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1. IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO GESTOR 

Nome do Município: Paraíba do Sul 

Estado: Rio de Janeiro 

Endereço: Rua Heinz G. Weill 36, Centro CEP: 25850-000 UR: RJ 

Gestão: Básica 

Porte do Município: Pequeno Porte II 

Nome do Órgão Gestor: Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos 

– SMASDH 

Telefone: 24 2263-1579  E-mail: socialpmps2@gmail.com 

Ano de execução: 2021. 

Equipe de elaboração: 

• Priscila Soares Silva Fontes 

Coordenadora da Gestão do Sistema Único da Assistência Social – SUAS  

 

Equipe de colaboração: 

• Elaine Cristina de Arruda Aguiar 

Secretária Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos 

• Rafaela Bastos 

Coordenadora do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS Centro 

• Paola Paula Braga  

Coordenadora do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS Vila Salutaris (2021) 

• Nelma de Siqueira Almeida 

Coordenadora do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS Vila Salutaris 

• Nayane Carneiro Baptista 

Coordenadora do Centro de Referência Especializado da Assistência Social – CREAS Alair 

Pedroso 

• Fabiana Nacade Gaspar 

Coordenadora da Casa de Acolhimento Temporário – CAT Dr. Nuno Soares Vaz Filho 

• Mylena Esteves Ramos Alvim 

Coordenadora do Cadastro Único – Bolsa Família 

mailto:socialpmps2@gmail.com
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• Isadora Aparecida Ferreira da Silva 

Secretária executiva do Conselho Municipal de Assistência Social 

 

1.1 OBJETIVO 

  O Relatório de Gestão tem como objetivo cumprir uma determinação legal de avaliação 

das ações da rede executora da Política de Assistência Social no Município de Paraíba do Sul, 

constituindo-se num dos instrumentos de publicização e prestação de contas dos recursos 

financeiros do Fundo Municipal, garantindo transparência e visibilidade ao financiamento da 

área de Assistência Social.  

Este documento apresenta os dados quantitativos e qualitativos dos serviços, programas, 

projetos da rede executora, apontando os avanços e resultados alcançados em 2021 na execução 

das ações e os principais desafios para 2022. 

 

1.2 APRESENTAÇÃO 

Aconteceram, em 2021, muitos debates e realizações que, na maioria das vezes, se 

consolidaram em propostas cuja continuidade imprimirá uma nova qualidade à política pública 

de Assistência Social em Paraíba do Sul. 

Como resultados, tivemos a 12ª Conferência Municipal de Assistência Social com o 

tema "Assistência Social: Direito do povo e Dever do Estado, com financiamento público, para 

enfrentar as desigualdades e garantir proteção social".  Importante pontuar que: 

As conferências de assistência social são instâncias que têm por atribuições a 

avaliação da política de assistência social e a definição de diretrizes para o 

aprimoramento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). São espaços 

de caráter deliberativo que permitem o debate e avaliação da Política de 

Assistência Social e a proposição de novas diretrizes, no sentido de consolidar 

e ampliar os direitos socioassistenciais dos seus usuários. (BRASIL, 2020). 

Como importante resultado de um trabalho de gestão, tivemos a construção do Plano 

Plurianual – PPA e do Plano Municipal de Assistência Social, ambos são instrumentos de gestão 

que possibilitam organizar e sistematizar a política de Assistência Social, sendo o PPA: 

Documento que traz as diretrizes, objetivos e metas de médio prazo 

da administração pública. Prevê, entre outras coisas, as grandes obras públicas 

a serem realizadas nos próximos anos. Ele tem vigência de quatro anos, portanto 

deve ser elaborado criteriosamente, imaginando-se aonde se quer chegar nos 

próximos quatro anos. Expressa a visão estratégica da gestão pública. 

(BLUME, 2016). 

https://www.politize.com.br/tag/administracao-publica/
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E o Plano Municipal de Assistência Social: 
 

Os planos constituem instrumento estratégico para a descentralização 

democrática da assistência social, se garantirem de modo sistemático, o 

envolvimento das entidades e organizações da sociedade civil, privilegiando a 

participação das organizações populares e associações coletivas de usuários, 

tradicionalmente excluídas de auto-representação nas decisões. (BRASIL, 

2008, p. 25). 

 

A política de Assistência Social está organizada em proteções sociais: Proteção Social 

Básica e Proteção Social Especial, tal organização visa ofertar as famílias e indivíduos serviços 

tipificados de acordo com as situações vivenciadas. Todos os serviços que a Assistência Social 

deve ofertar estão condensadas na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. 

Ressalta-se a importância do Controle Social, é sabido que os conselhos de políticas 

públicas são órgãos vinculados ao Poder Executivo criados por lei e que devem se orientar pelo 

que elas definem, no município temos o Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS 

que de forma democrática e transparente tem realizado suas ações e assim permitido que a 

política de Assistência Social em Paraíba do Sul seja fortalecida. 

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – SMASDH possui 

quatro unidades do Sistema Único da Assistência Social – SUAS: 

• Centro de Referência da Assistência Social – CRAS Vila Salutaris; 

• Centro de referência da Assistência Social – CRAS Centro; 

• Centro de Referência Especializado da Assistência Social – CREAS; 

• Casa de Acolhimento Temporário – CAT Nuno Soares Vaz Filho. 

Temos ainda o Setor do Cadastro Único/ Auxílio Brasil, que também faz parte dos 

nossos serviços ofertados pela SMASDH. 

Fazem parte da rede atendimento da Assistência Social o Conselho Tutelar e atualmente, 

a Instituição de Longa Permanência Lar Vicentino está passando por uma intervenção 

municipal, onde a SMASDH tem ofertado apoio técnico e financeiro. 

Durante o ano de 2021 tivemos duas gestoras à frente da SMASDH, Luciana Moraes de 

Pádua 01/01/2021 à 08/07/2021 e Elaine Cristina Arruda Aguiar que assumiu em 08/07/2021, 

sendo a gestora atual. 
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1.3 SERVIÇO DE CARTEIRA DE TRANSPORTE GRATUITO MUNICIPAL 

Em 2021 foram atendidas 201 pessoas com perfil para serem beneficiadas com a 

Carteira de Transporte Gratuito Municipal, no início de dezembro de 2021 o serviço foi 

transferido para a Secretaria Municipal de Saúde, visando atender de forma integral aos usuários 

que necessitam ser beneficiadas com esse serviço. 

1.4 COEGEMAS 

Em 2021, o município de Paraíba do Sul, ficou como coordenador da Região Centro-

Sul, no período de abril a dezembro /2021. O município de Paraíba do Sul tem a cadeira de 

Suplência de Diretoria no COEGEMAS Rio de janeiro. 

Espaços como o do COEGEMAS fortalecem os municípios menores na luta cotidiana 

para a consolidação do SUAS e fortalecem o interior no que concerne a política de Assistência 

Social. 

• 06/05/2021 

Paraíba do Sul sediou o encontro regional Centro-Sul  do COEGEMAS. A Secretária 

de Assistência Social e Direitos Humanos Luciana Moraes foi a anfitriã da reunião, que foi 

coordenada por Priscila Fontes - Coordenadora Regional do COEGEMAS Centro-Sul.  

A reunião contou com a presença da presidente do Conselho Estadual da Assistência 

Social - CEAS Caroline Araújo, a presidente do Colegiado Estadual dos Gestores Municipais 

da Assistência Social - COEGEMAS Elaine Medeiros e os gestores da Assistência Social dos 

municípios de Três Rios, Vassouras, Paty do Alferes, Levy Gasparian, Engenheiro Paulo de 

Frontin e Areal.  

A reunião teve como pauta os desafios da região Centro-Sul, as Conferências 

Municipais de Assistência Social, a regionalização dos serviços da alta complexidade. A 

proposta é que a região Centro-Sul esteja cada vez mais alinhada na consolidação do Sistema 

Único da Assistência Social -SUAS. 

O presidente do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS de Paraíba do Sul, 

Antônio Amorim, também esteve presente, discutindo e pensando em estratégias para fazer uma 

conferência municipal em tempos de pandemia da Covid19. 
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• 10/06/2021 

A reunião do COEGEMAS da região Centro-Sul aconteceu em Areal e contou com a 

presença da Secretária de Assistência Social e Direitos Humanos Luciana Moraes e a 

Cooordenadora Regional do COEGEMAS da região Centro-Sul Priscila Fontes. 

Na oportunidade foi gravado um vídeo convocando a região Centro Sul para as 

Conferências Municipais. 
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• 21/06/2021 

Reunião de apresentação do novo Secretário Estadual de Desenvolvimento Social e 

Direitos Humanos Matheus Quintal na sede da secretaria de Estado aos Coordenadores 

Regionais do COEGEMAS. O encontro contou com presença da Secretária de Assistência 

Social e Direitos Humanos Luciana Moraes, Coordenadora Regional Priscila Fontes, Presidenta 

do COEGEMAS Rio de Janeiro Elaine Medeiros e demais secretários que compõem a mesa 

diretora do COEGEMAS Rio de Janeiro. 
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• 15/07/2021 

A reunião do COEGEMAS da região Centro-Sul aconteceu em Sapucaia e contou com 

a presença subsecretária da Gestão do SUAS Aline Iglez, a Secretária de Assistência Social e 

Direitos Humanos Elaine Cristina Aguiar e a Cooordenadora Regional do COEGEMAS da 

região Centro-Sul Priscila Fontes. 
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• 17/08/2021 

A reunião do COEGEMAS da região Centro-Sul aconteceu em Paulo de Frontin, contou 

com a presença do Secretário de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Matheus Quintal, 

a subsecretária da Gestão do SUAS Aline Iglez, a Secretária de Assistência Social e Direitos 

Humanos Elaine Cristina Aguiar e a Cooordenadora Regional do COEGEMAS da região 

Centro-Sul Priscila Fontes. 

Na oportunidade foram debatidas as demandas da região. O Secretário mostrou-se 

empenhado em dialogar com o governo federal na busca da ampliação do orçamento para a 

Assistência Social. 
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• 16/09/2021 

A reunião do COEGEMAS da região Centro-Sul aconteceu no município de Paty do 

Alferes e contou com a presença da Presidenta do COEGEMAS do Rio de Janeiro Elaine 

Medeiros, da coordenadora regional Priscila Fontes, da coordenadora do Cadastro Único e 

Paraíba do Sul Mylena Esteves, gestores e técnicos dos municípios da Centro-Sul. 
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• 14/10/2021 

A reunião do COEGEMAS da região Centro-Sul aconteceu no município de Miguel 

Pereira e contou com a presença da Presidenta do COEGEMAS do Rio de Janeiro Elaine 

Medeiros, da vice-presidenta Érika Rangel, da coordenadora regional Priscila Fontes, da 

Subsecretária Estadual da Gestão do SUAS Aline Inglez,  gestores e técnicos dos municípios 

da Centro-Sul. 

Na oportunidade a Assistente Social Isadora, do Centro de Referência da Assistência 

Social -CRAS Vila Salutaris apresentou os Serviços de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos que Paraíba do Sul executou durante a Pandemia da Covid19.  
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• 11/11/2021 

A reunião do COEGEMAS da região Centro-Sul aconteceu no município de Mendes 

contou com a presença do Secretário de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Matheus 

Quintal, a subsecretária da Gestão do SUAS Erika Rangel, a Secretária de Assistência Social e 

Direitos Humanos Elaine Cristina Aguiar, a Coordenadora Regional do COEGEMAS da região 

Centro-Sul Priscila Fontes e a coordenadora do Cadastro Único e Paraíba do Sul Mylena 

Esteves, além de gestores e técnicos dos municípios da Centro-Sul. 

O encontro foi um momento importante para consolidar o SUAS em nossa região. 
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• 02/12/2021 

A reunião do COEGEMAS da região Centro-Sul aconteceu no município de 

Comendador Levy Gasparian contou com a presença da subsecretária da Gestão do SUAS Erika 

Rangel, Presidenta do COEGEMAS do Rio de Janeiro Elaine Medeiros ,a Coordenadora 

Regional do COEGEMAS da região Centro-Sul Priscila Fontes e a coordenadora do Cadastro 

Único e Paraíba do Sul Mylena Esteves, além de gestores e técnicos dos municípios da Centro-

Sul. 

O encontro foi o encerramento das atividades de 2021. 
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1.5  COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE – CIB  

Em 2021 aconteceram às reuniões da Comissão Intergestores Bipartite – CIB, sendo em 

sua maioria online devido a pandemia da Covid-19, sendo a de dezembro presencial.  
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1.6 NATAL SOLIDÁRIO 

 Em 2021 foi um ano de recomeços, retornando uma tradição que estava esquecida, a 

Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos realizou o Natal Solidário dia 18 de 

dezembro de 2021, com a chegada do Papai Noel de helicóptero, com a distribuição de 

brinquedos, pipoca, picolé, refrigerante e água. Tal ação só foi possível, porque a comunidade 

e as empresas abraçaram a causa, tornando o sonho de muitas crianças possível. 

 

 

 

 

 

   

 

 

2. CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS VILA 

SALUTARIS 

 

Centro de Referência da Assistência Social – CRAS Vila Salutaris 

Endereço: Avenida Randolfo Pena, 1.423, Jatobá, Paraíba do Sul - RJ 

Telefone: (24) 2263-3867 

Coordenadora: Paola Paula Braga da Silva 

Porte do Município: Pequeno Porte II - Proteção Social Básica 

Atendimento: Segundaà sexta de 8h às 17h 

E-mail: crasvilasalutaris@gmail.com 

 

2.1 APRESENTAÇÃO 

 

O presente documento refere-se ao relatório anual de atividades desenvolvidas no ano 

de 2020 no Centro de Referência da Assistência Social – CRAS Vila Salutaris. 

mailto:crasvilasalutaris@gmail.com
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O Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) é uma unidade pública estatal 

descentralizada da Política de Assistência Social, responsável pela organização e oferta de 

serviços da Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). 

A política de Assistência Social deve ser planejada de acordo com as necessidades do 

município e definida no Plano Municipal de Assistência Social, organizado pelo órgão gestor e 

embasado na NOB-SUAS e na Política Nacional de Assistência Social. 

O CRAS Vila Salutaris encontrava-se fora do território de abrangência, devido à 

enchente de 2016 que comprometeu a estrutura da unidade.Em outubro de 2020, o CRAS 

retornou para o seuterritório de abrangência. 

O referido CRAS abrange os bairros do Parque Salutaris, Grama, Jatobá, Grotão, Bela 

Vista, Amapá, Barrinha, Parque Niágara, Vila Salutaris, Santo Antônio, Caminho de Dentro, 

Fernandó, Queima Sangue, Marrecas, Retiro, Inconfidência, Sebollas, Membeca, Fagundes, 

Sardoal, Passa Tempo, Rio Manso, Sertão do Calixto, Werneck, Cavarú, Inema, Jathay e 

Matozinhos, sendo a sua maioria zona rural. 

Conhecendo o território, a equipe do CRAS promove a organização e articulação das 

unidades da rede socioassistencial e de outras políticas possibilitando assim o acesso da 

população aos serviços, benefícios e projetos, tornando-se para os usuários a porta de entrada 

da rede de proteção social básica do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). 

 A finalidade é fortalecer a convivência e o vínculo com a família e com a comunidade, 

garantir o acesso aos direitos sociais, contribuir para o processo de autonomia e emancipação 

social das famílias. O objetivo é ofertar os serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica 

do Sistema Único de Assistência Social nas áreas de vulnerabilidade e risco social: o Serviço 

de Proteção e Atendimento Integral a Família (PAIF), o Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos (SCFV). Dentre as ações realizadas podem ser destacadas: 

acolhida, encaminhamento de famílias ou indivíduos para a rede socioassistencial e outras 

políticas públicas, encaminhamento para obtenção de Benefícios Eventuais, encaminhamento 

para a inserção ou atualização de famílias no Cadastro Único, palestras, elaboração do Plano de 

Acompanhamento Familiar, campanhas ou eventos comunitários, atividades socioeducativas, 

acompanhamento e visitas domiciliares das famílias referenciadas. 

As ações e serviços realizados pela instituição são: Serviço de Proteção Social Básica 

no domicílio para pessoas com deficiência e Idosas, Serviço de Proteção e Atendimento Integral 

à Família (PAIF), Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) com os 

grupos: Integrar- crianças e adolescentes de 11 a 14 anos, Novos Caminhos- adolescentes de 

15 a 17 anos e Terceira Idade Viva – a partir de 60 anos, Benefícios Eventuais, Programas de 
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Transferência de Renda para famílias ou pessoas de baixa renda: Bolsa Família, BPC – 

Benefício de Prestação Continuada para idosos e pessoas com deficiências. 

As principais características da população atendida pela instituição são: famílias e 

indivíduos que vivem em situação de vulnerabilidade social, consequente da pobreza, privação, 

desemprego, pessoas inseridas no Cadastro Único, beneficiários do Programa Bolsa Família e 

do Benefício de Prestação Continuada (BPC), que habitam o território de abrangência do 

CRAS. 

Um público amplo que busca o equipamento visando orientações a respeito de suas 

demandas, como é o caso do beneficio assistencial e as recorrentes procuras pelos benefícios 

eventuais como a cesta básica. Também torna-se recorrente a procura pelas orientações acerca 

da segunda via de documentação. 

 

2.2 TERRITÓRIO DE ABRANGÊNCIA DO CRAS VILA SALUTARIS 

 

Bairros Total de famílias por bairro 

Amapá 92 

Barrinha 17 

Bela Vista 266 

Caminho de Dentro 149 

Cavarú 23 

Fagundes 3 

Fernandó 11 

Grama 116 

Grotão 3 

Inema 147 

Jathay 8 

Jatobá 338 

Marrecas 38 

Matosinhos 6 

Membeca 6 

Parque Niágara 68 

Retiro 75 

Santo Antônio 179 
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Sardoal 58 

Inconfidência /Sebollas 96 

Sertão do Calixto 39 

Vila Salutaris 47 

Werneck 325 

Parque Salutares 3 

Total Famílias referenciadas no CRAS VILA 

(Dezembro 2021) 

2.113 

 

 

2.3 ATENDIMENTOS REALIZADOS EM 2021 

 

Ações Quantidade 

Famílias acompanhadas no CRAS 289 

Atendimentos particularizados realizados 4.876 

Famílias encaminhadas para inclusão do Cadastro Único 215 

Famílias encaminhadas para atualização cadastral no Cadastro Único 
534 

Indivíduos encaminhados para acesso ao BPC 60 

Famílias encaminhadas para o CREAS 18 

Visitas domiciliares realizadas 1.109 

Famílias encaminhadas para outras Políticas 129 

Total de auxílios-natalidade concedidos 23 

Total de auxílios-funeral concedidos 09 

Outros benefícios eventuais concedidos 1.884 

 

2.4 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF) 

 

O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Famíliaconsiste no trabalho social com 

famílias, de caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a função protetiva das famílias, 

prevenir a ruptura de seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na 
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melhoria da sua qualidade de vida, por meio das ações de caráter preventivo, protetivo e 

proativo. 

