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I. Identificação 

1.1.Plano Municipal de Assistência Social 

Vigência: 2014 - 2017

Período de elaboração: 2013

Responsáveis pela elaboração: 

Nome Representação 
Renata Leão Diretora Administrativa – SASCH
Denise de Oliveira Santos CREAS
Gislaine de Lima Martins CRAS
Roberto Fuck de Almeida CMAS / Serviço de Acolhimento
Diana Henschel CAD ÚNICO
Andrea D'Aquino Fonseca Stefani Diretora de Proteção Social Especial
Dionei Jônatas Valério SASCH / Conselho Idosos

Nome do Responsável para contato: Huan Diego Back

Telefone: (47) 3267-1475

E-mail: huanback@itapema.sc.gov.br 

1.2.Prefeitura Municipal 

Município: Itapema - SC

Nome do Gestor Municipal: Rodrigo Costa 

Nível de Gestão: Básica 

Porte do Município:  Pequeno Porte II 

 

Endereço da Prefeitura

Avenida Nereu Ramos, nº134 Bairro: Centro 

CEP: 88220-000 Telefone: (47) 3268-8000

Site: itapema.sc.gov.br
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1.3.Secretaria Municipal de Assistência Social 

Nome do Órgão Gestor: Secretaria de Assistência Social, Cidadania e Habitação 

Nome do Gestor Municipal: Huan Diego Back 

Endereço da Secretaria: 

Avenida Marginal Oeste, nº 100 Bairro: Morretes

CEP: 88220-000 Telefone: (47) 3267-1475; 3267-1476; 3267-1477

E-mail: desenvolvimentosocial@itapema.sc.gov.br

1.4.Fundo Municipal de Assistência Social 

Nome do Gestor do FMAS: Rodrigo Costa e Valton Luis Aragão

Lei de Criação do FMAS: 1291/1997

CNPJ: 82.572.207/0001-03

Fontes de Recursos: (X) Federal (X) Estadual (X) Municipal 

1.5.Conselho Municipal de Assistência Social 

Nome do Presidente: Roberto Fuck de Almeida

Possui Secretaria Executiva: Não 

O Secretário Executivo possui nível superior: Sim 

Nome: Francisco Reinert

Telefone: (47) 3268-8000  E-mail: chicoreinert@itapema.sc.gov.br  

Conselheiros Governamentais: 

Nome Secretaria que representa
Grazieli Faria Zimmer Santos Administração
Roberto Fuck de Almeida Assistência Social
Gisele Mafra Mendes Educação
Jeane Silva Saúde
Marina A de Souza Turismo
Conselheiros da Sociedade Civil: 

Nome Segmento que representa
Valdevina Pires Usuário Bolsa Família
Maria F Silveira Usuário CRAS
Erondina Schutz Usuário CRAS
Iara Branco D'Avila Entidade dos usuários (ADI)
Marina Hasper Garcês Usuário CREAS
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Ações desenvolvidas pelo CMAS, conforme suas atribuições: 

O CMAS é a Instância de Controle Social do Programa Bolsa Família: (X) Sim ( ) Não 

Endereço: Avenida Marginal Oeste, nº100  Bairro: Morretes

CEP: 88220-000 Telefone: (47)3267-1475

E-mail: cmas@itapema.sc.gov.br  

II. Introdução

A elaboração do Plano Municipal de Assistência Social resultou de um processo 

participativo onde estiveram envolvidos de forma efetiva e ativa os técnicos dos Serviços 

das Proteções Básica e Especial, CRAS, CREAS e Serviço de Acolhimento Institucional 

João e Maria,  em Grupos de Trabalho, que buscou organizar as energias, recursos e 

potencialidades para o alcance das metas da política de assistência social, orientação e 

garantia  da  forma  com  que  as  ações  possam  suprir  as  demandas  do  público  da 

Assistência Social.

O  início  dessa  construção  se  deu  no  ano  de  2012,  em  Grupos  de  Trabalho, 

denominados Planeja Suas Itapema, com a orientação e supervisão técnica da empresa 

Plêiade Consultoria, conforme Anexo I.

Sua execução foi a partir de etapas de planejamento com os técnicos de todas as 

unidades  do  SUAS,  sendo  elas:  apresentação  de  expectativas  de  presente  e  futuro; 

análise  estrutural  e  conjuntural  dos  territórios/usuários/rede  sócioassistencial  e,  a 

construção metodológica para o trabalho nas proteções sociais. 

A criação desse planejamento  veio corroborar  para  a qualidade da atuação no 

contexto desafiador e multideterminado das questões sociais do município de Itapema. 

Tendo em vista que foi embasado nas análises feitas pelos trabalhadores do SUAS de 

Itapema e,  que no desenhar do planejamento  se  produziu  e organizou meios para a 

garantia  dos  direitos  socioassistenciais  conforme  preconiza  a  Política  Nacional  de 

Assistência Social, que com sua abrangência e relevância demonstra extrema utilidade 

para a efetivação do Sistema Único de Assistência Social e para o avanço da Política de 

Proteção Social Básica e Especial.

Outras análises e contribuições partiram das reuniões periódicas com o Gestor e 

sua equipe de diretores, coordenadores e agentes administrativos, visando a elaboração 

de objetivos estratégicos, indicadores, metas e iniciativas a serem implementadas. 
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As etapas seguintes foram quando da realização da pré-conferência, realizada no 

CCI – Centro de Convivência do Idoso com os trabalhadores do SUAS, no dia 22/05/2013 

e, num segundo momento dia 03/06/2013 no CRAS Morretes, com a participação dos 

usuários  e  entidades  referenciadas  naquele  território,  e  as  famílias  e  usuários 

referenciados pelo CREAS, totalizando 41 pessoas.

A IX Conferência de Assistência Social  de Itapema foi  realizada pelo Conselho 

Municipal  de  Assistência  Social  em conjunto  com os  trabalhadores  do  SUAS e  seus 

usuários,  cuja  tema  Gestão  e  Financiamento  do  SUAS,  proposto  pelo  Ministério  do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome, foi amplamente discutido pelos presentes, 

conforme deliberações constantes no Anexo II. 

Outros momentos de aprimoramento foram através de reuniões promovidas pelo 

Gestor, com a participação de conselheiros do Conselho Municipal de Assistência Social,  

Diretores, Coordenadores e alguns técnicos do CRAS, CREAS, e Serviço de Acolhimento 

João e Maria, visando discutir e elencar proposições para o PPA, que veio culminar com a  

Audiência Pública para sua aprovação ocorrida na Câmara de Vereadores de Itapema, 

em 24.10.2013.

Outro aspecto relevante refere-se à nova conjuntura apresentada pela expansão 

econômica, principalmente na área da construção civil  e pela valorização do potencial 

turístico. Situação que tem apresentando um considerável aumento no fluxo migratório, 

atraindo para o município indivíduos e famílias empobrecidas e até mesmo pessoas em 

situação de rua, de vários estados brasileiros, sobretudo do Rio Grande do Sul e Paraná, 

pela proximidade, e de outras localidades, principalmente das regiões norte e nordeste do 

país. 

Tal situação requer da Política de Assistência Social um planejamento de ações 

que venha atender as demandas desses segmentos.

Foram  contribuições  de  fundamental  importância  que  facilitaram  a  construção 

desse Plano, mas, todavia reconhecemos que a necessidade de promover ações que 

possibilitam  a  participação  dos  usuários  e  da  rede  socioassistencial  no  processo  de 

elaboração,  planejamento  e  tomadas  de  decisões  para  a  construção  democrática  da 

gestão da Política de Assistência Social.

