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APRESENTAÇÃO 
 

A Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos – SEDSDH, através da 

Secretaria Executiva de Desenvolvimento e Assistência Social, sob a coordenação da Gerência de 

Proteção Social Especial de Média Complexidade – GPSEMC, que desenvolve um conjunto de 

ações estruturantes e oferta serviços especializados direcionados à proteção de famílias e 

indivíduos vítimas de violência e violação de direitos, cujos vínculos familiares e comunitários se 

encontram fragilizados e/ou rompidos.  

 

Esta proteção demanda maior especialização no acompanhamento familiar e/ou individual e 

uma intensa articulação com a rede socioassistencial para assegurar a efetividade no atendimento 

as suas demandas, de modo a permitir uma maior autonomia dos sujeitos envolvidos, bem como a 

reconstrução e o fortalecimento desses vínculos para superação da situação vivida. Subsidia a 

Secretária Executiva de Desenvolvimento e Assistência Social no tocante a execução, 

monitoramento e acompanhamento dos 13 Centros de Referência Especializado de Assistência 

Social - CREAS Regionais, 131 CREAS Municipais, 06 Centros POP e 01 Centro-dia para todos 

os serviços que compõem a Proteção Social Especial de Média Complexidade.   

 

O planejamento de ações estratégicas estaduais objetiva o enfrentamento às violações de 

direitos, especialmente contra o trabalho infantil, ao abuso e à exploração sexual de crianças e 

adolescentes, pessoas com deficiência, população em situação de rua, idosos, população LGBT, 

entre outros.  
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São competências desta Gerência, em conjunto com o Poder Público, nas três esferas de 

Governo, além de assessorar a Secretaria Executiva; coordenar o planejamento integrado das 

ações de proteção de média complexidade da assistência social; elaborar, planejar, coordenar, 

executar e monitorar o Plano Estadual de Enfrentamento e Prevenção do Trabalho Infantil, Plano 

Estadual para inclusão da população em situação de rua e acompanhar os projetos destinados à 

execução das ações estratégicas estruturadoras da assistência social; prestar assessoria aos 

municípios e instituições nas ações da assistência social, capacitar as equipes estadual e municipais 

que atuam com a política da assistência social, e apoiar na alimentação de dados relativos aos 

sistemas de informação da assistência social; temos ainda como atividade a sistematização dos 

relatórios de gestão gerencial, buscando imprimir qualidade aos serviços desenvolvidos por esta 

SEDSDH, com vistas a contribuir para a consolidação da Política de Assistência Social em âmbito 

estadual e atendimento das demandas do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

(MDS), que requer visitas técnicas para acompanhamento das ações, infraestrutura das Unidades 

de atendimento e do funcionamento dos equipamentos sociais nos municípios do Estado.  

Assim estas ações visam, além de combater as situações de violações de direitos humanos, 

através do atendimento social, desenvolver um trabalho articulado e ordenado, pois é atribuição da 

Proteção Social Especial de Média Complexidade o desenvolvimento de ações de enfrentamento e 

situações de violações de direitos por ocorrência de violência física ou psicológica, abuso ou 

exploração sexual, abandono, rompimento ou fragilização de vínculos, afastamento do convívio 

familiar ou situação de rua. 

 

1. A Coordenação Técnica da GPSEMC tem como responsabilidade e 

Objetivo geral, desenvolver as ações que elencamos a seguir: 
 

A Gerência da proteção Social Especial de Média Complexidade – GPSEMC possui uma 

equipe especializada na realização do acompanhamento técnico das ações desenvolvidas nos 

Equipamentos de Atendimento – CREAS Regionais, CREAS Municipais, Centro POP e Centro-dia, 

contribuindo nas ações de redução das violações de direitos existentes nas Regiões de 

Desenvolvimento do Estado de Pernambuco, na medida em que promovem articulações e parcerias 

junto à rede socioassistencial, de saúde, de educação, além do Sistema de Garantia de Direitos. 
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Além disso, o levantamento das informações referente às ações desenvolvidas por cada 

Serviço é realizado a partir dos procedimentos metodológicos abaixo relacionados: 

 

 Visita Técnica aos Serviços: Permite verificar in loco as condições de funcionamento da Unidade, 

conhecer o trabalho desenvolvido e avaliar a qualidade dos serviços prestados. Durante esse 

procedimento o técnico deve identificar se os serviços estão sendo ofertados conforme a Resolução 

109 de novembro 2009 – Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, bem como orientar e 

intervir de acordo com sua especificidade técnica, para a superação das dificuldades identificadas. 

Visa também promover socialização de informações, troca de experiências profissionais, avaliação 

das ações desenvolvidas e construção de mecanismos adequados à realidade local com vistas a 

superar as dificuldades identificadas. 

 

 Articulações com Demais Secretarias Estaduais e Sistema de Garantia de Direitos: Devem ser 

realizadas a partir da necessidade de articulação intersetorial com demais políticas públicas (Saúde, 

Educação, entre outras).  

 

 Reuniões: São realizadas entre equipe técnica e coordenação e/ou profissionais dos Equipamentos 

dos CREAS Municipais, Centro POP e Centro Dia que recebem orientações especificas de cada 

serviço e quanto ao preenchimento de Instrumentais que visam colher informações aos serviços 

ofertados. Com relação aos CREAS Regionais o acompanhamento é realizado continuamente por ser 

um serviço implantado pelo estado e conduzido na Gerencia de Proteção Social Especial de Média 

Complexidade além das reuniões à respeito da devolutiva de pessoas ameaçadas que estão 

atendimento no equipamento. 

 

2. Metas / Resultados obtidos nos mês de Abril 
  
 
 

De acordo com o Plano de Metas da Gerência de Proteção Social Especial de Média 

Complexidade, em relação ao serviço de apoio, acompanhamento e supervisão técnica das ações 

realizadas pelos CREAS Regionais e Municipais, Centro Pop e Centro-dia, destacam-se os 

seguintes pontos: 
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 Acompanhamento das ações e procedimentos dos 13 CREAS Regionais - dando suporte 

para execução de suas tarefas, no que se refere ao preenchimento do Relatório Mensal 

de Atendimento (RMA) de janeiro/2015 no sistema do MDS e consolidando o quantitativo 

de atendimentos realizados; 

 

 No mês de março recebemos um quantitativo de 337 casos de pessoas ameaçadas 

encaminhadas aos 13 CREAS Regionais para realizarem o atendimento com devolutiva 

prevista até abril/2015; 

 

 Com vistas a atender as metas de gestão por resultados pactuados entre os programas 

existentes na SDSCJ, encaminhamos o consolidado do quantitativo de casos de pessoas 

ameaçadas com as devolutivas do mês de Abril/2015; 

 
 

 A Equipe Técnica participou da reunião do Pleno da Rede de Combate ao Abuso e 
Exploração Sexual de Criança e Adolescente; 

 

 A Equipe Técnica realizou da reunião do Projeto Praia Legal, que tem como objetivo de 
Planejar Ações de abordagem Social e Busca Ativa no Enfrentamento ao Trabalho Infantil;  

 
 

Neste sentido, a Coordenação Técnica da GPSEMC, no mês de referência (Março/2015) 

participou, realizou e efetivou as ações e procedimentos previstos, bem como contribuiu para 

o fortalecimento do serviço de proteção social especial da média complexidade no estado 

pernambucano.    