Neste ambiente ampliam-se as perspectivas e estimulasse a emancipação destes em 

âmbito particular, quanto à própria participação social e política, seja no exercício da cidadania 

quanto participação no controle social, se inserindo em espaços de decisão de questões 

pertinente a toda a população, como os Conselhos, dentre outros. 

  

2.5 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV 

 

O CRAS Vila Salutaris oferta o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos: 

Grupos Quantidades  

Integrar- 11 a 15 anos 13 

Terceira Idade Vida + 60 anos 28 

Novos Caminhos – 15 a17 anos 25 

Construindo a Cidadania / grupo PAIF  25 

Construindo a Cidadania I / grupo PAIF 21 

Papo de mãe 16 

 

2.6 ATIVIDADES REALIZADAS EM 2021 

MÊS DE REFERÊNCIA ATIVIDADES 

JANEIRO 

1. Reunião com a equipe do Centro de Referência de 

Assistência Social Vila Salutaris 

2. Reunião do Conselho Municipal de Assistência Social de 

Paraíba do Sul 

3. Reunião com a equipe da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente 

4. Entrega do Kit Gestante  

FEVEREIRO 

1. Reunião da Coordenação Socioassistencial Básica 

2. Reunião intersetorial entre representantes da saúde mental 

no município e equipe técnica da Assistência Social 

ABRIL 
1. Reunião do Conselho Municipal de Assistência Social de 

Paraíba do Sul 
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MAIO 

1. Reunião com equipe da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente 

2. Entrega de Kits de roupas infantis e brinquedos 

3. Visita Domiciliar do Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos (SCFV) – Terceira Idade Viva 

JUNHO 
1. Encontro do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à 

Família 

JULHO 

1. Capacitação Benefício de Prestação Continuada (BPC) na 

Escola 

2. Pré Conferência Municipal de Assistência Social 

3. XII Conferência Municipal de Assistência Social 

AGOSTO 1. Roda de Conversa “Agosto Dourado” 

SETEMBRO 

1. Capacitação Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos em Tempos de Pandemia 

2. Campanha Setembro Amarelo – Prevenção ao Suicídio 

OUTUBRO 

1. Retorno do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos (SCFV) – Terceira Idade Viva 

2. Oficina de Culinária do Centro de Convivência e 

Capacitação Profissional – Bolo de Pote Salgado 

3. Comemoração ao Dia das Crianças 

 

 

NOVEMBRO 

1. SCFV Terceira Idade Viva – Cooperação, Unidade e 

Vínculos Afetivos 

2. Manhã no Parque do SCFV Terceira Idade Viva – Secretaria 

de Assistência Social e Secretaria de Saúde 

3. Retorno do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos (SCFV) – Integrar 

4. Retorno do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos (SCFV) – Novos Caminhos 

DEZEMBRO 

1. Encerramento das Atividades: Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos Terceira Idade Viva. 

2. Encerramento das Atividades: Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos Integrar e Novos Caminhos. 

3. Natal Solidário: Sebollas 
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4. Natal Solidário: Sardoal 

  

Janeiro 

 

1. Reunião com a equipe do Centro de Referência de Assistência Social Vila Salutaris 

 

A realização de reuniões entre a equipe técnica e demais integrantes do quadro de 

funcionários do equipamento socioassistencial básico favorece a interlocução entre todos os 

envolvidos, nesse meio se fortalecem os laços e reforça-se o comprometimento de todos os 

envolvidos para o melhor desenvolvimento das ações, na primazia de prestação de um 

atendimento de qualidade aos usuários da política de Assistência Social. Através desta é 

possível traçar ações e construir em conjunto novas estratégias de âmbito geral dentro do 

equipamento. 

 

 

 

2. Reunião do Conselho Municipal de Assistência Social de Paraíba do Sul 

 

Os Conselhos se caracterizam de forma fundamental como meio de obtenção de controle 

sobre as ações públicas, por meio dos debates e decisões que ocorrem nesse eixo, destaca-se a 

importância deste para o desenvolvimento da política de Assistência Social. Assim como, os 

conselhos representam a possibilidade de ampliação e fortalecimento das iniciativas de controle 

social, possibilitando a construção de caminhos perante aos desafios. 
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3. Reunião com a equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

 

Visando construir novas estratégias e fortalecer o desenvolvimento das ações em todos 

os âmbitos, afirma-se a necessidade de união as demais secretárias, para condução de uma boa 

gestão entre as diversas partes envolvidas. Apresentam-se assim, a realização de reuniões entre 

a Secretária Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos e a Secretaria de Municipal 

de Meio Ambiente na construção de meios de troca. 
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4. Entrega do Kit Gestante 

 

O Centro de Referência de Assistência Social Vila Salutaris, conjuntamente a Secretaria 

Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, considerando que o momento de gestação 

e chegada de um bebê é uma experiência sem igual, para a nova mamãe e toda a família, 

ofertaram, com todo carinho, Kit gestante as usuárias dos serviços do equipamento de forma a 

celebrar e compartilhar esta vivência tão especial e esperada por todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fevereiro 

1. Reunião da Coordenação Socioassistencial Básica 

 

Em prol de aprimorar as ações no âmbito da coordenação socioassistencial básica do 

município, as reuniões tornam-se um meio fundamental, nesse sentido, as coordenadoras dos 

Centros de Referência de Assistência Social Vila Salutaris e Centro, reuniram-se a 
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coordenadora do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), como também a coordenadora 

do Cadastro Único, importantíssimo meio de inserção de famílias em pobreza e extrema 

pobreza aos benefícios disponibilizados pelo Governo Federal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Reunião 

intersetorial entre 

representantes da saúde mental no município e equipe técnica da Assistência Social 

 

A equipe técnica da Assistência Social reuniu-se com as equipes de saúde mental do 

município, compostas pelo Centro de Atenção Psicossocial I e AD, com o objetivo de discutir 

alternativas para os desafios apresentados e elencar estratégias para o bom funcionamento da 

rede, perante um contexto de pandemia, o que se condiciona como um percalço no eixo da 

saúde mental, diante as exigências desse público. Para tal, discutiram-se meios para o 

fortalecimento das ações e novas medidas a serem realizadas em prol da população. 

 

Abril 

 

1. Reunião do Conselho Municipal de Assistência Social de Paraíba do Sul 
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Visando dar prosseguimento as principais deliberações abordadas no eixo do Conselho, 

as reuniões seguem ocorrendo, estimulando o fortalecimento da Política de Assistência Social. 

 

 

Maio 

 

1. Reunião com equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

 

As reuniões com a Secretaria de Meio Ambiente visam dar continuidade as atividades a 

serem desenvolvidas, para isso, a Secretaria de Assistencia Social e Direitos Humanos 

permanece alinhada aos principais desafios e a construção de possibilidades. 

 

2. Entrega de Kits de roupas infantis e brinquedos 

 

Em prol do acompanhamento familiar no âmbito do Programa de Atenção Integral a 

Família (PAIF), as visitas domiciliares podem ser um dos instrumentos de trabalho dos técnicos 
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de referência dos equipamentos. Nesse sentido, foram realizadas visitasdomiciliares visando 

levar um pouquinho de carinho, afeto e alegria as famílias, por meio da entrega de roupas 

infantis e brinquedos, permeadas pelo cuidado e atenção dos profissionais envolvidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Visita Domiciliar do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) – 

Terceira Idade Viva 

 

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) apresentam-se como 

grupos organizados de acordo com as faixa etárias dos usuários envolvidos, partilhando com 

estes de forma artesanal, lúdica e didática diversos temas, visando o desenvolvimento e 

aquisição de potencialidades, detendo como meio a prevenção dos riscos sociais.  

Contudo, com a emergencia em saúde propiciada pela pandemia da Covid- 19, diversos 

desafios materizalizaram-se na permanência dos grupos de forma presencial, para tanto, a fim 

de manter os vínculos com estes usuários, a equipe técnica do equipamento realizou visitas 

domiciliares aos idosos integrantes do grupo “Terceira Idade Viva” para a entrega de uma 
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mensagem e uma lembrancinha desenvolvida pelas técnicas. Uma atitude que aqueceu o 

coração dos idosos em uma situação tão atipica, os unindo, apesar das distâncias enfrentadas. 

 

Junho 

 

1. Encontro do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) 

 

O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) consiste no trabalho 

realizado com famílias, tendo como objetivo principal o fortalecimento da proteção social 

destas e na prevenção da ruptura dos seus vínculos. Nesse sentido, busca promover o 

desenvolvimento de potencialidades através do ambito informacional e de direito, quanto a isso, 

o Centro de Referência de Assistência Social Vila Salutáris promoveu um café da manhã, tendo 

como eixo central o acolhimento psicológico, trabalhando questões da saúde mental. 
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Julho 

 

1. Capacitação Benefício de Prestação Continuada (BPC) na Escola 

 

O processo de aprendizagem continuada é imprescindível a todos envolvidos no 

desenvolvimento e aprimoramento do trabalho no município, quanto a isso, a coordenação e 

um técnico de referência do Centro de Referência de Assistência Social Vila Salutaris pode 

participar da Capacitação sobre o Benefício de Prestação Continuada (BPC) na escola, um 

importante programa de acompanhamento no acesso e permanência de pessoas com deficiência 

nas escolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pré Conferência Municipal de Assistência Social 
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Considerando a emergência em saúde desencadeada pela pandêmica da Covid - 19, a 

XII Conferência Municipal de Assistência foi precedida por uma pré conferência, composta 

pela equipe técnica do equipamento socioassistencial CRAS Vila Salutaris, representantes da 

sociedade civil com prioridade àqueles que já são acompanhados pelo equipamento e o 

presidente do Conselho Municipal de Assistência Social. Nesse sentido, foi abordado pelo 

equipamento o quinto eixo de discussão “Atuação do SUAS em situações de Calamidade 

Pública e Emergência”, este eixo, por sua vez, propiciou um espaço para debate e aprendizado 

entre todos os envolvidos, detendo como resultado, a construção de propostas a serem 

apresentadas na XII Conferência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agosto 
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1. Roda de Conversa “Agosto Dourado” 

 

O mês de agosto no município foi marcado pelas ações direcionadas as gestantes e 

puérperas beneficiárias do Bolsa Família, com a realização de rodas de conversa e atividades 

visando reforçar a importância do aleitamento materno e a introdução alimentar. Tal temática 

deteve como principal objetivo orientar e sanar dúvidas dessas mães, para tal, contou com 

representantes da saúde, considerando a parceria da Secretaria Municipal de Saúde e a 

Secretaria de Assistência Social. 

 

 

Setembro 

 

1. Capacitação Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos em Tempos de 

Pandemia 

 

Diante da pandemia da Covid – 19 tornaram-se necessário reformular as atividades 

realizadas nos equipamentos socioassistenciais, diante disso, visando dar continuidade aos 

Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) o Centro de Referência e 

Assistência Social Vila Salutaris participou de uma capacitação realizada, onde foi possível 

encontrar um norte na condução dos grupos com novas alternativas a serem propostas para o 

desenvolvimento das ações. 

Realça-se, portanto, a necessidade de manter os grupos funcionando respeitando todas 

as medidas de segurança, propondo como possibilidade a realização de entregas de kits nas 

residências, com trabalhos manuais e didáticos estimulando que estes usuários da política sigam 

com as ações e mantenham o vínculo com o equipamento. 



36 
 

 

2. Campanha Setembro Amarelo – Prevenção ao Suicídio 

 

O Centro de Referência de Assistência Social Vila Salutaris aderindo à campanha 

Setembro Amarelo de prevenção ao Suicídio entrega mensagens de sensibilização para o 

cuidado em saúde mental aos seus usuários, realizando uma orientação breve sobre o assunto. 

Sabe-se que o suicídio acaba sendo considerado pelo sujeito que se encontra em intenso 

sofrimento psíquico como uma “saída” frente à tamanha angústia. Por isso, estar atento ao 

sofrimento do outro, estar sensível aos pedidos de ajuda e fortalecer ações de orientação e 

incentivo à psicoterapia e acompanhamento em saúde mental são fundamentais. 
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Outubro 

 

1. Retorno do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) – Terceira 

Idade Viva 

 

O retorno das atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

Terceira Idade Viva conformou-se enquanto um momento de boas-vindas aos idosos, procedido 

de uma dinâmica que abordou a temática da emergência em saúde causada pela Pandemia de 

Covid – 19, discutindo questões pertinentes a saúde mental desses idosos e as alternativas e 

medidas encontradas e realizadas por estes em seu cotidiano de vida. 

Como proposta para ocupar o tempo desses idosos em suas casas, propomos a 

elaboração de uma guirlanda primaveril, entregando um kit para cada um desses idosos, 

contendo todo o material necessário para a confecção e explicações sobre o passo a passo. 

Por fim, oferecemos a estas um café da manhã e uma lembrancinha confeccionada pelas 

crianças da Casa de Acolhimento do município. 
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2. Oficina de Culinária do Centro de Convivência e Capacitação Profissional – Bolo de 

Pote Salgado 

  

Com o objetivo de estimular as famílias acompanhadas a obterem capacitação 

profissional foi administrado o curso Cozinhas Mil, com a realização de quatro encontros 

semanais no Centro de Convivência e Capacitação Profissional do município no mês de 

outubro, nesses encontros os alunos obtiveram acesso a aulas ministradas por confeiteiras de 

referência na cidade. 

As aulas oferecidas possibilitaram que os alunos aprendessem receitas fáceis, práticas e 

de baixo custo para que possam utilizar tais saberes como alternativa para obterem uma renda 

extra, através da venda destes produtos. 

Considerando a campanha outubro rosa, ainda foi realizado um espaço de fala alertando 

sobre o cuidado em saúde com intuito de prevenção ao câncer de mama. 
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3.  

 

 

 

 

 

 

3. Comemoração ao Dia 

das Crianças 

 

Em virtude da data 

comemorativa de 12 de 

outubro em homenagem ao dia das Crianças, o Centro 

de Referência de Assistência Social – Vila Salutaris promoveu a exposição de um mural 

alertando sobre os direitos das crianças, descritos no Estatuto da Criança e Adolescente e 

compromisso de toda a sociedade. Foram oferecidas ainda, para as crianças recepcionadas no 

equipamento diversas guloseimas em prol de promover um singelo agrado. 
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Novembro 

 

1. SCFV Terceira Idade Viva – Cooperação, Unidade e Vínculos Afetivos 

 

O II encontro do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS Vila 

Salutaris – Grupo Terceira Idade Viva, ocorreu no dia 11 de novembro de 2021. Além de 

oferecer um delicioso café, o CRAS proporcionou um espaço reflexivo através de uma dinâmica 

de grupo sobre a importância da cooperação, unidade e vínculos afetivos para uma maior 

qualidade de vida. 

Foram entregues kits de atividades lúdicas para que os idosos possam confeccionar suas 

peças artesanais em casa até o próximo encontro. 
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2. Manhã no Parque do SCFV Terceira Idade Viva – Secretaria de Assistência Social e 

Secretaria de Saúde 

 

No dia 16 de novembro de 2021 foi realizado no Parque Salutaris uma ação conjunta 

entre as Secretarias Municipais de Saúde e de Assistência Social e Direitos Humanos. 

O encontro foi marcado pela realização de atividades físicas, teste de glicemia e aferição 

de pressão arterial, teste de hepatite B, prevenção de diabetes e câncer e orientação nutricional 

pela Secretaria de Saúde. Já a Secretaria de Assistência Social realizou uma dinâmica com o 

grupo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Terceira Idade Viva do CRAS 

Vila Salutaris e CRAS Centro, trabalhando a troca de experiências, histórias de vida e vínculos 

afetivos familiares e sociais. Aos idosos, foi disponibilizado ainda a entrega da caderneta do 

Idoso e um delicioso lanche coletivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Retorno do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) – Integrar 
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O Centro de Referência de Assistência Social – Vila Salutaris iniciou nesta semana do 

dia 23 de novembro de 2021 a entrega dos Kits de atividades recreativas e de lanches para as 

crianças integrantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Integrar. 

O Serviço é ofertado às famílias acompanhadas e referenciadas na unidade, organizados 

em grupos etários. Possui como intuito ofertar experiências que favoreçam o desenvolvimento 

através de meios lúdicos, reforço a interação dentro do ambiente familiar e a socialização social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Retorno do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) – Novos 

Caminhos 

 

O Centro de Referência de Assistência Social Vila Salutaris iniciou neste mês de 

novembro a entrega dos Kits de atividades lúdicas e de lanches individuais para os adolescentes 

e jovens participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Novos 

Caminhos. 
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Considerando a importância da data, nesse último mês foram trabalhadas questões 

pertinentes quanto ao Dia Nacional da Consciência Negra, com um resgate histórico e cultural 

de todo processo de luta e resistência da população negra. 

O Serviço é ofertado às famílias acompanhadas e referenciadas na unidade e 

beneficiárias de programas sociais. Possui como intuito principal ofertar experiências que 

estimulem a convivência social, participação na sociedade, e a permanecia escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dezembro 

1. Encerramento das Atividades: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

Terceira Idade Viva 

 

Marcando o encerramento das atividades com o Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos Terceira Idade Viva no presente ano de 2021, foi realizado um 

encontro na manhã do dia 7 de dezembro de 2021 no Teatro Municipal Mariano Aranha. 



44 
 

A abertura do encontro contou com a apresentação do grupo de dança cigana do 

município da idosa participante do SCFV Terceira Idade Viva, Dona Landa. 

Para prestigiar o grupo presente, contamos com a presença de Rafael Brito, 

administrador formado na UFRRJ, formando em administração pública pela UFF e especialista 

em Planejamento e Gestão Estratégica de Pessoas, dispondo a apresentação de uma palestra 

sobre Planejamento Estratégico Financeiro e Orçamento na Melhor Idade. A palestra objetivou 

fornecer caminhos e estratégias a serem adotadas pelos idosos para gerir melhor os seus ganhos 

financeiros. 

