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O Plano Municipal de Assistência Social 2022 – 2025 de Domingos Mourão - PI, vêm 

atender a recomendação legal estabelecida pelos artigos 203 e 204 da Constituição Federal de 

1988 (CF/88), no âmbito da Assistência Social, por meio da Lei Orgânica de Assistência Social 

(LOAS), Lei nº 8.742, de dezembro de 1993, que no artigo nº 30, que define como 

responsabilidade comum à União, Estados, Municípios e Distrito Federal, instituir o Plano de 

Assistência Social, em consonância com a Resolução n° 33, de 12 de dezembro de 2012, do 

CNAS, que aprova a Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social - 

NOB/SUAS. 

A Norma Operacional Básica (NOBSUAS/2012), no capítulo III, arts. nº 18 a 22 que 

dispõem sobre o Plano de Assistência Social, define a periodicidade do referido Plano, devendo 

ser elaborado a cada 04 anos, de acordo com o mesmo período de elaboração do Plano 

Plurianual (PPA), com vigência a partir do segundo ano de um mandato até o primeiro ano do 

mandato seguinte, garantindo assim a continuidade das ações planejadas, em que o próximo 

gestor possa dar continuidade no planejamento para iniciar seu governo e se adeque ao 

recomendado nesse documento, com vigência de 2022 a 2025  

Nessa perspectiva e, em consonância com a Norma Operacional Básica da Assistência 

Social – NOB/SUAS, os instrumentos de gestão são ferramentas de planejamento técnico e 

financeiro da Política de Assistência Social e do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, 

nas três esferas de governo, tendo como parâmetro o diagnóstico social e os eixos de Proteção 

Social Básica e Especial, sendo eles: Plano de Assistência Social; Orçamento; Monitoramento, 

Avaliação e Gestão da Informação e Relatório de Gestão.  

Ainda de acordo com a PNAS/2004, “O Plano de Assistência Social é um instrumento 

de planejamento estratégico que organiza, regula e norteia a execução da Política Nacional de 

Assistência Social – PNAS/2004 na perspectiva do Sistema Único de Assistência Social – 

SUAS. Sua elaboração é de responsabilidade do órgão gestor da política que o submete à 

aprovação do Conselho Municipal de Assistência Social, reafirmando o princípio democrático 

e participativo”. (PNAS/2004). 

Assim, a estrutura deste plano traz, em particular, dados gerais do município, 

caracterização da rede de assistência, objetivos gerais e específicos, diretrizes e prioridades 

1.2. O Plano Municipal de Assistência Social – PMAS 2022-2025 
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deliberadas na última Conferência de Assistência Social, bem como as ações estratégicas 

correspondentes para sua implementação. Para além disso, comporta as metas estabelecidas, os 

recursos materiais, humanos e financeiros disponíveis e necessários, os mecanismos e fontes de 

financiamento, o monitoramento e avaliação e o espaço temporal de execução.  

Para construção desse plano, o processo se deu por meio de pesquisa documental, 

reuniões, oficinas temáticas, avaliação in loco, envolvendo todos os atores da política, sendo 

eles: gestor, profissionais e trabalhadores do SUAS, entidades parceiras, usuários e Conselho 

Municipal de Assistência Social, como forma de garantir a democratização de informações e 

construção de propostas que venham ao encontro real das necessidades do município.  

Além disso, foi realizado um diagnóstico socioassistencial nas áreas de maior 

vulnerabilidade do município de Domingos Mourão - PI, que serviu de suporte para todo o 

trabalho que agora será apresentado. 
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A Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS ocupa um espaço importante na 

administração pública do município de Domingos Mourão - PI, assumindo o compromisso ético 

de promover o caráter público da seguridade social estabelecido na Constituição Federal de 

1988, regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS/1993) e pela Política 

Nacional de Assistência Social (PNAS/2004).  

O Governo Municipal na cidade de Domingos Mourão - PI, assume a responsabilidade 

de implementar o Sistema Único de Assistência Social - SUAS como sistema articulador e 

provedor de ações de proteção social básica, afiançador de seguranças sociais, com 

monitoramento e avaliação de suas ações, processos e resultados, de modo a obter maior 

eficiência e eficácia nos investimentos públicos e efetividade no atendimento à população, em 

especial, as de maior vulnerabilidade social.  