Um desafio para os trabalhadores e gestores da Assistência Social de Itapema.
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III. Diagnóstico Socioterritorial 

Aspectos gerais do município

Fonte: Santa Catarina em Números: Itapema/Sebrae/SC._Florianópolis: Sebrae/SC, 2013 

Por volta de 1670, Itapema tinha como moradores pescadores e colonos açorianos. 

O estilo das moradias construídas na época dava o nome à cidade de Tapera. Em 1800, 

os moradores abandonaram cidade em conseqüência de um ataque de piratas. Em 1850 

a cidade se reorganizou, sendo denominada como vila, anexada ao município de Porto 

Belo.  Recebeu  o  nome de  Itapema no  ano  de  1924,  passando  a  ser  um distrito  de 

Camboriú e Porto Belo perdeu o status de município, sendo anexada a Tijucas. 
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Aspectos populacionais

Fonte: Santa Catarina em Números: Itapema/Sebrae/SC._Florianópolis: Sebrae/SC, 2013 

No decorrer desta seção, são apresentados dados populacionais de Itapema, como 

a evolução populacional, taxa média de crescimento, população economicamente ativa, 

densidade demográfica e sua distribuição segundo gênero, localização e faixa etária. 

A população  de  Itapema apresentou  no  ano  de  2010,  crescimento  de  77,03% 

desde o Censo Demográfico realizado em 2000. De acordo com o Instituto Brasileiro de 

Geografia  e  Estatística  (IBGE),  em  2010  a  população  da  cidade  alcançou  45.797 

habitantes, o equivalente a 0,73% da população do Estado. O gráfico a seguir demonstra 

a evolução populacional do município nos últimos Censos.

TAXA MÉDIA ANUAL DE CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO 
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O comparativo  dos dados dos Censos Demográficos  do IBGE demonstrou que 

Itapema apresentou, entre 2000 e 2010, uma taxa média de crescimento populacional da 

ordem de 7,70% ao ano, conforme gráfico a seguir.

DENSIDADE DEMOGRÁFICA 

Baseado no Censo Populacional (IBGE) de 2010, Itapema possuía uma densidade 

demográfica 771,5 hab/km2, conforme demonstra o gráfico a seguir.

DISTRIBUIÇÃO POPULACIONAL SEGUNDO O GÊNERO E LOCALIZAÇÃO 

A distribuição  populacional  por  gênero,  segundo  dados  do  IBGE  extraídos  do 

Censo Populacional 2010, apontou que, no município, os homens representavam 48,89% 

da população e as mulheres, 51,11%. A tabela e o gráfico a seguir apresentam a evolução  

dos dados populacionais do município, segundo gênero e localização do domicílio.
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Conforme aponta o gráfico anterior, em 2010, o número de mulheres do município 

estava acima da média estadual em 0,73% e o de homens, 0,73% abaixo. 

O gráfico a seguir demonstra que o percentual da população urbana em Itapema 

era maior em 13,5% que a concentração urbana do Estado.
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FAIXA ETÁRIA DA POPULAÇÃO 

A estrutura etária de uma população, habitualmente, é dividida em três faixas: os 

jovens, que compreendem do nascimento até 19 anos; os adultos, dos 20 anos até 59 

anos; e os idosos, dos 60 anos em diante. Segundo esta organização, no município, em 

2010, os jovens representavam 30,9% da população, os adultos 59,2% e os idosos 9,9%. 

O gráfico a seguir apresenta a evolução das três faixas etárias, sendo que a maior 

variação é atribuída aos jovens, entre os anos de 2000 e 2010.

Ao detalhar as faixas etárias, é possível verificar,  através do gráfico a seguir,  a 

evolução da distribuição relativa entre os anos de 2000 e 2010.

POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA 

Ainda relacionado à faixa etária da população, compete mencionar a questão da 

população  economicamente  ativa  (PEA),  que  se  caracteriza  por  abranger  todos  os 
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indivíduos de um lugar que, em tese, estariam legalmente aptos ao trabalho, ou seja, 

todos os indivíduos ocupados e desempregados. 

No  Brasil,  o  IBGE  calcula  a  PEA  como  o  conjunto  de  pessoas  que  estão 

trabalhando ou procurando emprego. Apesar do trabalho de crianças ser ilegal no Brasil,  

o IBGE calcula a PEA considerando pessoas a partir dos 10 anos de idade, uma vez que  

a realidade no país, por vezes, mostra situações diferentes do que prega a lei. 

O gráfico a seguir apresenta a PEA do município para os anos de 2000 e 2010, 

tomando por base a metodologia do IBGE.

Conforme mostrado, no decorrer dos 10 anos entre os censos do IBGE de 2000 e 

2010  ocorreu  uma  evolução  positiva  de  6,9%  no  percentual  da  população 

economicamente ativa, passando de 46,9% no ano 2000, para 53,7% em 2010.

Aspectos Sociais

 
Fonte: Santa Catarina em Números: Itapema/Sebrae/SC._Florianópolis: Sebrae/SC, 2013
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Esta seção apresenta uma visão geral de Itapema sob o ponto de vista de seus 

aspectos sociais. Deste modo, realizou-se um estudo do desempenho do município nos 

últimos anos, frente à evolução de seus indicadores de desenvolvimento humano, suas 

ações no campo da saúde e da educação, além da segurança pública. 

INDICADORES DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL (IDH-M) 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), segundo o Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), é uma medida resumida do progresso em longo 

prazo,  em  três  dimensões  básicas  do  desenvolvimento  humano:  renda,  educação  e 

saúde. 

Até  o  fechamento  desta  edição,  os  números  do  ano  de  2010,  dos  municípios 

catarinenses, não haviam sido divulgados pelo PNUD. 

Em  2000,  o  Índice  de  Desenvolvimento  Humano  Municipal  de  Itapema, 

apresentado na tabela a seguir, alcançou 0,835, colocando o município na 27ª posição 

estadual.

No período compreendido entre 1970 e 2000,  o  IDH-M do município  acumulou 

evolução positiva de 133,90%, sendo que a Renda foi a dimensão com maior evolução 

(410,13%),  passando  de  0,158  em  1970,  para  0,806  em  2000.  O  gráfico  a  seguir  

apresenta o IDH-M de Itapema no período 1970/2000.
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A evolução do IDH-M resultou na alteração do posicionamento de Itapema para os 

anos de 1991 (91ª) e 2000 (27ª), conforme o gráfico a seguir que também apresenta a  

evolução da posição estadual do município em relação à educação, longevidade e renda.

A seguir, demonstra-se a evolução do IDH-M para Itapema, Santa Catarina e Brasil,  

onde se constatou que o índice 0,835,  alcançado pelo município em 2000,  foi  1,58% 

maior que o índice de Santa Catarina e 9,01% maior que o índice brasileiro no mesmo 

ano.

INCIDÊNCIA DE POBREZA NO MUNICÍPIO 

Segundo os dados do Censo 2010, o município de Itapema possuía a incidência de 

0,4% da população com renda familiar  per  capita  de até  R$ 70,00,  2,6% com renda 

familiar per capita de até 1/2 salário mínimo e 12,6% da população com renda familiar per 

capita de até 1/4 salário mínimo. 
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A figura a seguir demonstra um panorama dos municípios catarinenses frente à 

incidência da extrema pobreza, ou seja, com renda familiar per capita de até R$ 70,00.

ÍNDICE DE GINI 

Segundo  o  IPEA,  o  Índice  de  GINI  é  um  instrumento  para  medir  o  grau  de 

concentração  de  renda  em  determinado  grupo,  apontando  a  diferença  entre  os 

rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. Numericamente, varia de zero a um, no 

qual o valor zero representa a situação de igualdade, ou seja, todos têm a mesma renda,  

restando o valor um no extremo oposto, ou seja, uma só pessoa detém toda a riqueza. 