 

2.1Quantitativos de atendimentos realizados nos 13 CREAS Regionais – 
FEVEREIRO/2015 

  

No que se refere ao subtotal de atendimentos dos 13 CREAS Regionais, temos os consolidados      

de violações atendidas e procedimentos realizados, conforme tabelas abaixo: 
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Ações e Procedimentos Realizados dos CREAS Regionais  

CREAS REGIONAIS FEVEREIRO 

RMR NORTE - SEDE PAULISTA 323 

RMR SUL - SÃO LOURENÇO DA MATA 634 

MATA NORTE – VICÊNCIA 540 

MATA SUL – PALMARES 434 

AGRESTE CENTRAL – CARUARU 475 

AGRESTE SETENTRIONAL - BOM JARDIM 829 

AGRESTE MERIDIONAL – GARANHUNS 613 

SERTÃO CENTRAL – SALGUEIRO 586 

 SERTÃO DO ARARIPE – OURICURI 675 

SERTÃO DO SÃO FRANCISCO - PETROLINA 614 

SERTÃO DO MOXOTÓ – IBIMIRIM 530 

SERTÃO DO PAJEÚ - AFOGADOS DA INGAZEIRA 505 

SERTÃO DE ITAPARICA – PETROLÂNDIA 431 

 

 

PREENCHIMENTO DO RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIMENTO DOS CREAS 
REGIONAIS - ACOMPANHAMENTO PAEFI 

CREAS REGIONAIS Março 

Famílias em acompanhamento PAEFI 178 

VIOLAÇÕES DE DIREITOS   

SEGMENTOS   

Crianças ou adolescentes vítimas de violência intrafamiliar (física ou psicológica) 12 

Criança ou adolescentes vítimas de abuso sexual 12 

Crianças ou adolescentes vítimas de exploração sexual 0 

Criança ou adolescentes vítimas de negligência ou abandono 12 

Crianças ou adolescentes em situação de trabalho infantil (até 15 anos) 0 

Pessoas idosas vítimas de violência intrafamiliar (física, psicológica ou sexual) 04 

Pessoas idosas vítimas de negligência ou abandono 10 

Pessoas com deficiência vítimas de violência intrafamiliar (física, psicológica ou sexual) 01 

Pessoas com deficiência vítimas de negligência ou abandono 01 

Mulheres adultas vítimas de violência intrafamiliar (física, psicológica ou sexual) 99 

Pessoas vítimas de tráficos de seres humanos  0 

Pessoas vítimas de discriminação por orientação sexual 01 

Pessoas em situação de rua  0 
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Crianças e/ou adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa (LA/PSC) 35 

VIOLAÇÕES DE DIREITOS 

SEGMENTOS Março  

Mulheres adultas vítimas de violência intrafamiliar (física, psicológica ou sexual) 99 

Criança ou adolescentes (violência intrafamiliar, abuso sexual, exploração sexual, negligência ou abandono, 

trabalho infantil) 36 

Pessoa Idosa (violência intrafamiliar, negligência ou abandono) 14 

Pessoa com deficiência (violência intrafamiliar, negligência ou abandono) 02 

 

  

Conforme ilustrado na tabela, o segmento de maior expressividade foram mulheres vítimas de 

violência intrafamiliar com um total de 109 casos – equivale a 50,93%. Em segundo lugar o 

segmento de maior atendimento com 40,18% são crianças e adolescentes. 

Neste sentido, a coordenação técnica da GPSEMC participa da Câmara Técnica para 

Enfretamento da Violência de Gênero Contra a Mulher do Pacto pela Vida, todas as quartas-feiras 

na Secretaria da Mulher discutindo, orientando e planejando meios de um atendimento mais 

eficiente para esse segmento específico. Vale ressaltar ainda, que a Coordenação da GPSEMC 

participa também da Rede de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes 

do Estado de Pernambuco, construindo meios de enfrentar essa violação de direitos. 

  

 

 2.2 Quantitativos de atendimentos realizados a pessoas ameaçadas pelos 13 CREAS 
Regionais - MARÇO/2015 

 

No período de Março/2014 os 13 CREAS Regionais receberam um total geral de 537 casos de 

pessoas ameaçadas, dos quais subdividimos por lotes semanais, com prazos de recebimento da 

devolutiva até o dia 12.03.2015. Segue abaixo o quantitativo de atendimentos: 

 

 

CREAS REGIONAL 
QUANTITATIVO DE BOLETINS ENVIADOS DE 01 A 

01.04.2015 
TOTAL DE BO'S VISITADOS ATÉ 

30.04.2015 
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RMR NORTE 64 13 

RMR SUL 67 0 

MATA NORTE 41 29 

MATA SUL 68 0 

AGRESTE SETENTRIONAL 46 46 

AGRESTE CENTRAL 86 42 

AGRESTE MERIDIONAL 45 45 

SERTÃO DO MOXOTÓ 43 0 

SERTÃO DO PAJEÚ 11 08 

SERTÃO CENTRAL 47 37 

SERTÃO DO ITAPARICA 15 0 

SERTÃO DO ARARIPE 33 0 

SERTÃO DO SÃO 
FRANCISCO 

76 30 

TOTAL GERAL 642 250 
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2.3 PREENCHIMENTO DO RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIMENTO DOS CREAS 
MUNICIPAIS e CENTROS POP 

 

 

De acordo com o acompanhamento através do sistema – SAGI do Ministério de 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS, identifica-se que no decorrer do mês de 

março/2015 81 municípios preencheram o Relatório Mensal de atividades. Vale ressaltar que os 

mesmos possuem 60 dias (prazo máximo) para validarem seus formulários no sistema.  

 

MARÇO - 2015 
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Acima, temos um gráfico ilustrando o total de municípios que preencheram seus formulários até 

30.04.2015, dos 131 equipamentos 62,31% responderam, com prazo estipulado até 30.04.2015, 

  

 

 Abaixo, tem-se o total de usuários em situação de rua, atendidos e acompanhados pelos 

Centros de Referência Especializados para População em Situação de Rua, ressaltamos que 

o prazo para os Centros preencherem no sistema SAGI é também de 60 dias. 

