4 Cobertura da Rede Parceira PSB 

A cobertura da proteção social básica pode ser parceirizada no município para oferta dos 

serviços de convivência e fortalecimento de vínculos e para o serviço de proteção social 

básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosas (este último, ainda não 

ofertado no município). 

Na prestação de serviços socioassistenciais, a entidade parceira deve estabelecer 

vinculação ao SUAS (Art. 6ºB – Lei 8.742/93), seguindo a regulação e parametrização 

do sistema. 

No âmbito da PSB, possuem termos de colaboração com a gestão municipal, as 

seguintes entidades: 

 

a) ABRAÇO – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA COMUNITÁRIA PARA A 

PREVENÇÃO DO ABUSO DE DROGRAS REGIONAL PEDRO LEOPOLDO/MG 

ENDEREÇO: Rua Antônio Rodrigues Cardoso. Centro Pedro Leopoldo 

A ABRAÇO-PL é uma entidade civil, sem fins lucrativos, de caráter assistencial e 

educativo, constituída em 20 de março de 2002, e cadastrada no CNPJ desde de 

27/03/2002, atualmente encontra-se em situação ativa.  

A ABRAÇO-PL é uma entidade, comprovadamente, atuante na prevenção do abuso de 

drogas e na prestação de serviços de atendimentos ambulatoriais e orientação familiar 

relativos ao uso de qualquer substância entorpecente, química ou não, que cause 

dependência física e/ou psíquica. Nos últimos 14 (quatorze) anos a instituição tem 

celebrado parcerias junto a Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo para manutenção 

dos serviços prestados pela instituição, o que permite-lhe dispor de uma equipe de 

profissionais qualificados da Psicologia responsáveis pela execução dos projetos. 

A execução de projetos de prevenção do uso/abuso de drogas é feita em conjunto aos 

equipamentos CRAS e CREAS. O público alvo desses projetos é constituído de jovens 

das Escolas Públicas; crianças e jovens do Programa de Inserção Social e Profissional 

e suas famílias; principalmente, aqueles em situação de vulnerabilidade social. Ao 

longos desses anos, a ABRAÇO-PL vem desenvolvendo ações na forma de palestras, 
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oficinas e fóruns de discussão de prevenção do abuso e uso de drogas no universo da 

comunidade escolar (Educadores, alunos e pais), formando assim multiplicadores das 

ações preventivas e de valorização da vida saudável, e, identificando os fatores de risco 

e de proteção adequados aos grupos de pessoas beneficiárias do projeto, além de 

seminários de conscientização para pais e adolescentes com histórico de uso de drogas.  

 

b) ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SÃO SEBASTIÃO – ASSER 

Rua Jockey Club, nº 01. Centro, Pedro Leopoldo/MG. 

A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO SEBASTIÃO - ASSER é uma pessoa jurídica de 

direito privado, entidade civil sem fins lucrativos, de caráter beneficente, cadastrada no 

CNPJ desde 24/08/1998, atualmente encontra-se em situação ativa, de caráter  cultural, 

recreativo, de assistência social e promoção humana, atuante no desenvolvimento de 

oficinas de atividades artísticas, socioculturais e artesanais que visam melhorar a 

qualidade de vida de crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, tendo celebrado 

nos últimos anos parcerias junto a Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo voltadas para 

execução de projetos visando realização de trabalhos de assistência social e formação 

comunitária.  

Atualmente, vem realizando atendimentos de crianças de 07 até 12 anos, adolescentes, 

jovens, adultos e idosos, em situação de risco e vulnerabilidade social, referenciados 

pelo CREAS e CRAS e seus programas, geridos pela Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social, por meio da disponibilização de espaços e profissionais aptos 

para a realização de oficinas artísticas, educacionais, esportivas, socioculturais e 

artesanais, contribuindo para autonomia dos usuários individual e coletivamente, 

resgatando-os da ociosidade e de outros problemas sociais, como a violência física e 

psicológica e outras situações que promovem o aumento das situações de risco social e 

vulnerabilidade, ampliando, assim, o acesso aos serviços da rede socioassistencial do 

Município de Pedro Leopoldo. Dessa forma, nos últimos anos, a referida entidade vem 

contribuindo através da realização de serviços de convivência e fortalecimento de 

vínculos de maneira a incentivar a socialização e a convivência comunitária dos usuários 

prevenindo-os de situações de vulnerabilidades. 
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c) ROTARY CLUBE PEDRO LEOPOLDO 

Rua São José, nº 265. Centro, Pedro Leopoldo/MG. 

O ROTARY CLUB é uma pessoa jurídica de direito privado, sob forma de associação 

civil, sem fins econômicos, sem finalidade política ou religiosa, constituída e fundada em 

22 de novembro de 1967, e cadastrada no CNPJ desde 29/06/1999, atualmente 

encontra-se em situação ativa. É uma entidade de caráter assistencial, atuante no 

desenvolvimento de serviços que visam melhorar a qualidade de vida dos residentes da 

comunidade ou municipalidade. A instituição celebrou nos últimos anos parcerias junto 

a Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo voltadas para promoção da inclusão digital, 

tecnológica e capacitação profissional de jovens, adolescentes, adultos e idosos, 

contribuindo para inclusão digital e social destas pessoas. 

Atualmente o ROTARY CLUB possui 02 Telecentros devidamente instalados, sendo que 

o Telecentro do bairro São José possui 10 (dez) microcomputadores e o Telecentro do 

bairro Teotônio Batista de Freitas possui 09 (nove) microcomputadores, ofertando 

Inclusão Social e Digital nas áreas de abrangência dos Cras.  

São objetivos específicos do Inclusão Social e Digital dos Telecentros: 

a) Promover a inclusão digital, tecnológica e social de adolescentes e jovens, e a 

inclusão digital e social de idosos, preferencialmente, aqueles referenciados pelos 

CRAS e CREAS, e outros moradores no Município de Pedro Leopoldo; 

b) Disponibilizar o acesso às informações da Internet, para pesquisa on line em 

museus, bibliotecas virtuais e outros conteúdos didático-pedagógico, 

enriquecendo o conhecimento científico, tecnológico, profissional e cultural do 

público beneficiado; 

c) Tornar acessível à comunicação via e-mail (correio eletrônico) ao público atendido 

e disponível o acesso a chat rooms, sala de conferência e rede sociais de forma 

orientada/monitorada; 

d) Fortalecer nos jovens, adultos e idosos a compreensão da importância da 

informática e sua utilização nas atividades diárias. 

e) Capacitar os jovens, adultos e idosos usuários dos Telecentros para a inovação 

informática, visando a redução de desigualdades econômicas; 
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2.5 Dados da Proteção Social Especial 

 

EQUIPAMENTO 

Nº CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social - 
(Fonte: Censo SUAS 2017) 

1 

Nº Instituições de Acolhimento - (Fonte: Censo SUAS 2017) 2 

 

 

CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) 

Endereço: Rua Francisco Bahia, 82, Centro, Pedro Leopoldo - MG   

Área de abrangência: municipal 

Recursos Humanos 

Quantidade Cargo 

Em provimento Coordenação 

4 Assistentes Sociais  

2 Psicólogos  

2 Orientadores sociais 

1 Auxiliares Administrativo 

2 Auxiliares de Serviços Gerais 

1 Motorista 

0 Estagiários  

Fonte: RMA/Cad-Suas, 2018 e SMDS. 

 
NOME 

 
CARGO/PROFISSÃO/FUNÇÃO 

 
PROVIMENTO 

Em provimento Coordenação Gratificação 
Em provimento Advogado Gratificação 
Mariana Carvalho de Almeida T. de Nível Superior – Psicóloga  Efetivo 
Karla Christianne Pereira dos Santos T. de Nível Superior – Assistente Social Efetivo 
Juliana Helena de Faria T. de Nível Superior – Assistente Social Efetivo 
Altair Joaquim de Souza T. de Nível Superior – Assistente Social Efetivo 
Kele Costa de Souza T. de Nível Superior – Assistente Social Efetivo 
Renata Elisa Hilário T. de Nível Superior – Psicóloga  Efetivo 
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Luiz Sérgio Ferreira Barbosa T. de Nível Médio – Orientador Social  Processo 
Seletivo 

Vanessa Tomé Torres3 T. de Nível Médio – Orientador Social  Processo 
Seletivo 

Eliane Pereira Gomes Serviços gerais Efetivo 
Sônia Aparecida Machado Fernandes Apoio administrativo - Recepção Efetivo 
Maria Lúcia de Lima Serviços gerais Efetivo 
Vagner de Aguiar Domingos Motorista Efetivo 
 Estagiário(a)  

Fonte: RMA/Cad-Suas, 2018 e SMDS. 

A estrutura do imóvel atual do CREAS é ampla. Existem salas para atendimento, 

recepção, sala de equipe técnica, sala de coordenação, mas os espaços externos (que 

poderiam ocorrer atividades coletivas, comunitárias, espaço de convivência, etc.) são 

pouco utilizados devido à proximidade com a piscina e sala de reuniões dos conselhos.  

Quanto ao compartilhamento com a Sala dos Conselhos, é importante registrarmos que 

embora as orientações técnicas do serviço preveem essa realidade, não incorrendo em 

inobservância das normativas. 

Frente à sua representatividade no território, é importante que o CREAS 
seja implantado em imóvel exclusivo. Todavia, o compartilhamento do 
imóvel será permitido desde que se assegure ao CREAS placa de 
identificação e espaços exclusivos para a realização de suas atividades. 
Nessa direção, o CREAS poderá compartilhar com outras Unidades e 
serviços os seguintes espaços: 
• Entrada ou porta de acesso; 
• Copa ou Cozinha; 
• Almoxarifado ou similar, desde que os materiais do CREAS sejam 
guardados com reserva; 
• Espaço externo; 
• Banheiros. (Orientações Técnicas CREAS, 2011, p. 83/84).  

 

Quanto aos serviços, os técnicos relatam que basicamente realizar o Serviço de 

Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (Paefi), e mesmo assim 

há relatos de existência de uma demanda reprimida. O Serviço Especializado para 

Pessoas em Situação de Rua não é realizado integralmente conforme a Tipificação 

(Resolução CNAS nº 109/2009), mas há oferta de forma planejada. 

Quanto ao atendimento Socioeducativo, consta no SINASE que a qualificação, a 

                                                
3 A Servidora Vanessa Tomé Torres está aguardando prazo de Licença-maternidade para tomar posse do cargo de Orientadora 
Social do Creas.  
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assistência técnica, equipe técnica e a contribuição para a qualificação é de 

responsabilidade compartilhada entre as três instâncias federativas (Federal, Estadual e 

municipal). O serviço é executado e está em fase de reordenamento, com a construção 

do Plano Decenal de Atendimento Socioeducativo.  

Há apontamentos sobre a necessidade de estabelecer parcerias com a sociedade civil 

para o acompanhamento dos adolescentes que estão em liberdade assistida. 

