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SEMAS 

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

1º QUADRIMESTRE DE 2020 

 

INTRODUÇÃO 

 

Como Política Pública a Assistência Social promove o bem-estar e proteção social a 

famílias, crianças, adolescentes e jovens, pessoas com deficiência e idosos, através do Centro de 

Referência da Assistência Social/CRAS e Centro de Referência Especializado da Assistência 

Social/CREAS com ações que visam o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. 

A Secretaria de Assistência Social tem em sua estrutura as seguintes instancias de controle: 

Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho de Direito da criança e do adolescente, 

Conselho do Idoso, Conselho Gestor do Fundo de Habitação de Interesse Social e Conselho de 

Juventude. 

Para concretização das ações da Secretaria Municipal da Assistência Social, foram 

realizadas no 1º quadrimestre as seguintes atividades: 

 

 SETOR ADMINISTRATIVO 

 

As atividades do setor administrativo visam dar o suporte necessário para o 

desenvolvimento das ações dos programas e conselhos vinculados à assistência social:  

 Concessão de diárias para o Conselho Tutelar; 

 Elaboração de processo para aquisição de passagens e concessão de diárias para servidores da 

secretaria; 

 Elaboração de processo para aquisição de materiais de consumo para Guarda Mirim 

 Elaboração de processo para aquisição de materiais de consumo para SCFV. 

 Elaboração de processo para pagamento de faturas da CAERD. 

 Elaboração de processo para pagamento de faturas da ENERGISA 

 Elaboração de processo para aquisição de materiais para Casa Acolhedora; 

 Contratação de manutenção da casa acolhedora  

 Elaboração de processo para aquisição de materiais de consumo para - SEMAS; 

 Parecer jurídico para hora extra  Conselho Tutelar 
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 Concessão de diárias  Casa Acolhedora . 

 Empenho de estimativa CAERD  

 Empenho de estimativa da ENERGISA  

 Empenho de estimativa peças e serviços carro  –conselho tutelar 

 Empenho de estimativa combustível-conselho tutelar  

 Empenho de estimativa combustível- SEMAS 

 Empenho de estimativa peça e serviços do carro (uno)-SEMAS 

 Contratação de servidor para do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS  

 Aquisição de serviços portão Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV 

 Locação de Imóvel Centro de Referência Especializado da Assistência Social-CREAS  

 Aquisição de serviço portão do Conselho Tutelar 

 Aquisição de material permanente – Criança Feliz.  

 Curso Karate Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos  – SCFV 

 Material de consumo permanente Centro de Referência Especializado da Assistência Social-

CREAS 

 Reprogramação de saldo em exercício 2020 

 Parecer jurídico chamamento público - CMDCA  

 Material de expediente-Criança Feliz  

 Licenciamento de todos os veículos-SEMAS  

 Material de expediente-Casa Acolhedora   

 Reprogramação de saldo-CMDCA  

 Empenho de estimativas urnas funerárias e traslados. 

 Contratação professor para aulas de violão   

 Aquisição de passagem para criança feliz  

 Nomeação membros-CMDCA  

 Comissão de analise do projetos-FIA  

 Comissão de fiscalização do projeto-FIA  

 Chamamento público-CMDCA 

 Criação de conta de despesa e remanejamento  

 Aquisição de cestas básicas para atender – SEMAS.    

 Decreto comissão sancionatório  

 Tremo de fomento CADCER 

 Aquisição de materiais de expediente IGDBF 

 Aquisição de material ( brindes) –CMDCA 
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 Aquisição de placa veículo  ETIOS  CRAS/CREAS  

 Estimativo para manutenção de bens e imóvel da SEMAS.  

   

 

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) é uma unidade pública estatal 

descentralizada da Política de Assistência Social  que atua como a principal porta de entrada do 

Sistema Único de Assistência Social (SUAS), é responsável pela organização e oferta de serviços 

da Proteção Social Básica, em especial nas áreas de maior vulnerabilidade e risco social e pessoal. 

              As ações e serviços desenvolvidos pela equipe de referência do CRAS consistem no 

trabalho social com as famílias, de caráter contínuo, com a finalidade de fortalecer a função 

protetiva das famílias, prevenir a ruptura dos seus vínculos, promove seu acesso e usufruto de 

direitos do cidadão, contribuindo para mudança e melhoria da qualidade de vida da população. 