O gráfico a seguir apresenta a evolução do Índice de GINI da renda domiciliar per  

capita  apresentada pelo município,  ressaltando a redução do índice entre os anos de 

2000 e 2010.
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SAÚDE 

A avaliação do desempenho municipal em relação aos aspectos ligados à saúde foi 

associada ao acompanhamento de indicadores demográficos, natalidade e mortalidade, 

bem como ao mapeamento dos recursos físicos e humanos disponíveis na área da saúde.

Taxa Bruta de Natalidade 

A taxa bruta de natalidade é o número de crianças que nasce anualmente para 

cada mil habitantes, em uma determinada área. Em 2011, a taxa bruta de natalidade de 

Itapema era de 14,4 nascidos por mil habitantes, apresentando um decréscimo de 4,95% 

entre 2007 e 2010, conforme a tabela a seguir.

Importante denotar que a taxa de Itapema, em 2010, foi 1,2% menor que a taxa de 

Santa Catarina e 13,7% menor que a do Brasil. 

Taxa de Mortalidade Infantil 

Em 2010, a taxa bruta de mortalidade infantil de Santa Catarina era de 11,2 mortos 

por mil nascidos vivos, 30% menor do que no Brasil. Os dados referentes ao município,  

Estado e País estão apresentados na tabela a seguir.
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Esperança de Vida ao Nascer 

A esperança de vida ao nascer  é  o número médio  de anos que um grupo de 

indivíduos,  nascido  no  mesmo  ano,  pode  esperar  viver,  se  mantidas,  desde  o  seu 

nascimento, as taxas de mortalidade observadas naquele ano. De acordo com os dados 

do Ministério da Saúde, em 2000, a expectativa de vida em Itapema era de 72,66 anos.

Na  tabela  a  seguir  é  exposta  a  evolução da  esperança de vida  ao  nascer  do 

município comparativamente à média catarinense e a nacional.

Importante  denotar  que  a  esperança  de  vida  de  Itapema,  em 2000,  foi  1,14% 

menor que a de Santa Catarina e 3,21% maior que a do Brasil. 

Vale ressaltar  que, até o fechamento desta edição,  os números do ano de 2010 dos 

municípios catarinenses, não haviam sido divulgados pelo PNUD. 

O gráfico a seguir apresenta a comparação dos valores da esperança de vida entre  

Itapema, Santa Catarina e Brasil.

Leitos de Internação no Município 

Em 2012, Itapema apresentou evolução positiva em relação à quantidade de leitos 

de internação disponível em 2007, de acordo com a tabela a seguir.
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A tabela a seguir demonstra o número de leitos no município, na região, no Estado 

e no Brasil, nos anos de 2007 e 2012.

Número de Leitos Hospitalares e UTIs por 1.000 Habitantes 

No Estado, em 2010, existiam 2,45 leitos de internação para cada 1.000 habitantes, 

índice que reduz para 1,80, quando considerados apenas os leitos disponibilizados pelo 

Sistema Único de Saúde – SUS. Os dados referentes ao município, região, Estado e País 

estão apresentados na tabela a seguir.

O número de UTIs é mostrado na tabela a seguir, de acordo com o Ministério da 

Saúde,  elas  se  classificam em Neonatal,  Pediátrica,  Adulto  e  Especializada,  podendo 

ainda ser segmentadas, de acordo com a estrutura que possuem, em tipo I, II ou III.
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Conforme mostrado, em 2010, existiam em média, no Estado, 0,014 leitos por mil 

habitantes destinados para UTIs, 0,020 leitos por mil habitantes na região e em Itapema, 

no mesmo ano, nenhum leito por habitante. 

Número de Profissionais Ligados à Saúde 

Em 2010, existiam 237 profissionais ligados à saúde em Itapema. A tabela a seguir 

apresenta a especialidade e a quantidade de profissionais disponível no município.
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NUPCIALIDADE 

No  ano  de  2010,  ocorreram em Itapema 220  casamentos,  representando  uma 

evolução positiva  de 80,3% em relação ao ano de 2005.  O número de divórcios,  no 

mesmo ano,  obteve evolução positiva de 206,3%, enquanto o número de separações 

apresentou a evolução positiva de 92,3%. 

A tabela a seguir apresenta o número de casamentos, divórcios e separações, no 

período de 2005 a 2010, no município.

Em Santa Catarina, a evolução absoluta do número de divórcios,  entre 2005 e 

2010,  foi  de 21%, e no Brasil  foi  de 17%. Em relação ao número de separações, no 

mesmo período,  o  Estado apresentou  evolução  negativa  absoluta  de  41% e o  Brasil  

apresentou evolução negativa absoluta de 43%. 

EDUCAÇÃO 

Os  dados  apresentados  nesta  seção  foram  coletados  junto  ao  Ministério  da 

Educação.  A  organização  destas  informações  permite  avaliar  a  evolução  de  diversos 

indicadores relacionados à educação no município de Itapema. 

Em 2012, Itapema apresentava 11.947 alunos matriculados (não inclusos os alunos 

do ensino superior), sendo este número resultado do balanço do Ministério da Educação 

relativo ao ano de 2012.
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Com  relação  à  oferta  destas  matrículas,  conforme  tabela  anterior,  as  redes 

municipal e estadual responderam, em 2012, por 83,7% do número de matriculados no 

município. 

Em relação à evolução do número de alunos matriculados em Itapema, conforme gráfico 

a seguir, houve aumento de 31,10% considerando o período compreendido entre 2003 e 

2012.

Distribuição do Número de Alunos por Modalidade de Ensino 

Os dados extraídos do Ministério da Educação apontam que, em 2012, o maior  

contingente  de  alunos  matriculados  no  município  estava  relacionado  ao  ensino 

fundamental  e  ensino  médio.  A  tabela  a  seguir  demonstra  o  número  de  alunos 

matriculados segundo as modalidades de ensino em 2012.
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O gráfico a seguir mostra a distribuição dos alunos por modalidade do ensino no 

município no ano de 2012.
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Aspectos Econômicos

 
Fonte: Santa Catarina em Números: Itapema/Sebrae/SC._Florianópolis: Sebrae/SC, 2013

Nesta seção é apresentada uma visão geral de Itapema sob o ponto de vista de 

seu desempenho econômico nos últimos anos. Deste modo, foram estudados aspectos 

como  produto  interno  bruto,  balança  comercial,  valor  adicionado  fiscal,  volume  de 

empresas  e  empregos,  renda  da  população,  finanças  públicas  e  movimentações 

realizadas pelo setor primário. Neste capítulo também são apresentados levantamentos 

de setores tradicionais e emergentes, além da participação na movimentação econômica 

municipal. 

PRODUTO INTERNO BRUTO 

Segundo dados do IBGE e da Secretaria de Estado do Planejamento de Santa 

Catarina,  em  2009  o  PIB  catarinense  atingiu  o  montante  de  R$  129,8  bilhões, 

assegurando ao Estado a manutenção da 8ª posição relativa no ranking nacional.  No 

mesmo ano,  Itapema aparece  na  47ª  posição  do  ranking  estadual,  respondendo  por 

0,38% da composição do PIB catarinense. Os dados referentes à evolução do PIB no 

município estão apresentados na tabela a seguir.
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No comparativo da evolução do PIB ao longo do período de 2002 a 2009, o 

município apresentou um crescimento acumulado de 185,83%, contra um aumento 

estadual de 132,91%, conforme apresenta o gráfico a seguir.