Foram expostos também os trabalhos artesanais confeccionados pelos idosos, para além 

foi ofertado um delicioso café da manhã e a entrega de uma lembrancinha natalina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Encerramento das Atividades: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

Integrar e Novos Caminhos 

Com vistas a finalizar as atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos Integrar e Novos Caminhos, foram realizadas entregas de lanches individuais e uma 

deliciosa sobremesa às crianças e adolescentes participantes do grupo. Através deste, foi 

possível levar uma mensagem natalina a estas famílias, realçando a importância destes para o 

Centro de Referência de Assistência Social Vila Salutaris e de todos os envolvidos. 

Consideramos também, a fim de manter os vínculos construídos, alertar para o retorno 

das atividades no próximo ano, sendo ainda estabelecido perante planejamento e posteriores 

contatos se permanecerão de forma remota ou mesmo, presencialmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Natal Solidário: Sebollas e Sardoal 

Com vistas a levar às famílias moradoras de zonas rurais, o Centro de Referência e 

Assistência Social Vila Salutaris em conjunto a Secretaria Municipal de Assistência Social e 
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Direitos Humanos, disponibilizando também equipe, uniram forças para que o Natal solidário 

fosse realizado no distrito de Sebollas. 

Para tal, foram ofertados lanches individuais, composto por refrigerantes, pipocas doces 

e salgadas, assim como, um momento especial na entrega de brinquedos às crianças pelo Papai 

Noel, como bonecas, carrinhos e kits de cabelo. Foi possível também, que estas crianças 

tivessem a oportunidade de tirarem fotos ao lado do bom velhinho e se divertissem em uma 

manhã mágica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Natal Solidário: Sardoal 

 

 

Objetivando dar continuidade nas ações do Natal Solidário na área rural, foi o momento 

de oferecer um pouco de alegria às famílias moradoras do bairro Sardoal. A ação contou com 

o apoio da equipe do próprio equipamento, também da Secretaria Municipal de Assistência 
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Social e Direitos Humanos, assim como, da Secretaria de Saúde, por meio do espaço 

disponibilizado pela Unidade Básica de Saúde. Unindo forças para que o Natal solidário fosse 

realizado. 

Para tal, foram ofertados lanches individuais, composto por refrigerantes, pipocas doces 

e salgadas, assim como, um momento especial na entrega de brinquedos às crianças pelo Papai 

Noel, como bonecas, carrinhos e kits de cabelo. Foi possível também, que estas crianças 

tivessem a oportunidade de tirarem fotos ao lado do bom velhinho e se divertissem em um pula-

pula disponibilizado para estes em uma satisfatória manhã. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 EQUIPE DO CRAS VILA SALUTARIS 

 

Findamos o ano de 2021 com a equipe relacionada abaixo: 

 

CARGO PROFISSIONAL 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

VÍNCULO 

Coordenadora Paola Paula Braga da Silva 40 horas Comissionado  

Assistente social Paula Silveira Rodrigues Falci 40 horas Efetivo 
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Psicóloga Débora Amaral Tavares 20 horas Efetivo 

Psicóloga Bruna Marçal Spada 20 horas Efetivo 

Auxiliar de Serviços 

Gerais 
Sabrina de Oliveira Leal 40 horas Efetivo 

Recepcionista Dalila da Silva Almeida 40 horas Contrato 

Orientadora Social Jéssica de Jesus Ribeiro 40 horas Comissionado 

Entrevistador e 

Digitador (Cadúnico) 

Daniel Serdeira de 

Vasconcelos Alves 
40 horas Efetivo 

Estagiária Vivian Fonseca Corrêa 30 horas Estágio 

 

2.8  ATUAÇÃO DO CRAS NA PANDEMIA 

As medidas tomadas pela equipe seguem as orientações da Organização Mundial de 

Saúde (OMS) de evitar aglomerações, capazes de disseminar o novo Coronavírus. Nesse 

contexto foi necessário assegurar aos usuários e aos seus familiares o acesso às informações 

preventivas à COVID-19 e aos benefícios socioassistenciais.Os profissionais que exerceram os 

atendimentos ao público utilizaram máscaras, álcool em gel, aferição da temperatura e medidas 

de distanciamento social, além de estarem todos vacinados. 

Dentre as demandas mais recorrentes destaca-se a solicitação de benefício eventual 

(cesta básica), Levantamento habitacional e os atendimentos referentes ao INSS. A implantação 

dos serviços digitais do INSS, fez com que a população buscasse cada vez mais os serviços do 

CRAS, ocasionando um aumento significativo de demandas do INSS. O público que mais 

necessita do BPC são pessoas idosas e com deficiência em situação de extrema pobreza que, 

por sua vez,possuem menos acessibilidade e não sabem usar as tecnologias de comunicação, 

além de não possuírem recursos financeiros para ter acesso ao aparelho celular ou computador 

com internet.  

Com o fechamento das Agências do INSS no município de Paraíba do Sul e Três Riosem 

meio à pandemia por COVID-19, a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos 

disponibilizou o carro para que levássemos 09 usuários na agência de Petrópolis para avaliação 

social.  

A Equipe do CRAS Vila Salutaris realizou o requerimento e acompanhou 78 usuários 

para acesso ao BPC. Porém, com a redução da equipe técnica do CRAS e a falta de recursos 

tecnológicos a equipe não consegue mais dar esse suporte para a população. 

Em relação ao Levantamento Habitacional, foram realizadas fichas cadastrais para 

posterior avaliação das casas populares, destinadas aquelas famílias que não possuem imóveis 
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próprios ou que se encontram em situação de risco.O que ocasionou uma grande busca por 

atendimentos na unidade, gerando um volume de fichas novas, até mesmo de famílias que não 

se enquadram no perfil estipulado. 

Tendo em vista a situação emergencial da pandemia, novas famílias recorreram à 

unidade em busca de cesta básica, famílias que em outro momento não estariam no perfil para 

o recebimento deste benefício eventual, fazendo com que a equipe estabelecesse novos critérios 

para a concessão da mesma, a fim de minimizar os efeitos sociais enfrentados pela população 

Sul - Paraibana. 

 

2.9 DESAFIOS ENFRENTADOS EM 2021 

 

O maior desafio encontrado pela equipe do CRAS Vila Salutaris diz respeito à estrutura 

física do equipamento. Considerando que no dia 31 de maio de 2021, esta Unidade precisou ser 

realocada em caráter de urgência para o Núcleo Municipal de Educação Especial (NUMEES), 

devido aos danos causados pela forte chuva do dia 30 de maio de 2021, que comprometeram a 

estrutura física do imóvel, além de perdas em equipamentos e documentos.  

Em 30 de julho de 2021 o CRAS mudou-se para um imóvel alugado, situado à Avenida 

Randolfo Pena, 1.423, Jatobá. Este imóvel possui 1 varanda, 4 salas (sendo: 1 para o setor do 

Cadastro Único, 1 para coordenação e 2 para atendimentos), 1 cozinha, 2 banheiros e 1 espaço 

para as oficinas. A unidade em tempos chuvosos fica muito vulnerável, o espaço utilizado para 

recepção não é fechado, fazendo com que a chuva adentre, além disso, o imóvel possui vários 

pontos de goteiras, principalmente na área que deveria ser utilizada como oficina, 

impossibilitando que o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV aconteça 

presencialmente. Devido às condições insalubres dessa área, os materiais utilizados no SCFV 

foram remanejados para uma sala no NUMEES. 

A estrutura física e as instalações da unidade encontram-se insuficientes para execução 

do trabalho. Aponto ainda como pontos sensíveis a oferta de acessibilidade aos usuários e a 

garantia de sigilo nos atendimentos realizados pela equipe técnica, conforme previsto na 

Legislação que regulamenta a oferta de serviços de Assistência Social. Para promover uma 

acolhida adequada e escuta qualificada, o ambiente físico do CRAS deve ser acolhedor e 

assegurar espaços para a realização de atendimentos familiar, individual e em grupo. Para além, 

reafirmo ainda a necessidade de identificação para o equipamento conforme as orientações 

técnicas. 
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2.10 CONCLUSÃO 

Considerando o exposto, ressalto que, foram realizados vários contatos com a 

imobiliária, pedindo que enviassem alguém para os reparos necessários, porém, nunca 

atenderam as solicitações.  O CRAS já foi atendido diversas vezes pela equipe da Secretária de 

Obras, entretanto, o imóvel necessita de reparos que compete à imobiliária, pelo fato que o 

mesmo já se encontrava com o telhado danificado, fato esse que só foi possível detectar após a 

chuva. Também já busquei outros imóveis no território de abrangência do CRAS para locação 

e não obtive sucesso. 

Entretanto, mesmo com todas as dificuldades mencionadas, destaca-se o 

comprometimento de toda a equipe do equipamento para que o trabalho possa ser desenvolvido 

na primazia da qualidade e na viabilização do direito da população atendida. Nesse sentido, o 

CRAS Vila Salutaris segue capacitando e realizando reuniões interdisciplinares e intersetoriais, 

em constante desenvolvimento ao longo do presente ano. Cabe-nos também mencionar e propor 

devida ênfase as estratégias e planejamentos que estão sendo realizados para que o Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), assim como o Serviço de Proteção e 

Atendimento Integral à Família (PAIF) sejam ofertados de forma pontual e em um ambiente 

seguro, acolhedor e com o espaço necessário. 

Diante de tais circunstâncias faz-se necessário refletir sobre a possibilidade de 

construção da unidade do CRAS Vila Salutaris, que disponha dos espaços essenciais para o 

desenvolvimento das suas atividades. 

 

3. CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS CENTRO  

 
Centro de Referência da Assistência Social – CRAS Centro 

Endereço: Marechal Castelo Branco, 940 Centro, Paraíba do Sul - RJ 

Tel/Fax: (24) 2263-1149 

Período de Execução: 2021 

Coordenadoras: Rafaela Bastos   

Gestora: Elaine Cristina Arruda Aguiar   

Gestão: Básica 

Porte do Município: Pequeno Porte II 

E-mail: crasparaibadosul@gmail.com 

 

 
3.1 APRESENTAÇÃO: 
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Este documento pretende apresentar à Secretaria Municipal de Assistência Social e 

Direitos Humanos as atividades desenvolvidas no ano de 2021 no Centro de Referência da 

Assistência Social – CRAS Centro. Pretende-se ainda destacar os avanços e elencar os desafios 

que permeiam a Assistência Social em nosso município, além de expor as alternativas 

encontradas para executar os serviços em um ano de pandemia. 

O CRAS Centro está localizado à Avenida Marechal Castelo Branco, 940 Centro – 

Paraíba do Sul, espaço esse, de oferta dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos e do Programa de Atenção Integral à Família – PAIF. 

O Centro de Referência da Assistência Social caracteriza-se como um equipamento de 

Proteção Social Básica da Assistência Social, de âmbito Público Estatal descentralizado, é, 

portanto, a principal porta de entrada aos serviços da Assistência Social, no seu território de 

abrangência com base no Sistema Único de Assistência Social (SUAS). 

Os serviços ofertados detêm caráter preventivo e protetivo, com o objetivo previsto de 

prevenção de situações de vulnerabilidades e riscos sociais, estimulando o desenvolvimento de 

potencialidades e fortalecendo os vínculos familiares e comunitários. 

Para tal, dispõem de serviços e benefícios na promoção do bem-estar e proteção as 

famílias, crianças, adolescentes, pessoas com deficiência e idosos. Tais serviços desenvolvem-

se, por sua vez, de forma planejada e de acordo com as demandas da população atendida em 

sua unidade de referenciamento, sendo estes em conformidade a Tipificação Nacional dos 

Serviços Socioassistenciais, considerando como prioridade o Serviço de Proteção e 

Atendimento Integral a Família (PAIF) e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos (SCFV). 

 Os serviços são operacionalizados por meio de grupos, atendimentos individuais e 

coletivos, visitas domiciliares, entre outras modalidades de ações visando fortalecer os vínculos 

familiares e comunitários.  Ressalta-se que as atividades propostas no CRAS visam fortalecer 

o SUAS, assim como a Política de Assistência Social em nosso município. 

 Fazem parte do território de abrangência do CRAS Centro os seguintes bairros: 

 

• Barão de Angra; 

• Brejal; 

• Brocotó; 

• Centro; 

• Cerâmica D'Ângelo; 
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• Eldorado; 

• Engenheiro Carvalhaes; 

• Ladeira Curupaiti; 

• Ladeira do Rosário; 

• Lavapés; 

• Liberdade; 

• Limoeiro; 

• Morro do Cemitério; 

• Morro do Volante; 

• Palestina. 

• Palhas; 

• Parque Morone; 

• Ponte Preta; 

• Portal do Sol; 

• Santa Josefa; 

• Vieira Cortez. 

 

 Findamos o ano com 2.733 famílias referenciadas e foram realizados 4.602 

atendimentos, sendo feitas algumas das seguintes ações nos mesmos: 

Famílias encaminhadas para inclusão no Cadastro Único: 109 

Famílias encaminhadas para atualização cadastral no Cadastro Único: 253 

Indivíduos encaminhados para acesso ao BPC: 79 

Famílias encaminhadas para o CREAS: 18 

Visitas domiciliares realizadas: 2.168 

Auxílios-Natalidade Concedidos: 7 

Auxílios- Funeral Concedidos: 11 

Benefícios Eventuais Concedidos (Cesta Básica): 2.168  

 Ressalta-se que em nossos atendimentos tem-se uma escuta qualificada, visando atender 

nosso usuário em sua totalidade e encaminhando o mesmo para os setores responsáveis pelas 

suas reais demandas. 

 Ofertamos os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV: 

• Terceira Idade Viva, atendendo usuários com 60 anos ou mais,  

• Novos Caminhos, atendendo usuário de 15 a 17 anos,  
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• Integrar, atendendo usuário de 11 a 15 anos. 

Durante o ano de 2021 tivemos 313 famílias no acompanhamento do PAIF, e foram 

realizadas várias intervenções com essas famílias, reconhecendo a matricialidade familiar e à 

necessidade de atendê-las em seus territórios. 

 

3.2 EQUIPE DO CRAS CENTRO 

 

CARGO PROFISSIONAL CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

VÍNCULO 

Assistente Social Fernanda Werneck de Souza 20 horas Estatutário 

Assistente Social Tatianna Rodrigues 20 horas Estatutário 

Psicóloga Luciana Gonçalves Mendes 20 horas Estatutário 

Psicóloga Nayara dos Santos Casemiro 20 horas Estatutário 

Coordenadora Rafaela Bastos 40 horas Comissionado 

Auxiliar de 

Serviços Gerais 

Joceli dos Santos 40 horas Estatutário 

Auxiliar 

Administrativo 

Angélica Carpinter 40 horas Estatutário 

Estagiário ensino 

médio  

Brenda Stephany 20 horas Contrato CIEE 

Orientadora 

Social 

Thainá Guadelupe 40 horas Comissionado 

 

3.3 ATIVIDADES MENSAIS DESENVOLVIDAS 

 

 

 

MÊS DE 

REFERÊNCIA 

ATIVIDADES 

 

JANEIRO 

1.Reunião de Equipe 

2. Reunião do Conselho Municipal de Assistência Social de 
Paraíba do Sul 

 

 

FEVEREIRO 

1. Levantamento Habitacional Bairro Eldorado 

2.Reunião da Coordenação Socioassistencial Básica 
 

3. Reunião intersetorial entre representantes da saúde mental no 
município e equipe dos Centros de Referência de Assistência Social Vila 
Salutáris e  Centro. 

MARÇO 1.Entrega de kits de alimentação 
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2. Ação Social no Bairro Eldorado 

ABRIL 1. Reunião do Conselho Municipal de Assistência Social de 
Paraíba do Sul 

 

MAIO 

1. Reunião com equipe da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente 

2. Entrega de Kit Natalidade 

JUNHO 1. Entrega de kits de alimentação 

JULHO 1. Capacitação Benefício de Prestação Continuada (BPC) na 
Escola 

2. Pré Conferência Municipal de Assistência Social 

3. XII Conferência Municipal de Assistência Social 

AGOSTO 1. Encontro do “Agosto Dourado” 

SETEMBRO 1. Capacitação Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos em Tempos de Pandemia 

2. Campanha Setembro Amarelo – Prevenção ao Suicídio 

OUTUBRO 1. Retorno das Atividades Presenciais do SCFV 3° Idade Viva 

Entrega dos Kits do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos (SCFV)  Integrar 

 

2. Oficina de Culinária do Centro de Convivência e Capacitação 

Profissional 
 

3. Campanha Outubro Rosa 
 

NOVEMBRO 1. Ação Novembro Azul 

 

2. Consciência Negra 

DEZEMBRO 1. Segundo encontro do Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos Terceira Idade Viva. 

 

JANEIRO 

REUNIÃO COM A EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

CRAS CENTRO. 

A realização de reuniões entre a equipe técnica e demais integrantes do quadro de 

funcionários do equipamento socioassistencial favorece a interlocução entre todos os 

envolvidos, nesse meio se fortalecem os laços e reforça-se o comprometimento de todos os 

envolvidos para o melhor desenvolvimento das ações, na primazia de prestação de um 
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atendimento de qualidade aos usuários da política de Assistência Social. Através desta é 

possível traçar ações e construir em conjunto novas estratégias de âmbito geral dentro do 

equipamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEVEREIRO 

LEVANTAMENTO HABITACIONAL BAIRRO ELDORADO. 

O Centro de Referência de Assistência Social CRAS Centro, conjuntamente a 

Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, considerando que  a 

questão habitacional é de suma importância realizou um levantamento habitacional no 

Bairro Eldorado, visando identificar o perfil do grupo que necessita de habitação, bem 

como a estrutura dos imóveis existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIÃO DA COORDENAÇÃO SOCIOASSISTENCIAL BÁSICA. 
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Em prol de aprimorar as ações no âmbito da coordenação socioassistencial básica do 

município, as reuniões tornam-se um meio fundamental, nesse sentido, as coordenadoras dos 

Centros de Referência de Assistência Social Vila Salutáris e Centro, reuniram-se a 

coordenadora do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), como também a coordenadora 

do Cadastro Único, importantíssimo meio de inserção de famílias em pobreza e extrema 

pobreza aos benefícios disponibilizados pelo Governo Federal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIÃO INTERSETORIAL ENTRE REPRESENTANTES DA SAÚDE MENTAL NO 

MUNICÍPIO E EQUIPE DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

VILA SALUTÁRIS E CENTRO.  

As equipes dos Centros de Referência de Assistência Social reuniram-se as equipes de 

saúde  mental do município, compostas pelo Centro de Atenção Psicossocial I e AD, com o 

objetivo de discutir alternativas para os desafios apresentados e elencar estratégias para o bom 

funcionamento da rede, perante um contexto de pandemia, o que se condiciona como um 

percalço no eixo da saúde mental, diante as exigências desse público. Para tal, discutiram-se 

meios para o fortalecimento das ações e novas medidas a serem realizadas em prol da 

população. 