Como gestora e executora da política de assistência social no município, a Secretaria de 

Assistência Social tem por finalidade coordenar e implementar as políticas sociais em 

Domingos Mourão - PI de forma integrada e intersetorial. A ela compete: 

1. Promover a organização da rede de atendimento no âmbito da assistência social na 

execução dos serviços, ações, programas, projetos e benefícios voltados a quem dela necessitar;  

2. Promover e coordenar as ações político-administrativas com relação às esferas 

estadual e federal, apoiar as atividades relacionadas as ações comunitárias, atuar na orientação 

e inclusão social e integrar-se aos projetos sociais de outras políticas públicas, que visem o 

desenvolvimento e o atendimento à população usuária; 

3. Elaborar planos, programas e projetos de desenvolvimento social; 

4. Coordenar as estratégias de implementação de planos, programas e projetos de 

proteção social; 

5. Coordenar as atividades relativas a direitos humanos e cidadania; 

6. Coordenar as atividades de política de segurança alimentar e proteção social básica 

e especial; 

7. Planejar, coordenar e executar programas e atividades de apoio à pessoa com 

deficiência, visando a sua reinserção na sociedade; 

8. Gerir os fundos municipais de Assistência Social e da Criança e do Adolescente; 

3. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO GESTOR 
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9. Avaliar as ações das entidades sociais do Município, aprovando projetos e liberando 

recursos financeiros e humanos necessários à implementação das atividades desta em parceria 

com as Instâncias de Controle Social; 

10. Execução dos demais serviços públicos municipais que estejam compreendidos no 

seu âmbito de atuação; 

11. A intervenção efetiva no que diz respeito à pobreza com a exclusão social, a 

garantia de acesso às políticas essenciais para a vida, como: educação, saúde, cultura, esporte e 

lazer e o desenvolvimento de uma política de inclusão social principalmente para os sujeitos 

sociais que se encontram em situação de vulnerabilidade social.  

A Secretaria de Assistência Social tem ainda como atribuições a organização da rede de 

atendimento pública de assistência social, execução de programas, projetos, benefícios e 

serviços, captação de recursos financeiros, proposição dos recursos humanos necessários e 

apoio a participação popular e controle social.  

Competem ainda a esta as ações político-administrativas com relação às esferas estadual 

e federal, o apoio às atividades relacionadas às ações comunitárias, atuação na orientação e 

recuperação social e integrar-se aos projetos sociais e de outras políticas públicas, que visem o 

desenvolvimento e o atendimento à população usuária 
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FUNCIONÁRIOS/SERVIDORES QUANTIDADE 
Estatutários/Efetivos  01 
Comissionados 05 
Comissionados / Conselheiros 
Tutelares 05 

Contratados   15 
TOTAL 26 

 

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL - SEMAS  

SEDE 
NOME FUNÇÃO VÍNCULO ESCOLARIDADE 

Vera Lúcia Maria de 
Oliveira Brito Secretária Comissionado Nível Superior 

Márcia Regina Galvão de 
Almeida Assessora Técnica Contratado Nível Superior 

Herbert Richi Simões 
Correia Agente de Portaria Contratado Nível Médio 

Nayana Barbosa dos Santos Aux. Serviços 
Gerais Efetivo / Estatutário Nível Fundamental 

CRAS/PAIF 
NOME FUNÇÃO VÍNCULO ESCOLARIDADE 

Maria de Nazaré Rodrigues 
Viana Coordenadora Comissionada Nível Superior 

Alana Raquel de Oliveira 
Brito Assistente Social Contratada Nível Superior 

Heberson Araújo de 
Oliveira Psicólogo Contratado Nível Superior 

Everane Marques da Silva Recepcionista Contratada Nível Médio 
CADÚNICO 

NOME FUNÇÃO VÍNCULO ESCOLARIDADE 
Antônio Marcos Viana de 
Sousa Digitador Comissionado Nível Médio 

Francisco Luciano da Silva  Entrevistador Contratado Nível Médio 
CRIANÇA FELIZ 

NOME FUNÇÃO VÍNCULO ESCOLARIDADE 
Janaína de Brito Melo Supervisora Comissionada Nível Superior 
Alana Vitória da Silva 
Lima Visitadora Contratado Nível Superior 