Em conformidade e orientação da Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistências, os 

trabalhos no âmbito do CRAS, serão realizados de forma particularizados e por grupos específicos.  

O CRAS de Cerejeiras desenvolve atividades com grupo especifico no Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vinculo, (crianças, adolescentes, adultos e Idosos). 

SÃO AÇÕES PRIORITÁRIAS DO CRAS: 

 

 Acolhida, triagem, oferta de informações e realização de encaminhamentos as famílias; 

 Trabalhos em grupo específico; 

 Atendimentos particularizados, coletivos e visitas domiciliares;  

 Oficina roda de conversa; 

 Realização de busca ativa; 

 Acompanhamento das famílias em descumprimentos de condicionalidades; 

 Alimentação de sistema de informação; 

 Realização de encaminhamentos para serviços setoriais e outras políticas públicas. 

 Reunião com pais e responsáveis das famílias. 

 

 

 

 

http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/protecaobasica/cras/resolveuid/caae2bdb5a5a0fbf27a45c6f35e27d21/download
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ATIVIDADES DIÁRIAS DESENVOLVIDAS 

 

 
 Concessão de Benefícios Eventuais, urna funeral e cesta básica; 

 Requerimento de Passe livre Estadual e Federal a Pessoa Idosa e deficiente;  

 Encaminhamentos a outras políticas públicas e serviços setoriais (CREAS, saúde,        

educação, previdência social, ). 

 Relatórios ao Conselho Tutelar, Ministério Público e Justiça; 

 Atendimento psicossocial, psicológico e social com agendamento, bem como, de 

acolhimento a demanda espontânea com escuta qualificada, orientação, aconselhamento – 

particularizado e coletivo a crianças, adolescentes, adultos, idosos e familiares; 

 Orientação e encaminhamentos ao INSS para BPC (Beneficio de Prestação Continuada) 

pessoa deficiente e idosa; 

 Manutenção de informação no sistema da Rede SUAS;  

 Acompanhamento às famílias que participam de cursos   reciclagem ,karatê e recreação. 

 Reunião de pais e responsável do Programa Bolsa Família beneficiadas pelo titulo  já .   

  Quinzenais de SCFV com grupo de idosos, Atividade Festiva e Integral.  

 Encontros psicológicos, semanais, com rodas de conversa e oficinas informativas as crianças 

e adolescentes do SCFV; 

 Encontro psicológico, mensal, com rodas de conversa e/ou palestra as gestantes e mulheres 

da oficina de pintura em tecido do SCFV; 

 Visitas domiciliares e busca ativa; 

 Solicitação de 2ª via de certidão de nascimento e casamento. 

 Visitas escolares no intuito de articular situação de criança fora da escola. 

 Ação Inter setorial visando assegurar o direito a saúde. 
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No 1º Quadrimestre de 2020 no âmbito do espaço físico do CRAS,  com extensão ao Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), foram realizados atendimento como. 
 

AÇÕES/CRAS 

ATENDIMENTO  PARTICULARIZADO SOCIAL 170 

ACOLHIMENTO RECEPÇÃO 709 

VISITAS DOMICILIARES / BUSCA ATIVA 

PSICOSSOCIAL 

91 

ATENDIMENTO PARTICULARIZADO PSICOLÓGICO 27 

VISITAS DOMICILIARES BUSCA ATIVA BENEFICIO 

EVENTUAL COVID-19  

275 

PASSE LIVRE 27 

CADASTRO SICAB- BENEFICIO EVENTUAL COVID-19   
 

84 

 
CESTAS DOADAS EM PARCERIA SEMED –  PENAI  
SEMAGRI-PAA 
 

168 

CESTAS BÁSICAS DOADAS EM PARCERIA DE  
ENTIDADES CIVIS  
 

44 

Mascaras doadas á idosos e famílias em 
situação de vulnerabilidade  
 

243 

Total  1838 
 

                            
 
 

Benefícios eventuais 
 

Cestas básicas  04 

Auxilio funeral  03 

Passagem atender pessoa carente  02 

Concessão de aterro   01 

 Total  10 
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                                        FOTOS DE CESTAS BASICAS  
 
 

                          
 

                                   
 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

GRUPOS 
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 ESPECÍFICOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 

 
 