MARÇO 

ENTREGA KIT ALIMENTAÇÃO 
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Com o intuito de garantir o alimento a população nesse dificil período de pandemia, 

aconteceu através da Secretaria de Assistência Socila e Direitos Humanos a entrega de cestas 

básicas às famílias cadastradas nas unidades do CRAS, os Benefícios Eventuais são uma 

medida de proteção social de natureza temporária. Têm o intuito de prevenir e promover o 

enfrentamento de situações provisórias que possam fragilizar o indivíduo e sua família, 

evitando o agravamento de situações de vulnerabilidade.  

 

 

 

 

 

 

AÇÃO SOCIAL NO BAIRRO ELDORADO 

Aconteceu no mês de Março uma ação social no bairro Eldorado, através da Secretaria 

Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, foram feitas orientações sobre 

documentação, Programa Bolsa Família além de ofertar nesse dia serviços de beleza, como 

cortes de cabelo e design de sobrancelhas a ação aconteceu através de parcerias com profissinais 

da área. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABRIL 

 

REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PARAÍBA DO 

SUL 
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Visando dar prosseguimento as principais deliberações abordadas no eixo do Conselho, 

as reuniões seguiram ocorrendo, estimulando o fortalecimento da Política de Assistência Social. 

MAIO. 

ENTREGA DE KIT NATALIDADE 

 O kit Natalidade, garante a distribuição de enxovais para bebês, é um benefício ofertado 

pela secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, através do Centro de 

Referência de Assistência Social (CRAS).  O benefício é concedido as gestantes referenciadas 

e acompanhadas pelo CRAS Centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNHO 

 

ENTREGA DE KIT ALIMENTAÇÃO 

Dando continuidade a garantia de alimentação a população foram entregues kits de 

frutas e legumes uma iniciativa da Secretária Municipal de Assistência social e Direitos 

Humanos em parceria com o comércio local,foram atendidas familias referenciadas e 

acompanhadas pelo Centro de Referência de Assistência social CRAS Centro. 
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JULHO 

CAPACITAÇÃO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC) NA ESCOLA  

O processo de aprendizagem continuada é imprescindível a todos envolvidos no 

desenvolvimento e aprimoramento do trabalho no município, quanto a isso, o coordenação e 

um técnico de referência do Centro de Referência de Assistência Social CRAS Centro pode 

participar da Capacitação sobre o Benefício de Prestação Continuada (BPC) na escola, um 

importante programa de acompanhamento no acesso e permanência de pessoas com deficiência 

nas escolas. 

 

 

AGOSTO 

 

ENCONTROS DO “AGOSTO DOURADO” 

 

O mês de agosto no município foi direcionado as gestantes e puérperas  beneficiárias do 

Bolsa Família, através de rodas de conversa  foi possível atingir o objetivo de trazer a tona a 

importância do aleitamento materno e também a introdução alimentar, sendo possível abordar 

esses assuntos de forma mais clara, permitindo sanar as dúvidas das mamães, além de 

esclarecer duvidas referentes aos benefícios do programa Bolsa Família, contou com 

representantes da saúde, considerando a parceria da Secretaria Municipal de Saúde e a 

Secretaria de Assistência Social. 
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1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL (CCP) 

 

Foi inaugurado o Centro de Capacitação Profissional Severiano Corrêa Tavares em parceria 

com a FIRJAN- CCP no bairro Liberdade território de abrangência do CRAS Centro com o objetivo de 

oferecer mais oportunidades de qualificação profissional à população. A Secretaria Municipal de 

Assistência Social e Direitos Humanos é a responsável pelo espaço, assim como pelas atividades 

desempenhadas. 

Inicialmente foram ofertadas 60 vagas gratuitas, entre as turmas de Auxiliar de Operações em 

Logística, Assistente Administrativo e Eletricista Predial. 
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SETEMBRO 

CAPACITAÇÃO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 

EM TEMPOS DE PANDEMIA 

Considerando o momento delicado que estamos vivendo, em virtude da COVID-19, 

estamos sendo obrigados a reinventar o nosso cotidiano. Assim também é com as ações 

desenvolvidas pelos CRAS – Centro de Referência de Assistência Social. As atividades em 

grupo, principal modalidade de atendimento do SCFV – Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos estão suspensas por tempo indeterminado. Precisamos evitar 

aglomerações, cuidar de si e do outro. Diante de tal cenário e visando dar continuidade ao 

SCFV, a equipe do CRAS Centro participou de uma oficina de Apoio Técnico sobre o Serviço 

de Convivência e Fortalecimento de Vínculos no Contexto de Pandemia da COVID-19, o que 

norteou a equipe para encontrar novas alternativas para conduzir os grupos e estes usuários não 

perca o vínculo com o equipamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPANHA SETEMBRO AMARELO – PREVENÇÃO AO SUICÍDIO 
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O Centro de Referência de Assistência Social CRAS Centro aderindo à campanha Setembro Amarelo 

de prevenção ao Suicídio entregou mensagens de sensibilização para o cuidado em saúde mental aos seus 

usuários, realizando uma orientação breve sobre o assunto. 

Sabe-se que o suicídio acaba sendo considerado pelo sujeito que se encontra em intenso sofrimento 

psíquico como uma “saída” frente à tamanha angústia. Por isso, estar atento ao sofrimento do outro, estar 

sensível aos pedidos de ajuda e fortalecer ações de orientação e incentivo à psicoterapia e acompanhamento 

em saúde mental são fundamentais. 

 

 

 

OUTUBRO 

RETORNO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS DO SCFV 3° IDADE VIVA 

 

Assim como as escolas,os grupos do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos) estão retornando ao caráter presencial, de forma gradativa, respeitando o plano de 

retornada das atividades presenciais, o qual estabelece todo o regramento sanitário para 

tal.Iniciando a comemoração do Mês do Idoso, o CRAS Centro retornou as atividades do SCFV 

Terceira Idade Viva, esse retorno foi dividido em dois dias, como forma de manter o 

distanciamento social. Foi ofertado um delicioso café da manhã aos idosos, além de uma roda 

de conversa onde cada um pode falar um pouco de como foi esse tempo em que permaneceram 
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distantes devido à pandemia. Foram entregues materiais para que pudessem estar realizando a 

confecção de uma guirlanda de primavera. 

 

 

             

 

 

 

 

 

OFICINA DE CULINÁRIA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E CAPACITAÇÃO 

PROFISSIONAL 
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No mês de Outubro tivemos o inicio da oficina de culinária para usuários dos Centros 

de Referência da Assistência Social – CRAS Centro e CRAS Vila Salutaris promovida pela 

Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos em parceria com o supermercado Bramil. 

O Projeto visa promover trabalho e renda para famílias em vulnerabilidade social, 

empoderamento feminino, inclusão das famílias no mercado de trabalho e incentivar o 

empreendedorismo. A primeira oficina foi conduzida pela culinarista Mariah Almeida, os 

alunos tiveram a oportunidade de aprenderem a fazer torta salgada no pote. A próxima oficina 

será com a confeitaria Giu Ribeiro, que ensinará a fazer massas e recheio para bolos. O Projeto 

Cozinha Mil aconteceu no Centro de Convivência e Capacitação Profissional no bairro 

Liberdade.  
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 CAMPANHA OUTUBRO ROSA 

O Centro de Referência da Assistência Social CRAS Centro realizou uma ação de 

Conscientização do "Outubro Rosa", com os alunos da Oficina de Culinária Mil. A ação teve o 

intuito de alertar as mulheres sobre a importância de realizar o autoexame e exame de prevenção 

ao câncer de mama. Falamos sobre como é importante à prevenção contra o câncer de mama. 

As alunas receberam orientações de como se proteger e cuidar contra a doença.  O câncer de 

mama é o tipo mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil. Ele responde por cerca de 

28% dos casos novos a cada ano. 

 

 

 
 

 
 

 

 

ENTREGA DOS KITS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE 

VÍNCULOS (SCFV) INTEGRAR 
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O serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos tem como objetivo fortalecer as relações 

familiares e comunitárias, além de promover a integração e a troca de experiências entre os participantes, 

valorizando o sentido de vida coletiva, pensando em uma forma de dar continuidade aos serviços no 

atual contexto de pandemia e almejando o retorno presencial do serviço o CRAS Centro desenvolveu 

um jogo de tabuleiro que foi entregue as Crianças e Adolescentes dos grupos Integrar e Novos 

Caminhos, como forma de boas vindas e de comemoração ao mês da Criança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVEMBRO 

AÇÃO NOVEMBRO AZUL 

 Foi realizada uma ação de conscientização do Novembro Azul no Centro de Convivência e 

Capacitação Profissional (CCP) no Bairro Liberdade. A equipe distribuiu panfleto informativo sobre o tema 

e orientou os alunos sobre a importância do diagnóstico precoce para o sucesso do tratamento, ações como 

essas são essenciais para quebrar os tabus que ainda existem sobre o exame de próstata: “Muitos homens 

não procuram atendimento médico, principalmente quando falamos de um Urologista. É importante que 

eles percebam que a possibilidade do câncer é real, mas que um diagnóstico precoce faz toda a diferença 

na hora do tratamento”. 
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CONSCIÊNCIA NEGRA 

 

O Dia da Consciência Negra é comemorado em 20 de novembro, e marca a data da 

morte de Zumbi dos Palmares. O tema faz parte do cotidiano dos equipamentos e tem como 

objetivos fortalecer, ampliar e valorizar a cultura africana, reconhecendo e conferindo 

significado às identidades, As ações são trabalhos sociais que tem como perspectiva refletir as 

questões de raça e etnia, bem como fortalecer o empoderamento, a construção de identidades 

positivas, a valorização da diversidade, a participação social e a defesa coletiva da dignidade e 

dos direitos deste segmento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEZEMBRO 

 

SEGUNDO ENCONTRO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE 

VÍNCULOS TERCEIRA IDADE VIVA.  

Em Dezembro aconteceu o 2° Encontro do Grupo do Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos 3° Idade Viva do CRAS Centro. Na ocasião foi oferecido um 

delicioso café da manhã e um momento de reflexão através de uma dinâmica com massa de 
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modelar. A ideia era que cada participante modelasse uma memória ou o que estivesse sentindo 

no momento. Essa atividade além de trabalhar habilidades manuais, permite que imaginação, 

memória e linguagem sejam estimuladas, O Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos para pessoas idosas deve levar em consideração que a valorização das experiências 

vividas constituem formas privilegiadas de expressão e interação. Foram entregues kits de 

atividades lúdicas para que os idosos possam confeccionar em casa até o próximo encontro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 

FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS TERCEIRA IDADE VIVA. 

Marcando o encerramento das atividades com o Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos Terceira Idade Viva no presente ano de 2021, foi realizado um 

encontro na manhã do dia 7 de Dezembro de 2021 no Teatro Municipal Mariano Aranha. A 

abertura do encontro contou com a apresentação do grupo de dança cigana do município da 

idosa participante do SCFV Terceira Idade Viva, Dona Nanda. 
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Para prestigiar o grupo presente, contamos com a presença de Rafael Brito, 

administrador formado na UFRRJ, formando em administração pública pela UFF e especialista 

em Planejamento e Gestão Estratégica de Pessoas, dispondo a apresentação de uma palestra 

sobre Planejamento Estratégico Financeiro e Orçamento na Melhor Idade. A palestra objetivou 

fornecer caminhos e estratégias a serem adotadas pelos idosos para gerir melhor os seus ganhos 

financeiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREGA DOS KITS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE 

VÍNCULOS- SCFV NOVOS CAMINHOS E INTEGRAR 

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) integra o conjunto 

de serviços do SUAS, oferecendo à população que vivencia situações de vulnerabilidades 

sociais, novas oportunidades de reflexão acerca da realidade social, contribuindo dessa forma 

para a planejamento de estratégias e na construção de novos projetos de vida, para finalizar o 

presente ano serão entregues kits de atividades lúdicas e uma lembrança de Natal. 
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CONFECÇÃO E ENTREGA DOS KITS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 

FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV CORUJINHA (0 A 6 ANOS) 

 

As atividades desenvolvidas nas oficinas contribuem para a troca de culturas e vivências, 

promovendo o desenvolvimento do sentimento de pertença, identidade, fortalecimento dos 

vínculos familiares, bem como o incentivo de crianças ao convívio comunitário.  

Pensando nisso a equipe do CRAS Centro está estruturando o Grupo Corujinha para atender 

crianças de 0 a 6, compreendendo que o desenvolvimento de atividades para esse grupo, 

requer uma proposta criativa, lúdica e reflexiva, estimulando as interações sociais entre a 

criança e seu cuidador, além de se potencializar o desenvolvimento mental, socioemocional, 

físico e de linguagem. Nesse primeiro momento estará sendo entregues kits de atividades para 

as crianças e sendo feito o convite para as famílias estarem participando do grupo. 

 

 

3.4 AVANÇOS: 

Devemos considerar que no ano de 2021, como avanço tivemos a inauguração do Centro 
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de Convivência e Capacitação Profissional do bairro Liberdade, onde são ofertados cursos 

profissionalizantes de administração, hidráulica, elétrica e logística, capacitando em média 100 

alunos. Local esse onde também tivemos no mês de Outubro quatro encontros da Oficina de 

Culinária onde em média 35 pessoas puderam estar aprendendo técnicas de confeitaria e de 

produção de salgados e tortas.  

Outro avanço que tivemos foi o retorno que tivemos do SCFV (Serviço de Convivência 

e Fortalecimento de Vínculos) estamos retornando ao caráter presencial, de forma gradativa, 

respeitando o plano de retornada das atividades presenciais, o qual estabelece todo o regramento 

sanitário para tal. Iniciando a comemoração do Mês do Idoso, o CRAS Centro retornou as 

atividades do SCFV Terceira Idade Viva, esse retorno foi dividido em dois dias, como forma de 

manter o distanciamento social. Iniciamos com uma roda de conversa onde cada um pode falar 

um pouco de como foi esse tempo em que permaneceram distantes devido à pandemia.  

 

3.5 DESAFIOS: 

• Conseguir executar o SCFV durante a pandemia. A crise gerada pela pandemia de 

Covid-19 nos trouxe a possibilidade de repensarmos nosso trabalho com a população, 

nos fazendo pensar sobre a nossa atuação no antes, durante e no depois da pandemia. 

Nos SCFV nos perguntamos como garantir os objetivos do serviço num formato à 

distância.  

• Crescente demanda da população por serviços e benefícios, foi possível observar 

um aumento significativo na procura por serviços e benefícios, no último ano. O 

número de pessoas que agora precisam de benefícios temporários, como no caso das 

cestas básicas, aumentou de forma significativa na pandemia, muito por conta do 

desemprego e da queda de renda dos trabalhadores informais, o que trouxe dificuldades 

no planejamento e na execução dos serviços, visto que a equipe técnica se manteve 

atendendo crescente demanda espontânea. 

• Trabalhar com a intersetorialidade, com a pandemia, se tornou evidente a 

necessidade de as políticas trabalharem de forma intersetorial, entretanto algumas 

políticas se mantêm no formato setorizado, o que dificulta ações que resolvam os 

problemas em sua totalidade.  

Ressalta-se que possuímos outras dificuldades ao operacionalizar a política municipal de 

Assistência Social, porém os desafios acima listados, atualmente precisam ser priorizados pelo 

município. 

    

https://blog.portabilis.com.br/o-papel-do-assistente-social-na-saude-publica/
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4. CADASTRO ÚNICO/ AUXÍLIO BRASIL 

Endereços:  

• Marechal Castelo Branco, 940 - Centro, Paraíba do Sul – RJ (CRAS Centro) 

• Avenida Randolpho Penna, nº 1423 - Jatobá, Paraíba do Sul – RJ (CRAS Vila Salutaris) 

Tel: (24) 2263-3867 / (24) 2263 - 1199 

Período de Execução: 2021 

Coordenadoras: Mylena Esteves Ramos Alvin 

Gestão: Básica 

Porte do Município: Pequeno Porte II 

Atendimento: Segunda à sexta de 8h às 17h 

E-mail: pbfparaibadosul@gmail.com 

 
4.1 APRESENTAÇÃO: 

  

 

 Este documento detém enquanto objetivo, apresentar às atividades desenvolvidas ao 

longo do ano de 2021 pelo setor do Cadastro Único, em conjunto à Secretaria Municipal de 

Assistência Social e Direitos Humanos de Paraíba do Sul. 

 O cadastro único se configura enquanto um mecanismo primordial na identificação e na 

promoção do acesso aos programas e benefícios do Governo Federal, para tal, torna-se possível 

que pessoas e famílias sejam cadastradas na base de dados, por meio de entrevistas sociais 

realizadas nos Centro de Referência de Assistência Social do município. Em relação a isso, o 

setor do Cadastro Único está divido em dois endereços, respectivamente, CRAS Centro, 

Avenida Marechal Castelo Branco, nº 940 - Centro e no CRAS Vila Salutaris, Avenida 

Randolpho Penna, nº 1423 - Jatobá, Paraíba do Sul - RJ. Cada setor do cadastro único é dividido 

territorialmente, em atendimento aos beneficiários por área de cobertura de seu respectivo 

CRAS. 

 Os serviços são operacionalizados por dois digitadores e entrevistadores, que realizam: 

• Atendimentos individuais; 

• Operacionalização de Bases de Dados do Governo Federal; 

• Visitas domiciliares; 

• Atendimentos Telefônicos; 

• Elaboração de Planilhas de Controle; 

• Encaminhamentos a rede. 
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 Durante o ano de 2021, o Cadastro Único atendeu todos os bairros do município, sendo 

estes distribuídos da seguinte maneira: 

• Cadastro Único – CRAS Centro: Eldorado, Liberdade, Limoeiro, Brejal, Barão de 

Angra, Centro, Rua das Palhas, Cerâmica, Palestina, Morro do Cemitério, Curupaity, 

Morro do Volante, Lava-Pés, Parque Morone, Santa Josefa, Vieira Cortez. 

 

• Cadastro Único – CRAS Vila Salutaris: Grama, Jatobá, Grotão, Bela Vista, Amapá, 

Barrinha, Parque Niágara, Vila Salutaris, Santo Antônio, Caminho de Dentro, Fernandó, 

Queima Sangue, Marrecas, Retiro, Inconfidência, Sebollas, Membeca, Fagundes, 

Sardoal, Passa Tempo, Rio Manso, Sertão do Calixto, Werneck, Cavaru, Inema, Jathay 

e Matozinhos. 