 
REGISTRO MENSAL DE ATENDIMENTOS (RMA) – CREAS 
 
RMA CREAS: SÉRIE HISTÓRICA 2015 A 2017    

DADOS AGREGADOS 
 
Bloco I – Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – 
PAEFI 
A. Volume de famílias em acompanhamento pelo PAEFI 
 2015 2016 2017 
   A.1. Total de casos (famílias ou indivíduos) em acompanhamento 
pelo PAEFI 

1.126 1.084 1.130 

   A.2. Novos casos (famílias ou indivíduos) inseridos no 
acompanhamento do PAEFI, durante o mês de referência 

162 118 140 

 
B. Perfil dos novos casos inseridos no acompanhamento do PAEFI 
 2015 2016 2017 
B.1. Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família 17 12 29 
B.2. Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família 08 07 05 
B.3. Famílias com crianças ou adolescentes em situação de trabalho 
infantil 

01 00 00 

B.4. Famílias com crianças ou adolescentes em Serviços de 
Acolhimento 

02 01 02 

B.5. Famílias cuja situação de violência/ violação esteja associada 
ao uso abusivo de substâncias psicoativas 

44 20 22 

B.7. Famílias com adolescente em cumprimento de Medidas 
Socioeducativas em meio aberto 

00 00 00 

 
Quantidade e perfil das pessoas vítimas de violência ou violações de direitos que ingressaram 
no PAEFI, (apenas novos casos) 
 2015 2016 2017 

B.6. Quantidade de pessoas vitimadas, que ingressaram no PAEFI, 
durante o mês de referência (apenas para os novos casos) (TOTAL) 

186 136 02 
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C. Crianças ou adolescentes em situações de violência ou violações, que ingressaram no PAEFI 
 2015 2016 2017 
C.1. Crianças ou adolescentes vítimas de violência intrafamiliar  22 16 16 
C.2. Crianças ou adolescentes vítimas de abuso sexual 17 18 16 
C.3. Crianças ou adolescentes vítimas de exploração sexual 00 02 01 
C.4. Crianças ou adolescentes vítimas de negligência ou abandono 35 22 06 

C.5. Crianças ou adolescentes em situação de trabalho infantil (até 
15 anos)  

01 00 00 

 
D. Idosos - 60 anos ou mais - em situações de violência ou violações que ingressaram no PAEFI 
 2015 2016 2017 
D.1. Pessoas idosas vítimas de violência intrafamiliar (física, 
psicológica ou sexual) 

13 16 28 

D.2. Pessoas idosas vítimas de negligência ou abandono  12 14 25 
 

E. Pessoas com deficiência em situações de violência ou violações que ingressaram no PAEFI 
 2015 2016 2017 
E.1. Pessoas com deficiência vítimas de violência intrafamiliar 
(física, psicológica ou sexual) 

03 03 06 

E.2. Pessoas com deficiência vítimas de negligência ou abandono 08 01 09 
 

F. Mulheres adultas vítimas de violência intrafamiliar que ingressaram no PAEFI  
 2015 2016 2017 

F.1. Mulheres adultas (18 a 59 anos) vítimas de violência 
intrafamiliar (física, psicológica ou sexual) 

13 06 16 

 

G. Pessoas vítimas de tráficos de seres humanos que ingressaram no PAEFI 
 2015 2016 2017 

G.1. Pessoas vítimas de tráficos de seres humanos 03 00 00 
 

H. Pessoas vítimas de discriminação por orientação sexual que ingressaram no PAEFI 
 2015 2016 2017 

H.1. Pessoas vítimas de discriminação por orientação sexual 00 00 01 
 

I. Pessoas em situação de rua que ingressaram no PAEFI 
 2015 2016 2017 

   I.1. Pessoas em situação de rua 02 05 26 
 

Bloco II – Atendimentos realizados no CREAS 
M. Atendimentos realizados 
 2015 2016 2017 
M.1. Total de atendimentos individualizados realizados no mês de 
referência 

00 00 974 

M.2. Total de atendimentos em grupo realizados no mês de 
referência 

00 00 10 

M.3. Famílias encaminhadas para o CRAS durante no mês de 
referência 

00 00 72 

M.4. Visitas domiciliares realizadas no mês de referência 00 00 323 
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Bloco III – Serviço de Proteção Social a Adolescente em Cumprimento de Medida 
Socioeducativa (LA/PSC) 
J. Volume de adolescentes em cumprimento de Medidas Socioeducativas 
 2015 2016 2017 
J.1. Total de adolescentes em cumprimento de Medidas 
Socioeducativas (LA e/ou PSC) 

147 111 97 

J.2. Quantidade de adolescentes em cumprimento de Liberdade 
Assistida – LA 

51 52 53 

J.3. Quantidade de adolescentes em cumprimento de Prestação de 
Serviços à Comunidade – PSC 

100 66 44 

 

Quantidade e perfil dos novos adolescentes inseridos no Serviço 
 2015 2016 2017 
J.4. Total de novos adolescentes em cumprimento de Medidas 
Socioeducativas (LA e/ou PSC), inseridos em acompanhamento 

16 17 21 

J.5. Novos adolescentes em cumprimento de LA, inseridos em 
acompanhamento 

07 09 10 

J.6. Novos adolescentes em cumprimento de PSC, inseridos em 
acompanhamento 

09 08 12 

 

Bloco IV - Serviço Especializado em Abordagem Social 
K. Quantidade e perfil de pessoas abordadas pela equipe do Serviço de Abordagem 
 2015 2016 2017 

K.1. Pessoas abordadas pelo Serviço de Abordagem Social 65 48 51 
 

Situações identificadas pelo Serviço Especializado em Abordagem Social 
 2015 2016 2017 
K.2. Crianças ou adolescentes em situação de trabalho infantil (até 
15 anos) 

00 00 00 

K.3. Crianças ou adolescentes em situação de exploração sexual 00 00 00 
K.4. Crianças ou adolescentes usuárias de crack ou outras drogas 00 00 00 
K.5. Pessoas adultas usuárias de crack ou outras drogas ilícitas 49 22 09 
K.6. Migrantes 06 08 07 

 

L. Volume de abordagens realizadas 
 2015 2016 2017 

L.1. Quantidade total de abordagens realizadas (compreendida 
como número de pessoas abordadas, multiplicado pelo número de 
vezes em que foram abordadas) 

91 83 95 

Fonte: RMA/MDS 2015, 2016 E 2017. 
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2.6. Cobertura da Rede Parceira PSE 

 

a) APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAL DE PEDRO 

LEOPOLDO 

Rua João Teodoro da Silva, nº 1844, Donato, Pedro Leopoldo/MG 

A APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAL DE PEDRO 

LEOPOLDO é uma associação civil sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem 

por missão promover e articular ações de defesa de direitos e prevenção, orientações, 

prestação de serviços, apoio à família, direcionadas à melhoria da qualidade de vida da 

pessoa com deficiência, possui mais de 45 anos de serviços prestado, tendo sido 

fundada em 09 de agosto de 1971 e cadastrada no CNPJ desde 03/11/2005, atualmente 

encontra-se em situação ativa.  

É uma entidade, comprovadamente, atuante na prestação de serviços a pessoa com 

deficiência. Possui capacidade técnica e operacional, tendo a experiência dos 45 anos 

de existência da instituição o que permite-lhe dispor de uma equipe de profissionais 

qualificados das áreas da Assistência Social e Administrativa que integram as ações de 

assistências aos usuários e às famílias, além de estrutura física com todas as instalações 

necessárias ao atendimento das pessoas com deficiência e suas famílias. 

Ao longo dos anos, a referida entidade tem garantido atendimento às pessoas com 

deficiência intelectual e múltipla aquisições progressivas, de acordo com o ciclo de vida, 

dos usuários da APAE de Pedro Leopoldo e das suas famílias prevenindo e reduzindo 

situações de risco e vulnerabilidade, por meio da realização de serviços de Proteção 

Especial de Média Complexidade oferecidos pela APAE. São disponibilizados serviços 

de atendimento, acolhimento e de intervenção social aos usuários e suas famílias, 

objetivando pautadas pela promoção da cidadania dos mesmos em âmbito social e 

familiar. 

Nesse sentido, a parceria entre a Apae e o Município de Pedro Leopoldo vem 

possibilitando: o fortalecimento nos vínculos familiares e comunitários, fomento do 

protagonismo da pessoa com deficiente e sua família perante a sociedade por meio do 

acesso aos equipamentos públicos e comunitários, o comprometimento do usuário e 

família no processo de inclusão social. 
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b) LAIITE - LAR PARA IDOSOS IRMÃ TEREZA 

Rua Alencar Costa, n° 241, Dona Marieta Batista de Sales, Pedro Leopoldo. 

O LAIITE é uma associação civil, de caráter privado, beneficente e assistencial, 

filantrópica, sem fins lucrativos, constituída em 05 de setembro de 1988, e cadastrada 

no CNPJ desde de 01/05/1999, atualmente encontra-se em situação ativa. O LAIITE é 

uma entidade, comprovadamente, atuante na prestação de serviços de acolhimento à 

pessoa idosa, desde do ano de 2003. Ao longo dos anos tem firmado parcerias junto ao 

Município com intuito de garantir a manutenção do acolhimento em regime de 

permanência de habitação, assistindo aos idosos vulnerabilizados socialmente, o que 

permite à instituição contar com uma equipe de profissionais qualificados, das áreas da 

Assistência Social, Saúde e Administrativa, que integram as ações de assistência aos 

usuários e às famílias. 

O LAIITE oferece serviços de Proteção Especial de Alta Complexidade referente ao 

acolhimento de longa permanência de até 32 (trinta dois) idosos em situação de risco 

e/ou vulnerabilidade social, de ambos os sexos, do Município de Pedro Leopoldo, cujos 

novos acolhimentos ocorrem, necessariamente, por meio do referenciamento do Centro 

de Referência Especializado de Assistência Social/CREAS, com o apoio da rede 

Socioassistencial. 

O acolhimento é realizado em horário integral, com assistência alimentar, habitacional, 

cuidados de higiene, salubridade, saúde física e espiritual, incluindo suporte do 

Município nas áreas médica e farmacêutica. Além disso, os serviços ofertados pela 

referida entidade prevê o desenvolvimento de mecanismos para a inclusão social, a 

igualdade de oportunidades e a manutenção da autonomia das pessoas idosas a partir 

de suas necessidades, prevenindo situações de risco, exclusão e isolamento, a fim de 

garantir o gozo dos diretos fundamentais, a qualidade de vida e a dignidade. 

NÚMERO DE IDOSOS ACOLHIDOS: SÉRIE HISTÓRICA 2015 A 2017    
 

 2015 2016 2017 

Total de Idosos Acolhidos 32 31 31 

Fonte: Informações emitidas em relatórios apresentado pela Instituição de Acolhimento – Laiite. 
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Com relação ao Indicadores de Desenvolvimento (ID Acolhimento) produzido pela 

Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social – SEDESE MG, as 

dimensões recursos humanos, estrutura física e gestão e atividades apresentam o 

seguinte índice em uma escala de 1 (que representa insuficiente) a 5 (representa 

superior): 

 

RESULTADO ID ESTRUTURA 
FÍSICA 

RESULTADO ID 
GESTÃO E ATIVIDADES 

RESULTADO ID 
RECURSOS HUMANOS 

2 2 1 
Fonte: Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social – SEDESE MG 

 

Na descrição geral temos o seguinte ID: 

RESULTADO ID ACOLHIMENTO - NÍVEL ID AJUSTADO (0 a 5) 

Regular 2,083333333 
Fonte: Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social – SEDESE MG 

 

c) FUNJOHS - FUNDAÇAO JOSE HILÁRIO DE SOUZA 

Rua Várzea Formosa, n° 03, Distrito Vera Cruz de Minas, Pedro Leopoldo 

A FUNJOHS - FUNDAÇAO JOSE HILÁRIO DE SOUZA é uma pessoa jurídica de direito 

privado, de fins não lucrativos, com autonomia administrativa, técnica e financeira, 

instituída sob forma de Fundação, em 16 de março de 1984 e cadastrada no CNPJ desde 

24/09/2005, atualmente encontra-se em situação ativa. A FUNJOHS é uma entidade, 

comprovadamente, atuante na prestação de serviço de alta complexidade – Acolhimento 

Institucional de crianças/adolescentes do município de Pedro Leopoldo. A instituição tem 

celebrado parcerias, nos últimos 12 (doze) anos, junto a Prefeitura Municipal de Pedro 

Leopoldo, para manutenção do serviço de Acolhimento Institucional de crianças e 

adolescentes, o que lhe permite dispor de uma equipe de profissionais qualificados das 

áreas da Assistência Social, Psicologia e Administrativa que integram as ações de 
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assistência e acolhimento de crianças/adolescentes que se encontram em situação de 

risco pessoal e/ou social, encaminhados pelo Conselho Tutelar, Vara da Infância e 

Juventude e pelo Ministério Público, em caráter provisório e excepcional. 

O acolhimento visa assegurar proteção integral aos acolhidos e seus familiares; 

contribuir para a prevenção do agravamento de situações de negligência, violência e 

ruptura de vínculos; trabalhar no fortalecimento ou construção do vínculo do acolhido 

com a família de origem ou substituta/adotiva, quando for caso; possibilitar a convivência 

comunitária; e promover acesso à rede sócio assistencial. 

NÚMERO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS: SÉRIE HISTÓRICA 
2015 A 2017 

   

 

 2015 2016 2017 

Total de Crianças e Adolescentes Acolhidos 18 16 14 
Fonte: Informações emitidas em relatórios apresentado pela Instituição de Acolhimento – Funjohs. 