Carina da Silva Felício Visitadora Contratado Nível Médio 

3.1. Composição da Equipe do Órgão Gestor 
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Marcos Felipe Bandeira da 
Silva Visitador Contratado Nível Médio 

SCFV 
NOME FUNÇÃO VÍNCULO ESCOLARIDADE 

Alla Cristina Alves da Silva Coordenadora Comissionada Nível Superior 
Delzuite Pereira de Oliveira Orientadora Contratada Nível Médio 
Franciete Sampaio da Silva Orientadora Contratada Nível Médio 
Gislane Sousa Feitosa Orientadora Contratada Nível Superior 
Maísa Cléia Bandeira da 
Silva Orientadora Contratada Nível Médio 
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O Controle Social, de acordo com a Resolução CNAS nº 237/2006, é o exercício 

democrático de acompanhamento da gestão e de avaliação da Política de Assistência Social, do 

Plano Plurianual de Assistência Social e dos recursos financeiros destinados à sua 

implementação, e, uma das formas de exercício desse controle é zelar pela ampliação e 

qualidade da rede de serviços socioassistenciais para todos os destinatários da política. 

 Esse controle da gestão pública tem em seu marco legal os princípios e direitos 

constitucionais fundamentais, como o inciso LXXIII, art. nº 5º, da Constituição Federal/88, que 

estabelece o mecanismo e ação popular e o § 2º do inciso IV do art. nº 74, que dispõe que 

qualquer cidadão é parte legítima para denunciar irregularidades ao Tribunal de Contas da 

União – TCU.  

Nesse sentido, o controle social representa a capacidade que a sociedade civil tem de 

intervir nas políticas públicas, interagindo com o Estado na definição de prioridades, na 

elaboração dos planos de ação do Município, do Estado ou do Governo Federal.   

No âmbito da assistência social, em particular o inciso II, art. nº 204 da Carta Magna de 

88, estabelece que nessa área as ações governamentais tenham como diretrizes, dentre outras, a 

“participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação da 

Política e no controle das ações em todos os níveis”.  

As conferências e os conselhos, sejam de políticas públicas e/ou de defesa de direitos, 

tais como os Conselhos de Assistência Social são formas democráticas de controle social. Dessa 

forma, o funcionamento dos Conselhos de Assistência Social tem sua concepção respaldada na 

Constituição Cidadã de 1988, art. nº 204 como instrumento de efetivação da participação 

popular no processo de gestão político-administrativa financeira e técnico-operativa, com 

caráter democrático e descentralizado. 

Ademais, como forma de efetivar essa participação, foi instituída pela Lei nº 8.742/93, 

Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, em seu artigo 16 que, as instâncias deliberativas 

do sistema descentralizado e participativo, de caráter permanente e composição paritária entre 

governo e sociedade civil são: os Conselhos Municipais, Estaduais, do Distrito Federal e o 

Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS.  

4. CONTROLE SOCIAL 
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Enquanto espaço privilegiado de participação popular, como direito, os conselhos não 

são o único espaço de participação. Porém, os conselhos devem exercer seu papel político, que 

é outra importante dimensão de atuação. 

 

 

 

Total de Conselheiros: 16 Conselheiros 

Conselheiros Titulares: 08 

Conselheiros Suplentes: 08 

REPRESENTAÇÃO TITULARIDADE 
TITULAR SUPLENTE 

GOVERNAMENTAL 

Representantes da 
Secretaria Municipal de 
Assistência Social – 
SEMAS  

Maria de Nazaré 
Rodrigues Viana 

Gislane Sousa 
Feitosa 

Representantes da 
Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura – 
SEDUC    

Valdenir Alves da 
Costa Bandeira 

Valfrido Alves 
Damasceno 

Representantes da 
Secretaria Municipal de 
Saúde – SMS 

Ítalo Barbosa 
Viana 

Alexandre 
Morais Sousa 

Representante da 
Secretaria Municipal de 
Finanças 

Giovana Oliveira 
Felício 

Joaquim Alves 
Benicio Neto 

NÃO 
GOVERNAMENTAL 

Representante dos 
usuários ou de 
organizações de usuários 
da Assistência Social  