 
 
 

PREENCHIMENTO DO RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIMENTO DOS CENTRO POP 

CENTRO POP Abril 

Pessoas em situação de rua atendidas no serviço durante o mês de referência. 790 

 
 
 
 
 

 Abaixo se tem o acompanhamento dos 53 municípios que ofertam a Medida Socioeducativa, 

salienta-se que a maior demanda desse atendimento é no município de Recife com um total 

de adolescentes em Liberdade Assistida e Prestação de Serviço a Comunidade – LA e/ou 

PSC. 

 

MUNICÍPIOS QUE ATENDEM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - LA/PSC 

MUNICÍPIOS  Março 

Abreu e Lima 23 

Afogados da Ingazeira 05 

Água Preta 03 

Araripina 01 

Arcoverde 28 
Belém de Maria 01 

Belo Jardim 09 
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Betânia 0 

Bezerros 26 

Bonito 03 

Buíque 0 

Cabo de Santo Agostinho 70 

Cabrobó 01 

Camaragibe 35 

Carnaubeira da Penha 0 

Carpina 29 

Caruaru 100 
Cortês 0 

Custódia 02 

Escada 19 

Flores 0 

Floresta 02 

Garanhuns 22 

Goiana 25 

Gravatá 113 

Igarassu 46 

Ilha de Itamaracá 02 

Ipojuca 49 

Itambé 01 
Itapissuma 08 

Jaboatão dos Guararapes 127 

João Alfredo 0 

Lagoa Grande 04 

Limoeiro 08 

Moreno 11 

Olinda 106 
Ouricuri 02 

Palmares 48 

Paudalho 26 

Paulista 153 

Pesqueira 02 
Petrolina 61 

Recife 591 

Salgueiro 02 
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Santa Cruz do Capibaribe 18 

Santa Maria da Boa Vista 01 

São José da Coroa Grande 06 

São Lourenço da Mata 31 

Serra Talhada 20 

Surubim 01 

Timbaúba 09 

Vitória de Santo Antão 06 

Xexéu 03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. PARTICIPAÇÕES DA EQUIPE TÉCNICA EM REUNIÕES E EVENTOS REALIZADOS 
NO MÊS DE ABRIL/2015 

 
 
 
 
 

REUNIÕES E EVENTOS NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2015 

DATA EVENTO OBJETIVO DELIBERAÇÕES 

01.04.2015 Reunião com a CBTU. 

Objetivo: Ajuste das Ações 
com as equipes que 
participarão das atividades 
do Plano de Ação do 
Enfretamento ao Trabalho 
Infantil nas estações e 
território integrados - SEI. 

- 

01.04.2015 Reunião Pacto pela Vida 

Pauta: Fortalecimento das 
Políticas Públicas 
envolvidas no PPV;  
Destaque: Tivermos a 
presença do Governador, 
Sr. Paulo Câmara; 
AIS 13 Palmares: teve 08 
CVLI`s no período de 19 à 
25.03.15 destacando que é 
a AIS que mais cresce o 
número de CVLi´s; AIS 11 – 
Nazaré da Mata : teve 06 

- 
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casos de CVLI´s no período 
19 à 25.03.2015. 
Informes: O Comandante da 
PM AIS 13 Palmares e a 
Delegada da AIS 14 
Caruaru informaram que 
fazem reuniões com os 
CREAS Regionais de suas 
abrangências, com o 
objetivo de fortalecer o 
combate dos possíveis 
casos de CVLI´s. 
 

06.04.2015 

Reunião com a Coordenação 
de Combate a Homofobia do 
estado de Pernambuco da 
SDSCJ.  

A coordenadoria de 
combate a Homofobia da  
SDSCJ realizará no próximo 
mês de maio nas três RD 
(Agreste Central, Mata Norte 
e Sertão do Pajeú) um 
Seminário:Pernambuco sem 
Preconceito em Combate a 

Homofobia. 

A Gerência irá participar 
dos eventos através dos 
CREAS Regionais 
conforme a sua respectiva 
RD, contudo foi solicitado 
que as equipes dos 
CREAS Regionais fizesse 
uma apresentação do 
serviço, como também o 
apoio logístico, São eles: 
 Espaço físico (Articulação) 
com capacidade para 70 
pessoas, Articulação do 
público alvo (Rede 
Socioassistencial e demais 
Políticas Públicas) e se 
possível uma contrapartida 
do Município no que se 
refere ao lanche. 

 

    

06.04.2015 
Reunião com o Município do 
Jaboatão dos Guararapes. 

Capacitar a Equipe Técnica 
de abordagem Social do 
Município nas aços de 

enfretamento ao Trabalho 
Infantil nas estações e 

terminais integrados – SEI 

- 

07.04.2015 

I Encontro Intersetorial da 
Rede de Atendimento às 
Mulheres vítimas de violência 
promovido pela 
GPSEMC/CREAS Regional 
Mata Norte.  

Objetivo: Favorecer o 
debate sobre a violência 
doméstica contra mulher, na 
perspectiva do atendimento 
interdisciplinar às usuárias. 

 
- 

07.04.2015 

Reunião no CEDCA da Rede 
de Combate ao Abuso e 
Exploração Sexual de 
Crianças de Adolescentes. 

Ações do 18 de maio e a 
logomarca da rede de 
combate. 

 
 
- 

08.04.2015 

Reunião com as equipes da 
SEAS no Assessoramento e 
apoio Técnico aos Municípios 
do Estado de PE. 

Assessorar os Municípios do 
estado de PE acerca de 
Ações, Programas e 
Serviços da SDSCJ.  

 
- 
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08.04.2015 Reunião Pacto pela Vida  

Pauta: Apresentação de 
uma Antropóloga com o 
Tema: Crianças 
presenciando cenas de 
crimes; 
Promotoria da Comarca de 
Paulista, através do 
Promotor Alfredo que houve 
uma queda de 5% na 
violência contra a mulher 
(Citando a participação do 
CREAS Regional RMR 
Norte); O Secretaria da 
SEPLAG, Danilo Cabral 
ressaltou a importância dos 
CREAS Regionais no PPV, 
visto dos casos atendidos 
em 2014, 25% eram 
possíveis CVLI`s. 
Destaque: AIS 08 – tiveram 
10 casos de CVLI no 
período de 26.03 à 
01.04.15; 
AIS 14 – tiveram 06 casos 
de CVLI`s de 26.03 à 
01.04.2015. 
 
 
 

 
 
 

- 

08.04.2015 

Encontro Itinerante com 
gestores e técnicos da política 
de assistência social no  
Município de Afrânio. 