 

Com relação ao Indicadores de Desenvolvimento (ID Acolhimento) as dimensões 

recursos humanos, estrutura física e gestão e atividades apresentam o seguinte índice 

em uma escala de 1 (que representa insuficiente) a 5 (representa superior): 

 

RESULTADO ID ESTRUTURA 
FÍSICA 

RESULTADO ID GESTÃO E 
ATIVIDADES 

RESULTADO ID 
RECURSOS HUMANOS 

4 4 1 
Fonte: Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social – SEDESE MG 

 

Na descrição geral temos o seguinte ID: 

RESULTADO ID ACOLHIMENTO - NÍVEL ID AJUSTADO (0 a 5) 

Suficiente 3,75 
Fonte: Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social – SEDESE MG 
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2.7 Programa Bolsa Família 

O Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência de renda do Governo 

Federal, sob condicionalidades. 

O objetivo do programa é garantir a sobrevivência de famílias em situação de alta 

vulnerabilidade social e econômica e promover o acesso à rede de serviços públicos e 

direitos sociais básicos nas áreas de saúde, de educação e de assistência social. O 

benefício tem condicionalidades, isto é, as famílias beneficiárias do PBF assumem 

compromissos, tanto na área da saúde, quanto na área da educação. Para ter acesso 

ao programa é necessário estar com o cadastrado atualizado no CadÚnico. O Cadastro 

Único é um instrumento que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda. 

O atendimento para de cadastramento de famílias é realizada nos Centros de Referência 

da Assistência Social (CRAS).  

Atualmente, são elegíveis ao PBF, as famílias que tenham: 

- cadastros atualizados nos últimos 24 meses; e 

- renda mensal por pessoa de até R$ 89,00 ou renda mensal por pessoa de R$ 

89,01 a R$178,00, desde que possuam crianças ou adolescentes de 0 a 17 anos 

em sua composição. 

Em Pedro Leopoldo, há 1.945 famílias beneficiárias do Bolsa Família, dentre esses 

dados, inclui 539 famílias que, sem o programa, estariam em condição de extrema 

pobreza. No mês de agosto de 2018 foram transferidos R$ 314.299,00 às famílias do 

Programa e o benefício médio repassado foi de R$ 161,59 por família. Conforme estudo 

realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), fundação pública 

federal vinculada ao Ministério do Planejamento, a cada R$ 1,00 transferido às famílias 

do programa, o Produto Interno Bruto (PIB) municipal tem um acréscimo de R$ 1,78. 

Atualmente, a cobertura do programa é de 82,84% em relação à estimativa de famílias 

pobres no município. Essa estimativa é calculada com base nos dados mais atuais do 

Censo Demográfico, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Pedro Leopoldo está próximo da meta de atendimento do programa, sendo que o foco 

para os próximos anos é manutenção da atualização cadastral dos beneficiários, para 
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evitar que as famílias que ainda precisam do benefício tenham o pagamento 

interrompido. Além disso, deve-se ter ações de Busca Ativa para localizar famílias que 

estão no perfil do programa e ainda não foram cadastradas. 

Quando uma família entra no programa, ela e o poder público assumem compromissos 

para garantir o acesso de suas crianças e adolescentes à saúde e à educação. Esses 

compromissos são conhecidos como condicionalidades: 

 Crianças menores de 7 anos devem ser vacinadas e ter acompanhamento de 

peso e altura; 

 Gestantes precisam fazer o pré-natal; 

 Crianças e adolescentes de 6 a 15 anos devem ter frequência escolar mínima de 

85% a cada mês; e 

 Jovens de 16 e 17 anos devem ter frequência escolar mínima de 75% das aulas 

a cada mês. 

Em relação à Educação, em Pedro Leopoldo, 2.090 crianças e jovens de 6 a 17 anos do 

Bolsa Família precisavam ter a frequência escolar acompanhada no último bimestre. 

Dessas, foram acompanhadas 1.995. Portanto, 95,45% das crianças e jovens de 6 a 17 

anos do Bolsa Família tiveram a informação de frequência escolar registrada nesse 

período. A média nacional é de 91,07% de acompanhamento na educação. O município 

possui, portanto, um acompanhamento da frequência escolar muito bom, acima da 

média nacional. No entanto, é fundamental que a Gestão Municipal do PBF continue 

procurando identificar os beneficiários que estejam sem informação ou com informação 

desatualizada sobre a escola em que estudam (“não localizados”), realizando ações de 

orientações às famílias para que informem nas secretarias escolares quando suas 

crianças e jovens forem beneficiários do PBF e para que atualizem o Cadastro Único 

quando eles mudarem de escola, ou ainda realizando a busca ativa de beneficiários que 

estejam fora da escola, assim como foi apontado pelas oficinas realizadas pelo IPPLAN, 

durante os anos de 2015 e 2016.  

Também é importante tentar identificar e registrar adequadamente os motivos que levam 

os alunos com baixa frequência a descumprirem a condicionalidade. A identificação 

desses motivos deve servir de base para a articulação intersetorial entre educação, 
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assistência social e saúde para que atuem de forma integrada na superação de 

eventuais vulnerabilidades enfrentadas pelas famílias. 

Importante destacar que as famílias que descumprem as condicionalidades podem 

sofrer efeitos gradativos, que variam desde uma advertência, passando pelo bloqueio e 

suspensão do benefício quando o descumprimento é reiterado, até seu cancelamento 

em casos específicos. Esses efeitos são considerados sinalizadores de possíveis 

vulnerabilidades das famílias, pois demonstram que elas não estão exercendo seus 

direitos sociais básicos à saúde e à educação, determinando a priorização dessas 

famílias no Acompanhamento Familiar realizado pelas equipes da Assistência Social no 

município. 

O município de Pedro Leopoldo, atualmente apresenta apenas 2 famílias em fase de 

suspensão no período acompanhado (novembro de 2018). Dessas, 1 família apresenta 

registro de Acompanhamento Familiar no Sistema de Condicionalidades do PBF (Sicon). 

Esse registro é necessário para que as famílias não deixem de receber os recursos do 

Bolsa Família, se for o caso. 

 

2.8. Cadastro Único 

O Cadastro Único é o sistema que registra as informações sobre cada família de baixa 

renda, identificando seus membros e suas condições econômicas e sociais. O governo 

federal utiliza os dados do Cadastro Único para conceder benefícios de programas 

sociais, como: Tarifa Social de Energia Elétrica, Benefício de Prestação Continuada 

(BPC), Programa Bolsa Família, entre outros. 

Todos os municípios brasileiros já operam o Cadastro Único. Os dados do Cadastro 

Único também podem ser utilizados para o planejamento das ações e para a seleção de 

beneficiários dos programas sociais geridos pelo município. O município já vem 

realizando as atividades de cadastramento e possui: 

 5.002 famílias inseridas no Cadastro Único; 

 4.270 famílias com o cadastro atualizado nos últimos dois anos; 

 3.874 famílias com renda até ½ salário mínimo; e 

 3.260 famílias com renda até ½ salário mínimo com o cadastro atualizado. 
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Existe uma estimativa de 4.350 famílias com renda mensal de até ½ salário mínimo por 

pessoa vivendo no seu município e todas deveriam estar cadastradas. Considerando 

que somente os cadastros atualizados podem ser utilizados para concessão de 

benefícios e participação em programas sociais, ainda faltam 476 cadastros a serem 

incluídos para que a estimativa de famílias pobres esteja devidamente coberta pelo 

Cadastro Único no seu município. 

A Taxa de Atualização Cadastral (TAC) do município é de 84,15%, enquanto que a média 

nacional se encontra em 73,16%. A TAC é calculada dividindo o número de famílias 

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

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

salário mínimo, multiplicado por cem. Isso significa que o cadastro no seu município está 

bem focalizado e atualizado, ou seja, a maioria das famílias cadastradas pertence ao 

público alvo. 

 

2.9 Benefício de Prestação Continuada 

O Benefício de Prestação Continuada- BPC da Lei Orgânica da Assistência Social- 

LOAS (BPC) é a garantia de um salário mínimo mensal ao idoso acima de 65 anos ou à 

pessoa com deficiência de qualquer idade com impedimentos de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial de longo prazo (aquele que produza efeitos pelo prazo mínimo 

de 2 (dois) anos), que o impossibilite de participar de forma plena e efetiva na sociedade, 

em igualdade de condições com as demais pessoas. 

Para ter direito, é necessário que a renda por pessoa do grupo familiar seja menor que 

1/4 do salário-mínimo vigente. As pessoas com deficiência também precisam passar por 

avaliação médica e social realizadas por profissionais do Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS). Por se tratar de um benefício assistencial, não é necessário ter contribuído 

ao INSS para ter direito a ele. No entanto, este benefício não paga 13º salário e não 

deixa pensão por morte. 

Em Pedro Leopoldo, temos atualmente 1.042 beneficiários do BPC, sendo 531 pessoas 

com deficiência (PCD) e 511 idosos: 
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BENEFICIÁRIOS 

PCD 531 

Idosos 511 

Total 1.042 

 Fonte: DATAPREV/Síntese 

 

2.10 Benefício Eventual 

 

Os benefícios eventuais são provisões de caráter suplementar e provisório, fornecidos à 

população de forma certa e para momentos incertos, em virtude de nascimento, morte, 

vulnerabilidade temporária e calamidade pública, integrando organicamente o SUAS, 

com base nos princípios da cidadania e nos direitos sociais e humanos. 

Os processos de concessão dos benefícios ocorrem dentro dos Cras e Creas (com 

exceção do auxílio-funeral), onde é feita a análise socioeconômica e verificação de 

vulnerabilidade da família/munícipe para a liberação do determinado benefício. 

Atualmente, são concedidos os seguintes benefícios: cesta-básica; auxílio-funeral 

(isenções e sepultamento); segunda via da carteira de identidade; segunda via das 

certidões de casamento, óbito e nascimento; vale-social; mediações para obtenção para 

o passe livre, passe livre interestadual e Sindipasse.  

Em relação aos benefícios eventuais, o IPPLAN já havia sinalizado em 2016 a 

necessidade de realizar os redesenhos dos fluxos. Importante destacar que no início do 

segundo semestre de 2018, o Executivo Municipal encaminhou à Câmara Municipal o 

Projeto de Lei nº 13/2018 que define no Município de Pedro Leopoldo, a concessão e o 

valor dos benefícios eventuais da Assistência Social de que trata o Art. 22, da Lei Federal 

n° 8.742, de 7 de dezembro de 1993 – Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) – e 

Art. 15 da Lei Municipal n° 3.450, de 21 de dezembro de 2016 – que Regulamenta o 

SUAS em âmbito municipal.  
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3. OBJETIVOS 

Os objetivos deste Plano no triênio 2019/2021 para o município têm como referências: 

a) O II Plano Decenal de Assistência Social 2016-2026; 

b) O Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG) 2018-2021; 

c) As prioridades deliberadas nas X (2015) e XI (2017) Conferências Municipal de 

Assistência Social; 

d) A realidade municipal, nos termos apontados pela aproximação diagnóstica 

apresentada neste documento. 

 

3.1 Objetivo Geral: 

Aprimorar a gestão e a oferta de serviços, programas, projetos e benefícios 

socioassistenciais do Sistema Único da Assistência Social de Pedro Leopoldo/MG – 

SUAS-PL, com respeito à diversidade e à heterogeneidade dos indivíduos, famílias e 

territórios, visando o enfrentamento de desigualdades, a promoção da equidade e a 

consolidação da proteção socioassistencial, garantindo os objetivos desta política de 

proteção, defesa de direitos e vigilância socioassistencial, em consonância com o Plano 

de Governo Municipal (Gestão 2017/2020).  

 

3.2 Objetivos Específicos: 

a) Instituir práticas de planejamento no SUAS PL; 

b) Promover a aproximação entre gestão, trabalhadores, usuários, conselheiros e 

entidades parceiras; 

c) Prever a ampliação de cobertura de proteção social básica no município; 

d) Qualificar a oferta de serviços e benefícios no município; 

e) Otimizar os recursos financeiros existentes definindo prioridades; 

f) Implantação da Vigilância Socioassistencial.  
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4. DIRETRIZES E PRIORIDADES DELIBERADAS 

As diretrizes para o Plano Municipal de Assistência Social para o triênio 2019/2021 foram 

definidas com base no II Plano Decenal de Assistência Social (2016/2026), de âmbito 

nacional. São elas: 

1. Plena universalização do SUAS, tornando-o completamente acessível, com 

respeito à diversidade e à heterogeneidade dos indivíduos, famílias e territórios. 