PIB per capita 

O município de Itapema, em 2009, possuía um PIB per capita da ordem de R$ 

13.601,96, colocando-o na 178ª posição do ranking estadual. No período de 2002 a 2009, 

o PIB per capita do município apresentou evolução de 125,21% contra 110,42% da média 

catarinense. A tabela a seguir apresenta a evolução do PIB per capita do município.
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EMPRESAS E EMPREGOS 

Segundo dados do Ministério  do  Trabalho e Emprego,  no  ano de 2011,  Santa 

Catarina  possuía  um  total  de  403.949  empresas  formalmente  estabelecidas.  Estas 

empresas, tomando como referência o mês de dezembro de 2011, foram responsáveis 

por 2.061.577 empregos com carteira assinada. 

Evolução do Estoque de Empresas e Empregos 

Em  Itapema,  tomando-se  como  referência  dezembro  de  2011,  existiam  4.518 

empresas formais, as quais geraram 12.750 postos de trabalho com carteira assinada. O 

gráfico a seguir apresenta, em números absolutos, o volume de empresas e empregos no 

município no período de 2006 a 2011.
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Taxa de Criação de Empresas e Empregos 

No período de 2008 a 2011, a taxa absoluta de criação de empresas no município 

foi de 20,06% e a de empregos, 46,87%. O comparativo da taxa acumulada de criação de 

empresas e empregos no período é apresentado no gráfico a seguir.

Relação Habitante por Emprego 

O gráfico a seguir apresenta a relação da quantidade de habitantes por emprego,  

demonstrando o comparativo desta relação frente ao Estado, à região na qual pertence o 

município e ao País, no ano de 2011.

Em Itapema, a concorrência em 2011 por uma colocação no mercado de trabalho 

formal determinava uma relação de 3,7 habitantes por emprego.
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RENDA MÉDIA DA POPULAÇÃO 

A caracterização  da  renda  da  população  foi  avaliada  sob  dois  aspectos,  um 

relacionado ao rendimento familiar  médio e outro relacionado aos valores médios dos 

salários pagos no município.

Rendimento Familiar Médio 

A tabela a seguir apresenta a evolução do rendimento familiar médio em Itapema, 

na Região do Vale do Itajaí  e Santa Catarina,  além do respectivo posicionamento do 

município no âmbito estadual, entre 2000 e 2010.

Salários Médios 

A tabela a seguir apresenta a evolução dos salários médios praticados em Itapema, 

em Santa Catarina e no Brasil, entre 2007 e 2011.

Conforme  tabela  anterior,  é  possível  perceber  que  o  valor  médio  de  salários 

praticados no município de Itapema, em 2011, foi 27% menor que a média praticada em 

Santa Catarina e 36% menor que a média do Brasil para o mesmo ano.
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Brasil Sem Miséria

No acompanhamento do Plano Brasil Sem Miséria, o MDS utiliza as informações 

do Cadastro Único. 

Ele prevê dados individualizados no máximo a cada dois anos, sobre os brasileiros 

com renda familiar de até meio salário minimo per catita, permitindo saber quem são, 

onde moram, o perfil de cada um dos membros das famílias e as características dos seus 

domicílios.

De acordo com os registro de dezembro de 2013 do Cadastro Único e com a folha 

de pagamento de fevereiro de 2014 do Programa Bolsa Família, o município tem:

2.724 famílias registradas no Cadastro Único

1.051 famílias beneficiárias do Bolsa Família (6,87 % da população do município)

A relação abaixo é um demonstrativo dos beneficiários por bairros de nosso 

município;

Morretes - 41% (415 famílias)

Jardim Praia Mar - 13% (138 famílias)

Alto São Bento - 10% (109 famílias)

Meia Praia - 7% (76 famílias)

Várzea - 7% (72 famílias)

Tabuleiro - 6% (59 famílias)

Casa Branca - 4% (41 famílias)

Ilhota - 4% (40 famílias)

Sertão do Trombudo - 3% (34 famílias)

Areal - 3% (31 famílias)

Centro - 2% (24 famílias)

CAD-ÚNICO – Cobertura Cadastral e Busca Ativa

Para avaliar  as necessidades da gestão do Cadastro Único em cada cidade, o 

MDS trabalha  com estimativas  municipais  da  quantidade  de  famílias  que  devem ser 

incluídas no Cadastro (todas as famílias do município com renda mensal de até meio 

salário mínimo por pessoa)

Em junho de 2011 a novembro de 2013, o município inscreveu no cadastro único, 

incluiu  no programa bolsa família,  128 famílias que estavam em situação de extrema 

pobreza.
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O município apresenta uma cobertura cadastral que supera as estimativas oficiais, 

de  maneira  que  a  gestão  municipal  do  cadastro  único  deve  concentrar  esforços  em 

aumentar  a  qualidade  das  informações  registradas  quanto  da  atualização  dos  dados 

familiares. Com isso, o município poderás abrir espaço para incluir no bolsa família as 

famílias em extrema pobreza.

Inclusão Produtiva
O Pronatec Brasil Sem Miséria tem como objetivo oferecer gratuitamente cursos de 

qualificação profissional para pessoas com mais de 16 anos de Idade, prioritariamente 

aqueles que estejam escritos no cadastro único. 

Em parceria com o SENAI/SC está sendo articulada a instalação de uma sede, 

visando  ampliar  a  demanda  de  jovens  inscritos  no  CAD-ÚNICO,  em  Itapema.  Ao 

proporcionar  qualificação  profissional,  o  Pronatec  Brasil  Sem  Miséria,  aumenta  as 

possibilidades de inserção de pessoas de baixa renda, nas oportunidades de trabalho 

disponíveis.

No ano de 2013 foram disponibilizados os seguintes cursos: Carpinteiro, Pedreiro, 

Maquiador, Padeiro, Confeiteiro, Auxiliar Administrativo, Recepcionista e Salgadeiro, entre 

outros. Para 2014 já foi pactuada a oferta de 82 vagas, do Pronatec Brasil Sem Miséria no 

município.

IV. Objetivos gerais e específicos 

Objetivo Geral

Efetivar as ações para a execução da Política Municipal de Assistência Social, no 

nível de Gestão Básica, Pequeno Porte II, conforme determina a NOB/SUAS.

Objetivos Específicos

• Efetivar a construção de equipamentos para ampliar as ações de atendimento nas 

proteções sociais básica e especial em seus níveis de complexidade;

• Ofertar o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos organizados por 

faixa etária  (crianças,  adolescentes,  jovens e  idosos),  e  o  Serviço  de Proteção 

Social  Básica  no  Domicílio  para  Pessoas  com Deficiência  e  Idosas  visando  o 

desenvolvimento de ações com caráter preventivo, protetivo e proativo; 
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• Ofertar o Serviço Especializado de Abordagem Social visando fornecer amparo e 

acompanhamento assistencial  a  pessoas que utilizam das ruas como forma de 

moradia e/ou sobrevivência ou que são vítimas de exploração sexual ou trabalho 

infantil;

• Ofertar o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora visando garantir proteção 

integral  a  indivíduos  ou  famílias  em  situação  de  risco  pessoal  e  social,  com 

vínculos familiares rompidos ou extremamente fragilizado;  

• Aprimorar os serviços através de capacitação continuada para os trabalhadores do 

SUAS e suas representatividades nos conselhos

• Desenvolver ações de intersetorialidade para o fortalecimento dos serviços e da 

rede de atendimento socioassistencial

• Adotar ações que possibilitam a publicização dos programas, serviços e benefícios 

socioassistenciais

V. Diretrizes e prioridades deliberadas 

A organização da Política de Assistência Social, em Itapema, Gestão Básica, Porte 