O CREAS Regional Sertão 
do São Francisco realizou 
no dia (09), o XXIII Encontro 
Itinerante com gestores e 
técnicos da política de 
assistência social no 
município de Afrânio. O 
evento vai reunir 
profissionais os municípios 
de Petrolina, Cabrobó, 
Orocó, Santa Maria da Boa 
Vista, Afrânio, Lagoa 
Grande e Dormentes. 
 
A proposta da reunião traz 
como pauta o diálogo sobre 
Reordenamento do 
Programa do Trabalho 
Infantil – PETI e o Serviço 
de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos 
– SCVF. O  Coronel Ferreira 
Júnior, da Diretoria 
Integrada do interior (Dinter 
2),  que estará fortalecendo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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a importância do trabalho 
articulado entre Segurança 
Pública e Politica de 
Assistência Social. 

09.04.2015 
Visita Técnica ao Município de 
Abreu e Lima. 

Assessoramento e apoio 
Técnico aos Municípios no 
Estado de PE. 

Demandas da Proteção 
Especial: reunião acerca da 
implantação do Centro 
POP que está com data 
prevista para implantação 
na 2ª Quinzena da  maio. 
 

09.04.2015 
Visita Técnica ao Município de 
Camaragibe. 

Assessoramento e apoio 
Técnico aos Municípios no 
Estado de PE. 

 
- 

09.04.2015 

Reunião do Fórum Estadual 
de Prevenção e Erradicação 
do trabalho Infantil de 
Pernambuco – FEPETIPE. 

Continuidade das Ações do 
Planejamento 2015 do 
FEPETIPE. 

 

10.04.2015 

Participação da Equipe 
Técnica no ato Público Contra 
a Redução da maioridade 
penal. 

Sensibilizar a população 
acerca da não à redução da 
maioridade penal. Ato 
Público: “Frente Ampla 
Contra a Redução da 
Maioridade Penal de 
Pernambuco. 

- 

10.04.2015 
Visita Técnica ao Município de 
Igarassu. 

Assessoramento e apoio 
Técnico aos Municípios no 
Estado de PE. 

- 

13.04.2015 

Reunião com a Coordenação 
de Combate a Homofobia do 
estado de Pernambuco da 
SDSCJ. 

 - 

15.04.2015 Reunião Projeto Praia Legal   

16.04.2015 

Reunião da Câmara Técnica 
para o Enfretamento da 
Violência de Gênero Contra 
Mulher do Pacto pela Vida, 

Pauta: Socialização e 
validação da apresentação a 
ser exposta na reunião do 
Pacto pela Vida dia 16/04; 
Socialização e validação do 
ofício em nome da Câmara 
técnica para que as DEAMS 
enviem para os Batalhões 
da PM. 

Encaminhar a ouvidoria da 
SECMULHER  a lista de 
contatos e endereços dos 
CREAS Municipais e 
Regionais.  

16.04.2015 
Reunião com a Presidência do 
Tribunal Regional do Trabalho. 

Pauta: Conversar sobre a 
participação do TRT nas 
Campanhas do Trabalho 
Infantil em 2015. 

- 

17.04.2015 
Reunião com a executiva 
SEAS e as Gerências. 

Pauta: Apresentação do 
Programa de Governo com 
suas metas prioritárias. 

- 

17.04.2015 Reunião Pacto pela Vida 
Pauta: Apresentação do 
Governo Presente pelo 
Secretário Isaltino (SDSCJ); 

Está agendado para o 
próximo 28.04.15, com o 
objetivo de tratar sobre 
indicadores e metas (MSE, 
Egressos da FUNASE e 
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Foi falado a Atuação da 
SDSCJ, através dos CREAS 
acerca do Atendimento 
Medida Socioeducativa – 
MSE, como também a 
atuação dos CREAS 
Regionais no atendimento 
as pessoas ameaçadas, 

pessoas ameaçadas. 

20.04.2015 
Reunião com o Comitê Local 
na Proteção da Criança e 
Adolescente. 

Pauta: Discussão acerca  do 
novos direcionamentos do 
Comitê Local na Proteção 
da Criança e Adolescente.     

Ficou agendado que a  
próxima reunião será  no 
dia 01.06.2015 

22.04.2015 
Reunião de Regionalização 
dos Serviços de Média 
Complexidade. 

Pauta: Reunião com os 
Municípios que irão fazer o 
termo de aceite para a 
implantação do serviço  
CREAS Municipal no Estado 
PE. 

Ao final da Reunião 45 
municípios pactuarão a 
implantação do CREAS 
Municipal.  

23.04.2015 
Visita Técnica ao Município de 
Caruaru. 

Assessoramento e apoio 
Técnico aos Municípios no 
Estado de PE. 

- 

24.04.2015 
Visita Técnica ao Município de 
Moreno. 

Assessoramento e apoio 
Técnico aos Municípios no 
Estado de PE. 

- 

28.04.2015 à 30.04.15 
XVII Encontro Nacional do 
COEGEMAS (Fortaleza) 

Pauta: A implementação do 
Sistema único de 
Assistência Social – SUAS 
na prática cotidiana da 
Gestão Pública. 

- 

29.04.2015 
Seminário Todos por 
Pernambuco 

 O Seminário Todos 
por Pernambuco se propõe 
a estabelecer um canal de 
comunicação permanente 
com a sociedade, e para 
isso criou condições que 
viabilizaram este objetivo. O 
plano esteve fundamentado 
em uma concepção 
democrática e regionalizada, 
assumindo a proposta de 
trazer as necessidades e 
anseios das diversas 
regiões do Estado para o 
centro do processo de 
planejamento das políticas 
públicas. 
 

- 

30.04.2015 Pacto pela Vida 

Apresentação sobre 
números de CVLI por AIS. 
Aréas desfavoráveis AIS 8 – 
Paulistas – 11 CVLI, AIS 14 
– Caruaru – 7 CVLI, AIS 6 – 
Jaboatão – 10 CVLI e AIS 

- 
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16 – Limoeiro – 6 CVLI. 
Foi destacada atuação do 
CREAS RMR Sul 
contribuindo com a redução 
de CVLI seguimento mulher. 