2. Contínuo aperfeiçoamento institucional do SUAS, respeitando a diversidade e 

heterogeneidade dos indivíduos, das famílias e dos territórios. 

3. Plena integração dos dispositivos de segurança de renda na gestão do SUAS em 

âmbito federal, estadual, do distrito federal e municipal. 

4. Plena gestão democrática e participativa e estruturação de política de 

comunicação em âmbito federal, estadual, do distrito federal e municipal. 

5. Plena integralidade da proteção socioassistencial. 

 

4.1 Prioridades deliberadas em âmbito dos processos conferenciais municipal 
(2015 e 2017): 

 

 

Ano de 2015 – X Conferência de Assistência Social de Pedro Leopoldo 

 

 

Eixo: Dignidade Humana e 
Justiça social: princípios 

fundamentais para a 
consolidação do SUAS no 

pacto federativo. 

 

- Realizar o Diagnóstico do Município para a Política de 
Assistência Social e Avaliação contínua do serviço. 
- Garantir a implementação da equipe de CRAS e seu 
pleno funcionamento no espaço físico do PEC Morada dos 
Hibiscos e a criação de novos equipamentos de acordo 
com a avaliação diagnóstica.  
- Realizar formação continuada e garantir a participação 
dos gestores, trabalhadores e parceiros do SUAS nestas 
atividades.  
- Estruturação dos serviços a partir da ampliação e 
priorização das ações da Política de Assistência Social nas 
localidades mais distantes com a criação de cartilhas e 
material informativo sobre os serviços e os direitos do 
cidadão.  

 
 
 

Eixo: Participação social 
como fundamento do pacto 

Federativo no SUAS 

- Ampliar a divulgação de todas as atividades 
desenvolvidas pelo Conselho Municipal de Assistência 
Social, através de informativos trimestrais.  
- Fortalecimento das associações e criação de fórum 
permanente, a ser formado pela sociedade, visando a 
conscientização dos direitos.  
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- Efetivação e estruturação da Secretaria executiva do 
CMAS, com capacitação para disponibilizar as orientações 
para as entidades que queiram certificar.  

 
 
 
 
 
 

Eixo: Primazia da 
responsabilidade do Estado: 

por um SUAS Público, 
Universal, Republicano e 

Federativo. 

- Fortalecer as unidades de CRAS, ampliando a equipe, 
qualificando-a e garantindo veículo e motorista para 
transporte dos técnicos para realização do serviço.  
- Criar serviços itinerantes (CRAS E CREAS). 
- Ampliar o número de unidades do CRAS e do CREAS. 
- Realizar a busca ativa da população visando identificar 
suas necessidades. 
- Criação de um fluxo de informações e serviços, e uma 
rede efetiva de proteção e garantia de direitos. 
- Reativação de serviços de ouvidoria para atendimento 
das necessidades da população. 
- Implantação de um sistema informatizado de informações 
entre os serviços da SMDS e entre as Secretarias de 
Saúde e Educação. 
- Humanização do atendimento: criar equipe de 
atendimento específico de cada serviço. 
- Incentivar a regulamentação de entidades do 3º setor. 

 
 
 
 
 
 

Eixo: Qualificação do trabalho 
no SUAS, na consolidação do 

Pacto Federativo. 

- Adequar o quadro de funcionários de acordo com o 
número de habitantes do município, através de concurso 
público, conforme o NOB SUAS.  
- Planejar, ofertar e executar a capacitação continuada, 
semestralmente, dos trabalhadores do SUAS, além de 
garantir a participação dos trabalhadores nas demais 
capacitações.  
- Ofertar capacitação periódica para os prestadores de 
serviços socioassistenciais.  
- Estabelecer parcerias com órgãos não-governamentais, 
considerando o balanço social das empresas privadas, 
para complementar financiamento da capacitação dos 
funcionários do SUAS.  
- Implementar supervisão e avaliação contínua dos 
serviços prestados pelos funcionários do SUAS e parceiros 
conveniados.  
 

 
 
 
 

Eixo: Assistência Social é 
Direito no âmbito do Pacto 

Federativo. 
 

- Divulgar os serviços ofertados pela Assistência Social dos 
municípios em todas as mídias, reuniões ampliadas e 
descentralizadas do Conselho Municipal de Assistências 
Social, escolas, sedes de associações, instituições 
religiosas, clubes de serviço.  
 
- Criar equipe de mobilizadores para realizar busca ativa, 
visita domiciliar, divulgação de programas, 
encaminhamento, servindo como elo de ligação entre 
usuário e centros de referência.  
 
- Criar e/ou manter os equipamentos de assistência com 
acessibilidade, fácil localização, estrutura física adequada 
e suficiente, corpo técnico efetivo e qualificado.  
Criar Centros de Referência e Convivência para as 
pessoas idosas. 
 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO - PMPL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS 

Página 59 de 89 

 

Ano de 2017 – XI Conferência de Assistência Social de Pedro Leopoldo 

Eixo - A proteção social não-
contributiva e o princípio da 
equidade como paradigma 
para a gestão dos direitos 

socioassistenciais 

 
- Aumento na previsão orçamentária para os serviços 
socioassistenciais por parte do município. 
 

Eixo - Gestão democrática e 
controle social: o lugar da 

sociedade civil no suas 

- Instituir a Secretaria Executiva para o CMAS, com 
recursos humanos e materiais adequados. 

Eixo - Acesso às seguranças 
socioassistenciais e a 

articulação entre serviços, 
benefícios e transferência de 

renda como garantias de 
direitos socioassistenciais 

 
- Completar equipes dos CRAS e CREAS de acordo com a 
norma operacional de RH e criação de equipe responsável 
pela vigilância socioassistencial. 
 

Eixo - A legislação como 
instrumento para uma gestão 

de compromissos e 
corresponsabilidade dos 
entes federativos para a 

garantia dos direitos 
socioassistenciais 

 
 
- Lei de incentivo à participação popular na Política do 
SUAS. 

 

 

5. AÇOES ESTRATÉGICAS: 

Considerando as prioridades elencadas durante os processos conferenciais no 

município no ano de 2015 e 2017, o Plano de Governo 2017/2020 e outros documentos 

já referidos bem como as normativas do Sistema Único de Assistência Social, as metas 

deste Plano se dará pelas seguintes ações estratégicas: 

 

5.1 Gestão 

 Construção e atualização sistêmica do Diagnóstico da Assistência Social, 

identificando potencialidades e vulnerabilidades, a partir da divisão do Município 

em “Territórios de Proteção” e tendo por referência os dados já produzidos nos 

sistemas oficiais do SUAS – Vigilância Socioassistencial. 

 Avaliação e Monitoramento a partir dos indicadores predefinidos no Plano 

Municipal de Assistência Social tendo por base as informações produzidas, 

produtos diagnósticos e instrumentais normativos do SUAS. 
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 Garantir as ofertas municipais sob os objetivos da assistência social: Proteção 

Social; Defesa de Direitos; e Vigilância Socioassistencial. 

 Construção de processos dinâmicos de trabalho entre a rede socioassistencial e 

intersetorial, objetivando a garantia de direito das pessoas, a otimização das 

informações e a construção de banco de dados compartilhando procedimento e 

fluxos de atendimento. 

 Implantar a vigilância socioassistencial, objetivando compreender e prevenir 

situações de agravamento das vulnerabilidades sociais, sistematizando 

informações e trabalhando indicadores de desenvolvimento, resultados e 

impactos. 

 Estruturação, execução, monitoramento e avaliação do Plano Municipal de 

Educação Permanente do SUAS, contemplando as equipes de referências dos 

serviços, programas e benefícios, profissionais da rede parceira executora de 

serviços socioassistenciais e conselheiros.   

 

5.2 Estrutura Física 

 Assegurar rotas de acessibilidade em todas unidades socioassitenciais. 

 Garantir condições mínimas de trabalho para as equipes de referência, com 

material e mobiliário e equipamentos de informática suficientes às atividades. 

 Garantir nos equipamentos condições de acolhida humanizada e sigilo das 

informações. 

 Garantir identificação visual de todos os equipamentos socioassistenciais e da 

rede parceirizada, quando a modalidade permitir. 

 Adequar os espaços físicos dos equipamentos a realidade e necessidades dos 

territórios de sua abrangência. 

 

5.3 Recursos Humanos 

 Recompor as equipes de acordo com a Norma Operacional Básica de Recursos 

Humanos – NOB SUAS 2006. 

 Garantir, via Plano Municipal de Educação Permanente do SUAS, a participação 

em processos formativos de aprimoramento do trabalho. 
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 Instituir reuniões periódicas entre órgão gestor e equipes de referência. 

 Instituir processos democráticos de gestão, com a participação das equipes no 

planejamento e monitoramento das ações implementadas.  

 

5.4 Serviços e Benefícios 

 Construção de Plano de Ação para aprimoramento dos serviços de proteção 

social básica e proteção social especial, definindo metodologia de trabalho com 

famílias e contemplando indicadores sociais e metas. Para tanto, deverá ser 

observado as potencialidades e vulnerabilidades presentes nos Bairros que 

integram o Município. 

 Implantação de ações itinerantes e in loco, planejadas nos Territórios, com 

intensificação dos trabalhos de busca ativa e abordagem social especializada. 

 Implantação do calendário da socioeducação, com ações continuadas de 

sensibilização e mobilização dos temas de defesa de direito transversos aos 

serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais. 

 

5.5 Rede Parceira – Execução de Serviços Socioassistenciais 

 Instituir reuniões periódicas entre órgão gestor e a rede parceira. 

 Adequação dos Planos de Trabalho (Termo de Colaboração), atendendo as 

normativas do SUAS, Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil – 

MROSC e Decreto Municipal nº 1.635/2016.  

 Aprimoramento dos fluxos de referência e contra referência. 

 

5.6 Controle Social 

 Garantir, via Plano Municipal de Educação Permanente do SUAS, a participação 

em dos conselheiros em processos formativos de aprimoramento do trabalho do 

controle social. 

 Instituir reuniões periódicas entre órgão gestor e a mesa diretora do CMAS. 

 Garantir condições mínimas de trabalho do controle social, com manutenção de 

servidor efetivo na Secretaria Executiva, material e mobiliário suficiente para as 

atividades. 
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6. METAS E IMPACTOS ESPERADOS 

As metas a serem apresentadas seguem as diretrizes deste Plano e devem ser 

prioritárias no orçamento público. Sua exequibilidade está condicionada a 

disponibilidade orçamentária e financeira. 

Por impacto esperado, entende-se as entregas quantitativas a serem realizadas em cada 

ano, sem prejuízo aqueles já elencados a cada serviço na Tipificação Nacional dos 

Serviços Socioassistenciais. 

A partir do trabalho de monitoramento e com a consequente deliberação no Conselho 

Municipal de Assistência Social as metas e impactos poderão ser revistos.  

 
DIRETRIZ 1: Plena universalização do SUAS, tornando-o completamente acessível, com 

respeito à diversidade e à heterogeneidade dos indivíduos, famílias e territórios. 
 

EIXO META 2019 2020 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proteção Social 
Básica 

1. Implantar unidade 
do CRAS CEU. 

01 unidade - - 

2. Viabilizar 
localização 
adequada do CRAS 
Sul em seu Território 
de Abrangência   

 
01 unidade 

 
- 

 
- 

3. Viabilizar equipe 
volante ao CRAS Sul 
para atendimento as 
comunidades rurais. 

 
- 

 
01 equipe 

 
02 equipes 

4. Ofertar grupos de 
família no PAIF por 
CRAS. 

 
2 grupos 

 
3 grupos 

 
4 grupos 

5. Reestruturar e 
Ofertar de forma 
descentralizada e 
contrarreferenciada 
aos CRAS o serviço 
de convivência e 
fortalecimento de 
vínculos. 

 
 

Reestruturação 
dos grupos 

descentralizados 
existentes. 