 

 

CADASTROS REALIZADOS 

          

 

Foram realizados 4345 atendimentos, sendo feitas algumas das seguintes ações nos 

mesmos: 

 

Responsável familiar encaminhado para LIGTH: 300 

Responsável familiar encaminhado para Águas da Condessa: 60 

Responsável familiar encaminhado para o INSS: 22 

Visitas domiciliares realizadas: 250       
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Informações Gerais: 1348 

 

Findamos o ano de 2021 com a seguinte equipe: 

 

Devemos destacar que ao longo do presente ano, o setor do cadastro único apresentou 

nuances quanto ao número de funcionários, considerando que a partir de março deste ano 

detínhamos de duas digitadoras e entrevistadoras comissionadas e dois estatutários, sendo que, 

ao decorrer desse período, todos estes foram desviados de função dentro dos setores. Para tal, 

a equipe técnica apresentada acima de digitadores e entrevistadores iniciou no setor em agosto. 

 

7.2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

JANEIRO 

 

• Reunião com a equipe do Centro de Referência de Assistência Social CRAS Centro 

 

As reuniões realizadas com a equipe técnica apresentam-se como estratégias primordiais na 

condução dos trabalhos desenvolvidos, considerando que favorecem a interlocução e integração 

entre os setores envolvidos. Nesse âmbito, o setor do cadastro único sempre se fez presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEVEREIRO 

 

Levantamento Habitacional Bairro Eldorado 

CARGO PROFISSIONAL 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

VÍNCULO 

Coordenadora Mylena Esteves Ramos Alvin 40 horas Comissionado 

Digitadora e 

entrevistadora 
Amanda Pereira Takenawa 40 horas Estatutário 

Digitadora e 

entrevistadora 
Daniel Serdeira de Vasconcelos Alves 40 horas Estatutário 
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A fim de prestar apoio na realização das ações do Centro de Referência e Assistência 

Social – CRAS Centro, o Cadastro único esteve presente com sua equipe no levantamento 

habitacional realizado no Bairro Eldorado, essa iniciativa obteve como objetivo conhecer a 

realidade das moradias da população, dentre outros questões contidas nos formulários. Torna-

se necessário salientar que estas ações aproximam o cadastro único da população. 

 

 

 

Reunião Intersetorial 

 

Na busca de fortalecer os Vínculos com a rede do município, foi realizada uma reunião 

intersetorial entre a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos conjuntamente à 

Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação.  A reunião contou com a presença das 

coordenadoras do Bolsa Família das secretarias e com a presença da coordenadora do SUAS , 

com o intuito de discutir meios e caminhos efetivos para a condução do cadastro único nestas 

áreas, realçando a importância das mesmas. 

 

 

 

 

 

 

 

Reunião intersetorial da saúde mental 
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A coordenadora do cadastro único em conjunto às equipes dos Centros de 

Referência de Assistência Social Centro e Vila Salutaris reuniram-se as equipes de saúde 

mental do município, compostas pelo Centro de Atenção Psicossocial I e AD. Deteve 

enquanto finalidade discutir alternativas para os desafios apresentados e elencar 

estratégias para o bom funcionamento da rede, para tal, discutiram-se meios para o 

fortalecimento das ações e novas medidas a serem realizadas. 

 

 

 

 

 

MARÇO/ABRIL/MAIO 

 

Busca Ativa 

 

Nos respectivos meses, o setor do cadastro único realizou ações de cadastramento e 

atualizações de cadastros em todo o município, considerando a importância destas ações para 

que estas famílias pudessem permanecer obtendo acesso aos programas e benefícios do governo 

federal. Nesse sentido, destacamos também a identificação de beneficiários, o esclarecimento 

de dúvidas e o acolhimento ofertado perante a ida do setor até as residências, incluindo àquelas 

em meios rurais. 

 

 

 

JUNHO 
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Realização de cadastramento na unidade terapêutica 

 

Com vistas a fazer o cadastramento dos usuários da residência terapêutica do município 

realizamos uma visita na unidade. Para tal, foram realizadas entrevistas sociais aos pacientes 

em conjunto ao coordenador do equipamento. Nesse eixo, tal ação deteve enquanto objetivo 

realizar a inclusão destes para possíveis acessos aos direitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

JULHO 

Supera Rio 

 

Em consonância a parceria realizada pela Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul e o 

Estado do Rio de Janeiro, foi possível receber a visita da coordenadora do Supera da região 

centro-sul Ana Paula, como também no mesmo mês do Secretario de Assistência Social 

Matheus Quintal, estimando a entrega dos cartões dos beneficiários cadastrados no Programa 

Supera Rio. Sendo este um auxílio ofertado aos moradores do estado cadastrados no site do 

supera e que estejam em vulnerabilidades econômicas, propiciadas pela emergência em saúde 

da Covid 19. 

 

 

 

 

 

 

AGOSTO 
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Inauguração do Centro de Convivência e Capacitação Profissional 

 

A inauguração do Centro de Convivência e Capacitação Profissional contou com o 

apoio da equipe da secretaria municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, além de 

demais representantes do Governo. 

 

    

 

 

 

 

 

 

Agosto Dourado 

 

O mês de agosto no município foi direcionado as gestantes e puérperas beneficiárias do 

Programa Bolsa Família, através de rodas de conversa foi possível atingir o objetivo de trazer 

a tona a importância do aleitamento materno e também a introdução alimentar. Para além, a 

coordenadora do cadastro único tirou duvidas e esclareceu sobre os benefícios do cadastro. 

 

 

 

NOVEMBRO 

Auxílio Brasil Itinerante 

 

O auxílio Brasil foi criado no dia 9 de Agosto e implementado no presente mês, para 

tal, veio em substituição ao antigo Programa Bolsa Família, para tal, dispões de modificações 

quanto à renda per capita de R$ 89,00 para R$ 100,00 e de R$ 178,00 para R$ 200,00, ainda 

estipulou o benefício de primeira infância, o benefício composição familiar e ainda o benefício 
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de superação da extrema pobreza. Nesse sentido, o setor do cadastro único realizou 

cadastramentos em bairros do município para atualização e inserção no sistema, contando com 

o apoio da Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartões Supera Rio 

 

Considerando a parceria realizada pelo município com o governo do Estado, a coordenadora 

do cadastro único realizou a retirada dos cartões em alguns municípios vizinhos para a entrega 

aos beneficiários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CASA DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO DR. NUNO SOARES VAZ FILHO 

Nome: Casa de Acolhimento Temporário – Dr. Nuno Soares Vaz Filho. 

Serviço Ofertado: Serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes. 

Ano de referência: 2021. 

 

5.1 APRESENTAÇÃO 
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Conforme versa o Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 101, § 1º), o acolhimento 

institucional é uma medida de proteção, provisória e excepcional, utilizável como forma de 

transição para a reintegração familiar ou, não sendo esta possível, para colocação em família 

substituta.  

De acordo com a Política Nacional de Assistência Social (PNAS)1, o acolhimento de 

crianças e adolescentes afastados do convívio familiar pode ocorrer através dos Serviços de 

Acolhimento Institucional ou do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, ambos 

integram a Proteção Social Especial de Alta Complexidade da política de Assistência Social e 

têm suas especificidades regulamentadas pela Tipificação Nacional de Serviços 

Socioassistenciais2. 

O acolhimento é uma medida de proteção, destinada a crianças e adolescentes que se 

encontram em situação de risco pessoal e social, resultante da vivência de violações de direitos, 

e cujas famílias encontrem-se temporariamente impossibilitadas de cumprir sua função de 

cuidado e proteção.  

No que se refere ao serviço de acolhimento institucional, a equipe técnica e os 

cuidadores trabalham diretamente com as crianças e adolescentes acolhidos e devem buscar 

favorecer o convívio familiar - salvo decisão judicial em contrário - e comunitário, bem como, 

proporcionar que os acolhidos utilizem os serviços disponíveis na comunidade local, por isso, 

é preferencial que as crianças e adolescentes sejam acolhidos nas suas comunidades de origem 

ou, na ausência dos serviços, em comunidades próximas. Também é preferencial que acolhidos 

que possuem vínculos de parentesco sejam atendidos na mesma unidade. 

Assim, o acolhimento institucional deve contribuir para a prevenção do agravamento de 

situações violadoras de direitos e da ruptura de vínculos, buscando, sempre que possível, 

restabelecer e manter vínculos familiares e comunitários. 

Ele também deve se articular com os demais serviços da política de assistência social e 

demais políticas públicas setoriais disponíveis no território, assim como, com os demais órgãos 

do sistema de garantia de direitos, desenvolvendo um trabalhointersetorial e em rede, que 

englobe não apenas as crianças e adolescentes, mas também suas famílias e a comunidade, 

 
1  BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Política Nacional de Assistência Social, 

Brasília, 2005. 

2  BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Tipificação Nacional de Serviços 

Socioassistenciais, Brasília, 2013. 
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pensando na proteção integral das crianças e adolescentes afastadas do convívio familiar e 

considerando seu melhor interesse, como princípio orientador na interpretação da lei ou mesmo 

para dirimir os conflitos existentes.  

A Casa de Acolhimento Temporário - Dr. Nuno Soares Vaz Filho 

 A Casa de Acolhimento Temporário – Dr. Nuno Soares Vaz Filho é uma instituição de 

acolhimento, de âmbito municipal, destinada a crianças e adolescentes afastados do convívio 

familiar. Sua capacidade é para até 20 (vinte) acolhidos, de ambos os gêneros e com idade entre 

0 e 18 anos incompletos. 

Esta instituição findou o ano de 2021 com a seguinte equipe: 01 (uma) coordenadora, 

01 (uma) assistente social, 01 (uma) psicóloga, 01 (uma) auxiliar de serviços gerais, 02 (duas) 

auxiliares de apoio administrativo, 01 (uma) estagiária de apoio administrativo, 08 (oito) 

cuidadoras. A instituição também conta com o apoio de 02 (dois) guardas municipais, que 

preservam o patrimônio em período noturno. 

Quanto aos acolhidos, findamos o ano com 12 (doze) crianças e adolescentes na 

instituição, sendo 02 (dois) bebês, 03 crianças e 07 (sete) adolescentes. 

Quadro demonstrativo de funcionários: 

 

 

5.2 ORGANOGRAMA DA CAT 

Profissionais CAT Carga horária Vínculo 

Coordenação 40 h/semanais Comissionado 

Assistente social 20 h/semanais Estatutário 

Psicóloga 20 h/semanais Estatutário 

Auxiliar de apoio administrativo 40 h/semanais Estatutário 

Auxiliar de apoio administrativo 40 h/semanais Comissionado 

Auxiliar de serviços gerais 40 h/semanais Estatutário 

Estagiário de apoio administrativo 30h/semanais Estagiário 

Cozinheiras 12/36 escala Celetistas 

Cuidadoras 12/36 escala Celetistas 

Guardas municipais 19h às 07h - 
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5.3 O TRABALHO TÉCNICO 

 O trabalho realizado pela equipe técnica da Casa de Acolhimento no ano de 2021 

envolveu atendimentos sistemáticos individuais e coletivos aos acolhidos, atendimentos aos 

familiares e membros da comunidade, interlocução com os demais atores da rede 

socioassistencial e do sistema de garantias de direitos; alimentação do sistema MCA3, 

elaboração de relatórios e pareceres, elaboração trimestral do Plano de Atendimento Individual 

de cada acolhido, implementação de projetos realizados com os acolhidos e cuidadores, 

 
3 Módulo Criança e Adolescente do Ministério Público do Rio de Janeiro. 
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acompanhamento do rendimento escolar dos acolhidos, visitas domiciliares e institucionais, 

entre outros. 

Com os familiares o acompanhamento da equipe técnica da CAT é complementar ao 

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI), ofertado 

pelo CREAS, tendo em vista que a atuação da equipe técnica do serviço de acolhimento deve 

basear-se no princípio da incompletude institucional, não devendo ofertar em seu interior 

atividades e serviços que sejam da competência de outros equipamentos. 

Nos municípios que possuam CREAS e naqueles atendidos por 

CREAS regionais, quando o motivo do afastamento do convívio 

familiar envolver violência intrafamiliar (física, psicológica, 

sexual, negligência grave), exploração sexual ou outras situações 

de violação de direitos que estejam sob o escopo de ação dos 

serviços desenvolvidos no CREAS, as crianças e adolescentes 

acolhidos e seus familiares devem ser inseridos em seus serviços. 

Nesse caso, é de suma importância que as equipes técnicas do 

serviço de acolhimento e do CREAS atuem de forma articulada – 

com planejamento conjunto de estratégias de ação e reuniões 

periódicas para o acompanhamento dos casos – de modo a 

garantir uma atuação complementar e sinérgica, evitando 

sobreposições e ações contraditórias. (BRASIL4, 2009, p. 44) 

 

Para com os familiares, a equipe técnica da Casa de Acolhimento realizou atendimentos 

individuais, grupais e visitas domiciliares. Tais intervenções ocorreram mensalmente, ainda em 

razão da pandemia de Sars-CoV-2 e da necessidade de salvaguardar a saúde dos acolhidos, 

reduzindo a exposição da equipe à possibilidade de contaminação. 

A equipe técnica também é responsável pela sistematização e condução do 

acompanhamento dos acolhidos, elaboração de relatórios, estudos sociais e pareces técnicos; 

além de subsidiar a coordenação na elaboração de documentos, organização da dinâmica da 

casa, entre outras atribuições. 

5.4 ARTICULAÇÃO INTERSETORIAL 

Durante o ano de 2021 a CAT manteve boa interlocução com os demais atores da rede 

socioassistencial e do sistema de garantias de direitos das crianças e adolescentes, realizando 

reuniões presenciais e remotas, estudos de caso, participando de audiências, entre outros. Dentre 

 
4 Brasil. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Orientações Técnicas: Serviços de 

Acolhimento para Crianças e Adolescentes. 2009. 
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os órgãos com os quais tivemos maior e melhor articulação, podemos citar o Ministério Público, 

Poder Judiciário, Equipe técnica do juízo, CREAS, CRAS Vila, CRAS Centro, Conselho 

Tutelar e Equipe Multidisciplinar de Saúde Mental. 

A CAT também possui excelente articulação com o PPCAAM (Programa de Proteção 

a Crianças Adolescentes Ameaçados de Morte) do Estado do Rio de Janeiro, principalmente 

para receber acolhidos que encontram-se em risco de vida na comunidade, tendo em vista que 

fora acionada duas vezes no ano de 2021, segundo a equipe do programa, em razão da 

excelência do serviço prestado. 

5.5 DOAÇÕES E PARCERIAS 

Esporadicamente recebemos doações encaminhadas pelo juízo, a título de transação 

penal; tudo o que é recebido, nesse caso, é documentado e os documentos são arquivados na 

instituição. Membros da comunidade, sendo pessoas físicas ou jurídicas, também, 

eventualmente, ofertam brinquedos, roupas, calçados, alimentos etc. para os acolhidos 

encaminhando doações e presentes. 

No ano de 2021 alguns membros da comunidade estiveram presentes ativamente na 

instituição para a realização de atividades com os acolhidos, principalmente a realização das 

festas de aniversário dos mesmos, dia das crianças e ceia nas comemorações de fim de ano. Em 

todos os casos, medidas de prevenção à COVID19 foram observadas. 

As parcerias citadas acima são muito importantes para fortalecer o vínculo comunitário 

dos acolhidos, além de potencializar a importância da solidariedade e propiciar o 

desenvolvimento da sua autonomia e da sua socialização. 

5.5 PERFIL DOS ACOLHIDOS 

 

5.5.1Comparativo de Acolhimentos X Desligamentos: 
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5.5.2 Faixa etária dos acolhidos e desligados em 2021: 
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5.5.3 Perfil dos acolhimentos e desligamentos realizados em 2021: 
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Como pode ser observado nos gráficos supra, no ano de 2021 houve 10 (dez) 

acolhimentos, 04 (quatro) decorrentes de risco de vida na comunidade, 05 (cinco) decorrentes 

de vivência de negligência, e 01 (um) de vivência de violência intrafamiliar. 

Em dezembro/21, 05(cinco) acolhidos encontravam-se com poder familiar destituído e 

aguardando colocação em família substituta, sendo que 02 (dois) deles estão em estágio de 

convivência para possível adoção; 01 (uma) encontra-se em estágio de convivência para 

reintegração à família extensa; 03 (três) encontram-se acolhidos com suas mães adolescentes, 

sendo 02 (dois) bebês e 01 (uma) criança; os outros 03 (três) permanecem em avaliação de 

possibilidade de reintegração à família nuclear. Do total de acolhidos, 04 (quatro) não são 

munícipes de Paraíba do Sul. Nenhum deles possui deficiência. 

5.6 AVALIAÇÃO, ENTRAVES E DESAFIOS 

 

"Todo amanhã se cria num ontem, através de um hoje (...). 

Temos de saber o que fomos, para saber o que seremos." 

Paulo Freire 

 

O ano de 2021 trouxe mudanças para a CAT, muitas positivas, algumas negativas, como 

dissertaremos nas linhas abaixo. 
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Com a posse de uma nova gestão no executivo municipal e na secretaria de assistência 

social, as demandas da CAT ocuparam um lugar de maior atenção da gestora. A equipe da 

SMAS se fez presente durante todo o ano na instituição e o diálogo e a reflexão permanente 

acerca do processo de trabalho foram um grande ponto positivo. 

O abastecimento de gêneros alimentícios, materiais de limpeza e higiene pessoal 

também foi tratado como prioridade e fornecido com regularidade e diversificação, assim como 

materiais de papelaria em geral e outros meios de trabalho. 

Um ponto quetambém merece destaque foi a preocupação e proatividade da gestão em 

ofertar a vacinação contra COVID19 aos funcionários da CAT e de todos os equipamentos da 

SMAS. 

Alguns reparos foram realizados no imóvel onde encontra-se localizada a instituição, no 

entanto, ele ainda necessita de urgente reforma, assim como, os móveis dos acolhidos 

necessitam de substituição, sucateados que estão. Todavia, é de nosso conhecimento o desejo e 

a dificuldade da atual gestora em encontrar um local em melhor estado de conservação e que 

atenda as especificidades da instituição, para alocá-la. 

A mudança da coordenação é outra questão relevante, pois ela trouxe uma nova forma 

de condução do trabalho na CAT e a figura de uma coordenação complacente, que inicialmente 

funcionou bem, mas no decorrer do ano tomou proporções que resultaram num grande 

retrocesso do que havia sido construído anteriormente, principalmente com as funcionárias. 