Micaelle Alves 
Pinheiro 

Monayara 
Lopes de Sousa 

Representantes do 
Sindicato dos 
Trabalhadores e 
Trabalhadoras Rurais -
STTR 

Miriam da Silva 
Correia 

Maria Madalena 
Nunes Araújo 

Representantes das 
Associações Civis 

Ananias Bandeira 
da Silva 

José Augusto 
Alves Felício 

4.1. Conselho Municipal de Assistência Social de Domingos Mourão - CMAS 

4.1.1. Composição e mandato 2022 - 2025 
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Representantes dos 
Segmentos Religioso no 
município 

Silas Lima Lopes 
de Carvalho 

Antônio Pereira 
de Castro 

 

SECRETÁRIA EXECUTIVA 
Formação da Secretária Executiva: Pedagoga 
Nome do Profissional: Alla Cristina Alves da Silva 
 

 

O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) é uma instância deliberativa do 

Sistema Único de Assistência Social (SUAS), e de controle social das ações, serviços, 

programas e benefícios executados pela Secretaria Municipal de Assistência Social- SEMAS, 

com caráter permanente e composição paritária entre o governo e sociedade civil.  

O CMAS de Domingos Mourão-PI, foi criado pela Lei Municipal n° 07 de 10/09/1997. 

Suas atribuições estão definidas na referida Lei, além de constar na LOAS, NOB/SUAS/2012 

e demais instrumentos. 

Nessa ordem, o Conselho Municipal de Domingos Mourão - PI, enquanto órgão 

autônomo e deliberativo no âmbito da assistência social é composto atualmente por 

16(dezesseis) membros entre titulares e suplentes representados pelo poder público, usuários e 

sociedade civil. 

O CMAS é um espaço importante para o exercício e fortalecimento do Controle Social. 

A participação da sociedade, não somente nas decisões do Conselho, mas nas Conferências 

Municipais de Assistência Social, e em outros espaços, constituem-se como ferramentas 

importantes para a efetivação do Controle Social e a implementação do SUAS. Para isso, o 

CMAS atua, incentivando a participação popular nesses espaços, assegurando os direitos 

fundamentais. 

As reuniões acontecem de forma ordinária, uma vez ao mês e, extraordinariamente 

tantas vezes forem necessárias. 

Assim, de acordo com as atribuições devidas, podemos elencar as principais ações e 

serviços desenvolvidos pelo CMAS: 

• Acompanhamento e Controle da Política Municipal de Assistência Social;  

4.2. Ações Desenvolvidas pelo CMAS de Acordo com suas Atribuições 



ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURÃO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Endereço: Rua Francisco Coelho de Brito, S/Nº - Bairro Centro 
CEP: 64250-000 – Domingos Mourão 

E-mail: semasdmourao21@gmail.com 
CNPJ: 06.553.911/0001-22 

 

- 20 - 

• Apreciação e aprovação do Plano Municipal de Assistência Social e do Relatório 

Anual de Gestão, elaborados pelo órgão gestor da Assistência Social; 

• Orientação e Controle do Fundo Municipal de Assistência Social;  

• Acompanhamento, avaliação e fiscalização da gestão dos recursos, bem como os 

ganhos sociais e o desempenho dos serviços, programas, projetos e benefícios 

socioassistenciais; 

• Apreciação e aprovação dos seguintes documentos: Plano de Ação, cofinanciamento 

do Governo Federal e Demonstrativos Físico-Financeiros, exigidos pelo Fundo Nacional de 

Assistência Social – FNAS do Ministério da Cidadania e Fundo Estadual de Assistência Social-

FEAS;  

• Aprovação de aceite e expansão dos serviços, programas e projetos 

socioassistenciais, cofinanciados.  