CRIANÇAS e ADOLESCENTES DE 07 A 15 ANOS DE IDADE 

 
 Este serviço tem por foco a constituição de espaço de convivência, formação para a 

participação e cidadania, desenvolvimento do protagonismo e autonomia das crianças e 

adolescentes, a partir dos interesses, demandas e potencialidades desse público. As intervenções são 

pautadas em atividades e experiências lúdicas, culturais, recreativas, esportivas, como forma de 

expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade, proteção social e valorização humana. As 

atividades são realizadas de segunda a sexta-feira no horário matutino e vespertino, com  lanche 

,oficinas e rodas de conversas com a psicóloga, aulas de karatê, oficina de fuxico, aulas de violão, 

aulas de flauta, pintura em tela  e tecido e oficina de reciclagem. 

 

PINTURA  EM TELA 
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Oficina de Reciclagem  

 

 

     

 

AULAS DE KARATE  

       

 

 

 

 
 
 
 

ENTREGAS A DOMICILIO DIA DA PASCOA    
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ADULTOS NA FAIXA ETÁRIA DE 18 A 59 ANOS 

 

Para este publico estão, os processos estão em fase licitatório onde serão ofertados cursos de 

geração de renda, como: Bordado em Sianinha, Pintura em Tecido, Crochê e Barbante, no período 
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matutino e vespertino, semanalmente. Cursos de profissionalização e geração de renda, como: crochê em 

barbante, pintura em tecido e bordado em fita, momento em que são promovidas as participantes, 

valorização humana, resgate da autoestima, incentivo e motivação da habilidade, bem como oportunidades 

inovadoras e criativas de desenvolvimento pessoal, social, profissional e econômico das famílias dentro do 

seu exercício pleno da cidadania. Informações através de palestras e rodas de conversa, com frequência 

mensal e lanches e cada encontro. Ressaltamos que devido à pandemia causada pelo covid-19, não é possível 

executar as oficinas e os cursos e que também estão suspensos ate que volte a normalidade. 

 

 

IDOSOS 

 
 

Este Serviço tem por foco o desenvolvimento de atividades que contribuam no 

processo de envelhecimento saudável, no desenvolvimento da autonomia e de sociabilidades, no 

fortalecimento de vínculos familiares e convivência social e comunitária. 

No1 ° quadrimestre foi realizado o Grito Carnavalesco na noite do dia 21/02/2020 

com início 18:00 horas  e terminou as 22:00 horas, foi servido um caldo de frango/torradas e 

refrigerantes.   Depois o cronograma foi suspenso, as atividades devido a quaresma, e ressaltamos 

ainda que infelizmente  antes de voltar as atividades, entramos em quarentena , devido a pandemia 

que se estalou no país, com isso as atividades foram adiadas ,mais o nosso cronograma esta pronto 

pra ser executados quando for possível e passar esse período critico que estamos vivendo . O 

cronograma foi elaborado da seguinte forma, encontros de 8 horas, servimos café da manhã, 

almoçam e também o lanche da tarde.  

Nas datas comemorativas e matinês tem inicio ás 14h00min e se encerram ás18h00min. E servimos 

o lanche da tarde. Todos os encontros são realizados com música ao vivo. O momento é de lazer, 

descontração, interação, informação e atividades diversas, as atividades acontecem no Centro do 

Idoso.  

 

 

 

 

                       GRITO DE CARNAVAL  
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O Programa Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda do Governo 

Federal para famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social, com cumprimento de 

condicionalidades da educação, saúde e atualização cadastral. 

Foram realizados os seguintes atendimentos no quadrimestre: 

 

TIPO DE ATENDIMENTO TOTAL  

BLOQUEIO  00 

ATUALIZAÇÃO /RECADASTRAMENTO  127 

DESBLOQUEIO 01 

GERAÇÃO DE CADASTRO 69 

REVERSÃO DE CANCELAMENTO DE BENEFÍCIO 00 

BAIXA RENDA/ENERGIA  24 

TOTAL DE ATENDIMENTO  221 

 

 

O Programa Criança Feliz, é um programa do governo federal e foi instituído por meio do 

Decreto nº 8.869, de 05 de outubro de 2016, tendo como fundamento a Lei nº 13.257, de 08 de 

março de 2016, que trata do Marco Legal da Primeira Infância. A primeira infância é o período que 

abrange os seis primeiros anos completos, ou seja, os 72 meses de vida da criança.O Programa 

Criança Feliz, potencializa as atenções desenvolvidas pela política de Proteção Social Básica às 

gestantes, crianças de  a 3 anos e suas famílias e as crianças beneficiárias do Programa Bolsa 

Família. E as crianças beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada, são atendidas até 06 

anos. 