A contratação de algumas cuidadoras que não possuíam perfil para o trabalho no serviço 

de acolhimento institucional também trouxe prejuízos ao mesmo. E a postura da coordenação, 

em alguns momentos, acabou por não legitimar o trabalho da equipe técnica para com as 

funcionárias. 

 A regularização do quadro de cuidadoras era uma pendência da gestão passada que foi 

sanada pela gestão atual. Porém, não houve oferta de capacitação aos cuidadores, o que 

entendemos ser de suma importância para toda a equipe do serviço de acolhimento. 

Além das habituais comemorações nos aniversários dos acolhidos e da confraternização 

de final de ano, em 2021 realizamos piquenique com os acolhidos no Parque Salutares, Festa 

Junina e Festa da Primavera, além de alguns passeios dentro do município. 
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No ano de 2021 também iniciou a oficina semanal de música para os acolhidos, realizada 

na instituição. Através dela os acolhidos realizaram apresentações, cantando e tocando 

instrumentos musicais, nas festividades da CAT. 

Como desafios para o ano de 2022, elencamos a urgência em realinhar a equipe, 

refletindo sobre o que precisa ser reformulado e ressignificando as diretrizes de trabalho. 

Ressaltamos também a importância da oferta de capacitação permanente para toda a equipe. A 

retomada dos projetos anteriormente executados pela equipe técnica. A necessidade de 

reformular o regimento interno da instituição e finalizar o Plano Político Pedagógico que se 

encontra em fase de elaboração. E, principalmente, manter a equipe coesa e afinada, de forma 

a garantir continuidade do cuidado aos acolhidos, minimizando os efeitos das trocas de plantão, 

para continuarmos realizando nossas atribuições com excelência.  

6. CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS  

 

  

A Constituição Federal de 1988 trouxe significativos avanços no que tange a 

participação e controle social, garantindo à população brasileira o direito de participar da 

administração pública através do poder de deliberação e da fiscalização das políticas públicas. 

Sendo assim, o artigo 16 da Lei Orgânica da Assistência Social introduz os Conselhos de 

Assistência Social em cada esfera: municipais, estaduais, do Distrito Federal e o nacional. Os 

Conselhos de Assistência Social consistem em instâncias deliberativas, de caráter permanente 

e composição paritária entre governo e sociedade civil. (BRASIL, 1993)  

Em Paraíba do Sul, o Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) foi criado 

através da Lei nº 1.866 de 22 de abril de 1996. 

 Dessa forma, o presente documento consiste em relatório das atividades realizadas pelo 

Conselho supracitado no ano 2021.  
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Tabela 1: Composição do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS em 2021 

 

 

 

 
 

 

6.1 REUNIÕES  

 

 Em 2021, o Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS realizou 13 reuniões, 

sendo 7 ordinárias e 6 extraordinárias. A maioria das reuniões supracitadas foi realizada de 

forma remota, online através da plataforma Google Meet, devido a situação de pandemia do 

Covid-19. 
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Reunião  Data 

1ª Reunião Ordinária 28/01/2021 

2ª Reunião Ordinária  26/02/2021 

3ª Reunião Ordinária  25/03/2021 

1ª Reunião Extraordinária  13/05/2021 

4ª Reunião Ordinária 15/07/2021 

2ª Reunião Extraordinária 12/08/2021 

3ª Reunião Extraordinária 19/08/2021 

5ª Reunião Ordinária 26/08/2021 

6ª Reunião Ordinária 02/09/2021 

4ª Reunião Extraordinária 07/10/2021 

5ª Reunião Extraordinária 04/11/2021 

6ª Reunião Extraordinária 17/11/2021 

8ª Reunião Ordinária 09/12/2021 

 

 

6.2 RESOLUÇÕES 

 No ano de 2021, o Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS publicou o total 

de 24 resoluções.   

 

Resolução Assunto 

Resolução nº 001, 28 de janeiro de 2021 Aprova a reprogramação de saldos nas contas do 

Governo Federal e Estadual do Fundo Municipal 

de Assistência Social. 

Resolução nº 002, de 28 de janeiro de 2021 Atualização dos membros das Instituições 

participantes do Conselho Municipal de 

Assistência Social. 

Resolução nº 003, de 26 de fevereiro de 2021 Aprova o Relatório Anual de Gestão de 2020. 



92 
 

Resolução nº 004, de 26 de fevereiro de 2021 Aprova o Plano de Ação para cofinanciamento 

do Governo do Estado – Sistema Único de 

Assistência Social. 

Resolução nº 005, de 25 de março de 2021 Aprova o Demonstrativo Sintético Anual da 

Execução físico-financeiro, para 

cofinanciamento do Governo do Estado do Rio 

de Janeiro. 

Errata: 14 de abril de 2021 - Aprova o 

Demonstrativo Sintético Anual da Execução 

físico-financeiro, para cofinanciamento do 

Governo do Estado do Rio de Janeiro 2020. 

 

Resolução nº 006, de 25 de março de 2021 Aprova o Plano de Ação do Governo Estadual, 

com relação ao Recurso Extraordinário da 

Proteção Social Básica e Proteção Social 

Especial. 

Resolução nº 007, de 20 de abril de 2021 Cria Comissão Organizadora da XII 

Conferência Municipal de Assistência Social. 

Portaria Conjunta nº 

0119/PMPS/SMASDH/CMAS-2021 (21 de 

abril de 2021) 

Dispõe sobre a convocação ordinária da 12ª 

Conferência Municipal de Assistência Social e 

dá outras providências  

Resolução nº 008 de 03 de maio de 2021 Decide pelo formato híbrido de XII Conferência 

Municipal de Assistência Social  

Resolução nº 009 de 13 de maio de 2021 Aprovação da alteração no Plano de Trabalho 

(Planilha de Itens), referente à Convênio 

039951/2019 

Resolução nº 010 de 15 de julho de 2021 Aprovação da realização da 12ª Conferência 

Municipal de Assistência Social, com o tema 

“Assistência Social: Direito do povo e Dever do 

Estado com financiamento público, para 
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enfrentar as desigualdades e garantir proteção 

social”, a ser realizada no dia 28 de julho de 

2021 

Resolução nº 011 de 23 de julho de 2021 Atualização dos membros das instituições 

participantes do Conselho Municipal de 

Assistência Social  

Resolução nº 012 de 28 de julho de 2021 Delegados eleitos para a 13ª Conferência 

Estadual de Assistência Social 

Resolução nº 013 de 12 de agosto de 2021 Aprovação da utilização dos recursos oriundos 

da programação da Emenda nº 202181000789 

Resolução nº 014 de 19 de agosto de 2021 Aprova Plano Plurianual – Ações da Secretaria 

de Assistência Social e Direitos Humanos 2022-

2025 

Resolução nº 015 de 26 de agosto de 2021 Aprovação da Representação de Demonstrativo 

Serviços/Programas do Governo Federal 

Sistema Único de Assistência Social - 2015 

Resolução nº 016 de 02 de setembro de 

2021 

Aprovação de utilização de recursos oriundos do 

número de programação: 3303708202210002 

Resolução nº 018 de 30 de setembro de 

2021 

Aprovação Lei Orçamentária Anual (LOA) 

referente ao ano de 2022 

Resolução nº 019 de 30 de setembro de 

2021 

Aprovação do Regimento Interno do CREAS 

Resolução nº 020 de 07 de outubro de 2021 Aprova a exclusão dos itens apresentados e 

elencados a proposta nº: 039951/2019, convênio 

893730/2019, em decorrência e inviabilidade 

exposta por possíveis fornecedores de proceder 

com a carona do Registro de Preço de outros 

órgãos públicos da esfera municipal e/ou, 
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possível elaboração de contrato junto aos 

mesmos, em benefício da Secretaria Municipal 

de Assistência Social e Direitos Humanos 

Resolução nº 021 de 04 de novembro de 

2021 

Aprovação do Projeto Político-Pedagógico de 

medidas socioeducacionais do Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social 

– CREAS Alair Pedrozo 

Resolução nº 023 de 09 de dezembro de 

2021 

Aprova o Plano Municipal de Assistência Social 

– Quadriênio 2022-2025 

Resolução nº 024 de 09 de dezembro de 

2021  

Edital de Convocação para Eleição dos 

Representantes da Sociedade Civil que 

integrarão o Conselho Municipal de Assistência 

Social – CMAS – Biênio 2022-2023 

Resolução nº 025 de 09 de dezembro de 

2021 

Aprova Prestação de Contas do Fundo 

Municipal de Assistência Social do ano de 2020 

 

 

6.3 PRÉ-CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  

 

 No mês de julho foram realizadas as Pré-Conferências Municipais de Assistência Social, 

com o objetivo de debater os eixos temáticos da XII Conferência Municipal de Assistência 

Social, que ocorreu em 28 de julho de 2021. Cada equipamento da Assistência Social organizou 

os eventos em suas respectivas unidades com a participação dos trabalhadores e das 

trabalhadoras do SUAS, representantes do Governo e da Sociedade Civil e usuários dos 

serviços. Os eventos foram pensados estrategicamente para garantir a participação da 

população, considerando a situação de pandemia e a presença restrita na Conferência devido às 

medidas de proteção contra o Covid-19. 

 O presidente do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS participou das Pré-

Conferências. As propostas debatidas foram apresentadas na Conferência Municipal.  

  



95 
 

Eixo Unidade Data  

Eixo 1: A proteção social não-contributiva e o princípio da 

equiade como paradigma para a gestão os direitos 

socioassistenciais no enfrentamento das desigualdades.  

CREAS 09/07/2021 

Eixo 2: Financiamento e orçamento como instrumentos para 

uma gestão de compromissos e corresponsabilidades dos entes 

federativos para a garantia dos direitos socioassistenciais.  

CREAS 09/07/2021 

Eixo 3: Controle social: o lugar da sociedade civil no SUAS e 

a importância do da participação dos usuários. 

CRAS 

Centro 

14/07/2021 

Eixo 4: Gestão e acesso às seguranças socioassistenciais e 

articulação entre serviços, benefícios e transferência de renda 

como garantia de direitos socioassistenciais e proteção social.  

CRAS 

Centro 

14/07/2021 

Eixo 5: Atuação do SUAS em Situações de Calamidade 

Pública e Emergência.  

CRAS 

Vila 

Salutaris 

12/07/2021 

 

  

FOTOS 
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6.4 XII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  

 

De acordo com a LOAS (1993), as Conferências Municipais de Assistência Social são 

espaços de deliberação, nos quais ocorrem o debate acerca da política de Assistência Social 

bem como a avaliação, proposição de diretrizes com o objetivo de fortalecer e ampliar os 

direitos socioassistenciais. O município já realizou doze conferências municipais.  
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No dia 21 de abril de 2021, através da Portaria Conjunta nº 

0119/PMPS/SMASDH/CMAS-2021, houve a convocação ordinária da XII Conferência 

Municipal de Assistência Social no município, que ocorreu em 28 de julho de 2021, com o tema 

“Assistência Social: Direito do povo e dever do Estado, com financiamento público para 

enfrentar as desigualdades e garantir proteção social.”  

Na ocasião foram debatidas propostas e diretrizes em cinco eixos, as quais foram 

levados a Conferência Estadual de Assistência Social. 

 

 Eixo 1: A proteção social não-contributiva e o princípio da equiade como paradigma para 

a gestão os direitos socioassistenciais no enfrentamento das desigualdades.  

 

Deliberações para o Município:  

• Qualificação profissional dos usuários dos trabalhadores do SUAS, através de capacitações;  

• Estimular a articulação intersetorial e parcerias que favoreçam a geração de emprego e renda; 

 • Garantir a participação do usuário no SUAS, mediante acesso a informação sobre os direitos 

previstos na Política de Assistência Social.  

 

Deliberações para o Estado:  

• Criação de fóruns regionais para troca e experiências entre os municípios;  

• Fortalecer políticas relacionadas a emprego e renda.  

 

Deliberação para o Governo Federal: 

 • Garantir a efetividade de políticas de transferência de renda no contexto da pandemia e pós 

pandemia, cumprindo o dever do Estado de proteção social, conforme marcos legais do SUAS.  

 

Eixo 2: Financiamento e orçamento como instrumentos para uma gestão de compromissos 

e corresponsabilidades dos entes federativos para a garantia dos direitos 

socioassistenciais.  

 

Deliberação para o Município:  

• Formular a Lei Municipal do SUAS;  

• Destinar 10% dos recursos da arrecadação para o Fundo Municipal de Assistência Social;  

• Ampliação dos benefícios eventuais e fomentar a capacitação das entidades socioassistenciais 

visando assim que repasse de recursos.  
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Deliberações para o Estado:  

• Cumprimento da Lei Estadual do SUAS, com regularidade e constância dos repasses;  

• Aumento do percentual de recursos para benefícios e aumento de repasse para média 

complexidade; 

 

Deliberações para o Governo Federal: 

 • Ampliação dos recursos e constância.  

 

Eixo 3: Controle social: o lugar da sociedade civil no SUAS e a importância do da 

participação dos usuários. 

 

 Deliberações para o Município:  

 

• Possibilitar maior divulgação e transparência dos Planos de Assistência Social e das ações 

desenvolvidas pelo CMAS;  

• Ampliar a comunicação do CMAS com os demais Conselhos de Direitos, com a finalidade de 

assegurar os direitos conquistados e a consolidação da cidadania; 

 • Descentralização das discussões para bairros e regiões com fortalecimento de reuniões locais 

com usuários, associação de moradores, movimentos sociais, para elaboração e 

encaminhamentos de propostas de demandas para o CMAS. 

 

 Deliberações para o Estado:  

• Capacitação continuada dos conselheiros com investimentos do Governo Estadual;  

• Fórum Intersetorial com participação dos trabalhadores e usuários que compõem o SUAS para 

debate das ações desenvolvidas e valorização das políticas públicas. Deliberação para o  

 

Governo Federal:  

• Fortalecimento do CNAS, CEAS e CMAS com regularidade sistêmica das políticas públicas 

para evitar descontinuação dos serviços.  

 

Eixo 4: Gestão e acesso às seguranças socioassistenciais e articulação entre serviços, 

benefícios e transferência de renda como garantia de direitos socioassistenciais e proteção 

social.  
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Deliberações para o Município:  

• Aproximação do CRAS com os bairros a fim de atender as demandas específicas; 

• Implementar a vigilância socioassistencial; 

 • Orientação aos usuários sobre as unidades e quais serviços as mesmas apresentam, visando 

assim uma maior aproximação entre o usuário e a unidade. 

 

 Deliberações para o Estado:  

 

• Garantir a atualização, transparência, publicação dos dados do mapeamento regional com 

diagnóstico da população em situação de vulnerabilidade social para ampliação dos serviços 

com ações integradas (saúde, saúde mental e assistência); 

 • Garantir a oferta de formação permanente para qualificar profissionais do SUAS no que se 

refere ao provimento dos serviços e benefícios socioassistenciais. 

 

 Deliberação para o Governo Federal:  

• Garantir em Legislação Federal, percentual dos três entes federados, com recursos 

orçamentários e financeiros para a política de assistência social, para custeio e investimento nos 

serviços, programas e projetos da assistência social. 

 

 Eixo 5: Atuação do SUAS em Situações de Calamidade Pública e Emergência.  

 

Deliberações para o Município:  

• Elaboração do Plano de Contingência; 

• Construção e implementação da vigilância socioassistencial, reestruturação dos equipamentos 

da Assistência Social e fortalecimento da rede socioassistencial (inclusive dos Conselhos de 

Direitos das políticas que com canal de dialógo entre si); 

 • Revisão da Lei de Benefícios Eventuais (incluindo benefício destinado a famílias vítimas de 

calamidade pública e elaboração de um plano habitacional (inclusive estruturação de uma 

Política Habitacional com Conselho de Direito).  

 

Deliberações para o Estado:  

• Capacitação e qualificação das equipes técnicas municipais;  

• Assessoria para as gestões municipais. 
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Deliberação para o Governo Federal:  

• Disponibilidade de recursos financeiros para Estados e Municípios elaborarem e 

implementarem seus Planos de Contingência 

 

FOTOS: 
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6.5 1º SEMINÁRIO COMEMORATIVO AO DIA DO PSICÓLOGO 

 

 No dia 24 de agosto de 2021, a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos 

Humanos realizou o 1° Seminário Comemorativo ao dia do Psicólogo, com o tema “Desafios 

para atuação profissional do Sistema Único de Assitência Social (SUAS) frente à pandemia da 

Covid-19. Foram debatidos assuntos relevantes como a importância da atuação do psicólogo na 

política de Assistência Social, os desafios no âmbito do SUAS e no contexto da pandemia do 

Covid-19. O evento também contou a apresentação de dança da bailarina Bianca Alberto, do 

Ateliê de Dança Sara Bernardes. 
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 O seminário contou com a participação de Diogo Bastos, Superintendente Estadual da 

Proteção Básica de Belford Roxo e Juliana Gomes, psicóloga e Superintendente de Proteção 

Social Básica do Município de Nova Iguaçu, dos gestores e trabalhadores do SUAS. O 

presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Antônio B. Amorim dos Santos Silva, 

ao lado da Secretária Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos Elaine Cristina 

Aguiar e da Gestora do SUAS Priscila Fontes.  

 

FOTO 

 

 

6.6 CONCLUSÃO  

 O ano de 2021 foi perpassado por muitos desafios devido à pandemia do COVID-19 e 

pelo contexto social, político e econômico do país. Nesse cenário, cabe aos conselhos de direitos 

reafirmarem seu papel na sociedade, buscando estimular a participação social e reforçar as 

ações de controle social.  

 Mesmo diante da pandemia, pode-se ressaltar que a realização das reuniões (ordinárias 

e extraordinárias) de forma remota viabilizou os debates e deliberações necessárias para a 

atuação do CMAS no ano de 2021. A organização e a realização da XII Conferência Municipal 

de Assistência Social, sem dúvida, foram momentos marcantes para o CMAS no ano em 

questão. 

 Para o ano de 2022, o Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS do município 

de Paraíba do Sul objetiva reunir esforços para o fortalecimento do controle social através de 

capacitações aos conselheiros, trabalhadores e trabalhadoras do SUAS, bem como aos órgãos 

gestores do município, caso seja necessário. A mobilização de ações intersetoriais também é 
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uma das prioridades, compreendendo-se que a política de Assistência Social é um direito e 

necessita atuar junto às demais políticas públicas para que a proteção social integral seja 

ofertada a população usuária.  

  

7. LAR VICENTINO DE PARAÍBA DO SUL  

NOME: Lar Vicentino de Paraíba do Sul 

CNPJ: 30.429.641/0001-27 

E-MAIL: pslarvicentino@gmail.com 

ENDEREÇO: Rua: Provedor Randolpho Penna nº 53, Centro. 