 
 
 
 

4. VISITAS TÉCNICAS/REUNIÕES REALIZADAS PELA EQUIPE TÉCNICA GPSEMC 

 
 

No decorrer do mês de abril/2015 a equipe técnica GPSEMC realizou visitas nos Municípios de 

Abreu e Lima, Camaragibe, Igarassu, Santa Cruz do Capibaribe, São Joaquim do Monte, São 

Vicente Ferrer, Lagoa dos Gatos, Surubim, Cupira, Lagoa dos Gatos, Toritama, Riacho das 

Almas e Moreno com objetivo de acompanhar e apoiar as ações desenvolvidas nos dois 

Equipamentos, condições de funcionamento, infraestrutura, recursos humanos e materiais 

conforme relatórios em anexos: 

  

Reunião de Apoio Técnico - Registro geral  

Município: Abreu e Lima  Data: 09.04.2015 Horário de início: 9:30h 

Local: CRAS Municipal de Abreu e Lima Horário de término: 12h 

Quantidade de Participantes: 10 Com presença do gestor municipal? Não 

Questões levantadas e não respondidas durante a reunião: 

Todas as questões foram respondidas. 

Demandas por formação/capacitação (temas e quantidade de pessoas estimada): 

Reunião com a Equipe Técnica do Centro POP acerca da implantação do serviço. (Ver possibilidade de 

datas). 

Reunião com a Equipe Técnica da Proteção Especial de Média complexidade acerca das Ações de 

Prevenção e Enfrentamento ao Trabalho Infantil. 

 

Necessidade de orientação direcionada sobre: 

Proteção Social Especial de Média Complexidade no que diz respeito ao Centro POP e no preenchimento 

do RMA a respeito de Medidas Socioeducativas. 

Observações: 

 

Visitamos o Centro POP que está com data de inauguração para a segunda quinzena de maio. 
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Reunião de Apoio Técnico - Registro geral  

Município: Camaragibe Data: 09.04.2015 Horário de início: 9:20h 

Local: Prefeitura de Camaragibe Horário de término: 12h 

Quantidade de Participantes:23 Com presença do gestor municipal? Sim 

Questões levantadas e não respondidas durante a reunião: 

 

 Todas as questões foram contempladas. 

Demandas por formação/capacitação (temas e quantidade de pessoas estimada): 

 

 Possível capacitação sobre os serviços que compreendem a Proteção Social Básica – Bolsa Família e 

Serviço de Convivência (ver possibilidade de datas); 

 

Necessidade de orientação direcionada sobre: 

 

- Repassar resolução CNAS como instância do Controle Social do Bolsa Família 

- Encaminhar provimento 16 

- Encaminhar Sistema Operacional IOS básica  

 

Observações: 

 Gestão do SUAS Municipal em processo 

 Equipes Técnicas reduzidas / RH nas três Proteções (Básica, Média e Especial) 

 CREAS insuficiente para atendimento das demandas 

 Dia 29 e 30/07/2014 – Conferência Municipal de Assistência 

Reunião de Apoio Técnico ao Município de Camaragibe dia 09/04/2015. 

 

O encontro de Apoio Técnico reuniu os técnicos do estado e  toda Assistência Social do Município e 

o Gestor  Eduardo Napoleão. O momento é de Assessória Técnica de forma integrada, reunindo 

todas as Proteções (SUAS, Vigilância, Básica e Especial de Média e Alta), na exposição dos 

indicadores de acordo com o Senso SUAS 2013, observando as dificuldades e níveis de superação 

dando suporte em relação às metas que precisam ser alcançadas pelo Município e auxilio no 

processo de construção dos indicadores Estaduais. 
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No que se refere á Proteção Social Especial de Média Complexidade: 

 

O atendimento /das Medidas Socioeducativas - MSE; O CREAS do Município nos informa que no 

momento há 65 usuários em atendimento, com acompanhamento a família e usuário e formação de 

grupos família e usuários. 

Em relação ao trabalho infantil o quantitativo de acompanhamentos é menor que 35 usuários como 

informa o indicador porem não souberam precisar o quantitativo. O Município recebe recurso para 

o PETI, mas não começou a executar as ações estratégicas. 

O CREAS recebe por mês 30 demandas de Ministério Publico de Ministério Público e 64 casos em 

acompanhamento no PAEFI. 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Reunião de Apoio Técnico - Registro geral  

Município: Igarassu Data: 10.04.2015 Horário de início: 9:30h 

Local: Horário de término: 12h 

Quantidade de Participantes: Com presença do gestor municipal? Não 

Questões levantadas e não respondidas durante a reunião: 

 

 Todas as questões foram contempladas.  

 

Demandas por formação/capacitação (temas e quantidade de pessoas estimada): 

 

 Possível capacitação sobre os serviços que compreendem a Média Complexidade – PAEFI, MSE, 

Abordagem Social com novas roupagens; (ver possibilidade de datas); 

 

 

Necessidade de orientação direcionada sobre: 

 

- A equipe de vigilância socioassistencial (está se reestruturando); 

- Serviços de Abordagem Social e Medida Socioeducativa; 

- Questões referentes aos sistemas SISC e SICON; 

- Serviços que compreendem a Alta Complexidade. 
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Observações: 

 

Identificamos que as equipes técnicas 

 

 A possibilidade de envio de projetos (particulares) do município serem cofinanciados pelo Estado; 

 O termo de aceite do CENTRO POP foi realizado, contudo a Gerente das Proteções dos municípios, 

informa não ter conhecimento do referido termo, ver possível reunião com a equipe técnica GPSEMC e 

com o município; 

 

 

Reunião de Apoio Técnico - Registro geral  
Município: Santa Cruz do 
Capibaribe 

Data: 14/04/2015 Horário de início: 10:50 

Local: CRAS Dores Marques Horário de término: 13:05 

Quantidade de Participantes:  Com presença do gestor municipal? Sim  

Questões levantadas e não respondidas durante a reunião: 
- Não houve questionamentos sem respostas;  

Demandas por formação/capacitação (temas e quantidade de pessoas estimada): 
- Sistemas: SICON; SUASWEB; RMA dos CRAS e CREAS; SIPIA;  
- Digitadores e Entrevistadores para o CadÚnico (descentralização CRAS, CREAS e Bolsa Família)  
- Execução do Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas 
em Meio Aberto de Liberdade Assistida – L.A. e Prestação de Serviços à Comunidade – P.S.C. ;  
- Educadores/ Orientadores Sociais dos CRAS, CREAS, SCFV; 

Necessidade de orientação direcionada sobre: 
- SICON (Não utilização dos CRAS e outros equipamentos – meta zerada).  