 
 

06 grupos 
descentralizados 

 
 

08 grupos 
descentralizados 

6. Adequar as 
unidades de CRAS 
Norte e Sul quanto a 
acessibilidade. 

 
01 unidade 

 
01 unidade 

 
- 

7. Instituir o Serviço 
de Proteção Social 
Básica no domicílio 

- Construção de 
Metodologia 

Implantação do 
serviço com 

capacidade para 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO - PMPL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS 

Página 63 de 89 

para pessoas com 
deficiência e idosas. 

atendimento de 
até 50 usuários. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proteção Social 
Especial de Média 

Complexidade 

1. Reordenar o 
Centro de Referência 
Especializado de 
Assistência Social 
CREAS à dimensão 
coletiva da PSE. 

 
 

01 unidade 

 
 
- 

 
 
- 

2. Ofertar grupos de 
família no PAEFI no 
CREAS. 

 
01 grupo 

 
2 grupos 

 
3 grupos 

3. Ofertar grupos de 
adolescentes das 
medidas 
socioeducativas no 
CREAS – Em 
consonância com o 
Plano MSE. 

 
 
 

2 grupos 

 
 
 

2 grupos 

 
 
 

2 grupos 

4. Ofertar grupos de 
famílias dos 
adolescente da MSE 
no CREAS - Em 
consonância com o 
Plano MSE. 

 
 

1 grupo 

 
 

1 grupo 

 
 

1 grupo 

5. Contrarreferenciar 
no CREAS o Serviço 
de Proteção Social 
Especial para 
pessoas com 
deficiência, 
executado por meio 
de parceria com a 
Apae. 

 
 
 

01 Serviço 
referenciado 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

6. Garantir equipe de 
referência ao serviço 
especializado de 
abordagem social. 

 
- 

 
01 equipe 

 
- 

7. Reordenar o 
serviço de medidas 
socioeducativas em 
meio aberto as 
diretrizes do Plano 
Municipal de 
Atendimento 
Socioeducativo. 

 
 

01 serviço 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

Proteção Social 
Especial de Alta 
Complexidade 

1. Adequar unidade 
de acolhimento 
institucional para 
crianças e 
adolescentes. 

 
01 unidade 

 
- 

 
- 

2. Desenvolver e 
implantar 
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metodologia para o 
atendimento em 
acolhimento familiar 
de crianças e 
adolescentes. 

- Metodologia 
desenvolvida 

Serviço 
implantado 

3. Ampliar 
capacidade unidade 
de acolhimento para 
idosos. 

 
- 

 
10 vagas 

 
10 vagas 

4. Realizar parcerias 
para acolhimento de 
adultos e famílias – 
pessoas em situação 
de rua. 

 
 
- 

 
 

01 unidade 

 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aprimoramento do 
SUAS 

1. Garantir o acesso 
de indivíduos e 
famílias residentes 
nas ocupações 
urbanas aos 
serviços, programas, 
projetos e benefícios 
socioassistenciais 
municipais. 

 
 

Realização de 
estudo sobre 
ocupações 
urbanas em 

Pedro Leopoldo 

 
Desenvolvimento 
de estratégias de 

promoção do 
acesso dessa 
população às 

ofertas 
socioassistenciais 

 
 
 
 
- 

2. Garantir o acesso 
de indivíduos e 
famílias que 
vivenciam risco 
social e ou violação 
de direitos em 
decorrência de 
discriminação em 
decorrência da 
orientação sexual 
e/ou raça/etnia. 

 
 
 

Realização de 
02 eventos de 
mobilização e 
sensibilização. 

 
 
 

Desenvolvimento 
de grupos de 

defesa de 
direitos. 

 
 
 
 
- 

 
DIRETRIZ 2. Contínuo aperfeiçoamento institucional do SUAS, respeitando a diversidade 

e heterogeneidade dos indivíduos, das famílias e dos territórios. 
 

EIXO META 2019 2020 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Ampliar o 
referenciamento de 
famílias no Serviço 
de Proteção e 
Atendimento Integral 
à Família - 
PAIF/CRAS. 

 
 

5% 

 
 

10% 

 
 

15% 

2. Ampliar e qualificar 
o atendimento no 
Serviço de 
Convivência e 
Fortalecimento de 

 
Qualificar as 

ofertas 
adequando a 

modalidade ao 

 
 
 

10% 

 
 
 

20% 
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Proteção Social 
Básica 

Vínculos, incluindo a 
modalidade de 0 à 06 
anos. 

público atendido 
e a estrutura 

física. 
3. Qualificar a oferta 
do serviço de 
convivência e 
fortalecimento de 
vínculos, por meio do 
fortalecimento da 
relação com a rede 
socioassistencial não 
governamental. 

 
 
 

Modernização 
do Plano de 

Trabalho 

 
 
 

Modernização do 
Plano de 
Trabalho 

 
 
 

Modernização do 
Plano de 
Trabalho 

4. Planejamento 
conjunto do serviço 
de convivência e 
fortalecimento de 
vínculos executado 
pela rede 
parcerizada e o 
CRAS. 

 
 

Plano de 
Trabalho 

Modernizado 

 
 

Plano de 
Trabalho 

Modernizado 

 
 

Plano de 
Trabalho 

Modernizado 

5. Instituir técnico de 
referência e sua 
ampliação para 
acompanhamento do 
serviço de 
convivência e 
fortalecimento de 
vínculos. 

 
 
 

01 técnico 

 
 
 

01 técnico 

 
 
 

01 técnico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proteção Social 
Especial de Média 

Complexidade 

1. Elaborar projeto 
técnico-político do 
CREAS.4 

Construção do 
Projeto técnico-

político 

Implantação do 
Projeto técnico-

político  

 
- 

2. Ampliar a 
capacidade de 
atendimento nos 
serviços do CREAS 

 
- 

 
10% 

 
15% 

3. Aprimorar 
processos de 
contrarreferência 
para PSB. 

 
Construção do 

Fluxo 

 
Implantação do 

Fluxo 

 
- 

4. Reuniões com a 
comissão 
intersetorial das 
medidas 
socioeducativas para 
as articulações 
necessárias e 
aprimoramento do 
Serviço – 
consonância com o 
Plano de MSE. 

 
 
 
 

4 reuniões 

 
 
 
 

6 reuniões 

 
 
 
 

6 reuniões 

                                                
4 Conforme Orientações Técnicas: Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS (Brasil, 2011, p. 76) 
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5. Reuniões de 
Referenciamento do 
Serviço de Proteção 
Social Especial para 
pessoas com 
deficiência (Apae). 

 
 
 

6 reuniões 

 
 
 

8 reuniões 

 
 
 

12 reuniões 

6. Reuniões de 
referenciamento com 
acolhimento criança 
e adolescente. 

 
6 reuniões 

 
8 reuniões 

 
12 reuniões 

7. Reuniões de 
referenciamento com 
acolhimento idoso. 
 

 
6 reuniões 

 
8 reuniões 

 
12 reuniões 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proteção Social 
Especial de Alta 
Complexidade 

1. Reuniões de 
referenciamento do 
acolhimento criança 
e adolescente com 
CREAS. 

 
6 reuniões 

 
8 reuniões 

 
12 reuniões 

2. Reuniões de 
referenciamento do 
acolhimento idoso 
com o CREAS. 

 
6 reuniões 

 
8 reuniões 

 
12 reuniões 

3. Desenvolvimento 
do programa de 
apadrinhamento 
afetivo acolhimento 
criança e 
adolescente.5 

 
 

Construção da 
Metodologia  

 
 

Implantação da 
Metodologia  

 
 

- 

4. Grupo de famílias 
pós acolhimento – 
Acolhimento, CREAS 
e CRAS. 

 
Metodologia 
construída 

 
4 encontros 

 
8 encontros 

5. Inclusão e ou 
desenvolvimento de 
atividade do SCFV 
com os idosos 
acolhidos. 

 
 

01 grupo 

 
 

2 grupos 

 
 

3 grupos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ações estratégicas 
de Proteção 

1. Realização de 
ações estratégicas 
de identificação do 
trabalho infantil 

 
02 ações 

específicas de 
busca ativa 

 
3 ações 

específicas de 
busca ativa 

 
4 ações 

específicas de 
busca ativa 

2. Realização de 
ações estratégicas 
de sensibilização e 
mobilização contra o 
trabalho infantil. 

 
 

01 Seminário 

 
 

01 Seminário 

 
 

01 Seminário 

3. Realização de 
ações estratégicas 
de sensibilização e 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

                                                
5 Conforme Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes (Brasil,2009, p. 57).  
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mobilização para 
cadastro de 
entidades parcerias a 
medida 
socioeducativa de 
prestação de serviço 
à comunidade – Em 
consonância com o 
Plano de MSE. 

 
 

2 Encontros de 
Parceiros 

 
 

2 Encontros de 
Parceiros 

 
 

2 Encontros de 
Parceiros 

4. Rua do Direito – 
atendimento 
população em 
situação de rua. 

 
01 evento 

 
02 eventos 

 
03 eventos 

5. Jornada do CRAS 
– ações globais nas 
comunidades. 

 
04 eventos ao 

total 

 
08 eventos ao 

total 

 
12 eventos ao 

total 
6. Campanha 
atualização cadastral 
BPC. 

 
02 campanhas 

 
02 campanhas 

 
02 campanhas 

7. Campanha de 
inclusão e 
atualização cadastral 
PBF. 

 
02 campanhas 

 
04 campanhas 

 
06 campanhas 

 
 
 
 
 
 
 

Participação 
Popular 

1. Assembleia de 
usuários do CRAS – 
por CRAS. 

 
01 Assembleia 

 
02 assembleias 

 
2 assembleias 

2. Assembleia de 
usuários do CREAS 

 
01 Assembleia 

 
02 assembleias 

 
2 assembleias 

3. Encontro de 
usuários dos 
serviços 
socioassistenciais. 

 
01 Encontro 

 
01 Encontro 

 
01 Encontro 

4. Encontro de 
beneficiários do 
PBF. 

 
01 encontro 

 
02 encontros 

 
02 encontros 

 
5. Implantação de 01 
caixa de sugestões 
de melhorias e 
avaliação em todos 
os equipamentos 
socioassistenciais. 
 

 
 

01 caixa 

 
 

01 caixa 

 
 

01 caixa 

 
 
 

Vigilância 
Socioassistencial 

1. Implantar o setor 
de vigilância 
socioassistencial. 

 
01 setor 

 
- 

 
- 

2. Identificar  
indicadores de 
satisfação para os 
serviços 
socioassistenciais. 
 

 
- 

 
Indicador serviços 

PSB 

 
Indicador serviços 

PSE 
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3. Construir fluxos de 
registro RMA entre 
os equipamentos e a 
gestão. 

 
Implantar fluxo 

 
Revisar, avaliar e 

aplicar 

 
Revisar, avaliar e 

aplicar 

4. Instituir o Boletim 
de vigilância 
socioassistencial, 
com a publicização 
dos dados 
produzidos. 
 

 
 

01 Boletim anual 

 
 

02 Boletins  
(1 por semestre) 

 
 

02 Boletins 
(1 por semestre) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestão do 
Trabalho e 
Educação 

Permanente 

1. Elaborar Plano 
Municipal de 
Educação 
Permanente do 
SUAS-PL, com a 
previsão de todas as 
modalidades de 
capacitação (oficina, 
seminários, cursos). 

 
 
 

Construção e 
implementação 

do Plano 

 
 
 

Avaliação e 
monitoramento 

 

 
 
 

Avaliação e 
monitoramento 

 

2. Qualificar 
trabalhadores e 
gestores da rede 
pública e privada do 
SUAS, conforme 
estratégias definidas 
no Plano Municipal 
de Educação 
Permanente. 

 
 
 

50 % dos 
trabalhadores 

 
 
 

75% dos 
trabalhadores 

 
 
 

100% dos 
trabalhadores 

3. Capacitar 
conselheiros CMAS 
titulares e suplentes 
e Secretário 
Executivo da Casa 
dos Conselhos 
CMAS. 

 
 
 

20 horas 

 
 
 

20 horas 

 
 
 

20 horas 

4. Desenvolver e 
implantar parâmetros 
para a supervisão 
técnica, de acordo 
com diretrizes da 
Política Nacional de 
Educação 
Permanente. 