MUNICÍPIO: Paraíba do Sul 

CEP: 25850-000 

DATA DA FUNDAÇÃO: 17 de maio de 1968. 

 

7.1 APRESENTAÇÃO  

A ILPI (Instituição de Longa Permanência para Idosos) Lar Vicentino é uma associação 

civil de direito privado, sem fins lucrativos, tem papel diferencial como Unidade de Proteção 

Social Especial que realiza acolhimento, atendimento e retaguarda para idosos do município de 

Paraíba do Sul em estado de vulnerabilidade.  A proposta é acolher a população idosa que 

encontra-se em estado de vulnerabilidade e fragilidade funcional em decorrência da idade e 

prestar um atendimento de qualidade para com as necessidades bio-psico-social-cultural-

religiosa e redirecionar as necessidades sociais e assistências individualizadas para as 

respectivas entidades de apoio legal, seja para com apoio da Secretaria Municipal de Saúde, 

seja para com a Secretaria de Promoção Social; bem como para os parceiros culturais, como o 

SESC e o ROTARY CLUBE. Garantindo a inserção do usuário no meio em que vive. 

O presente visa assegurar a qualidade e a segurança das práticas assistenciais, assim 

como legitimar e padronizar as ações executadas nesta Unidade.  A ILPIs possui mais de 50 

anos de funcionamento; porém com uma nova estrutura, demanda esta, pós Intervenção da 

PMPS, está localizada no coração da cidade de Paraíba do Sul, bem próxima da cidade de 

Vassouras e a 10 minutos do município de Três Rios. É cortada pela Rodovia Washington Luiz 

conhecida como BR-040 que liga a capital, Rio de Janeiro a Belo Horizonte. Fazendo parte da 

região centro sul do Estado. 
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A ILPIs Lar Vicentino tem por finalidade a prática da caridade cristã no campo da 

assistência social e da promoção humano, como descrito no artigo 2° do Regimento Interno. 

 

7.2 ESTATUTO 

Estatuto Social registrado no Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas 1º Ofício da 

Comarca de Paraíba do Sul-RJ.  Registro sob nº 005, Livro A1- páginas 68/69 verso em 19 de 

Julho de 1976. 

7.3 DIRETORIA 

Diretora Geral: Girseli Laranja Alberto 

Presidente: Wilma da Conceição Amorim 

7.4 INTERVENÇÃO 

Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul através das Secretarias de Saúde e Assistência 

Social e Direitos Humanos. 

7.5 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

PLANO DE AÇÃO 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL QUADRO GERAL  

Capacidade geral de idosos 27 

N° de idosos atual 21 

Nº de funcionários atual 33 

Redimensionamento proposto 40 

• 02 enfermeiros plantonistas (12x36h – 40h) 

• 01 fisioterapeuta (40h) 

• 01 terapeuta ocupacional (40h) 

• 01 educador físico (40h) 

ATENDIMENTO DA EQUIPE ASSISTENCIAL P/SEMANA 

2 enfermeiras Plantonista - 12/36 horas – 40h 
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1 enfermeira  Diarista – 40h 

1 assistente social  20 horas 

1 psicóloga  20 horas 

1 fonoaudióloga Rotina – 1x/semana - 12 h 

1 médico geriatra/clínico geral Rotina – 1x/semana - 04 h 

1 nutricionista  08 horas 

08 técnicos de enfermagem 12/36 h (2 por turno) 

01 técnico de enfermagem Diarista – 40h 

08 cuidadores  12/36h (3 diurnos e 1 noturnos) 

1 supervisora geral 40 horas 

2 administrativa 40 horas 

1 lavadeira 40 horas 

2 serviços gerais 12/36 hs (diurnos) 

2 cozinheiras 12/36 hs (diurnos) 

ATENDIMENTO DA EQUIPE DE VOLUNTÁRIOS P/MÊS 

Equipe de beleza 2 por atividade 

Grupos de religiosos 2 por atividade 

 Equipe do SESC 3 por atividade 

INTEGRAÇÃO COM A COMUNIDADE 

Eventos dentro da Instituição Datas comemorativas 

Eventos fora da Instituição Datas comemorativas 

 

7.6 SERVIÇO SOCIAL 

              Em meio ao segundo ano consecutivo da pandemia da covid 19 a ILPIs buscou 

desenvolver atividades socioculturais e assistenciais dentro e fora da Unidade em busca de 
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qualidade para todo residente aqui acolhido, respeitando todas as normativas que nos eram 

informadas como prioridade a saúde integral de cada idoso residente. 

O Lar Vicentino é uma Unidade de Proteção Social Especial de Média Complexidade: 

Visando especialmente: 

I – Manter estabelecimento destinado a abrigar pessoas idosas de ambos os sexos, 

proporcionando-lhes assistência material, moral, intelectual, social e espiritual, em condições 

de liberdade e dignidade, visando o bem estar e sua saúde física e mental. 

II – Promover a integração de seus assistidos junto à sociedade, proporcionando sempre 

que possíveis visitas abertas, telemensagens via whats App corporativo, encontro com 

familiares. 

 

PÚBLICO ALVO: 

Pessoas idosas de ambos os sexos, que serão avaliados por uma equipe multidisciplinar 

contendo: médico, enfermeira, assistente social e psicóloga; que trabalham dentro da ILPIS Lar 

Vicentino, a fim de constatar se o quadro de saúde física e mental apresenta-se adequado ao 

perfil desta instituição. 

Houve a realização de estudo social e entrevistas para admissão do idoso na instituição, 

visitas domiciliares para admissão do idoso na instituição, orientações com o objetivo de 

preservar os vínculos familiares, acompanhamento de tratamentos médico-hospitalar, 

elaboração de projetos e relatórios mensais de prestação de contas, elaboração de planos de 

trabalho, contato com o CRAS para solicitação de BPC, atendimento a familiares e orientações 

aos funcionários na rotina do dia-a-dia.  

Foram realizadas reuniões com equipe técnica para verificar se os objetivos propostos 

foram alcançados. Foram mantidos atualizados os prontuários individuais.  

Durante o ano de 2021 trabalhamos em parceria com o CREAS, que após avaliar casos 

de negligência, maus tratos e situação de riscos de idosos no município, em determinados casos 

foi realizado o acolhimento na instituição.  

Aconteceram reuniões de equipe, preenchimento do relatório mensal de atendimento e 

estudo de casos. Atividades educativas, sociais e recreativas: A instituição realizou 1 veze por 
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semana atividades com a equipe do Sesc. As atividades lúdicas, de pintura, recorte, colagem e 

desenho são realizados de acordo com a habilidade de cada um. Atividades sensórias cognitivas.  

Em todas as datas comemorativas decoramos o refeitório com motivos alusivos à data, 

tornando o ambiente mais agradável e acolhedor. Realizamos atividades em todas as datas 

comemorativas (carnaval, dia dos pais, das mães, Páscoa, dia do idoso, festa junina, Natal e 

Ano Novo), promovidas pela instituição e equipe de funcionários, sendo oferecidos lanches 

especiais de confraternização, bem como presentes por ocasião do dia dos pais, dia das mães e 

de Natal. 

No decorrer de 2021 mensalmente realizamos a comemoração dos aniversariantes do 

mês que é promovida pela instituição, onde oferecemos o tradicional bolo, salgados e 

refrigerante, nestas datas tiveram a presença de cantores da cidade que realizam à tarde musical, 

onde os idosos dançam e se divertem muito. 

Temos o nosso Espaço da beleza, onde recebemos a visita de barbeiro e de cabeleireiro 

voluntária para corte de cabelo dos idosos e foram realizados por uma funcionária os cuidados 

das unhas das idosas e pintura de cabelo. 

No mês de dezembro a instituição recebe algumas visitas de familiares que presenteiam 

seus idosos, tivemos a chegada do Papai Noel promovido pela equipe da instituição, que 

ofereceram presentes a todos os idosos e a seguir houve uma confraternização. Alguns idosos 

que possuem familiares no município recebem visitas pelos mesmos para estar fortalecendo 

assim os vínculos familiares.  

A instituição no ano de 2021 manteve o horário de visitas reduzido por causa do Covid-

19, liberando apenas com horário marcado, sendo um familiar por vez, pois é importante para 

os mesmos estar fortalecendo os vínculos familiares, e permite que os mesmos conheçam o 

trabalho realizado e colaborem nas atividades e promoções da instituição.  

As atividades desenvolvidas no decorrer de 2021 atenderam os objetivos propostos, 

promovendo a melhoria da qualidade de vida dos usuários, assegurando o direito à convivência 

familiar, proporcionando acesso aos serviços básicos e direitos sociais, apoio às famílias e 

preservação dos vínculos familiares.  

7.7 MEDICINA 

Cabe ao médico da ILPIs Lar Vicentino: Realizar atendimento clínico geriátrico, 

prescrever medicações, promover educação e saúde, acompanhar programa de vacinação, 



110 
 

elaborar documentos pertinentes à demanda (POPs), encaminhar os idosos aos especialistas 

conforme necessidade. 

Os atendimentos clínicos, bem como as atividades de promoção a saúde, serão 

desenvolvidos juntos aos idosos. Além das atribuições clínicas assistenciais o profissional 

médico da ILPIs dentro da Intervenção participou junto com a equipe multidisciplinar da 

realização de estudos de casos mensal dos idosos com situações de risco potencial a sua 

estabilidade bio-psico-social; nas entrevistas pré-admissão do idoso e/ou familiares para 

ingresso na instituição; orientações com o objetivo de preservar os vínculos familiares; 

acompanhamento de tratamentos médico-hospitalar; elaboração de projetos para protocolos de 

atendimento clínico geriátrico e orientações aos funcionários para rotina clínica diária.  

Foram realizadas reuniões com equipe técnica para verificar se os objetivos propostos 

foram alcançados. Foram mantidos atualizados os prontuários individuais. Durante o ano de 

2021 houve o trabalho do médico interno em parceria com toda a rede de atenção especializada 

do município.  

No decorrer de 2021 mensalmente realizamos a comemoração dos aniversariantes do 

mês que é promovida pela instituição, onde oferecemos o tradicional bolo, salgados e 

refrigerante, nestas datas tiveram a presença de cantores da cidade que realizam à tarde 

musicais, onde os idosos dançam e se divertem muito. 

Temos o nosso Espaço da beleza, onde recebemos a visita de barbeiro e de cabeleireiro 

voluntária para corte de cabelo dos idosos e foram realizados por uma funcionária os cuidados 

das unhas das idosas e pintura de cabelo. 

A instituição no ano de 2021 manteve restrição no horário de visitas devido a Covid-19, 

porém foram 4 etapas durante o ano: primeiro trimestre de restrição total dentro da ILPIs; 

segunda etapa entenderam que o período de restrição seria maior que o programado e foi 

buscada estratégia de integração idoso x familiar via atendimento remoto pelo celular /  whats 

App; na terceira etapa os casos de covid estabilizaram e o decreto municipal no 3 semestre já 

possibilitou a liberação de visitação com horário marcado, sendo um familiar por vez, seguindo 

as medidas e cuidados necessários para a proteção de todos, visto que foi entendido sobre a 

importância para os mesmos estar fortalecendo os vínculos familiares, principalmente no 

momento de tamanha vulnerabilidade e no quarto e último momento em que foi permitido que 

os mesmos voltassem a interagir de forma mais integral com seus familiares, mesmo ainda com 

necessidade de agendamento para visita.   
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As atividades desenvolvidas no decorrer de 2021 atenderam os objetivos propostos, 

promovendo a melhoria da qualidade de vida dos usuários, assegurando o direito à saúde 

proporcionando acesso aos serviços básicos de saúde e especialistas.  

7.8 PSICOLOGIA 

Cabe ao psicólogo da ILPIs Lar Vicentino: Proporcionar bem estar aos idosos, realizar 

atendimento individualizado e/ou em grupo, realizar atividades de estimulação cognitiva, 

atendimento aos familiares (individual ou em grupo) e acompanhamento das visitas familiares, 

bem como desenvolver programas que estimulem o envelhecimento ativo, desenvolver 

programas de prevenção e promoção da saúde psicológica na velhice. Ajudar no trabalho com 

os colaboradores incentivando a interdisciplinaridade, suporte emocional dos mesmos, 

sensibilização da equipe para com o cuidado humanizado e o incentivo à autonomia. 

Acompanhar visitas domiciliares, coordenar equipe de voluntários, participar das oficinas 

lúdicas. Contribuindo com o acompanhamento psicológico na saúde dos profissionais, das 

famílias e dos idosos. 

O Serviço de Psicologia durante o ano de 2021 realizou as atividades abaixo: 

•  Atendimentos Individuais Psicológicos; 

• Atendimentos Psicossociais (Psicóloga e Assistente Social); 

• Oficinas de Religião (Psicóloga); 

• Oficinas de Beleza (Psicóloga, Voluntárias:  cabeleireira e manicure); 

• Oficinas de Desenho e Música (Psicóloga); 

• Atendimentos em Grupo; 

• Participação nas Oficinas sensória cognitivas com a Equipe Multidisciplinar: 

(Fonoaudióloga, Nutricionista e Psicóloga); 

• Oficinas com a Equipe do SESC; 

• Reuniões com Equipe Multidisciplinar para Plano Terapêutico para idosos; 

• Reunião com a Administração (Psicóloga, Fonoaudióloga e Nutricionista); 

• Reuniões do Conselho CMAS; 

• Reuniões do Conselho FUNDEB; 

• Reuniões do Conselho CMDDPIPS; 

Eventos em Comemoração a aniversariantes do mês;  

• Datas comemorativas: Carnaval, dia das mães, festa junina, dia dos pais, dos avós, da 

água, da mulher, outubro rosa, novembro azul, natal, ano novo; 
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• Visitas domiciliares; 

• Atendimentos à familiares; 

Chamadas de vídeos de familiares; 

• Dinâmicas de grupo com funcionários; 

• Capacitações com funcionários; 

• Oficinas realizadas junto com o Educador Físico; sendo: a comemoração do dia da água 

junto com a Fonoaudióloga e Psicóloga; dia da Poesia; 

• Elaboração de Relatórios; 

 

7.9 NUTRIÇÃO 

Cabe ao nutricionista da ILPIs Lar Vicentino: Assegurar alimentação e atenção 

dietética; proporcionar monitoramento da situação alimentar e nutricional dos idosos, promover 

ações de práticas alimentares saudáveis; prevenir e controlar distúrbios nutricionais; 

desenvolver capacitações de forma contínua ao recurso humano disponível. 

 O serviço de nutrição durante o ano de 2021 realizou as seguintes atividades:  

 Confecção dos cardápios semanais da instituição durante o ano inteiro, verificação de 

exames laboratoriais dos idosos e orientações específicas de acordo com cada alteração, 

confecção de dieta específica para alguns idosos com necessidades especiais (dieta enteral), 

controle de estoque da despensa frequentemente, verificando as datas de validade dos gêneros 

alimentícios e realizando a organização da despensa, orientações às cozinheiras sobre as boas 

práticas na cozinha, confecção de fichas técnicas contendo as receitas feitas na instituição para 

uma padronização das mesmas, realização de avaliação nutricional dos idosos para verificação 

do estado nutricional duas vezes no ano e orientações para a melhora do quadro de idosos com 

baixo peso, participações em reuniões com a equipe multidisciplinar para discussão de casos de 

idosos que apresentam algum quadro clínico específico, capacitação sobre as boas práticas de 

higiene na cozinha para as funcionárias da mesma 1 vez durante o ano , participação na oficina 

sensório cognitiva realizada pela equipe multidisciplinar (fonoaudióloga, nutricionista e 

psicóloga) realizada 9 vezes durante o ano, capacitação juntamente com a fonoaudiologia sobre 

as mudanças de consistência no cardápio dos idosos com toda a equipe da cozinha, supervisoras 

da despensa e psicóloga para melhorar ainda mais a qualidade da alimentação da instituição, 

participação nas festividades da instituição como festas do aniversariante do mês e festa junina. 
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As atividades foram desenvolvidas buscando melhorar os hábitos alimentares e o 

controle de qualidade dos alimentos, garantindo melhores condições higiênico-sanitárias e 

qualidade de vida aos idosos. 

7.10 FONOAUDIOLOGIA 

Cabe ao fonoaudiólogo da ILPIs Lar Vicentino: O trabalho relacionado às áreas de 

comunicação – voz, audição, fala e linguagem. E ao ato de alimentação e funcionamento 

coordenação das funções de respiração, mastigação e deglutição.  

Em março de 2021 iniciou-se a implantação do serviço de fonoaudiologia no Lar 

Vicentino. Primeiramente foi necessário realizar um levantamento de dados: número total de 

internos, sexo, idade, nível de dependência de atividade de vida diária, noção de 

comprometimento cognitivo, estado da saúde da deglutição e a função da ingestão oral. 

Para tal foram aplicadas: escala de independência de atividades diárias (KATZ), escala 

do mini exame do estado mental (MEEM), escala funcional da ingestão oral (FOIS) e avaliação 

clínica funcional da deglutição. 

Após aquisição destas informações foi realizada uma discussão com equipe técnica e 

reunião com a gestão, para definir a atuação fonoaudiológica com enfoque em: estimulação 

cognitiva, orientação/supervisão da eficiência/eficácia dos aspectos de deglutição dos internos, 

promoção a saúde e educação permanente dos colaboradores. Foram realizados entre 36 a 42 

atendimentos mensais durante os últimos 8 meses (levando-se em conta mês de férias e 

feriados). A prática clínica fonoaudiológica vai além de atendimentos terapêuticos, segue 

abaixo um rol de atividades propostas: 

1- Criação e organização de prontuário físico para evolução de equipe técnica assistente; 

2- Levantamento de dados e reconhecendo das demandas fonoaudiológicas; 

3 - Atendimento fonoaudiológico individual; 

4 - Atendimento fonoaudiológico em grupo; 

5 - Observação de refeições com atuação em loco para possíveis ajustes de consistências, 

posturas e utensílios; 

6 - Realização de planejamento, coordenação, estimulação e relato de oficina sensório 

cognitiva (em 2021 foram realizadas nove oficinas, uma por mês com média de presença de 7 

a 9 idosos em cada); 
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7 - Elaboração de relatórios e evolução diária em prontuários; 

8- Reunião com equipe multiprofissional com enfoque em traçar plano terapêutico de 

pacientes; 

9- Reunião com a nutricionista para melhorias de integração dos serviços 

fonoaudiologia e nutrição; 

10- Educação permanente com encontros com colaboradores para discussão de temas 

relevantes à saúde do idoso (realizado 4 encontros com os temas: “Fonoaudiologia no asilo 

(ILPI)?” e “Capacitação das cozinheiras - serviço de fonoaudiologia e nutrição”); 

11- Reunião com familiares, quando necessário, para orientações sobre saúde cognitiva 

e questões alimentares nos aspectos de segurança da deglutição; 

12- Elaboração de material terapêutico; 

13 - Planejamento e execução de eventos sociais como: “o dia da beleza”, “festas 

mensais de aniversários”, “dia da mulher”, “festa junina”, “dia do idoso”. Participação de 8 

eventos realizados no lar; 

14- Reunião com gestão, quando necessário e Ministério Público, quando convocada; 

15- Planejamento da oficina sensório-cognitiva e aumento da proposta com mais uma 

oficina mensal para 2022. 