Pequeno II, tendo como base a Lei Orgânica da Assistência Social, no Sistema Único de 

Assistência  Social,  na  Tipificação  dos  Serviços  Socioassistenciais  e  no  Protocolo  de 

Gestão,  e,  considerando  as  bases  que  orientam  a  administração  pública  estadual  e 

municipal, tem as seguintes diretrizes:

•  Ampliação dos serviços  socioassistenciais  visando alcance o maior  número de 

famílias vulnerabilizadas em seus territórios e em situação de rua

•  Fortalecimento dos trabalhadores do SUAS enquanto instrumentos de efetivação 

da política de assistência social

•  Implementação de ações intersetorializadas tendo como centralidade a família na 

sua base territorial, e que garantam a convivência familiar e comunitária

•  Garantia da democratização da gestão para o fortalecimento das instâncias de 

efetivação da política de assistência social no âmbito municipal.
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VI. Ações e estratégias correspondentes para sua implementação 
Gestão 

Ações Estratégias
Aquisição de terrenos para construção dos 

equipamentos para o segundo CRAS; 

CREAS e Serviço de Acolhimento e Centro 

de Convivência do Idoso

Viabilizar recursos para aquisição de 

terrenos;

Viabilizar recursos para construção dos 

equipamentos;

Estruturar os equipamentos
Aquisição de 04 veículos, sendo um para 

cada equipamento: CRAS, CREAS, Serviço 

de Acolhimento e um para a Gestão

Disponibilizar recursos para aquisição de 

veículos que atendam as necessidades dos 

programas e serviços

Elaboração do Plano de Cargos, Carreiras 

e Salários específicos

Debater e implementar um Plano específico 

para os servidores

Capacitação para os conselheiros tutelares 

e trabalhadores do SUAS

Disponibilizar formação continuada para 

conselheiros tutelares, conselheiros de 

direitos e trabalhadores do SUAS
Regulamentação da Lei para Benefícios 

Eventuais

Encaminhar para aprovação e sanção a Lei 

dos Benefícios Eventuais

Articulação com o Poder Executivo para 

viabilizar a mudança de espaço físico da 

Secretaria para garantir acessibilidade aos 

usuários

Viabilizar junto ao Poder Executivo, espaço 

físico adequado para o funcionamento da 

Secretaria de Assistência Social, Cidadania 

e Habitação

Promover reuniões periódicas com a equipe 

da SASCH para monitoramento e avaliação 

da política de assistência social

Realizar periodicamente, através de um 

calendário fixo, reuniões de monitoramento 

e avaliação da política de assistência social 

no município
Promover reuniões periódicas com a rede 

socioassistencial visando a garantia do 

fluxo dos serviços prestados

Introduzir calendário fixo para reuniões com 

a rede de serviços socioassistenciais

Realização de Conferências Municipais Promover ampla divulgação, incentivando a 

participação comunitária nas Conferências 

Municipais;

Subsidiar tecnicamente e financeiramente 

as conferências
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Proteção Social Básica 

Ações Estratégias
Ampliação do serviço de proteção e 

atendimento integral à família; e do serviço 

de convivência e fortalecimento de vínculos

Construção e estruturação de um segundo 

equipamento no bairro Várzea;

Contração de equipe técnica;

Manutenção do serviço 

Propiciar o acesso da população ao 

Programa de Inclusão Produtiva 

Orientar e promover o acesso da população 

de extrema pobreza a oportunidades de 

ocupação e renda 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos para Idosos 

Fortalecer o Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos para atividades 

destinadas a este público 
Encaminhamentos ao BPC Orientar e encaminhar público específico ao 

acesso ao BPC – Benefício de Prestação 

Continuada

Proteção Social Especial de Média Complexidade 

Ações Estratégias
Implantação do Serviço Especializado em 

Abordagem Social 

Efetivar equipe técnica para formação e 

implantação do Serviço
Articulação com a rede de serviços para 

possibilitar a maior inclusão dos 

adolescentes e seus familiares conforme 

preconiza o SINASE

Implementar e possibilitar política pública 

destinada ao atendimento de adolescentes 

autores de ato infracional;

Construir uma rede de serviços 

possibilitando maior inclusão dos mesmos
Reuniões periódicas com o gestor Realizar reuniões periódicas com o gestor

Proteção Social de Alta Complexidade 

Ações Estratégias
Ampliação do atendimento Regulamentação da faixa etária de até 18 

anos para os adolescentes;
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Adequação do espaço físico;

Ampliação da equipe técnica 

Implantação do Serviço de Acolhimento em 

Família Acolhedora 

Efetivar equipe técnica para treinamento e 

implantação da Lei nº 2.878/2010
Articulação para criação do serviço 

regionalizado de acolhimento institucional 

para idosos 

Promover estudos e debates com os demais 

municípios da região para criação e 

implantação do serviço de acolhimento para 

idosos
Construção de um equipamento próprio 

com acessibilidade destinado ao 

abrigamento de crianças e adolescentes

Possibilitar e disponibilizar recursos para a 

construção de um equipamento próprio 

destinado ao acolhimento deste público

Benefícios Eventuais 

1.Auxilio Funeral ( ) Pecúnia (X)Bens materiais 
2.Auxílio natalidade ( ) Pecúnia ( )Bens materiais (X) Não instituído
3.Calamidade Pública 
Cestas básicas 
4.Vulnerabilidade Temporária 
Aluguel Social  - Guarda Subsidiada – Lei Municipal nº 2.862/2010
Fotos para documentação 
Cesta Básica
Auxílio Passagem
O município conta com Lei Municipal que institui os benefícios eventuais: ( ) Sim (X) Não 

VII. Metas estabelecidas 
Gestão 

Ações Metas 

Quantificação,  número  de  famílias 

indivíduos em atendimento, considerando a 

necessidade de ampliação. 
2014 2015 2016 2017

Atendimento aos usuários do CAD UNICO 300 350 400 450

Atendimento aos usuários do Atendimento 

Social 150 200 250 300
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Proteção Social Básica

Ações Metas – Quantificação, número de famílias 

indivíduos em atendimento, considerando a 

necessidade de ampliação. 
2014 2015 2016 2017

Proteção Social Básica a Pessoa Idosa 250 275 300 330
Manutenção  do  Serviço  de Convivência  e 

Fortalecimento de Vínculos

200 225 250 275

Manutenção do PAIF – Serviço de Proteção 

e Atendimento Integral a Família

300 330 360 400

Manutenção  dos  serviços  prestados  no 

CRAS

150 170 190 220

Proteção Social Especial de Média Complexidade

Ações Metas 

Quantificação,  número  de  famílias 

indivíduos em atendimento, considerando a 

necessidade de ampliação. 
2014 2015 2016 2017

Manutenção  do  PAEFI  –  Serviço  de 

Proteção  e  Atendimento  Especializado  a 

Famílias e Indivíduos

100 120 140 160

Manutenção  do  Serviço  de  PSE  para 

pessoas  com  Deficiência,  Idosos  e  suas 

famílias

35 40 45 50

Manutenção  do  Programa  de  Medidas 

Socioeducativas

20 25 30 35

Manutenção  do  PETI  –  Programa  de 

Erradicação ao Trabalho Infantil

30 35 40 45

Manutenção  do  Serviço  Especializado  em 

Abordagem Social

30 35 40 45

Proteção Social Especial de Alta Complexidade
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Ações Metas 

Quantificação,  número  de  famílias 

indivíduos em atendimento, considerando a 

necessidade de ampliação. 

2014 2015 2016 2017
Manutenção  do  Serviço  de  Acolhimento 

Institucional

15 18 20 20

Serviço  de  Acolhimento  em  Família 

Acolhedora

05 07 10 12

Serviço  de  Proteção  em  situações  de 

Calamidade Pública e de Emergência. 