 
 

Implantação da 
supervisão 

 
 

Ações 
continuadas de 

Supervisão  

 
 

Ações 
continuadas de 

Supervisão 

5. Recompor as 
equipes de 
referência dos 
serviços 
socioassistenciais, 
com base nas 
diretrizes definidas 
na Norma 

 
 
 

Início da 
recomposição 

 
 
 

Manutenção das 
equipes 

 
 
 

Manutenção das 
equipes 
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Operacional Básica 
dos Recursos 
Humanos - NOB 
SUAS-RH. 
6. Promover reuniões 
periódicas entre 
órgão gestor e 
equipes. 

 
Reuniões 
bimestrais  

 
Reuniões 
bimestrais  

 
Reuniões 
bimestrais  

7. Ofertar 
capacitação 
introdutória em até 
90 dias do ingresso 
de novos servidores. 

 
Realizar 

capacitação 

 
Realizar 

capacitação 

 
Realizar 

capacitação 

8. Possibilitar a 
participação dos 
técnicas nas 
atividades de 
capacitação 
ofertadas pelo 
Governo do Estado e 
União. 

 
 
 

Continuada 

 
 
 

Continuada 

 
 
 

Continuada 

 
 
 
 
 
 
 

Apoio técnico as 
entidades 

socioassistenciais. 

1. Apresentar os 
objetivos 
estratégicos do 
SUAS de Pedro 
Leopoldo e o Plano 
Mun. de Assist. 
Social as entidades. 

 
 

01 apresentação 

 
 

Atualização e 
apresentação 

 
 

Atualização e 
apresentação 

2. Promover espaços 
de discussão, 
aprimoramento e 
avaliação do Plano 
Municipal de 
Assistência Social 
com as entidades. 

 
 
 

01 reunião 

 
 
 

01 reunião 

 
 
 

01 reunião 

3. Incluir a rede 
parceira nas ações 
de apoio técnico 
promovidas pela 
Secretaria. 

 
Realizar apoio 

técnico  

 
Realizar apoio 

técnico  

 
Realizar apoio 

técnico  

4. Identificar 
indicadores quanto 
aos custos dos 
serviços 
parcerizados. 

 
- 

 
Definição de 
indicadores 

 
Adequação do 

Plano de 
Trabalho 

 
 

Relação com 
Sistema de 
Garantia de 

Direitos. 

1. Reunião para 
discussão e 
aprimoramento de 
fluxos. 

 
02 reuniões 
semestrais 

 
02 reuniões 
semestrais 

 
02 reuniões 
semestrais 

2. Qualificar as 
articulações 
institucionais e 
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interinstitucionais em 
face do 
aperfeiçoamento da 
relação entre os 
serviços da SUAS e 
o Sistema de 
Garantia de Direitos, 
em especial com os 
órgãos de defesa dos 
direitos humanos. 

 
 

Realizar 
articulações 

 
 

Realizar 
articulações 

 
 

Realizar 
articulações 

3. Promover oficina 
sobre a relação do 
SUAS e Sistema de 
Justiça, tendo por 
base a Nota Técnica 
SNAS 02/2016 

 
 

01 oficina 

 
 
- 

 
 
- 

4. Parametrizar o 
estilo de resposta ao 
Sistema de Justiça, 
destacando as 
competência e 
atribuições do SUAS. 

 
 

Criar parâmetro 

 
 

Atualizar 
parâmetro 

 
 

Atualizar 
parâmetro 

DIRETRIZ 3. Plena integração dos dispositivos de segurança de renda na gestão do 
SUAS em âmbito federal, estadual, do distrito federal e municipal. 

EIXO META 2019 2020 2021 
 
 
 
 

Benefícios, 
Transferência de 
Renda e Cadastro 

Único. 

1. Ampliar a inserção 
e atualização de 
cadastros das 
famílias no 
CADÚNICO. 

 
 

5% 

 
 

8% 

 
 

10% 

2. Aquisição de 
equipamentos e 
adequação de 
infraestrutura dos 
CRAS PBF. 

 
 

1 unidade 

 
 

2 unidades 

 
 
- 

3. Regular Beneficio 
eventual. 

Aplicação da 
Norma Municipal 

- - 

4. Realizar eventos 
ampliados de 
cadastramento. 

 
2 eventos 

 
3 eventos 

 
4 eventos 

 
 
 
 
 
 
 
 

ACESSUAS 

1. Mobilizar via 
Acessuas o acesso 
de jovens ao 
programa de 
aprendizagem. 

 
 

25 adolescentes 

 
 

50 adolescentes 

 
 

75 adolescentes 

2. Mobilizar via 
Acessuas o acesso 
de beneficiários PBF 
a ações de formação 
profissional. 

 
100  

beneficiários 

 
200  

beneficiários 

 
250  

beneficiários 

3. Publicizar ações 
do Acessuas. 

05 inserções em 
mídia local  

05 inserções em 
mídia local  

05 inserções em 
mídia local  
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4. Aquisição de 
material permanente 
para apoio nas ações 
de mobilizações. 

 
Aquisição de 

material 

 
- 

 
- 

5. Reuniões de 
planejamento das 
ações. 

 
08 reuniões 

 
06 reuniões 

 
04 reuniões 

 
 
 

Programa de 
Aprendizagem – 

Rede Cidadã. 

1. Priorizar o acesso 
dos adolescentes 
atendidos pelos 
serviços 
socioassistenciais 
(Art. 23-A, § 5º - 
Decreto 8.740/2016). 

 
 
 

50% 

 
 
 

60% 

 
 
 

75% 

2. Ampliar o número 
de adolescentes 
atendidos 

 
- 

 
25 

 
25 

DIRETRIZ 4. Plena gestão democrática e participativa e estruturação de política de 
comunicação em âmbito federal, estadual, do distrito federal e municipal. 

EIXO META 2019 2020 2021 
Participação dos 

Usuários 
1. Realizar Fórum de 
Usuários 

- 01 Fórum - 

Participação dos 
Trabalhadores 

1. Realizar Fórum de 
Trabalhadores  

01 Fórum - - 

Participação das 
Entidades 

1. Realizar Fórum de 
Entidades 

- 01 Fórum - 

 
 

Controle Social 

 
1. Garantir no 
mínimo 3% do IGD 
para ações do 
conselho 

 
Garantir 
recursos 

 
Garantir  
recursos 

 
Garantir  
recursos 

5. Plena integralidade da proteção socioassistencial. 
EIXO META 2019 2020 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ações estratégicas 
de Proteção Social 

Básica 

1. Planejar 
anualmente o serviço 
de convivência 
parcerizado com as 
equipes do PAIF e 
PAEFI. 

 
 

Planejar o 
serviço 

 
 

Planejar o  
serviço 

 
 

Planejar o  
serviço 

2. Contrarrefereciar 
os casos em 
desligamento da 
média complexidade 

 
Ações 

continuadas 

 
Ações 

continuadas 

 
Ações 

continuadas 

3. Desenvolver 
estratégias de 
convergência entre o 
Serviço de 
Conivência e o 
Acessuas 

 
Ações 

continuadas 

 
Ações 

continuadas 

 
Ações 

continuadas 

4. Fortalecer ações 
de identificação do 

 
20% 

 
30% 

 
40% 
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público prioritário no 
SCFV.  

 
 
 
 

Ações estratégicas 
de Proteção Social 

Especial 

1. Referenciar os 
casos na alta 
complexidade 

 
Ações 

continuadas 

 
Ações 

continuadas 

 
Ações 

continuadas 
2. Monitoramento os 
encaminhamentos 
dos adolescentes em 
MSE – Consonância 
com Plano MSE. 

 
Ações 

continuadas 

 
Ações 

continuadas 

 
Ações 

continuadas 

3. Realizar ações de 
monitoramento das 
situações de trabalho 
infantil. 

 
Ações 

continuadas 

 
Ações 

continuadas 

 
Ações 

continuadas 

4. Desenvolver 
programa de 
convivência familiar 
na alta complexidade 

 
Ações 

continuadas 

 
Ações 

continuadas 

 
Ações 

continuadas 

Ações estratégicas 
Benefícios, 

Transferência de 
Renda e Cadastro 

Único 

1. Integralizar o 
acesso a benefícios 
eventuais ao 
atendimento e ou 
acompanhamento no 
PAIF ou PAEFI 

 
Ações 

continuadas 

 
Ações 

continuadas 

 
Ações 

continuadas 
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7. MECANISMOS E FONTES DE FINANCIAMENTO 
 
O financiamento da política de assistência social dá movimento à gestão, imprimindo-

lhe a condição essencial para que essa política desenvolva as funções de proteção 

social, vigilância socioassistencial e defesa social institucional; 

Com previsão legal, compete aos três entes federados: 

 

Art. 28. O financiamento dos benefícios, serviços, programas e projetos 
estabelecidos nesta lei far-se-á com os recursos da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, das demais contribuições sociais 
previstas no art. 195 da Constituição Federal, além daqueles que 
compõem o Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS). 
§1º Cabe ao órgão da Administração Pública responsável pela 
coordenação da Política de Assistência Social nas 3 (três) esferas de 
governo gerir o Fundo de Assistência Social, sob orientação e controle dos 
respectivos Conselhos de Assistência Social. (Redação dada pela Lei nº 
12.435, de 2011). 
§2º O Poder Executivo disporá, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a 
contar da data de publicação desta lei, sobre o regulamento e 
funcionamento do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS). 
§3º O financiamento da assistência social no Suas deve ser efetuado 
mediante cofinanciamento dos 3 (três) entes federados, devendo os 
recursos alocados nos fundos de assistência social ser voltados à 
operacionalização, prestação, aprimoramento e viabilização dos serviços, 
programas, projetos e benefícios desta política. (Incluído pela Lei nº 
12.435, de 2011). 
[...] 
Art. 30-A. O cofinanciamento dos serviços, programas, projetos e 
benefícios eventuais, no que couber, e o aprimoramento da gestão da 
política de assistência social no Suas se efetuam por meio de 
transferências automáticas entre os fundos de assistência social e 
mediante alocação de recursos próprios nesses fundos nas 3 (três) 
esferas de governo. (Brasil, grifo nosso) 
 

 

 

 

 
COFINANCIAMENTO ESTADUAL – SEDESE 

(Fonte: Divisom/Dgfeas/SMC/2017) 
Modalidade Serviços, Programas e Projetos Valor 
Piso Mineiro 

de Assistência 
Social Fixo 

Valor mês R$ 9.710,80 
Valor ano R$ 116.529,60 
Valor pago em 2016 (Janeiro a Julho) R$ 67.975,60 
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COFINANCIAMENTO FEDERAL (Fonte: MDSA/SUASWEB) 

Valor da 
parcela 

Serviços, Programas e Projetos Modalidade 

R$ 12.000,00 PBF- PAIF – Serviço de Proteção e Atenção Integral à Família Bloco da 
Proteção 

Social 
Básica 

 PBF- PAIF – Capacidade de 
atendimento por CRAS- Famílias 

1000 

R$ 55.500,00 PBV- SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos (valor trimestral pactuado no Termo de Aceite) 

 PBV- SCFV – Capacidade de 
atendimento - Indivíduos 

370 

R$ 10.300,00 PFMC – PAEFI (Serviço de Proteção e Atendimento 
Especializado a Famílias e Indivíduos 

Bloco da 
Proteção Social 

Especial de 
Média 

Complexidade 

R$ 2.200,00 PFMC – MSE – Medida Socioeducativa 
R$ 5.000,00 PFMC – Serviço Especializado Abordagem Social 

R$ 10.642,95 PTMC – Serviço de Proteção Social Especial para pessoas 
com deficiência, idosos e suas famílias 

 
R$ 5.000,00 

 
PAC I – Serviço de Acolhimento Institucional 
(Criança/adolescente) 

Bloco da 
Proteção Social 

Especial de 
Alta 

Complexidade 
Situação Programa  Grupo de 

Programas Sim BPC na escola 
Sim Acessuas Trabalho 

 

 
IGD-PBF (Fonte: MDSA/SIGPBF, referência Setembro/2018) 

Indicador Teto IGD–PBF Valor da parcela de Jun/2017 
0,85 R$ 15.551,25 R$ 2.932,46 

Variáveis 

Taxa de Acompanhamento de 
Frequência Escolar 

Taxa de Acompanhamento de 
Agenda de Saúde 

Taxa de Atualização Cadastral 

0,93 0,85 0,80 
Incentivo PBF (5%) – Portaria nº 754/2010 e suas atualizações 

Atualização dos dados da gestão municipal 
(Prefeitura, Gestão Municipal do PBF e 

Controle Social) no SIGPBF 

 
Atualizado 

 

 

7.1 Gestão Orçamentária e Financeira 
 

SALDO COFINANCIAMENTO ESTADUAL – SEDESE 

Modalidade Contas Cofinanciamento Estadual 
(mês de referência 11/2018 - Consulta em 19/11/18) 

SALDO 

Piso 
Mineiro 

de 
Assistên

cia 
Social 
Fixo 

Saldo referente à conta aberta em 2012 R$ 0,00 

Saldo referente à conta aberta em 2013 R$ 0,00 

Saldo referente à conta aberta em 2016 do Piso Mineiro de 
Assistência Social Fixo 

R$ 0,00 

Saldo Total do Piso Mineiro Fixo R$ 0,00 
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SALDO TOTAL COFINANCIAMENTO FEDERAL  
(Blocos de Financiamento) (Fonte: MDSA/SUASWEB) 

Mês de Referência: Novembro/2018 – Consulta em 19/11/2018 
Saldo Total do Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro 
Único – IGDPBF 

R$ 190.072,89 

Saldo Total do Bloco da Gestão do SUAS - IGDSUAS R$ 11.297,86 
Saldo Total do Bloco da Proteção Social Básica R$ 198.082,07 
Saldo Total do Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta 
Complexidade 

R$ 242.286,46 

Saldo Total do Grupo de Programas - ACESSUAS R$ 197.565,14 
 
 
IMPORTANTE: Encontra-se aberto ao município de Pedro Leopoldo o Termo de aceite do 

Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de 

Liberdade Assistida (LA), e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) nos termos da 

Resolução CNAS nº 07, de 12/04/2018, no valor mensal de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos 

reais). 