O Programa prioriza as crianças afastadas do convívio familiar e acolhidas em acolhimento 

institucional, que estão nessa faixa etária. 
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Para atender a demanda no município, contamos com 03 (três) visitadoras que acompanham 

o público em visitas domiciliares, conforme orientações técnicas de um supervisor do Programa.  

Desenvolvimento: 
 
As ações do Programa Criança Feliz são desenvolvidas por profissionais lotados nos Centros de 

Referência de Assistência Social (CRAS), sendo que muitas das famílias, público-alvo do programa, já 

estão inseridas nesta unidade, em razão de estarem em situação de vulnerabilidade social e, 

consequentemente, incluídas nos programas de transferência de renda Bolsa Família ou Benefício de 

Prestação Continuada.  

As visitas domiciliares são ações desenvolvidas pelos visitadores na residência, bem como 

representa uma estratégia de aproximação dos serviços com a família atendida e, por isso, favorecem um 

reconhecimento mais preciso das características, potencialidades e necessidades de cada contexto, resultando 

em propostas de intervenção singulares, pertinentes a cada realidade.  

 

O Programa Criança Feliz tem como público prioritário:  

  

1. Gestantes, crianças de até 3 (três) anos e suas famílias beneficiárias do Bolsa 

Família ou inclusas no Cadastro Único.  

2. Crianças de até 6 (seis) anos e suas famílias beneficiárias do BPC  

Assim as visitas domiciliares são efetivas para fortalecer os vínculos e as competências da 

família para o cuidado das crianças e promover o desenvolvimento infantil.  

  

  

  

No 1º quadrimestre do ano de 2020 foram realizadas as seguintes ações com o publico do 

Programa Criança feliz, sendo:  

 Busca ativa e acolhida das novas famílias inseridas no programa;  

 Visita Domiciliar;  

 Desenvolvimento de atividades lúdicas com as famílias e as crianças.  

 Encontro semanal da equipe para elaborar atividades e troca de informação sobre as 

visitas realizadas.  

 

 

 

Atualmente a metas de pessoas visitado no município de Cerejeiras é de 100 famílias, contudo, 

no momento o programa criança feliz tem acompanhado 109 pessoas divididos entre gestantes, crianças de 0 

a 6 anos  e crianças especiais de 0 a 6 anos , que recebe Beneficio de Prestação Continuada-BPC. 

 

 

                                                     Gráfico Mensal  

Público  Visitadora Rafaela   Visitadora 

Marta  

Visitadora Rayanne  Total Geral  

Grávidas 06 04 03 13 

Criança 0-3 anos 26 35 30 91 

Criança de 0-6 anos 

- BPC 

01 - 04 05 

 33 39 37 109 
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Atual no momento o programa criança feliz tem acompanhado, trimestralmente registrando 

1,064                     dos meses de Janeiro, Fevereiro, Março e Abril. 

 

 

                                                   Gráfico 3°Trimestral   

Público  Visitadora Rafaela   Visitadora 

Marta  

Visitadora Rayanne  Total Geral  

Grávidas  18 12 09 39 

Criança 0-3 anos  286 385 330 1.001 

Criança de 0-6 anos 

- BPC  
06 - 18 24 

  310 397 357 1.064 

 

  

Equipe Programa Criança Feliz  

  

Nas segundas e terças-feiras a equipe do PCF se reúne no CRAS para elaborar planos de visita 

e as atividades que serão desenvolvidas com cada família, e trocar informações sobre os atendimentos 

realizados com as famílias.  

  

 

Para sua manutenção foram utilizados do recurso com: 

 Pagamentos das visitadoras do Programa Criança Feliz - PCF. 

 Aquisição de material gráfico: banner, faixas e painel. 

 Aquisição de material gráfico.  

 Aquisição de material de consumo. 