50 60 70 80

Benefícios Eventuais

Benefícios Eventuais 2014 2015 2016 2017
1.Auxilio Funeral 10 10 15 15
2.Auxílio natalidade 
3.Calamidade Pública 
Cestas básicas 50 60 70 80
4.Vulnerabilidade Temporária 
Aluguel social   -  Guarda Subsidiada – Lei 

Municipal nº 2.862/2010

05 05 06 06

Fotos para documentação 400 450 500 550
Cesta Básica 1200 1300 1400 1500

VIII. Resultados e impactos esperados 

O  SUAS  é  com  certeza  um  grande  marco  no  campo  da  Assistência  Social 

estabelecendo  um  novo  paradigma  para  gestores,  técnicos,  conselheiros  e  usuários. 

Entretanto, considerada recente no nível histórico da Assistência Social o planejamento 

da Política Social Básica e Especial é fundamental para alinhar a realidade e o trabalho 

realizado no município. 

Com  este  propósito,  o  Plano  é  uma  fonte  de  informação,  de  análise,  de 

conhecimento dos avanços, limitações e desafios da Assistência Social. No entanto, para 
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ser concretizado e se tornar efetivo necessita da contínua participação, comprometimento 

e apoio dos trabalhadores e gestores da assistência social.

Como resultado podemos vislumbrar alguns aspectos que possam contribuir com : 

• a prevenção de agravos que possam provocar o rompimento de vínculos familiares 

e sociais dos usuários;

• a redução da ocorrência de situações de vulnerabilidade social;

• a prevenção da ocorrência de riscos sociais, seu agravamento ou reincidência; 

• o aumento de acessos a serviços socioassistenciais e setoriais e ampliação do 

acesso aos direitos socioassistenciais; 

• a redução das violações dos direitos socioassistenciaia;

• a reincidência da prática do ato infracional e redução do ciclo da violência e da 

prática do ato infracional;

• a melhoria da qualidade de vida dos usuários e suas famílias.

Outros desafios foram elencados, a saber:

• Ampliar o número de atendimento com equipamentos adequados e serviços 

estruturados para ofertar ações de prevenção e atendimento primário nas comunidades 

vulnerabilizadas e, reduzir o tempo de espera e demanda reprimida de indivíduos e 

famílias com direitos violados;

• Aprimorar o potencial dos trabalhadores do SUAS e conselheiros de direitos 

através de capacitação continuada ;

• Implementar a construção coletiva do Plano de Cargos, Carreiras e Salários 

específicos conforme preconiza a NOB/RH;

• Implementar a informatização dos serviços através de um software buscando 

planejar, monitor e avaliar as ações;

• Garantir a acolhida de idosos em situação de risco pessoal e social com vínculos 

familiares rompidos ou extremamente fragilizados, por meio de um abrigo regionalizado;

• Garantir o atendimento a pessoas que se utilizam das ruas como forma de moradia 

e/ou sobrevivência ou que são vítimas de exploração sexual ou trabalho infantil através 

do serviço especializado de abordagem social; 
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• Garantir a articulação da Proteção Social Básica com a Proteção Social Especial e 

com  os  demais  serviços,  programas  ou  projetos  de  outras  políticas  públicas, 

possibilitando a realização de parcerias na oferta de atividades aos usuários;

• Articular  com  o  Poder  Executivo  a  viabilidade  de  implementar  o  Serviço  de 

Proteção  em situações  de  Calamidade  Pública  e  de  Emergência  que  se  destina  ao 

acolhimento  de  famílias  e  indivíduos  que  se  encontram  em  situação  de  abandono, 

ameaça ou violação  de  direitos,  necessitando  de  acolhimento  provisório,  fora  de seu 

núcleo familiar de origem.

IX. Recursos materiais, humanos e financeiros disponíveis e necessários

Recursos DISPONÍVEIS: 

HUMANOS

Secretaria Municipal de Assistência Social 

Categoria Profissional Número de Profissionais conforme forma de Contratação
Efetivos Processo Seletivo Comissionado

Assistente Social 01 02 -
Psicólogo - - -
Pedagogo - - -
Orientadores Sociais - - -
Auxiliar Administrativo 01 - -
Operadores de cadastro único 04 - -
Secretário - - 01
Diretores 01 - 02
Gerentes - - -
Coordenadores 01 - 02
Estagiários - 03 -
Recepcionistas - 01 -
Telefonistas - - -
Motoristas 02 - -
Outros 04 - -
Total 14 06 05
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Proteção Social Básica – CRAS 

Categoria Profissional Número de Profissionais conforme forma de Contratação
Efetivos Processo Seletivo Comissionado

Assistente Social - 02 -
Psicólogo - 01 -
Orientadores Sociais - 04 -
Auxiliar Administrativo 01 - -
Coordenador 01 - -
Estagiários - - -
Recepcionista 01 - -
Motorista 02 - -
Outros 03 - -
Total 08 07 -

Proteção Social Especial de Média Complexidade 

Categoria Profissional Número de Profissionais conforme forma de Contratação
Efetivos Processo Seletivo Comissionado

Assistente Social 01 02 -
Psicólogo - 04 -
Advogado - 01 -
Orientadores Sociais - 02 -
Auxiliar Administrativo 01 - -
Coordenador 01 - -
Estagiários - - -
Recepcionista - - -
Motorista 01 - -
Outros 03 - -
Total 07 09 -

Proteção  Social  Especial  de  Alta  Complexidade  Serviço  de  Acolhimento 
Institucional João e Maria
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Categoria Profissional Número de Profissionais conforme forma de Contratação
Efetivos Processo Seletivo Comissionado

Assistente Social - 01 -
Psicólogo 01 - -
Pedagoga 01 - -
Orientadores Sociais - 09 -
Auxiliar Administrativo - - -
Coordenador - - 01
Estagiários - - -
Recepcionista - - -
Motorista 01 - -
Outros 02 - -
Total 05 10 01

MATERIAIS 

Computadores 45
Veículos 07
Condicionadores de Ar 28
Mobiliário em Geral 166
Eletrodomésticos 59
Prédio Próprio 03

FINANCEIROS 

Programação Orçamentária:

• 2014                                                                                                  R$ 4.580.796,00

• 2015                                                                                                  R$ 4.809.836,00

• 2016                                                                                                  R$ 5.050.326,00

• 2017                                                                                                  R$ 5.302.741,00

Recursos NECESSÁRIOS: 

HUMANOS 
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Secretaria Municipal de Assistência Social 

Categoria Profissional Número de Profissionais conforme forma de Contratação
Efetivos Processo Seletivo Comissionado

Assistente Social 01 03 -
Psicólogo - - -
Pedagogo - - -
Orientadores Sociais - 01 -
Auxiliar Administrativo 04 - -
Operadores de cadastro único 04 - -
Secretário - - 01
Diretores - - 04
Gerentes - - -
Coordenadores 01 - 02
Estagiários - 06 -
Recepcionistas 01 - -
Telefonistas 01 - -
Motoristas 05 - -
Outros 05 - -
Total 22 10 07

Proteção Social Básica – CRAS 

Categoria Profissional Número de Profissionais conforme forma de Contratação
Efetivos Processo Seletivo Comissionado

Assistente Social 03 03 -
Psicólogo 01 02 -
Orientadores Sociais - 04 -
Auxiliar Administrativo 04 - -
Coordenador 01 - 02
Estagiários - 04 -
Recepcionista 02 - -
Motorista 03 - -
Outros 04 - -
Total 18 13 02
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Proteção Social Especial de Média Complexidade 

