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O SUAS - Sistema Único de Assistência Social é um sistema público que organiza os
serviços socioassistenciais. De acordo com a lei do SUAS, as prestação de serviços na área da
assistência social deve ser descentralizada e com gestão compartilhada entre governo federal, estados
e municípios, com participação de seus respectivos conselhos de assistência social e ainda das
entidades e organizações sociais públicas e privadas que prestam serviços nessa área.
Em Monte Alto a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social – SADS
é o órgão responsável pela gestão do SUAS e da Política de Assistência Social no município. As
atividades da SADS são regidas pelas diretrizes da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), que
busca
garantir
o
atendimento
às
necessidades
básicas
da
população.

O

SUAS organiza as ações da assistência social em dois tipos de proteção social.

A primeira é a Proteção Social Básica, destinada à prevenção de riscos sociais e
pessoais, por meio da oferta de programas, projetos, serviços e benefícios a indivíduos e famílias em
situação de vulnerabilidade social. Dentre os principais executores dessa proteção estão os CRAS
(Centro
de
Referência
da
Assistência
Social).
A segunda é a Proteção Social Especial, destinada a famílias e indivíduos que já se
encontram em situação de risco e que tiveram seus direitos violados por ocorrência de abandono,
maus-tratos, abuso sexual, uso de drogas, entre outros aspectos. O principal executor dessa proteção
é o CREAS (Centro de Referência Especializado da Assistência Social) .

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
É o órgão responsável pela gestão municipal da Política de Assistência
Social, designada para o cumprimento da tarefa de consolidar o direito à
Assistência Social.
As atividades da SADS são regidas pelas diretrizes da Lei Orgânica da
Assistência Social (Loas), que busca garantir o atendimento às necessidades
básicas da população por meio de iniciativas baseadas em cidadania e inclusão
social.
A Secretaria realiza também a gestão do Fundo Municipal de
Assistência Social (FMAS), que oferece recursos e financiamentos para
serviços, programas e projetos de assistência social, no município de Monte Alto.

Serviços executados no Órgão Gestor de
Assistência Social
Gestão do SUAS: Sistema Único de Assistência Social, que realiza registro
e divulgação de dados sobre recursos repassados; acompanhamento e
processamento de informações sobre programas, serviços e benefícios
socioassistenciais; gerenciamento de convênios; suporte à gestão
orçamentária; entre outras ações relacionadas à gestão da informação do
Suas.

Gestão dos Programas de Transferência de Renda: Realiza o cadastro
das famílias e indivíduos para inclusão nos programas de transferência de
renda: Bolsa Família, BPC – Benefício de Prestação Continuada, Renda
Cidadã e Ação Jovem, após proceder a triagem socioeconômica.
Serviço De Proteção A Famílias Em Situação De Vulnerabilidade E Risco
Temporário - Plantão Social: Com o objetivo de atender os usuários
privados de acesso a bens e serviços, em caráter emergencial e
posteriormente o encaminhamento à rede de serviços, com acompanhamento
sistemático e monitorado.

Serviços Executados no Órgão Gestor
de Assistência Social
BENEFÍCIOS EVENTUAIS
Os Benefícios Eventuais previstos no art. 22 da LOAS e
segundo a NOB/SUAS visam o pagamento de auxilio
natalidade, mortalidade ou para atender necessidades
advindas de situações de vulnerabilidade temporária,
com prioridade para a criança, a família, idosos, pessoa
portadora de deficiência, gestante, nutriz e vítimas de
calamidade pública.
(Regulamentado pela Lei Municipal nº 3.173, de 24 de
junho de 2015).

Serviços Executados no Órgão Gestor de Assistência Social
Serviço De Proteção A Pessoa Com Deficiência – Projeto 0 a 3 anos:
Acompanha, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, a criança de 0
a 3 anos quando o seu desenvolvimento não ocorrer dentro da normalidade.
Projeto Estadual do Leite “VIVALEITE”: Tem como objetivo buscar a
suplementação alimentar infantil com a distribuição de leite fluido
pasteurizado às crianças que preencham as condições estabelecidas no
Decreto nº. 44.569/99 e alterações posteriores, em face da necessidade de
nutrientes essenciais ao processo de crescimento e desenvolvimento da
criança.

Serviços Executados no Órgão Gestor de
Assistência Social
PAD – PROGRAMA DE APOIO AO DESEMPREGADO
É um programa de caráter emergencial, com o objetivo de
proporcionar ocupação no mercado de trabalho e qualificação
profissional para trabalhadores com idade de 18 anos ou mais
pertencentes às famílias de baixa renda e integrantes da
população desempregada. Coordenado pela Secretaria de
Assistência Social.
BOM DIA TRABALHADOR
É um programa que oferece um café da manhã para
trabalhadores rurais, antes da jornada diária de trabalho.

DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
A Proteção Social Básica tem como objetivo a prevenção de situações de risco
por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento
de vínculos familiares e comunitários. Destina-se à população que vive em
situação de fragilidade decorrente da pobreza, ausência de renda, acesso
precário ou nulo aos serviços públicos ou fragilização de vínculos afetivos
(discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras).
Responsável: Leila Severino de Freitas.

CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS VERA CRUZ
Endereço: Rua João Consoni, 430 – Bela Vista
Fone: (16) 3242-1029
Unidade pública da Assistência Social que oferta serviços e ações e possui a
função de gestão territorial da rede de assistência social básica, promovendo a
organização e a articulação das unidades a ele referenciadas e o
gerenciamento dos processos nele envolvidos.
Serviços ofertados no CRAS:
O principal serviço ofertado pelo CRAS é o Serviço de Proteção e
Atendimento Integral à Família (PAIF), cuja execução é obrigatória e
exclusiva. Este consiste em um trabalho de caráter continuado que visa
fortalecer a função protetiva das famílias, prevenindo a ruptura de vínculos,
promovendo o acesso e usufruto de direitos e contribuindo para a melhoria da
qualidade de vida.

Equipamentos da Rede Pública de Proteção
Social Básica
CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS BANDEIRANTES
Endereço: Praça Antonio Serralha, 10 – Conj.Hab.Bandeirantes
Monte Alto/SP
Fone: (16) 3243-2882
Unidade pública da Assistência Social que oferta serviços e ações e possui a função
de gestão territorial da rede de assistência social básica, promovendo a organização
e a articulação das unidades a ele referenciadas e o gerenciamento dos processos
nele envolvidos.
Serviços ofertados no CRAS:
Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), - consiste em um
trabalho de caráter continuado que visa fortalecer a função protetiva das famílias,
prevenindo a ruptura de vínculos, promovendo o acesso e usufruto de direitos e
contribuindo para a melhoria da qualidade de vida.

Equipamentos da Rede Pública de
Proteção Social Básica
PROJETO CLAREAR
Endereço: Rua Rômulo Belochi, 291 – Jd. Bela Vista
Fone: 3241-2924
Executa o SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
para crianças e adolescentes - Tem por foco a constituição de espaço de
convivência, formação para a participação e cidadania, desenvolvimento do
protagonismo e da autonomia das crianças e adolescentes, a partir dos
interesses, demandas e potencialidades dessa faixa etária. As intervenções são
pautadas em experiências lúdicas, culturais e esportivas como formas de
expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção social. Inclui
crianças e adolescentes, retirados do trabalho infantil ou submetidos a outras
violações, cujas atividades contribuem para re-significar vivências de isolamento
e de violação de direitos, bem como propiciar experiências favorecedoras do
desenvolvimento de sociabilidades e na prevenção de situações de risco social.

Equipamentos da Rede Pública de
Proteção Social Básica
PROJETO CAAC – CENTRO DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE E À
CRIANÇA
Endereço: Travessa da Saudade – s/nº (atrás da Morgue Municipal) –
fone: 16 3242 9000
Executa o SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
para crianças e adolescentes - Tem por foco a constituição de espaço de
convivência, formação para a participação e cidadania, desenvolvimento do
protagonismo e da autonomia das crianças e adolescentes, a partir dos
interesses, demandas e potencialidades dessa faixa etária. As intervenções são
pautadas em experiências lúdicas, culturais e esportivas como formas de
expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção social. Inclui
crianças e adolescentes, retirados do trabalho infantil ou submetidos a outras
violações, cujas atividades contribuem para re-significar vivências de isolamento
e de violação de direitos, bem como propiciar experiências favorecedoras do
desenvolvimento de sociabilidades e na prevenção de situações de risco social.

Equipamentos da Rede Pública de Proteção
Social Básica
NAI – NÚCLEO DE ATENDIMENTO AO IDOSO
Endereço: Avenida 15 de Maio, 502 – Centro
Fone: (16) 3242-1069
Executa o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para
Idosos - Tem por foco o desenvolvimento de atividades que contribuam no
processo de envelhecimento saudável, no desenvolvimento da autonomia e de
sociabilidades, no fortalecimento dos vínculos familiares e do convívio
comunitário e na prevenção de situações de risco social. Com o
desenvolvimento de atividades artísticas, culturais, esportivas e de lazer e a
valorização das experiências vividas, potencializando a condição de escolher e
decidir.

Equipamentos da Rede Pública de Proteção
Social Básica
CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA
Endereço: Av. Antonio Inforçatti, espaço cedido pela APRODEMA

Executa o SERVIÇO DE INCLUSÃO PRODUTIVA:
Oferece cursos de capacitação com o objetivo de gerar oportunidades e renda,
através da inclusão produtiva, para as famílias em situação de pobreza,
proporcionando conhecimentos e habilidades.

DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
A Proteção Social Especial (PSE) destina-se a famílias e indivíduos em situação
de risco pessoal ou social, cujos direitos tenham sido violados ou ameaçados.
Para integrar as ações da Proteção Especial, é necessário que o cidadão esteja
enfrentando situações de violações de direitos por ocorrência de violência física
ou psicológica, abuso ou exploração sexual; abandono, rompimento ou
fragilização de vínculos ou afastamento do convívio familiar devido à aplicação
de medidas.
Responsável: Sonia Regina Bergamo Lampa

Equipamentos da Rede Pública de
Proteção Social Especial
CREAS – CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA
SOCIAL
Endereço: Avenida José Luís Franco da Rocha, 158fone (16) 3243-3646
e-mail: creas@montealto.sp.gov.br
Unidade pública onde são ofertados serviços especializados e continuados a
famílias e indivíduos em situação de ameaça ou violação de direitos, dentre eles
a violência física, psicológica, sexual, tráfico de pessoas, cumprimento de
medidas socioeducativas em meio aberto, etc.

Equipamentos da Rede Pública de Proteção
Social Especial
Serviços ofertados no CREAS

SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A
FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS – PAEFI
Objetivo: Contribuir para o fortalecimento da família no desempenho de sua
função protetiva; Processar a inclusão das famílias no sistema de proteção social
e nos serviços públicos, conforme necessidades; Contribuir para restaurar e
preservar a integridade e as condições de autonomia dos usuários; Contribuir
para romper com padrões violadores de direitos no interior da família; Contribuir
para a reparação de danos e da incidência de violação de direitos; Prevenir a
reincidência de violações de direitos.

Equipamentos da Rede Pública de Proteção Social
Especial
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO
DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA
Objetivo: Realizar acompanhamento social a adolescentes durante o
cumprimento de medida socioeducativa de Liberdade Assistida e de PSC –
Prestação de Serviço à Comunidade, sua inserção em outros serviços e
programas socioassistenciais e de políticas públicas setoriais.
CENTRO DIA PARA O IDOSO
Endereço: Rua Nélio Delavechia, n° 101, Vila de Santis.
Executa o SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA IDOSOS - que
tem como objetivo proporcionar espaço de acolhimento, proteção e convivência
a idosos semi-dependentes cujas famílias não tenham condições de prover
estes cuidados durante todo o dia ou parte dele, para até 25 idosos, com 60
anos ou mais, em situação de vulnerabilidade ou risco social.

Equipamentos da Rede Pública de Proteção
Social Especial
PROJETO LUZ E VIDA
Endereço: Rua Florindo Cestari, 1282 – Centro.
fone: 3241-3018

Executa o SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS
E ADOLESCENTES
Capacidade de Atendimento: 8 (oito) crianças/adolescentes a partir dos nove
anos de idade.
Objetivo: Acolhimento provisório e excepcional para crianças e adolescentes de
ambos os sexos, sob medida de proteção e em situação de risco pessoal e
social, cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente
impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção.

Participação Efetiva nos Conselhos Municipais
Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS):
É o órgão que reúne representantes do governo e da sociedade civil para
discutir, estabelecer normas e fiscalizar a prestação de serviços
socioassistenciais no Município. A criação dos conselhos municipais de
assistência social está definida na Lei Orgânica da Assistência Social – Lei nº
8.742/1993.
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente:
É um órgão colegiado permanente de caráter deliberativo e composição
paritária, previsto no artigo 88 da lei no 8.069/90 – Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA).

Participação Efetiva nos Conselhos
Municipais
Conselho Municipal do Idoso:
É um órgão deliberativo, paritário vinculado à Secretaria de Assistência
Social com fundamento na Lei N° 12.548, de 27/02/2007, com as seguintes
atribuições: articular, mobilizar, estimular, apoiar, fiscalizar e deliberar projetos
e questões relativas em consonância com a Política Nacional do Idoso e do
Estatuto do Idoso (artigos 52 e 53).
Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência:
Por natureza apolítico e apartidário, é um órgão consultivo e fiscalizador das
ações voltadas ao atendimento da pessoa com deficiência. Foi criado em 1993
pela Lei N.º 8126, com alterações em 1.994 pela Lei N.º 8434, com objetivo de
estabelecer a política de atendimento dos direitos da pessoa com deficiência.

Participação Efetiva nos Conselhos Municipais
Conselho Municipal Anti-drogas:
É um órgão com o objetivo de efetivar as políticas nacionais, estaduais e
municipais anti-drogas, fiscalizando o pleno desenvolvimento das ações
referentes à redução de demanda de drogas, junto aos diversos setores da
comunidade, coordenando as atividades de todas as instituições, sejam elas
estaduais ou municipais e os movimentos comunitários, entidades organizadas,
num trabalho em rede, interconselhos, intersecretarias e intersetorial. Lei
criação da Política sobre drogas nº 11.343/2006

Serviços da Rede de Proteção Social Privada
APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Monte Alto

Associação Promocional “Vida Nova” Horto de Deus
AVCC – Associação de Voluntários de Combate ao Câncer de Monte Alto
Clube da Amizade de Monte Alto – CLAMA

Movimento dos Idosos de Monte Alto – MIMA
Serviço de Acolhimento Institucional “Lar São Vicente de Paulo”
Serviço de Acolhimento Institucional “Izildinha O Anjo do Senhor”