 Despesas com locomoção e diárias para as visitadoras e supervisoras participarem de 

capacitação. 
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    Atividades realizadas com o público do Programa Criança Feliz      

                              

                                                                   

 

 

Atividade desenvolvida com alguma das crianças que participa do PCF 
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ATENDIMENTOS NO CRAS  COM OS PROGRAMA, CRIANCA FELIZ + , MAMÃE CHEGUEI 
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Atividade desenvolvida em tempos de pandemia enviada por vídeo Conferencia 
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Tempo de Pandemia PCF Trabalhou na produção de mascara 
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  O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) é uma unidade 

pública da política de Assistência Social onde são atendidas famílias e pessoas que estão em situação de 

risco social ou          tiveram seus direitos violados. 

   Sendo que as principais atividades realizadas no dia a dia do CREAS são: 

    Atividades Essenciais 

• Entrevista de acolhida e avaliação inicial 

• Atendimento psicossocial (individual familiar ou em grupo) 

• Visita Domiciliar 

• Elaboração do PIA ( Plano Individual de Atendimento) 

• Elaboração de relatórios técnicos sobre o acompanhamento realizado. 

• Articulação com a rede. 

     Atendimento aos usuários 

• Criança, adolescente e mulher. 

• Idosos. 

• Pessoas com deficiência. 

• Pessoas em situação de rua. 

• Adolescentes em conflito com a lei ( LA ou PSC). 

• Atendimento a crianças e adolescente em serviço de acolhimento. 

                     Todavia o 1º PRIMEIRO QUADRIMESTRE  de 2020 no âmbito do espaço físico do 

CREAS  foi desenvolvido as seguintes ações: 

 Atendimento 

Psicológico 

Atendimento 

A. Social 

Atendimento 

Psicossocial 

Visita Domiciliar Total 

Janeiro 09 05 22 41   77 

Fevereiro 05 06 35 30   76 

Março 08 05 32 17   62 

Abril 33 05 - 09   47 

TOTAL GERAL 262 
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA- PSC/LA 

 Adolescente em Cumprimento de MSE Novos Adolescentes Inseridos na MSE 

Janeiro 04 06 

Fevereiro 10 03 

Março 12 03 

Abril 15 01 

TOTAL 41 13 
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Ao CREAS estão vinculados os serviços e ações. Crianças permanecem  abrigadas     

  

 

CASA ACOLHEDORA LAR FELIZ 

A intervenção dos órgãos de defesa e proteção é garantida a qualquer criança ou adolescente 

que tenha seus direitos violados (abandono, maus-tratos, violência física ou moral), afastadas da 

família natural quando necessário, e encaminhadas para um ambiente seguro, até que sua situação 

seja definida.  

A Casa Acolhedora no 1º quadrimestre 2020 ofereceu atendimento, acolhimento e proteção 

a  crianças e adolescentes vítimas de maus tratos. 

 

 

 

 

 

                 Foram adquiridos para sua manutenção no período: 

 Pagamento de tarifas de água, energia, telefone fixo e celular; Abastecimento e manutenção 

do veículo uno Mille placa NDW 0895; 

 Fornecimento de gás de cozinha; 

 Aquisição de material consumo como alimentação e higiene. 

 

 

O Conselho Tutelar tem suas ações voltadas para o serviço de proteção especial a 

crianças e adolescentes com direitos violados. 

No 1° quadrimestre 2020  para desenvolvimentos das ações do Conselho Tutelar 

foram realizadas as seguintes atividades: 

 Pagamento de salário dos conselheiros. 

 Pagamento de tarifas de água, energia elétrica, telefone, assinatura de Internet e Serviço 

de Monitoramento.  

 Aquisição de passagens, Concessão de diárias, para os Conselheiros; 

 Material de consumo e expediente.  