Categoria Profissional Número de Profissionais conforme forma de Contratação
Efetivos Processo Seletivo Comissionado

Assistente Social 04 01 -
Psicólogo - 04 -
Advogado 01 - -
Orientadores Sociais - 03 -
Auxiliar Administrativo 01 - -
Coordenador 02 - -
Estagiários - - -
Recepcionista 01 - -
Motorista 02 - -
Outros 03 - -
Total 14 08 -

Proteção  Social  Especial  de  Alta  Complexidade  Serviço  de  Acolhimento 
Institucional João e Maria

Categoria Profissional Número de Profissionais conforme forma de Contratação
Efetivos Processo Seletivo Comissionado

Assistente Social - 01 -
Psicólogo - 01 -
Pedagoga 01 - -
Orientadores Sociais - 10 -
Auxiliar Administrativo 01 - -
Coordenador - - 01
Estagiários - - -
Recepcionista - - -
Motorista 02 - -
Outros 02 - -
Total 06 12 01 
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MATERIAIS 

Computadores 50
Veículos 12
Condicionadores de Ar 35
Mobiliário em Geral 200
Eletrodomésticos 65
Prédio Próprio 06

FINANCEIROS 

Acreditamos ser necessário um orçamento de, no mínimo, R$ 23.750.000,00 (Vinte e três 

milhões, setecentos e cinqüenta mil reais) para o período de 2014 a 2017.

X. Mecanismos e fontes de financiamento 

Planejamento orçamentário da Assistência Social 

ANO Planejamento 

Orçamentário do 

município

Orçamento da 

Assistência Social

Percentual da Assistência Social 

em relação ao Orçamento do 

município
2014 R$ 155.945.000,00 R$ 4.580.796,00 2,9374%
2015 R$ 163.742.250,00 R$ 4.809.836,00 2,9374%
2016 R$ 171.929.362,00 R$ 5.050.326,00 2,9374%
2017 R$ 180.525.830,00 R$ 5.302.741,00 2,9374%

Planejamento Orçamentário da Assistência Social 

Planejamento Orçamentário

Secretaria de Assistência Social, Cidadania e Habitação
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Despesas Correntes

Fonte 2014 2015 2016 2017
Municipal R$ 3.506.596,00 R$ 3.681.926,00 R$ 3.866.022,00 R$ 4.059.323,00
Estadual R$ 146.500,00 R$ 153.825,00 R$ 161.516,00 R$ 169.522,00
Federal R$ 283.000,00 R$ 297.150,00 R$ 312.007,00 R$ 327.607,00
Total Geral R$ 3.936.096,00 R$ 4.132.901,00 R$ 4.339.545,00 R$ 4.556.452,00

Despesas de Capital

Fonte 2014 2015 2016 2017
Municipal R$ 412.000,00 R$ 432.600,00 R$ 454.230,00 R$ 476.941,00
Estadual R$ 205.700,00 R$ 215.985,00 R$ 226.784,00 R$ 238.123,00
Federal R$ 27.000,00 R$ 28.350,00 R$ 29.767,00 R$ 31.255,00
Total Geral R$ 644.700,00 R$ 676.935,00 R$ 710.781,00 R$ 746.319,00

Total Geral

Fonte 2014 2015 2016 2017
Municipal R$ 3.918.596,00 R$ 4.114.526,00 R$ 4.320.252,00 R$ 4.536.264,00
Estadual R$ 352.200,00 R$ 369.810,00 R$ 388.300,00 R$ 407.645,00
Federal R$ 310.000,00 R$ 325.500,00 R$ 341.774,00 R$ 358.832,00
Total Geral R$ 4.580.796,00 R$ 4.809.836,00 R$ 5.050.326,00 R$ 5.302.741,00

Orçamento Mensal do Governo Federal destinado ao Município. 

Incentivo Ação Orçamentária Teto Financeiro

IGD  –  Índice  de  Gestão 
Descentralizada  do  Bolsa 
Família 

Índice  de  Gestão 
Descentralizada  do  Bolsa 
Família 

R$ 4.509,13 * 

IGD  –  Índice  de  Gestão 
Descentralizada do SUAS

Índice  de  Gestão 
Descentralizada do SUAS

R$    751,56 *
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Programa  Nacional  de 
Promoção  do  Acesso  ao 
Mundo  do  Trabalho  - 
ACESSUAS

Programa  Nacional  de 
Promoção  do  Acesso  ao 
Mundo  do  Trabalho  - 
ACESSUAS

R$ 7.420,83 *

Proteção Social Básica

Valor
Piso Básico Variável – SCFV R$ 2.875,00 *
Piso Básico Fixo R$ 6.825,00 *

Proteção Social Especial

Valor
Piso Variável de Média Complexidade – PETI R$   1.000,00
Piso Fixo de Média Complexidade – MSE R$   2.200,00
Piso Fixo de Média Complexidade – CREAS R$ 10.300,00
Piso  de  Transição  de  Média  Complexidade  –  Idosos  e 

Deficientes

R$      491,92

* Valores obtidos através da aplicação de média aritmética simples,  por  haver alterações nos valores  

repassados durante o ano de 2013.

Orçamento  Anual  de  Repasse  de  Recursos  do  Governo  do  Estado  de  Santa 
Catarina 

Proteção Social Especial de Alta Complexidade

Valor
Serviço de Acolhimento Institucional João e Maria R$ 13.860,00

Benefícios Eventuais

Valor
Benefícios Eventuais R$ 7.704,82
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XI. Cobertura da rede prestadora de serviços 

11.1.Equipamentos Públicos 

Equipamento – Proteção Social Básica Nº de Famílias Atendidas

 e / ou Acompanhadas

Proteção Social Básica a pessoa Idosa 200
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 50
PAIF – Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família 30
CRAS – Centro de Referência de Assistência Social 100
Equipamento – Proteção Social Especial de Média 
Complexidade

Nº de Famílias Atendidas

 e / ou Acompanhadas

PAEFI – Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a 

Famílias e Indivíduos

100

Serviço de PSE para pessoas com deficiências, idosos e sua 

s famílias

15

Programa de Medidas Socioeducativas 15
PETI – Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil 20
Serviço Especializado e Abordagem Social 25
Equipamento – Proteção Social Especial de Alta 
Complexidade

Nº de Famílias Atendidas

 e / ou Acompanhadas

Serviço de Acolhimento Institucional João e Maria 15
Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas 

e de Emergência
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11.2.Rede Socioassistencial 

A Ação  Social  Santo  Antônio,  no  momento,  é  a  única  entidade  cadastrada  no 

Conselho Municipal de Assistência Social, possuindo ainda outras em fase de análise de 

documentações.
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Nome da 

Entidade

Forma de Inscrição no 

CMAS

Nível de 

Proteção

Descrição das Principais 

Ações
Ação Social 

Santo Antônio

(X) Entidade (X) Serviço

(   ) Programa

(X) Projeto

(X) Benefício

(X) Básica

(   ) Média 

Complexidade

(   ) Alta 

Complexidade

Atendimento Psicológico;

Projetos de artesanatos;

Pãezinhos Solidários;

Cursos de Costura;

Concessão de cestas 

básicas;

Concessão de roupas
A rede  socioassistencial  da  Proteção  Social  Básica  (CRAS)  e  do  sistema  de 

garantia de direitos está relacionada no Anexo I, páginas 6 e 24. 