Observações: 
- Dentro do organograma do município existe a gestão do SUAS formalizada. A Vigilância de modo 
informal é referenciada por Raquel, técnica da Secretaria de Assistência.  
- Município com capacidade para 04 CRAS – atualmente possui apenas 02 implantados para alta 
demanda; 
- Meta do SCFV é 800, porém até o momento possui o cadastro de 667 usuários; 
- Não possui equipe e data da audiência pública para ações estratégicas para o trabalho infantil – PETI;  
- Há o atendimento de pessoas em situação em rua (andarilhos);  
- A Casa da Cidadania – através do Programa Transformar - atende usuários que possuem dependência 
química focando a redução de danos e para usuários em situação de rua. A casa é mantida pelo município 
e possui articulação e orientação do Programa Atitude;  
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- O município realizou Termo de Aceite para Residência Inclusiva – Sinalizou o desejo de devolver o 
recurso; 
- Programa PE no Batente finalizou em NOV/ 2014; 
- O CRAS realiza grupo de gestantes e demonstrou interesse em implantar de forma municipalizada o 
Programa Mãe Coruja; 
- O CCA possui meta para 60 usuários e atualmente atendem 53. Não chegaram a atender 177 usuários , 
conforme informado em instrumental de Apoio Técnico;  
- O município está em processo de implantação de Cozinha Comunitária;  
- Há 13 entidades da rede socioassistencial complementar, todas mapeadas e cadastradas no Conselho de 
Assistência Social no ano 2014. Todas em funcionamento e realizando o trabalho social esperado; 
- Realizam abordagem Social sem cofinanciamento;  
- Os sistemas são centralizados na Secretaria de Assistência Social.  
 
 

 

Reunião de Apoio Técnico - Registro geral  

Município: São Joaquim do Monte Data: 14.04.2015 Horário de início: 11h 

Local: SCFV Horário de término: 14h 

Quantidade de Participantes: 15 Com presença do gestor municipal?Sim 

Questões levantadas e não respondidas durante a reunião: 

 

Demandas por formação/capacitação (temas  e quantidade de pessoas estimada): 

Capacitação para Sircon,equipes CRAS e CREAS; 

Aprofundamento na política,questão de fluxo,prontuário SUAS. 

Necessidade de orientação direcionada sobre: 

 

Observações: 

CRAS possui imóvel próprio; 

CREAS imóvel alugado; 

SCFV possui um grupo de crianças que tocam violino. 
 

 

 

Reunião de Apoio Técnico - Registro geral  

Município: São Vicente Ferrer Data: 15/04/2015 Horário de início: 09:40 
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Local: CRAS – Casa das Famílias  Horário de término: 12:50 

Quantidade de Participantes: 16 Com presença do gestor municipal? Sim  

Questões levantadas e não respondidas durante a reunião: 
- Resolução CNAS acerca da composição do Conselho de Assistência Social (município com composição de 
4+4 – não compondo de usuários); 
- Dinâmicas para Educadores Sociais do SCFV e CCA.  

Demandas por formação/capacitação (temas e quantidade de pessoas estimada): 
- Sistemas: SICON; SUASWEB; RMA dos CRAS e CREAS; SIPIA;  
- Capacitação para profissionais de Contabilidade referente a utilização do recurso fundo a fundo para 
pagamento de profissionais;  
- Equipe CCA;  
- Educadores/ Orientadores Sociais dos CRAS, CREAS, SCFV; 
- Papel dos Conselheiros Tutelares;  
- Vigilância Socioassistencial.   

Necessidade de orientação direcionada sobre: 
- Utilização do Recurso do fundo a fundo para pagamento de profissionais;  

Observações: 
- Município sinalizou interesse em implantar CREAS municipal através do processo de regionalização;  
- Não possui lei de Assistência Social;  
- O CRAS não possui registro das famílias BPC;  
- O CRAS atende público da Proteção Especial (MSE e demais violações); 
- O CRAS iniciou registro de acompanhamento das famílias no SICON;  
- SCFV possui meta de 300 e estão atendendo 330 (meta superada);  
Sinalizou necessidade de implantação de 01 CRAS no distrito de Sirigi. E conforme CadÚnico há um 
registro de 4000 famílias;  
- Grupo Gestor Permanente necessita atuar nas deficiências/ obstáculos encontrados no município; 
- Acolhimento: Apenas 01 criança acolhida ma Casa Madalena, em Recife; 
- Foi informado que há a necessidade de atualizar o Regimento interno do Conselho de Assistência Social, 
pois o mesmo não permite a participação de usuários nas deliberações;  
- Desde Junho 2014 o município não insere famílias no PBF devido à meta extrapolada. O município está 
realizando campanhas para diminuir o número de famílias beneficiárias do programa;  
- Alta incidência de crianças e adolescentes usuários de drogas; 
- O CRAS relata funcionar de 07h às 17h; 
- Vigilância Socioassistencial não implantada - informalmente é referenciada pelo coordenador do bolsa, 
Romualdo;  
- Há 381 casos de trabalho infantil registrados no SISC; 45 no CadÚnico; 
- O município possui CCA - meta de 30; 
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- Com relação à Insegurança Alimentar, existe no município o Programa Mesa Farta com média de 
atendimento de 30 usuários; 
- Não existe ONGs ou entidades que componham a rede complementar de assistência social no município.  
 

 

Reunião de Apoio Técnico - Registro geral  

Município: Lagoa dos Gatos Data: 15.04.2015 Horário de início: 14h 

Local: Secretaria Assistência Social Horário de término: 17h 

Quantidade de Participantes: 14 Com presença do gestor municipal?Sim 

Questões levantadas e não respondidas durante a reunião: 

 

Demandas por formação/capacitação (temas  e quantidade de pessoas estimada): 

Capacitação para Sircon, 

Solicitou capacitação para coordenação do SCFV. 

Necessidade de orientação direcionada sobre: 

Trabalho infantil. 

Observações: 

Realizou termo de aceite 2014 – Incidência: 426 

Trabalho infantil feira livre (3ª e sábado); 

Irá realizar audiência pública sobre o trabalho infantil em 10.06.15 

Município realizou um certame público, aprovados foram convocados, porém,não assumiram devido ao 

salário ser baixo. 

Informou alto índice de alcoolismo,violação direito contra o idoso. 

Possui duas comunidades quilombolas: Cavuco(84 famílias) e Pau Ferrado(100 famílias); 

Demanda agreste central: relata que desde 2008 foi solicitado serviços da alta complexidade. 

Demanda do Judiciário para equipe técnica do CREAS 
 

 

Reunião de Apoio Técnico - Registro geral  

Município: Surubim Data: 16/04/2015 Horário de início: 10:30 

Local: Auditório UAB Horário de término: 12:35 

Quantidade de Participantes: 11 Com presença do gestor municipal? Sim  

Questões levantadas e não respondidas durante a reunião: 
- Possibilidade de o usuário levar o Prontuário SUAS para outros equipamentos e, ou, outros municípios.  
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Demandas por formação/capacitação (temas e quantidade de pessoas estimada): 
- Sistemas: SICON; SUASWEB; RMA dos CRAS e CREAS; SIPIA;  
- Bolsa Família;   
- Execução do Serviço Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medidas 
Socioeducativas em Meio Aberto de Liberdade Assistida – L.A. e Prestação de Serviços à Comunidade – 
P.S.C. ;  
- Educadores/ Orientadores Sociais dos CRAS, CREAS, SCFV; 
- Ações Estratégicas para o PETI;  

Necessidade de orientação direcionada sobre: 
- Operação do Sistema SUASWEB e sistemas em geral.   