7.11 ENFERMAGEM 

O Regimento de Enfermagem se constitui em norma de ordem ética que regula as 

relações dos profissionais de Enfermagem entre si e as relações destes com os idosos residentes 

na ILPIs Lar Vicentino. 

 A Enfermagem da Unidade, constituída pelos profissionais de Enfermagem de todos os 

níveis, tem por finalidade: 

I – prestar assistência de enfermagem necessária à promoção, proteção, recuperação e 

reabilitação nos três níveis de atenção à saúde;  

II – desenvolver ações para a realização de programas de atenção, ensino e pesquisa em 

saúde;  

III – garantir aos usuários assistência de enfermagem respeitando os princípios do 

Sistema Único de Saúde de universalidade, equidade e integralidade;  
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IV – estimular e promover o trabalho atendendo os conceitos de multi, inter e trans 

disciplinaridade;  

V – colaborar com os sistemas de gestão vigente e demais serviços, na aplicação de 

métodos e práticas e otimização dos desempenhos técnicos administrativos e econômico-

financeiros para o alcance de melhores resultados;  

VI – desenvolver atividades de qualquer natureza dentro dos limites da Enfermagem, 

conforme os preceitos do Código de Ética de Enfermagem, da Lei nº 7.498, de 25 de junho de 

1986, do Decreto nº 94.406, de 8 de junho de 1987, das normas do Conselho Federal de 

Enfermagem, em especial a Resolução nº 159, de 19 de abril de 1993, a Resolução nº 195, de 

18 de fevereiro de 1997 e a Resolução nº 311, de 8 de fevereiro de 2007 e demais normas 

atinentes ao desempenho da profissão.  

A equipe de Enfermagem é representada e coordenada, por um (a) Enfermeiro (a), que 

possui autonomia e está subordinado a Gestão Administrativa da ILPIs Lar Vicentino e a RT 

da ILPIs; bem como a Secretaria Municipal de Saúde.  

Cabe ao profissional enfermeiro e técnico de enfermagem: 

• Enfermeiro Rotina Compete 

I - Ser responsável técnica pelo Serviço de Enfermagem; 

II - Coordenar a equipe de enfermagem da Unidade; 

III - Organizar e dirigir o Serviço de Enfermagem, incentivando o trabalho em equipe; 

IV - Administrar, planejar, organizar, supervisionar e avaliar a política assistencial de 

Enfermagem, alinhando-a com a gestão do município; 

V – Promover a integração dos Serviços de Enfermagem de modo multidisciplinar, 

interdisciplinar e transdisciplinar;  

VI – Realizar e supervisionar a descrição e a atualização regular de normas, rotinas e 

procedimentos técnicos; 

VII – Analisar e avaliar os cuidados de enfermagem prestados aos idosos; 

VIII - Organizar a equipe de Enfermagem, elaborando e fazendo cumprir o Regimento de 

Enfermagem que deve ser de conhecimento de todos os profissionais de enfermagem;  

IX – Primar pela atenção centrada no idoso e no contexto familiar e social; 
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X - Prever materiais, medicamentos e equipamentos necessários ao funcionamento da 

Unidade, junto a SMS; 

 XII - Cumprir e fazer cumprir o disposto na Legislação do Exercício Profissional de 

enfermagem, Código de Ética de Enfermagem e Código Penal Brasileiro;  

XIII – Promover e participar de aperfeiçoamento técnico da equipe de enfermagem através 

de Programas de Educação Continuada e Permanente; 

XIV - Elaborar escalas de trabalho mensal, folgas, férias, bem como, as substituições, 

referente à equipe de trabalho. 

• ENFERMEIRO PLANTONISTA COMPETE 

I – Planejar, organizar, coordenar e avaliar a assistência de enfermagem do turno, sob sua 

responsabilidade; 

II – Atender às solicitações da Coordenação de Enfermagem; 

III – Administrar os recursos materiais administrativos e médico-hospitalares, necessários 

às suas funções;  

IV – Promover o aperfeiçoamento técnico da sua equipe de enfermagem;  

V – Proporcionar a integração entre os profissionais do seu plantão; 

VI – Executar a SAE; 

VII – Substituir a coordenação do Serviço de Enfermagem, quando necessário e quando 

solicitado;  

VIII – Prestar assistência ao paciente respeitando os princípios técnicos, éticos e científicos; 

IX – Supervisionar e assessorar técnicos e auxiliares de enfermagem sob sua 

responsabilidade 

X – Cumprir e fazer cumprir o exercício legal da profissão, observando a legislação e o 

Código de Ética de Enfermagem;  

XI – Participar dos programas de Educação Continuada; 

XII – Coordenar, supervisionar e realizar a passagem de plantão; supervisionar o cuidado 

com o equipamento, o material e instrumental utilizado, providenciando sua substituição ou 

recuperação;  
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XIII– Controlar a assiduidade, pontualidade e disciplina dos funcionários sob sua 

responsabilidade; 

XIV – Participar na elaboração e execução de rotinas e protocolos assistenciais junto à 

coordenação;  

XV – Cumprir e fazer cumprir as medidas de segurança ao paciente durante a Assistência 

de Enfermagem;  

XVI – Participar na prevenção e controle de infecção;  

XVII – Requisitar materiais e medicamentos; 

XVIII – Realizar consulta de enfermagem. 

• TÉCNICO DE ENFERMAGEM COMPETE 

Ao técnico de enfermagem / auxiliar de enfermagem, cabe: 

 I- Assistir a passagem de plantão; 

 II - Acompanhar e executar o trabalho de enfermagem em grau técnico / auxiliar, sob 

supervisão e orientação do enfermeiro, cabendo-lhe especificamente:  

a) Executar ações da assistência de enfermagem, exceto as privativas do enfermeiro; 

b) Participar da orientação do trabalho de enfermagem em grau médio;  

c) Participar da equipe de saúde e na programação da assistência de enfermagem;  

d) Exercer a limpeza, montagem e testagem de equipamentos do setor.  

A equipe de enfermagem é composta com 02 enfermeiras plantonistas que dão suporte 

assistencial integral durante os plantões diurnos e a enfermeira diarista nesta Unidade, 

respondendo as necessidades da ILPI como enfermeira rotina.  A Enfermeira Rotina, que 

assumi a função de Coordenação das atividades da Equipe de Enfermagem. Fica responsável 

pela capacitação de todo corpo de enfermagem e cuidadores da Unidade, condutas técnicas 

relacionadas a assistência de enfermagem integral do idoso residente no Lar Vicentino. Ficando 

responsável por estabelecer normas e rotinas destinadas aos cuidados de enfermagem e 

cuidados clínicos, juntamente com o médico assistente / clínico geral, visando estabelecer a 

regulamentação dos protocolos de atendimento clínico, que já foram criados até o momento e 

tiveram treinamento para serem colocados em prática; cabendo aos enfermeiros plantonistas da 
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Unidade a assistência integral, supervisão dos serviços e demais necessidades clínicas que 

possam ocorrer durante o período de atendimento presencial.  

No momento; após intervenção a Instituição possui enfermeiro para o desenvolvimento 

de todo o cuidado/assistência de enfermagem, prestada pela equipe de enfermagem, enfermeiro, 

técnico de enfermagem e/ou auxiliar de enfermagem, existe anotação de enfermagem técnica 

do serviço de enfermagem. 

Foi mantido processo de readaptação dos idosos para com a equipe e adequação da 

escala da equipe de enfermagem da Unidade, visando exercer a prática legal da atividade junto 

ao seu órgão fiscalizador. Foi realizada contratação de um novo grupo para compor o pré-

existente com: enfermeiros e técnicos de enfermagem; foi ajustado o número de cuidadores 

para a demanda de cuidados existente na Unidade e estabelecido normas e rotinas ao cuidado 

de enfermagem ao idoso. Visando uma assistência individualizada, humanizada e contínua.  

A anotação de enfermagem está sendo realizada em folha de atendimento dentro das 

normas e rotinas estabelecidas pela sistematização do serviço de enfermagem para atendimento 

geriátrico, sendo relatado em ficha de atendimento do idoso de forma individual e organizado 

em prontuários clínicos.  Toda anotação clínica e de enfermagem, está sendo realizada em 

prontuário individual ao residente idoso da Instituição, respaldando não só a Instituição como 

o idoso residente aos seus direitos de forma integral e a todos os profissionais técnicos que 

atuam na Unidade.  

Conta ainda com um Posto de Enfermagem situado bem ao centro da Unidade como um 

todo, possui quadro de aviso com todos os documentos necessários, como: escala, processos, 

indicadores, informes importantes. A sala dispõe de uma geladeira própria para medicação, com 

termômetro e mapa de controle. Possui armários com a documentação do idoso residente. Carro 

de curativo e pequenos cuidados. Bancada de separação de medicação em mármore e escaninho 

dos pacientes para medicação com dose individualizada para o período de 24h. Mesa e cadeira 

para que a equipe de enfermagem tenha o conforto e a tranquilidade necessária para sua 

evolução/anotação de enfermagem, aprazamento medicamentoso. Possui ainda armário com 

insumos de uso descartável e equipamentos de uso contínuo para aferição dos sinais vitais.  

Os protocolos criados pela SMS para controle da pandemia para o COVID 19 na 

Instituição já haviam sido desenvolvido e implantado anteriormente e demonstra excelente 

funcionalidade; com isso só continuamos o fazendo cumprir. O que foi estabelecido dentro 

dessa rotina foi o cumprimento dos protocolos de higienização, lavagem das mãos, 
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paramentação e desparamentação das roupas de proteção, utilização roupa diferenciada para os 

cuidados de enfermagem dentro da Unidade, utilização dos EPI(s) quando ocorrerem visitas de 

familiares, manter vigilância e respeitar a individualidade na utilização dos pertences pessoais 

de cada idoso, respeitar normas e rotinas estabelecidas após a pandemia do COVID 19.  

A enfermagem conseguiu definir a SAE (Sistematização da Equipe de Enfermagem) ao 

idoso acolhido na Instituição. Cabendo ainda o desenvolvimento integral dos fluxos, protocolos 

e processos de enfermagem que otimize o cuidado dos residentes pela equipe de enfermagem e 

equipe de cuidadores. E possam estabelecer normas e rotinas para a administração institucional.  

Hoje a ILPIs Lar Vicentino conta com o apoio de equipes externas como o SENAC, 

SESI e SESC.  

• Realizada capacitação prática com os todos os servidores da Instituição sobre: BLS _ 

Suporte Básico de Vida; 

• Realizada capacitação teórica da equipe de enfermagem e de cuidadores pelo 

Enfermeiro Docente do SENAC - sobre a Prática do Banho na ILPI (Cuidados com o 

Idoso na hora do banho, Tipos de banhos, ...); 

• Realizada capacitação quanto a comunicação assertiva entre as equipes; 

• Realizada capacitação quanto a necessidade de mudança de decúbito nos idosos 

acamados; 

• Realizada capacitação quanto a administração de medicação oral, subcutânea e 

intramuscular; 

• Realizada capacitação quanto a curativos/coberturas em lesões de pele; 

• Realizada capacitação quanto a lavagem das mãos; 

• Realizada capacitação quanto a paramentação e desparamentação de EPIs; 

• Criado protocolos de atendimento para acidente de trabalho com material perfuro-

cortante com a epidemiologia, entre (idoso x servidor de enfermagem); 

• Atualizado documento de avaliação do idoso que deseja asilo na Instituição e/ou família, 

para avaliação e conduta multidisciplinar e consolidação da dependência real do mesmo, 

visando atender com as expectativas criadas e desejadas por esse idoso e seus familiares 

após admissão.  A Equipe Multidisciplinar criou em conjunto uma Ficha de Admissão 

Técnica Assistencial para traçar métodos e condutas clínicas para o cuidado 

individualizado e humanizado dessa pessoa. 
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• Realizada prontidão para assistência de enfermagem no intuito de manter a vigilância 

contínua durante o período da festa mensal; afim de não obter situações de risco; 

• Equipe multidisciplinar realiza reunião técnica para estabelecer conduta clínica dos 

idosos acolhidos na ILPI Lar Vicentino e dos servidores que prestam assistência aos 

mesmos durante o período diurno e noturno, especificamente; 

• Otimizada Escala de Cuidadores para melhor atender as rotinas de cada área específica 

e estabelecer novos protocolos de atendimento ao Idoso durante cada período; 

• Atividades culturais foram suspensas na coletividade devido a pandemia, equipe da 

ILPIs administrativa e assistencial (RT), juntamente com o corpo técnico, resolveram 

em reunião, pois entendem ser precipitado a liberação de atividades com grande 

coletividade e aglomeração. Com isso foram desenvolvidas atividades culturais com o 

grupo da ILPIs Lar Vicentino dentro da própria Unidade com os parceiros da Instituição: 

grupo de sanfoneiros, SESC, SENAC, SMS e SMPS. Estão sendo realizados 

passeios/tour na cidade com a van da SMS nos locais culturais e lazer do município, 

sem que os mesmos deixem o transporte para se aglomerar com o público externo da 

ILPIs Lar Vicentino. Realizada ainda oficinas religiosas, oficinais gastronômicas, 

oficinas sensoriais, oficinas de jogos, entre outras. 

 

7.12 CONCLUSÃO 

O Trabalho ocorreu conforme o Plano de Trabalho, onde o trabalho sócio assistencial 

foi realizado conforme o proposto e os resultados foram acontecendo gradativamente no dia-a-

dia. As capacitações e articulações entre os setores colaboraram para buscar o aperfeiçoamento 

do trabalho com todos os envolvidos para que as questões sociais e assistenciais que se 

apresentaram fossem resolvidas integralmente em favor do usuário. 

Mantenho informado que a estrutura física da Instituição permanece igual, porém; a 

mesma sofreu adequações pontuais na questão de organização e segurança pontuadas pela 

vigilância sanitária. 

A Instituição conta com um consultório, este compartilhado por toda a equipe 

multidisciplinar para atendimentos individualizados aos residentes na ILPI Lar Vicentino. 

Consultório destinado à avaliação clínica dos usuários. 
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Podemos concluir que a realização do trabalho possibilitou para conhecer a realidade da 

população atendida e a situação vivenciada por cada idoso e suas famílias; bem como para com 

cada colaborador. 

Para que isto acontecesse foi essencial o trabalho realizado por todos da equipe e pelos 

parceiros. E também através dos contatos familiares. Sendo assim, foi necessária a realização 

de um trabalho interdisciplinar integral entre todos os envolvidos nas ações de cuidado da ILPIs, 

Equipe Técnica, idosos e familiares. 

Estamos nos estruturando e organizando de acordo com o que preconiza a NOB-SUAS. 

Ainda há necessidade de melhorias nos espaços de serviços. Porém; estamos buscando 

diariamente aprender, aprimorar, motivar,... Visando construir um futuro próximo com 

assistência de excelência para todos que aqui são acolhidos. 

É importante destacar que as realizações desses trabalhos não podem ser compreendidas 

como ações para “consertar” as pessoas, mas ações que tenham um conteúdo compatível com 

a realidade social vivenciada por cada uma dessas famílias, na busca em despertar e conquistar 

a emancipação, a autonomia, na perspectiva de mudanças. 

 

 

 

7.13 OFICINAS 

OFICINA DE RELIGIÃO. 

ORAÇÃO DO TERÇO E NESTE MÊS (DEZEMBRO) COM A PRESENÇA DO 

QUADRO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS VINDO DA MATRIZ DE SÃO 

PEDRO E SÃO PAULO. 
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OFICINA DE BELEZA 
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OFICINA DE DESENHO E PINTURA 
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OFICINAS SENSORIal COGNITIVA 
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MÚSICOS VOLUNTÁRIOS QUE  ALEGRAM OS IDOSOS. 
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FESTINHAS DE ANIVERSARIANTES NO MÊS. 
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COMEMORANDO  OUTUBRO ROSA, COM ANIVERSARIANTES. 

 

COMEMORANTO NOVEMBRO AZUL COM ANIVERSARIANTES 
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PARCERIA COM A EQUIPE DO SESC (MÚSICA, ESTÓRIAS ETC..) 
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CAPACITAÇÃO COM A NUTRICIONISTA E FONOAUDIÓLOGA 

 

 

8.CONSELHO TUTELAR 

O Conselho Tutelar de Paraíba do Sul, no uso de suas atribuições, de acordo com a lei 

8069/2019, vem através deste, responder seu memorando de no: 547/2021 informando que 

durante o período de janeiro à dezembro do ano de 2021 tivemos atendimentos feitos em 

diversificadas localidades, dentre as quais podemos listar, exemplificativamente: 
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• Acompanhamentos dos casos atendidos, 

• Atendimentos e orientações à sociedade, 

• Atendimentos na 107a DP, 

• Acompanhamentos solicitados pelo Materno Infantil, 

• Acompanhamentos solicitados pela Polícia Militar, 

• Acolhimentos na Casa de Acolhimento Criança Feliz, 

• Atendimentos em Hospital Na. Sa. Piedade, Na. Sa. da Conceição e Unidade de 

• Pronto Atendimento, 

• Atendimentos à guarda Municipal, 

• Acompanhamentos ao IML 

• Diligências requeridas pelo Juizado e pelo Ministério Público, 

• Diligências para averiguação de denúncias encaminhadas pelo Disk 100, 

• Denúncias feitas na sede do conselho por telefone, 

• Encaminhamentos ao CRAS Centro e Vila Salutaris, 

• Encaminhamentos ao CAPS e CAPS AD 

• Solicitações de matrículas em CRECHE e ESCOLAS, 

• Visitas domiciliares para verificar Não Entrega de Atividades Escolares, 

• Requisições de Registro de Nascimento 

Cabe-nos acrescentar que referidos atendimentos ocorreram diuturnamente, em dias 

úteis e feriados, não havendo, contudo, o cômputo numérico especificado em cada localidade. 
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