 
 

7.2 Gestão do Programa Bolsa Família 
 

IGD-PBF (Fonte: MDSA/SIGPBF, referência Março/2017) 

Indicador Teto IGD–PBF Valor da parcela de 
Jan/2017 

0,80 R$ 15.551,25 R$ 7.109,22 

Variáveis 

Taxa de Acompanhamento de 
Frequência Escolar 

Taxa de Acompanhamento de 
Agenda de Saúde Taxa de Atualização 

Cadastral 
0,90 0,85 0,72 

Incentivo PBF (5%) – Portaria nº 754/2010 e suas atualizações 

Atualização dos dados da gestão municipal 
(Prefeitura, Gestão Municipal do PBF e 
Controle Social) no SIGPBF 

Atualizado 

 

 
 
 
 

IGD-SUAS (Fonte: MDSA/Sagi) 

IDCRAS Médio 
2014 

Índice de Execução 
Financeira Ajustada 

IGDSUAS-M 
(indicador) Teto IGD-

SUAS 
Valor IGD-
SUAS/Mês 

0,58 0,71 0,61 R$1.976,94 R$ 1.204,23 
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7.3 Parcerias com a Rede Socioassistencial 

 

Programas, Projetos e Serviços 
Socioassistenciais 

Valor de Repasse (R$) 

2016 2017 2018 

Rotary Club de Pedro Leopoldo R$ 73.999,97 R$ 80.727,25 R$ 80.204,00 

Abraço - Regional de Pedro Leopoldo R$ 138.549,95 R$ 159.044,79 R$ 161.677,92 
Associação Comunitária São Sebastião (Asser) R$ 423.134,00 R$ 344.882,00 R$ 336.000,00 
Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas Com Deficiência e Idosas 
 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
(Apae) 

R$ 307.235,13 R$ 298.432,83 R$ 419.910,96  

Serviço de Acolhimento Institucional 
 
Lar para Idosos Irmã Tereza (Laiite) R$ 225.178,02 R$ 294.895,05 R$ 374.547,80  
Fundação José Hilário de Souza (Funjohs) R$ 440.000,00 R$ 540.000,00 R$ 636.480,00 

Fonte: RMA/Cad-Suas e SMDS 2018. 

 

8. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2019 RELATIVA À POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 

O objetivo do presente texto é expor de forma sintética considerações técnicas 

realizadas acerca dos excertos da minuta de Lei Orçamentária Anual - LOA - 2019 

concernentes a Política de Assistência Social de Pedro Leopoldo. Para tanto 

fundamentamo-nos nas normas referentes ao ciclo orçamentário do Estado Brasileiro 

(regras constitucionais e leis federais), regras referentes à Política de Assistência Social 

em âmbito nacional, estadual e municipal, resoluções do Conselho Nacional de 

Assistência Social (CNAS), portarias e Manuais do Ministério do Desenvolvimento Social 

(MDS); decretos e manuais da Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento 

Social (Sedese), bem como na Lei Municipal nº 3.480/2017, referente ao PPA de Pedro 

Leopoldo (exercícios 2018-2021) e minuta de Projeto de Lei Municipal concernente a 

LDO 2019.  

Ainda foram verificados, no âmbito da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 

(SMDS), o histórico do cofinanciamento federal e estadual; planilhas de projeção de 

despesas, planilhas de controle de saldos bancários do Fundo Municipal de Assistência 

Social (FMAS), termos de colaboração firmados no último ano, relatório de empenhos 

pagos, dentre outros documentos pertinentes. 
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Com base neste material, foram traçadas reflexões diversas com o intuito de apurar as 

seguintes questões: 

• Questão 1 - Compatibilidade dos valores previstos no Quadro de Detalhamento 

de Despesas (QDD) da SMDS para o Sistema Único de Assistência Social (Suas) 

com o PPA 2018-2021; 

• Questão 2 -  Distribuição dos recursos de cofinanciamento federal e estadual 

previstos para o exercício; 

• Questão 3 - Compatibilidade dos valores do QDD com a minuta de LDO 2019, 

bem como sua adequação às despesas da Política de Assistência Social no 

município. 

Acerca da Questão 1, temos que o QDD proposto não apresenta valores inferiores 

aos previstos pelo PPA vigente no que toca aos programas/atividades do Suas, 

com exceção da ação relativa a programas federais e estaduais (incluída no orçamento 

apenas para recepcionar possíveis novas iniciativas da União e governo do Estado) e 

do programa destinado ao aprimoramento do Suas (caso de pequeno ajuste à realidade 

dos repasses federais).  

Tal fato pode ser verificado conforme tabela a frente (lembrando-se que esta não 

contabiliza outros valore orçamentários da SMDS concernentes a despesas da área da 

infância e adolescência, manutenção do Conselho do Idoso e similares). 

PROJETO/ATIVIDADE PPA QDD 2019 

2155 - Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 
R$ 3.171.439,00 R$ 3.410.651,64 

2199 - Manutenção da Proteção Social Básica - PSB 
R$ 791.055,00 R$ 867.957,00 

2191 - Ações e Serviços do Consórcio Público Intermunicipal 
Multifinalitário da Região do Calcário R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 

2201 - Manutenção dos Benefícios Eventuais 
R$ 492.465,00 R$ 530.629,60 

2196 - Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social 
R$ 39.000,00 R$ 74.519,86 

2203 - Aprimoramento da Gestão do Sistema Único de Assistência Social 
– Suas R$ 22.460,00 R$ 22.446,21 
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2207 - Aprimoramento da Gestão do Programa Bolsa Família e do 
Cadastro Único R$ 89.480,00 R$ 134.535,60 

2210 -  Manutenção da Proteção Social Especial de Média Complexidade 
- PSEM 
 
2216 - Manutenção da Proteção Social Especial de Alta Complexidade – 
PSEA 

R$ 1.292.710,00 R$ 1.636.938,76 

2239 - Manutenção de Programas Federais e/ou Estaduais R$ 56.153,00 R$ 9.900,00 

TOTAL R$ 5.955.762,00 R$ 6.083.429,21 

Fonte: Pedro Leopoldo (MG), Lei Municipal nº 3.480/2017 / Minuta de Lei Orçamentária Anual (LOA) para 
o Exercício de 2019 - excertos referentes à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. 

 

É preciso aclarar um ponto concernente ao programa 2155 (referente a manutenção da 

SMDS), este não está inscrito sob a função 08 (assistência social), mas na função 04 

(administração). O citamos aqui posto que nele estão todas as despesas de pessoal do 

órgão gestor, incluindo aquelas referentes aos trabalhadores dos Cras, Creas e 

Secretaria Executiva do CMAS. Diante disso, decidimos pela inclusão destas despesas 

no QDD, propondo sua exclusão no quadro de igual despesa na função 04 

(administração) com consequente e urgente alteração do PPA.  

 

Outro ponto é que o orçamento apresentado realiza a junção das rubricas referentes a 

proteção social especial de média e alta complexidade, transpondo para o orçamento do 

Suas municipal a lógica da nova sistemática de cofinanciamento do governo federal, que 

se rege nesse âmbito por um único bloco. O objetivo foi simplificar QDD, facilitando seu 

manuseio, de modo a evitar a necessidade de suplementações. 

 

Há que se notar, por fim, o grande aumento nos valores destinados ao programa 2207, 

realizado na esfera dos recursos ordinários para que o município custeie a contratação 

de empresa de fornecimento de cadastradores sociais. 

 

Em relação à Questão 2 - referente a distribuição de recursos de cofinanciamento 

federal e estadual - o QDD 2019 prevê o recebimento de 116.529,60 de recursos do Piso 

Mineiro (sendo R$ 9.900,00 de previsão proforma na esfera da ação 2239, que pode 

abranger a execução de possíveis novos programas) e R$ 720.758,67 de recursos 
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federais, estimados com base nos repasses auferidos pelo município nos últimos anos, 

sobretudo 2017. 

 

A base de cálculo utilizada pode ser verificada na tabela a seguir. 

PREVISÃO DE ENVIO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS 

BLOCO  VALOR MENSAL  12 MESES 

BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 

Piso Básico Fixo R$ 12.000,00 R$ 144.000,00 

Componente SCFV R$ 10.175,00 R$ 122.100,00 

BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL  

 Piso Fixo de Média Complexidade R$ 10.300,00 R$ 123.600,00 

 Componente - Abordagem Social R$ 5.000,00 R$ 60.000,00 

 Piso de Transição de Média Complexidade R$ 10.642,95 R$ 127.715,40 

 Piso Alta Complexidade I R$ 5.000,00 R$ 60.000,00 

BLOCO DE GESTÃO DO SUAS 

 IGD-Suas R$ 1.241,15 R$ 14.893,00* 

BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO 

 IGD-PBF R$ 5.796,80 R$ 69.561,67** 

 RECURSOS DO FEAS 

 Piso Mineiro de Assistência Social   9.710,80 R$ 116.529,60 

 TOTAL  R$ 753.945,00  

* 3% do IGD-Suas = R$ 446,79 
**3% do IGD-PBF = R$ 2.026,07 
Fonte: Relatório de Parcelas Pagas, MDS 2018. 
 