11.3.Equipamentos das Demais Políticas Públicas 

Saúde – Equipamentos e Unidades de Saúde por Bairros
CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL RUA 132, nº 15

Centro

CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS RUA 119A, nº 130

CERES CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA RUA 119A, nº 130

CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA RUA 119A, nº 130

NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA RUA 119A, nº 130

SERELEPE UNIDADE DE ATENDIMENTO CLINICO 

INFANTIL 

RUA 119A, nº 130

UNIDADE DE SAUDE CENTRAL AVENIDA GOVERNADOR 

CELSO RAMOS, nº 534

UNIDADE DE SAUDE ILHOTA RUA 1208, s/nº Ilhota

UNIDADE DE SAUDE JARDIM PRAIA MAR RUA 462, nº 710 Jardim Praia 

Mar

UNIDADE DE SAUDE MEIA PRAIA RUA 252, nº 688

Meia PraiaUNIDADE DE SAUDE MEIA PRAIA II RUA 294, nº 353

UNIDADE DE SAUDE MORRETES RUA 424, s/nº Morretes

UNIDADE DE SAUDE SERTAO DO TROMBUDO ESTRADA GERAL DO 

SERTAO DO TROMBUDO, 

s/nº

Sertão do 

Trombudo

UNIDADE DE SAUDE SERTAOZINHO RUA 902, s/nº Sertãozinho

SAMU ITAPEMA RUA 602 esq.Rua 600, nº10 Tabuleiro das 

OliveirasUNIDADE DE SAUDE TABULEIRO RUA 613, nº 119

HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTONIO RUA 700, nº 659

VárzeaUNIDADE DE SAUDE VARZEA RUA 700, nº 169
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Educação – Escolas Municipais por Bairros
CMEI ABELHINHA FELIZ I RUA 902 D, S/N 

Alto São Bento

CMEI ABELHINHA FELIZ II RUA 902, Nº 825 

CMEI ALTO SÃO BENTO RUA 804 A, nº s/n 

EMEB M. LINHARES DE SOUZA RUA 810, nº 301 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AV. CARLOS ROMEU DOS 

SANTOS, Nº 482 

Canto da Praia

CMEI SOLDADINHO DE CHUMBO RUA 115, nº 251 Centro

CMEI ILHOTA RUA 1208 B, nº 21

IlhotaEMEB LUIZ FRANCISCO VIEIRA RUA 1208, nº 139 

CMEI CAMINHOS DO SABER RUA 458, esq. R.460 , nº 89 Jardim Praia Mar

CMEI BRANCA DE NEVE RUA 272, nº 164

Meia Praia

CMEI MEIA PRAIA RUA 240 nº 655

CMEI UNIVERSO DA CRIANÇA RUA 220, nº 421 e 435

EMEB EDUCAR RUA 230, nº 415 

EMEB MARIA DE LOURDES CARDOSO 

MALLMANN 

RUA 294 

NAES RUA 248 Nº955 

CMEI CRIANÇA FELIZ RUA 436, nº 661

Morretes

CMEI MARIA IRACEMA ALEXANDRE DOS SANTOS RUA 430 C nº 175 

CMEI PEQUENO PRÍNCIPE RUA 406-B, nº 730 

EMEB BENTO ELÓI GARCIA RUA 406-B, nº 105 

EMEB PREF. FCO VICTOR ALVES RUA 436, nº 1123 

UAB RUA 406-B, nº 105 

EMEB VEREADOR PAULO REIS RUA Geral do Sertão, nº 6236 Sertão do Trombudo

CMEI RITA MARIA DE JESUS REBELO RUA 612, nº 96

Tabuleiro das 

Oliveiras
EMEB JOAQUIM VICENTE DE OLIVEIRA RUA 622, nº 135

CMEI CLUBE DO MICKEY RUA 700, nº 1001

VárzeaEMEB OSWALDO DOS REIS RUA 700, nº 790 
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XII. Indicadores de monitoramento e avaliação 

A Política de Assistência Social  aponta que a organização do monitoramento e 

avaliação na Assistência Social  são providências urgentes e ferramentas essenciais a 

serem  implementadas  para  a  consolidação  do  SUAS.  Tem  caráter  prioritário  e 

fundamental e deve ser construída coletivamente e envolver esforços dos três entes da 

federação.

O  uso  de  indicadores  facilita  o  planejamento  para  apontar  para  movimentos 

significativos de variáveis relevantes ao desenvolvimento das ações aqui propostas, para 

subsidiar as propostas de intervenção na realidade, visando a um impacto positivo;  o  

monitoramento e avaliação são necessários à gestão da política de Assistência Social.

Seguramente  podemos  afirmar  que  as  ferramentas  disponibilizadas  pelo  MDS 

foram extremamente  úteis  e  eficazes para  a construção desse Plano e  serão para  a 

execução da Política de Assistência Social no município.

Para tanto, outros recursos serão utilizados para a avaliação das ações da Gestão, 

Proteção Social Básica, Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade, a saber:

• Reuniões  mensais  com  gestores,  diretores,  coordenadores  e  com  os 

Conselhos de Assistência Social e os de representatividade;

• Reunião  mensal  com  o  Poder  Executivo,  Secretariais  e  Rede 

socioassistencial;

• Realização  de  palestras,  seminários  e  fóruns,  conforme cronograma dos 

serviços;

• Produção  semestral  de  informativos  qualiquantitativos  da  gestão,  dos 

serviços e conselhos; e principalmente a 

• Análise e consulta permanente em fontes oficiais para atualização periódica 

de indicadores, como IBGE e outras conforme quadro:
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Fonte: Revista do Serviço Público Brasília 56 (2): 137-160 Abr/Jun 2005

XIII. Espaço temporal de execução

Ações 2014 2015 2016 2017
Aquisição  de  terreno  para  construção  do  CRAS 

“Casa da Família”

X

Construção do CRAS “Casa da Família” X
Implementação e Manutenção do CRAS “Casa da 

Família”

X X

Aquisição de terreno para construção do Serviço 

de Acolhimento Institucional

X
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Construção  do  Serviço  de  Acolhimento 

Institucional

X

Construção do CREAS X
Construção do Centro de Convivência do Idoso X
Aquisição  de  veículos  com  capacidade  para  07 

pessoas para os programas e serviços

X X X X

Processos de Conferências Municipais X X X X
Implementação  e  Manutenção  do  Serviço 

Especializado em Abordagem Social

X X X X

Manutenção  dos  serviços  administrativos  da 

SASCH

X X X X

Manutenção do Conselho Tutelar X X X X
Programa  de  Atendimento  às  Necessidades 

Emergenciais e Eventuais – PANEE 

X X X X

Manutenção dos serviços prestados no CREAS X X X X
Manutenção  do  Programa  de  Erradicação  ao 

Trabalho Infantil – PETI 

X X X X

Manutenção  do  Serviço  de  Acolhimento 

Institucional João e Maria

X X X X

Manutenção do Serviço de PSE para Pessoas com 

Deficiências, Idosos e suas famílias

X X X X

Manutenção – Aplicação dos recursos do IGD – 

SUAS 

X X X X

Manutenção – Aplicação dos recursos do IGD – 

PBF

X X X X

Manutenção  do  Fundo  Municipal  Direitos  da 

Criança e do Adolescente

X X X X

Gestão  e  Acompanhamento  Técnico  dos 

Conselhos

X X X X
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XIV. Aprovação do CMAS

Parecer do Conselho Municipal de Assistência Social

O Conselho Municipal de Assistência Social de Itapema – SC, no uso de suas atribuições 

analisou  e  aprovou  por  unanimidade  o  Plano  Municipal  de  Assistência  Social  do 

município referente ao período de 2014 a 2017, em reunião extraordinária realizada no 

dia 06/03/2014.

Data da Assembléia de Deliberação: 06/03/2014

Número da Resolução: 001/2014

Nome do Presidente: Roberto Fuck de Almeida

Assinatura:
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