Crianças /entrada. 12 

Crianças voltaram para suas famílias. 07 

Adolescente transferida.  01 

Crianças permanecem abrigadas. 04 
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSELHO TUTELAR: 

 

CLASSIFICAÇÃO DOS CASOS ATENDIDOS Total 

ACOMPANHAMENTO “FICAI” 14 

ADVERTÊNCIA AOS PAIS (OS MESMOS SÃO NOTIFICADOS A COMPARECER AO 

CONSELHO DEPOIS DE ORIENTADOS ASSINAM TERMO DE ADVERTÊNCIA) 

11 

ATENDIMENTO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR 278 

ATO INFRACIONAL  05 

CASOS DE VIOLÊNCIA SEXUAL (DENUNCIA DE ASSÉDIO E EXPLORAÇÃO).  00 

DILIGÊNCIA COM PM/DELEGACIA 00 

CHAMADO DO HOSPITAL E ENCAMINHAMENTO  00 

DENUNCIA ESPANCAMENTO E VISITA PARA AVERIGUAÇÃO  09 

DENUNCIA DE ADOLESCENTE INGERINDO BEBIDA ÁLCOOL  00 

DILIGÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO  01 

DILIGÊNCIA ZONA RURAL 10 

ENCAMINHAMENTO PARA DEFENSORIA PÚBLICA  10 

ENCAMINHAMENTO AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO  00 

PALESTRA NAS ESCOLAS  00 

ENCAMINHAMENTO PARA O ABRIGO MUNICIPAL 03 

ENCAMINHAMENTO A PROMOTORIA  17 

FUGA DO LAR E DESAPARECIMENTO  01 

ORIENTAÇÃO PARA O REGISTRO DE “B O” 11 

REQUISIÇÃO DE VAGA ESCOLAR  00 

SOLICITAÇÃO DE 2ª VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO  00 

SOLICITAÇÃO E ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS ESCOLARES 00 

VISITA AO PETI, APAE E NA UNIDADE SÓCIO EDUCATIVA.  13 

VISITAS E ORIENTAÇÕES PARA ALUNOS NAS ESCOLAS  19 

ENCAMINHAMENTO PARA POLICIA JUDICIARIA  00 

ENCAMINHAMENTO AO JUIZ  05 

PEDIDO DE INVESTIGAÇÃO DO DISQUE 100 02 

TOTAL DE ATENDIMENTO REALIZADO NO QUADRIMESTRE  481 

     

ATENDIMENTOS REALIZADOS POR MÊS  TOTAL  

JANEIRO    99 

FEVEREIRO 164 

MARCO  170 

ABRIL   48 
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CENTRAL DE VELÓRIOS 

 
A Central de Velórios atende as famílias do município com um local apropriado 

para velar seus entes queridos. 

A estrutura da Central de Velórios comporta dois velórios simultâneos e conta 

com sanitários com acessibilidade, copa, cozinha e área de circulação externa coberta.  

 

 Pagamento de 01 (um) servidor; 

 Pagamento de faturas e energia e água. 

Aquisição de material de limpeza.  

 

No 1° Quadrimestre 2020 foram atendidas. 

22 Família  

 
 
 

 

CONSELHOS MUNICIPAIS 

 

São órgãos consultivos, fiscalizador, deliberativos, normativos, atua como exercício 

democrático e participativo da sociedade no acompanhamento da gestão e avaliação das 

políticas públicas, seus objetivos principais estão voltados ao fortalecimento da população na 

formulação e implementação das políticas públicas setoriais. 

 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA 

 

No primeiro quadrimestre do ano de 2020 o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente (CMDCA) não realizou nenhum evento ao público, mas têm em andamento dois 

processos, sendo o n° 000739/2020 e o 000477/2020 que tratam de Chamamento Público e 

aquisição de expediente para o CMDCA respectivamente. 

 

 

 

 

 



27 

 

 

REALIZAÇÃO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO COM AS ENTIDADES 

SÓCIOASSISTÊNCIAIS. 

 

 O Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescentes (CMDCA) realizou a 

publicação do edital de chamamento público que visa fazer a seleção de propostas para a 

celebração de parceria com Município de Cerejeiras, por intermédio do Fundo Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Cerejeiras – FMDCA, por meio da 

formalização de TERMO DE FOMENTO, para a consecução de finalidade de interesse público e 

recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros à organização da sociedade civil 

(OSC), conforme condições estabelecidas no Edital. 

 As Entidades que submeterem Projeto ao Edital e for contemplada terá uma 

disponibilização de recursos financeiros para cooperar no desenvolvimento da programação que 

varia de acordo com o quantitativo de pessoas que a Entidade atende, limitado ao valor de R$ 

25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para entidades que atendem até 80 (oitenta) crianças e R$ 

30.000,00 (trinta mil reais) para as entidades que atendem acima de 80 crianças. 