Importante frisar que tratamos aqui apenas de recursos cujo o recebimento está previsto 

para 2019. Os saldos de verbas federais e estaduais existentes em conta não fazem 

parte do orçamento, sendo incorporados posteriormente, como fonte 229 e 256, 

respectivamente. O QDD prevê corretamente o dispêndio de R$ 2.472,86 - fonte 129 - 

com o CMAS-PL, referente aos 3% dos recursos repassados pela União no âmbito do 

IGD-PBF.  
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No âmbito da Questão 3 há que se citar as metas elencadas na Minuta de LDO para 

2019: 

a) Implementar o Plano Municipal de Assistência Social construído e aprovado em 

2018, com base no Diagnóstico Social realizado e nos instrumentos do Plano 

Nacional de Assistência Social, contemplando as áreas de maior vulnerabilidade 

e risco, bem como as demandas do perfil de necessidade de serviços e benefícios 

socioassistenciais; 

b) Implementar o Plano Municipal de Atendimento às Medidas Socioeducativas, de 

acordo com as diretrizes estaduais e o Plano Nacional das Medidas 

Socioeducativas; 

c) Aperfeiçoar a gestão do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), por meio 

das competências e estrutura da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 

e da instituição de departamento financeiro, de gestão da proteção social e de 

vigilância socioassistencial; 

d) Implementar a gestão dos Fundos Municipais de Assistência Social (FMAS) e do 

Fundo da Infância e Adolescência (FIA) e suas ações, bem como a capacitação 

de recursos pelas Leis de Incentivo em parceria com os respectivos conselhos; 

e) Realizar ações de capacitação dos servidores, dos Conselheiros Municipais e das 

Entidades da Sociedade Civil vinculados à Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social e aos serviços ofertados pelo SUAS; 

f) Reestruturar os Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) e Centro de 

Referência de Especializados de Assistência Social (CREAS), conforme a NOB-

RH/SUAS e NOB/SUAS; 

g) Implementar a coordenação e articulação da rede socioassistencial, priorizando o 

apoio, acompanhamento e fiscalização dos serviços, programas e projetos de 

execução indireta; (Plano Plurianual - PPA – Programa 21 – Anexos II e III); 

h) Garantir os recursos humanos, financeiros e materiais adequados à execução dos 

serviços de Proteção Social Básica (PSB) executados pelos Cras e rede 

socioassistencial, em especial o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à 

Família (Paif) e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV); 

(Plano Plurianual – PPA – Programa 26 – Anexos III e Programa 003 – Anexos II 

e III); 
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i) Garantir os recursos humanos, financeiros e materiais adequados à execução e 

fortalecimento dos serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade 

(PSE), com ênfase na normalização da oferta do serviço de acolhimento 

institucional para adolescentes do sexo masculino (Plano Plurianual – PPA – 

Programa 22 – Anexos II, III e V); 

j) Garantir os recursos humanos, financeiros e materiais adequados à execução e 

fortalecimento dos serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade 

(PSE), operados pelo Creas e Rede Socioassistencial, inclusive serviços 

ofertados nos moldes do Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com 

Deficiência, Idosas e suas Famílias (Plano Plurianual – PPA – Programa 22 – 

Anexos II e III); 

k) Garantir a oferta de benefícios eventuais nos termos da Lei Municipal e 

disponibilização dos recursos financeiros e humanos necessários à sua 

dispensação e com observância das normas federais, estaduais e municipais 

aplicáveis, atender às situações emergenciais em casos de Calamidade Pública 

e Estados de Emergência; 

l) Potencializar as ações de enfrentamento à pobreza através da gestão municipal 

do Programa Bolsa Família e inclusão produtiva (Plano Plurianual – PPA – 

Programa 2207 - Anexo III); 

m) Apoiar o controle social, disponibilizando recursos humanos, materiais e 

financeiros adequados aos Conselhos Vinculados à SMDS, bem, como à 

Secretaria Executiva (Plano Plurianual – PPA – Programa 008 – Anexo III e 

Programa 24); 

n) Manter e/ou ampliar os termos de colaboração e parceria com as seguintes 

instituições: Associação Brasileira Comunitária para Prevenção e Abuso de 

Drogas – Regional Pedro Leopoldo/MG (ABRAÇO); Associação Comunitária São 

Sebastião (ASSER); Fundação José Hilário de Souza (FUNJOHS); Lar para 

Idosos Irmã Tereza – LAIITE; Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – 

APAE; Rotary Clube; e celebrar parcerias com outras instituições nos termos da 

Lei e da disponibilidade orçamentária e financeira. 

 

Assim, sustenta-se que o QDD está estruturado para atender a tais prioridades. 

Existem rubricas com recursos para o aprimoramento da gestão do Suas e do PBF (com 

R$ 60.000,00 - fonte 100, outros serviços de terceiros pessoa jurídica - para a 
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contratação de empresa que oferta profissionais de cadastramento de usuários); rubricas 

para o custeio das despesas de pessoal (com R$ 450.000,00 previstos para contratação 

de servidores temporários para suprir a demanda dos equipamentos); previsão 

orçamentária para a manutenção dos termos de colaboração firmados com entidades 

parceiras; rubricas destinadas ao custeio de benefícios eventuais e apoio ao CMAS-PL, 

incluindo aporte para o custeio da Conferência Municipal de Assistência Social 

(acréscimo de R$ 30.000,00 - fonte 100, outros serviços de terceiros pessoa jurídica - 

em relação a 2018). 

As despesas estimadas (exceto gastos de pessoal e com parcerias) podem ser 

visualizadas através da tabela abaixo. 

DESPESAS DE CUSTEIO DO SUAS-PL (EXCETO GASTOS DE PESSOAL E 
PARCERIAS) 

Grupo de despesa QDD Atual QDD 2019 

Despesas de custeio Cras Sul e Norte  R$ 193.000,00 R$ 209.000,00 

Despesas de custeio Creas R$ 184.000,00 R$ 159.000,00 

Despesas com benefícios eventuais R$ 471.000,00 R$ 530.629,60 

TOTAL R$ 848.000,00 R$ 898.629,60 

Fonte: SMDS QDD 2018/2019. 

Tais gastos referem-se a despesas de aluguel; água, saneamento básico, energia 

elétrica, telefone, estagiários, material de limpeza, cópias reprográficas, material de 

escritório e manutenção de veículos. O QDD 2019 registra queda nos valores 

destinados ao Creas (concernentes a fonte 100), contudo assinala-se que o orçamento 

proposto é capaz de cumprir com toda a despesa contratada por meio da fonte 129 

(existindo ainda espaço para fazer face a pequenas eventualidades).  

A previsão de recursos ordinários para benefícios eventuais - outros serviços de 

terceiros pessoa jurídica - foi ampliada em R$ 60.000,00 em comparação ao orçamento 

do ano corrente. A descontinuidade do cofinanciamento estadual torna necessária esta 

medida, de forma a garantir tais ofertas aos cidadãos (caso as parcelas atrasadas sejam 

depositadas pelo governo do Estado será possível realizar a transposição desses 

recursos para outras rubricas, por exemplo, para àquelas responsáveis pelo custeio da 

PSE). Está prevista nesta esfera a regularização da concessão de auxílio natalidade e 
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auxílio documentação em consonância com o Projeto de Lei enviado ao Legislativo para 

a regulamentação dos Benefícios Eventuais. 

 

Os recursos permitem adquirir os seguintes itens: 

BENEFÍCIO QUANTIDADE 

Auxílio para pessoas em situação de vulnerabilidade social (cesta básica) 2000 

Auxílio transporte - vales sociais e passagens 11200 

Auxílio Natalidade 272 

Auxílio documentação 100 

Serviço Funerário 60 

  Fonte: Planilha de Projeção de Despesas / QDD 2018 - SMDS. 
 

Já no que toca às parcerias (subvenções sociais e contribuições) tem-se no atual 

exercício os seguintes valores pactuados: 

CUSTO DOS TERMOS DE COLABORAÇÃO VIGENTES (2018) 

PROTEÇÃO ENTIDADE VALOR ATUAL 

PSB 

Rotary  R$ 76.204,00 

R$ 573.881,92 Abraço R$ 161.677,92 

 Asser   R$ 336.000,00 

PSE 

Funjohs R$ 636.480,00 

R$ 1.430.938,76  Laiite R$ 374.547,80 

Apae  R$419.910,96 

TOTAL R$ 2.004.820,68 

       Fonte: Planilha de Projeção de Despesas da SMDS, 2018. 

 

Para 2019, por bloco de proteção, estão previstos valores de subvenção computados na 

tabela a frente, os quais já comportam a possibilidade de pequenos rebalanceamentos, 

bem como de novos termos de colaboração e/ou fomento, em caso de necessidade. 

 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO - PMPL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS 

Página 84 de 89 

RECURSOS DISPONIBILIZADOS PARA TERMOS DE COLABORAÇÃO EM 2019 
(PREVISÃO) 

PROTEÇÃO Valor Atual 

PSB R$ 658.957,00 

PSE R$ 1.477.938,76 

TOTAL R$ 2.136.895,76 

*NOTA: não é possível apresentar valores por entidade, dado que estes são passíveis de negociação 
ainda a ser realizada. 

 

Considerando a atual conjuntura municipal de escassez de recursos, bem como o 

cenário de déficits dos governos federal e estadual (este último registrando grandes 

falhas no repasse de recursos do Suas a Pedro Leopoldo) temos que a proposta 

orçamentária apresentada para a assistência social em 2019 se mostra adequada nos 

três eixos de questões aqui abordados, ou seja: 

• Questão 1: há adequação da proposta aos programas do PPA vigente, sendo 

que os aumentos de valores podem ser considerados como ajustes à realidade 

das demandas; 

• Questão 2: os recursos de cofinanciamento foram distribuídos de forma 

satisfatória, observando-se o histórico de repasses do governo federal e estadual, 

bem como as obrigações de destinação de recursos de incentivo à gestão para o 

CMAS-PL; 

• Questão 3: a proposta possui aderência às metas da minuta de LDO 

encaminhada ao Legislativo, e considera as despesas básicas do Suas municipal. 

 

 

 

 

 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO - PMPL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS 

Página 85 de 89 

9. AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO 

 

O referido plano deverá ser acompanhado e avaliado, com objetivo de monitorar a 

efetivação das ações previstas. Trata-se de um instrumento de planejamento e, deste 

modo, a partir da avaliação poderá passar por revisões e adequações com vistas a 

atender as novas demandas e diretrizes no âmbito municipal, estadual e federal, sempre 

em consonância com a Política Nacional de Assistência Social. Ademais, caberá a 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e ao Conselho Municipal de Assistência 

Social o acompanhamento das metas prevista neste plano, devendo para tanto designar 

responsáveis para tal ação.  

 

Após a aprovação do Plano pelo Conselho Municipal de Assistência Social, deverá ser 

formada a Comissão de Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Assistência 

Social 2019 - 2021 de modo a contemplar a representação da Proteção Social Básica e 

Especial, Gestão Financeira, Rede socioassistencial, Usuários e Usuárias e Conselho 

Municipal de Assistência Social, sendo fundamental que a comissão tenha autonomia, 

acesso às informações e recursos necessários para seu processo de trabalho. 

 

A referida comissão terá sob sua responsabilidade a elaboração do Plano de Ação para 

o Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Assistência Social – Vigência 2019 

- 2021, devendo a primeira avaliação ocorrer em 180 dias, a segunda ao final de 2020 e 

última ao final do quadriênio. Ademais, de modo a contemplar as contribuições da rede 

socioassistencial durante o processo de elaboração deste Plano, no que concerne ao 

monitoramento e avaliação o Plano de Ação deverá estabelecer os itens abaixo, sem 

prejuízo de outras ações que a Comissão avaliar como pertinente: 

 

a) Adoção de metodologia participativa e com processos simplificados com vistas a 

envolver os diversos atores: usuários e usuárias, rede socioassistencial, 

trabalhadores e trabalhadoras, Órgão Gestor e Conselho Municipal de Assistência 

Social; 

b) Estabelecimento de meios de verificação e responsáveis pelas metas; 

c) Avaliação anual de todas as metas propostas para cada serviço, gestão e 

programas, compreendendo as metas cumpridas, as metas não cumpridas, e 
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neste caso, indicar os motivos do não cumprimento, bem como responsável, e 

sempre que possível, estabelecer estratégias para sua efetivação; 

d) Avaliação geral ao final do quadriênio, seguindo os mesmos parâmetros 

apresentados na avaliação anual; 

e) Estabelecimento de processos que garantam a ampla transparência e 

publicização do monitoramento e avaliação. 

 

9.1 Avaliação pela Gestão 

 

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, em âmbito interno de 

acompanhamento, instituirá comissão de acompanhamento, presidida pelo Secretário 

(a) e com a participação de servidores dos equipamentos e da gestão a fim de subsidiar 

a tomada de decisão e a mensuração das metas e impactos esperados. 

 

9.2 Períodos de avaliação 

 

1º Período 2º Período Avaliação Final 

180 dias 2020 2021 

  

 

 

10. DELIBERAÇÃO DO CMAS 

 

Parecer do CMAS: Favorável 

Data da reunião: 28/11/2018 

Ata nº: 06 

Resolução nº: 99/2018 
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ANEXOS 
I – Lei Municipal 3.450/2016 – Dispõe sobre a organização da Política de Assistência 

Social de Pedro Leopoldo e dá outras providências. 

II - Proposta de lei criação cargos de Coordenador CRAS e CREAS e advogado 

CREAS; 

III – Proposta de Lei Regulamentando Benefícios Eventuais; 

IV – Quadro de Detalhamento da Despesa por Fonte de Recurso 2019 – 

Desenvolvimento Social.  