Observações: 
- Possui representação da vigilância socioassitencial de modo informal por Ana Amélia;  
- Lei da Assistência Social enviada para Câmara Municipal;  
- Equipe Nova na Secretaria de Assistência;  
- Não possui constituição de equipe para ações estratégicas para o PETI e nem data para realização de 
audiência pública, conforme agenda do PETI;  
- O município possui o Programa Peteca, sob orientação da educação, que realiza enfrentamento ao 
trabalho infantil; 
- Existem casos de trabalho infantil de outros municípios devido a ser município pólo de feira; 
- Atualmente estão atendendo 28 usuários no Programa Vida Nova, em que 100% estão inseridos na rede 
escolar; 
- Existe 01 usuário acolhido no Programa Vida Nova em virtude de ter sido desfeita a Casa do Menor (Casa 
para acolhimento de crianças e adolescentes no município); 
- Possui o Banco de Alimentos, criado a partir do Programa Federal Fome Zero (atendimento de uma 
média de 300 usuários);  
- Existe uma ONG que realiza abrigamento para pessoas idosas, com participação (recurso) do município.  

 
 

 

Reunião de Apoio Técnico - Registro geral  

Município: Cupira Data: 16.04.2015 Horário de início: 9h45 

Local: Escola Municipal Pedro Alves Horário de término: 12h45 

Quantidade de Participantes: 34 Com presença do gestor municipal?Sim 

Questões levantadas e não respondidas durante a reunião: 
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Demandas por formação/capacitação (temas  e quantidade de pessoas estimada): 

Capacitação para Sircon,conselheiros. 

Solicitou capacitação regionalizada para facilitar a participação dos técnicos. 

Necessidade de orientação direcionada sobre: 

 

Observações: 

Realizou termo de aceite 2014 – Incidência: 512 

Trabalho infantil feira livre e fabrico de confecções; 

Lei do SUAS está em tramitação; 

SCFV é amplo com boa estrutura física, assim como o CRAS(nota 8 no IDCras); 

Possui uma comunidade quilombola chamada San Bacuim,distante da sede municipal; 

Foram identificados mais de 1.200 fabricos de confecções 

 

 

Reunião de Apoio Técnico - Registro geral  

Município: Toritama Data: 17/04/2015 Horário de início: 09:20 

Local: Secretaria de Assistência Social Horário de término: 11:00 

Quantidade de Participantes: 17 
Com presença do gestor municipal? Não (Sec. Em viagem 
para Curitiba).  

Questões levantadas e não respondidas durante a reunião: 
- Não houve questionamentos sem respostas;  

Demandas por formação/capacitação (temas e quantidade de pessoas estimada): 
- Sistemas: SICON; SUASWEB; RMA dos CRAS e CREAS; 
- Sistema de Convivência e Fortalecimento de Vínculos;  
- Benefício de Prestação Continuada - BPC; 
- Educadores/ Orientadores Sociais dos CRAS, CREAS, SCFV; 

Necessidade de orientação direcionada sobre: 
- Atuação para os conselheiros tutelares;  

Observações: 
- Vigilância Socioassistencial representada informalmente por Ana Paula;  
- Lei de Assistência Social em processo de formalização, adequada à realidade do município. No presente 
momento encontra-se no Conselho de Assistência Social para deliberação; 
- O município não dispõe de creches;  
-Relataram ser extremamente complicado o combate ao trabalho infantil no município, tendo em vista 
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que crianças e adolescentes recebem entre R$ 250,00 e R$ 300,00 por semana no trabalho informal;  
- Informaram não possuir equipe específica para desenvolver as ações estratégicas para o PETI; 
- Não possui data para realização da audiência pública solicitada pelo MDS, conforme agenda para as 
ações estratégicas do PETI; 
- O conselho tutelar notificou o município para criação de acolhimento para crianças e adolescentes em 
situação de violação e/ou mau comportamento; 
- Ainda em relação ao Conselho Tutelar, foi informado que o órgão encaminha crianças e adolescentes 
para serviços de acolhimento sem conhecimento da rede socioassistencial. O município, a assistência 
social, só possui conhecimento dos casos quando há intervenção do Ministério Público. Atualmente há 02 
crianças do município em acolhimento;  
- O município informou possuir 28 loteamentos clandestinos, segundo dados da secretaria de habitação – 
a maioria famílias que vieram de Palmares, Catende, Água Preta, dentre outros; 
- Possui boa articulação com o CREAS Regional Agreste Setentrional;  
- ID CRAS – Nível 03 (Estrutura física e Recursos Humanos = 01), contudo foi informado que tal situação já 
havia sido superada; 
- Os beneficiários do BPC já estão em processo de busca ativa e atendimento pelo CRAS;  
- Acolhimento: A família de 01 das crianças acolhidas mudou-se para São Bento do Uma e já foi realizado 
encaminhamento para o referido município; 
- Com relação à Insegurança Alimentar, o município possui um projeto para construção de uma cozinha 
comunitária. Atualmente há a distribuição de cestas básicas para os usuários, conforme atendimento pelo 
CRAS;  
- A rede socioassistencial complementar não foi mapeada – Há a previsão de inicio em maio; 
- Utilizam Prontuário SUAS e instrumental próprio; 
- O Bolsa Família possui prédio próprio e também funciona de forma descentralizada nos CRAS.  
 

 
 

Reunião de Apoio Técnico - Registro geral  

Município: Riacho das Almas Data: 17.04.2015 Horário de início: 9h40 

Local: Auditório da Secretaria de Educação Horário de término: 12h40 

Quantidade de Participantes: 17 Com presença do gestor municipal?Sim 

Questões levantadas e não respondidas durante a reunião: 
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Demandas por formação/capacitação (temas  e quantidade de pessoas estimada): 

Capacitação  sobre PAIF e SCFV,prontuário SUAS; 

 

Necessidade de orientação direcionada sobre: 

Demanda judiciário sobrecarregando as equipes técnicas do CRAS. 