O edital está em andamento com isso não houve gastos e nem empenho no primeiro 

quadrimestre de 2020 em relação a este tópico  

 

AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE PARA O CMDCA 

  

 Anualmente o Centro de Referência Especializada de Assistência Social - CREAS executa 

um projeto que aborda sobre o dia 18 de maio, dia Nacional de combate de abuso e exploração 

sexual de crianças e adolescentes. Durante a programação deste projeto é executado um 

concurso de redação e cartazes que tem premiações para os 3 primeiros colocados do 

fundamental e ensino médio. Em 2020 o CREAS fez o pedido para o CMDCA fazer a doação dos 

brindes do concurso que são 3 bicicletas, 3 kits tererê e 3 caixas de som portátil, em atendimento 

ao pedido o Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescentes destina   R$ 2.214,00 para 

a aquisição dos produtos, no entanto devido a situação de Calamidade publica causada pelo 

COVID-19 o concurso não aconteceu pois as escolas estão fechadas, mas os itens já estão 

sendo entregues e os pagamentos entram para o 1° quadrimestre de 2020.  

 Com isso até o término do mês de Abril de 2020 o Conselho Municipal de Direitos da 

Criança e Adolescentes teve um valor de R$ 2.214,00 empenhado no primeiro quadrimestre de 

2020.  
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APOIO AS ENTIDADES 

 

 Comunidade Terapêutica Reviver: no transporte de dependentes químicos para 

reabilitação em municípios que ofertam esse serviço, pagamento de faturas de energia 

elétrica, material de consumo, higiene e limpeza  na unidade terapêutica . 

 

 Associação de Paes e Amigos dos Excepcionais – APAE: Apoio com pagamentos de 

faturas de água, energia elétrica, fornecimento de gás de cozinha e arroz para atender a 

instituição.  

 

 Associação de Meninos e Meninas Trabalhadores de Cerejeiras – AMMTC: no apoio 

fornecimento de arroz, para atender a instituição. 

 

 Guarda Mirim: no apoio com material de consumo e limpeza , são atendidas um total de 

50 (cinquenta) adolescentes, entre eles estão os cadastrados no Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculo. 

 

 Lar do Idoso – Maria Tereza da Lamarta: Celebração de Convênio para atender os 

idosos de Cerejeiras, encaminhados através da Assistente Social para o município de 

Vilhena.  

 

     Grupo de Gestante: As ações desenvolvidas com este grupo ocorrem em parceria com 

a Pastoral da Criança, os encontros acontecem todas as terças-feiras no horário da tarde, 

em cada encontro tem em média a participação de 25 a 30 gestantes, por ser um grupo 

transitório não tem um número exato de participante.    Nos encontros as gestantes 

participam de palestras, recebem apoio, orientação e acompanhamento das líderes e 

principalmente confeccionam os objetos do enxoval de seu filho, e quando a mesma se 

desliga do grupo a criança recebe o kit bebe. 
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Considerações Finais. 

 

A Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS busca aprimoramento por meio de 

planejamento e projetos, oferecer os serviços junto com as equipes técnicos do CRAS, CREAS, 

SCPF, Programa Criança Feliz-PCF com qualidade, garantindo a proteção Social Básica e Especial 

para todos aqueles que dela necessitam. 

       No entanto algumas de nossas atividades estão suspensas, no Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos e o Centro dos Idosos, devido a pandemia causada pelo covid-19 assim 

como outras entidades que temos parceria também estão com as atividades suspensa. Mas os 

programas CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, Bolsa Família estão trabalhando na integra com todos 

os cuidados preventivos e as servidoras do programa Criança Feliz que estão trabalhando interno 

elaborando projetos e cadastramento das famílias do programa “Mamãe Cheguei” e o retorno das 

atividades de visitas a domiciliar, assim que possível, no entanto estão com atendimento remoto.  

Ressaltamos que temos alguns dos servidores que fazem parte do grupo de risco estão em 

quarentena, conforme determinação do decreto 101/2020, esta secretaria esta fazendo o possível para 

buscar, atender e amenizar as famílias que se encontra em estado de vulnerabilidade social. 

  

    

                                                                    Cerejeiras - RO,21 MAIO 2020. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________ 
 

Sec. Municipal de assistência social.  
Maria do Carmo Ribeiro Moreira  

Decreto 159/2019 

 