 

Observações: 

Não possui equipamento CREAS, porém possui  a demanda (violação de direito contra o idoso,criança e 

adolescente- negligência , maus tratos,abuso e exploração sexual); 

Identificam mais de 100 fabricos; 

Área rural é maior que a urbana; 

Não possui pessoa de referência da Vigilância Socioassistencial. 
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Reunião de Apoio Técnico - Registro geral  

Município: Caruaru Data: 23.04.2015 Horário de início: 10:15h 

Local:  Museu do Barro, Pátio Luiz Gonzaga Horário de término: 13:20h 

Quantidade de Participantes: 
Com presença do gestor municipal? Sim – Martha 

Melo 

Questões levantadas e não respondidas durante a reunião: 

 

 Minuta de Lei do MDS solicitado ao município 

 Informações acerca do Fundo da Criança e do Adolescente, antes enviado pelo CEDCA; 

 Atribuições da Equipe de CREAS e das Casas de Acolhimento; 

 Rever as informações prestadas pelo MDS no relatório de informações sociais (RI), pois consta uma 

informação equivocada, da qual o município tem uma comunidade Quilombola.  

 

Demandas por formação/capacitação (temas e quantidade de pessoas estimada): 

 

O município irá realizar licitação para contratar uma empresa de capacitação em todas as áreas da 

Assistência Social. 

Necessidade de orientação direcionada sobre: 

 Sistema de acesso ao SISC; 

 Plano do município com relação a Segurança Alimentar, pois o mesmo não foi contemplado com o 

financiamento do MDS, bem como o Estado, pois o critério para o financiamento é o IDH, em que 

Caruaru sempre está na média; 

 Sobre o Mãe Coruja, o município informa que não possui nenhuma informação, acerca do Programa 

e que gostaria de ser contemplado. 

Observações: 

 Elaboração de justificativa técnica para o MDS com relação ao total de casos existentes ao Trabalho 

Infantil, 2.868, cujo município alega ser equivocado; 

 Um ponto ressaltado foi o motivo pelo qual os usuários do Programa Vida Nova – CCA e CJ não 

podem ser vinculados ao SCFV (Analisar essa informação) 
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união de Apoio Técnico ao Município de Moreno  dia 24/04/2015. 

 

O encontro de Apoio Técnico reuniu os técnicos do estado e gestoras de equipamento da  Assistência 

Social do Município e o Secretaria de Assistência  Penélope Cruz . O momento é de Assessória 

Técnica de forma integrada, reunindo todas as Proteções (SUAS, Vigilância, Básica e Especial de 

Média e Alta), na exposição dos indicadores de acordo com o Senso SUAS 2013, observando as 

dificuldades e níveis de superação dando suporte em relação às metas que precisam ser alcançadas 

pelo Município e auxilio no processo de construção dos indicadores Estaduais. 

   

No que se refere á Proteção Social Especial de Média Complexidade: 

 

O atendimento da Medida Socioeducativa - MSE; O CREAS do Município nos informa que no 

momento há 21 usuários em atendimento, com acompanhamento a família e usuário e formação de 

grupos família e usuários. 

Em relação ao trabalho infantil o município  não é expressiva, porém há 05 usuários sendo 

acompanhados pelo Serviço de Convivência e a família referenciada ao CREAS. 

 

 
 

 
 

 

 

Reunião de Apoio Técnico - Registro geral  

Município: Moreno Data: 24.04.2015 Horário de início: 9:30h 

Local: No Casarão em Moreno Horário de término: 12h 

Quantidade de Participantes: 07 
Com presença do gestor municipal? Sim 

Secretária de Assistência Penélope Cruz. 

Questões levantadas e não respondidas durante a reunião: 

 

 Todas as questões foram contempladas. 

Demandas por formação/capacitação (temas e quantidade de pessoas estimada): 

 

 Formações do Estado em relação ao Pacto de Aprimoramento do SUAS; 

 Encontro com a Vigilância Socioassistencial. 

Necessidade de orientação direcionada sobre: 

 

- Orientações relacionadas a Trabalho Infantil e a População de Rua. 
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Observações: 

 

 Equipes Técnicas reduzidas / RH nas três Proteções (Básica, Média e Especial) 

  

Reunião de Apoio Técnico ao Município de Moreno  dia 24/04/2015. 

 

O encontro de Apoio Técnico reuniu os técnicos do estado e gestoras de equipamento da  Assistência 

Social do Município e o Secretaria de Assistência  Penélope Cruz . O momento é de Assessória 

Técnica de forma integrada, reunindo todas as Proteções (SUAS, Vigilância, Básica e Especial de 

Média e Alta), na exposição dos indicadores de acordo com o Senso SUAS 2013, observando as 

dificuldades e níveis de superação dando suporte em relação às metas que precisam ser alcançadas 

pelo Município e auxilio no processo de construção dos indicadores Estaduais. 

   

No que se refere á Proteção Social Especial de Média Complexidade: 

 

O atendimento da Medida Socioeducativa - MSE; O CREAS do Município nos informa que no 

momento há 21 usuários em atendimento, com acompanhamento a família e usuário e formação de 

grupos família e usuários. 

Em relação ao trabalho infantil o município  não é expressiva, porém há 05 usuários sendo 

acompanhados pelo Serviço de Convivência e a família referenciada ao CREAS. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme verificado, Abril/2015 foi um mês de ações, alinhamentos de fluxos de atendimento 

a pessoas ameaçadas. Dessa forma, a GPSEMC, coordenou e assessorou os 13 CREAS 

Regionais, realizou visita técnica ao Município do Paulista com objetivo da implantação do Centro 

POP, integrando cada vez mais a Proteção Social Especial de Média Complexidade no Estado 

Pernambucano. 

Nesse contexto as referidas ações realizadas, acompanhadas e monitoradas por esta equipe 

em diferentes Regiões se emolduram continuamente na perspectiva de incentivar a redução e o 

enfrentamento das violações de direitos presentes no Estado de Pernambuco. Vale ressaltar, que no 

decorrer das visitas as demandas mais expressivas são: trabalho infantil, abuso e exploração sexual 

de crianças e adolescentes, negligência e abandono a pessoas com deficiência e idosos, e violência 

física e psicológica contra a mulher. 

 Assim, a equipe técnica de referência da GPSEMC, está focada no cumprimento das metas 

estabelecidas, bem como trabalhando continuamente para o desenvolvimento da Política Nacional 

de Assistência Social (PNAS/2004) em Pernambuco, salientando a necessidade da qualificação no 

atendimento dos serviços de média complexidade, bem como da infraestrutura existente nesses 

equipamentos. Dessa forma, enquanto assessoria técnica da GPSEMC trabalhou com os princípios 

e valores estabelecidos na referida política: o fortalecimento dos vínculos familiares e a busca por 

uma sociedade mais justa e igualitária. 

 

  

_________________________ 

Manassés Manoel dos Santos 

Diretor Presidente 
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