• Definir prioridades para consecução das ações, para a captação e aplicação de 

recursos da Política Municipal de Assistência Social;  

• Cumprir e fazer cumprir, em âmbito municipal, a Lei Orgânica de Assistência Social 

e toda a legislação pertinente à Assistência Social; 

• Requisitar o apoio técnico e assessoramento visando efetivar os princípios e 

diretrizes da Lei Orgânica da Assistência Social; 

• Participar do planejamento integrado e orçamentário do município formulando as 

prioridades quanto as condições de vida da população; 

• Acompanhar e controlar a execução da Política Municipal de Assistência Social, bem 

como dos programas e projetos aprovados pelo Conselho Municipal de Assistência Social; 

• Estabelecer, em ação conjunta com a SEMAS a realização de eventos, estudos e 

pesquisas integradas na área da assistência social; 

• Estimular e incentivar a permanente atualização e aperfeiçoamento dos servidores 

públicos municipais, dos servidores das instituições governamentais e não governamentais 

ligados à execução da política de assistência social; 

• Convocar o Fórum Permanente de Assistência Social; 

• Inscrever, cadastrar e supervisionar as entidades não governamentais, com sede no 

município, que executam programas de assistência social fazendo cumprir as normas da Lei 

Orgânica da Assistência Social; 
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• Inscrever, cadastrar e supervisionar os programas de assistência social executados 

por entidades governamentais, com sede no município, fazendo cumprir as normas da Lei 

Orgânica da Assistência Social; 

• Elaborar e aprovar o seu Regimento Interno; 

• Manter comunicação com os Conselhos de Assistência Social do Estado, da União e 

de outros Municípios, bem como com organismos nacionais e internacionais que atuam na área 

de assistência social propondo, ao município convênios de mútua cooperação na forma da Lei; 

• Promover e articular reuniões com conselhos deliberativos existentes no Município; 

• Deliberar sobre a política de captação e aplicação de recursos do Fundo Municipal 

de Assistência Social de acordo com critérios estabelecidos pelo Conselho Nacional de 

Assistência Social; 

• Regulamentar assunto de sua competência por resoluções aprovadas conforme 

Regimento Interno; 

• Manter cadastro de todas as ações, projetos, planos, entidades, relatórios, pesquisas, 

estudos e outros que tenham relação direta ou indireta às suas competências e atribuições, 

preferencialmente pela instrumentalização da informática; 

• Proporcionar integral apoio às ações do município na área da assistência social 

propondo, incentivando e acompanhando programas de melhoria da qualidade de vida da 

população; 

• Propor modificações nas estruturas organizacionais das secretarias municipais e 

órgãos da administração pública direta, indireta e fundacional ligadas à política de assistência 

social, visando à garantia da qualidade dos serviços; 

• Reunir-se ordinariamente e extraordinariamente conforme dispuser o Regimento 

Interno; 

• Estabelecer critérios, formas e meios de controle das atividades públicas municipais 

relacionadas com as deliberações do Conselho Municipal de Assistência Social; 

• Convocar anualmente ou extraordinariamente, por maioria absoluta de seus 

membros, a Conferência Municipal de Assistência Social, que terá a atribuição de avaliar a 

situação da assistência social e propor diretrizes para o aperfeiçoamento do sistema; 

• Regulamentar a concessão e o valor dos benefícios eventuais definidos como aqueles 

que visam ao pagamento de auxílio por natalidade ou morte, às famílias efetivamente 
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domiciliadas no município, cuja renda per capita seja inferior a 1/2 (meio) salário-mínimo, em 

consonância com as diretrizes do Conselho Nacional de Assistência Social; 

• Credenciar equipe multiprofissional para realizar avaliação e expedir laudos para fins 

de elegibilidade dos usuários dos benefícios da prestação continuada e eventuais definidos na 

Lei Orgânica da Assistência Social; 

• Acompanhar e avaliar a gestão dos recursos, bem como os ganhos sociais dos 

programas e projetos aprovados; 

• Realizar o Controle Social do Programa Auxílio Brasil. 
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O Município de Domingos Mourão, antigo Olho d'Água Grande, iniciou seu povoado a 

partir de 1930, com a construção de uma capela em homenagem a Nossa Senhora do Carmo, 

atual padroeira da cidade. No início do povoamento da cidade, Antônio Benício Filho foi quem 

promoveu campanha para atrair moradores de outras regiões. Seus primeiros habitantes, além 

do pioneiro, contam-se Urias Raimundo de Oliveira, Joaquim Viana, Antônio Francisco Sales 

Filho, Raimundo Correia Simeão e Cândido Inácio de Aguiar. 

Gentílico: domingos mouronense 

Formação Administrativa 

1962 - Elevado à categoria de município com a denominação de Olho d` Água Grande, 

pela lei Estadual nº 2345, de 05 de dezembro de 1962, desmembrado de Pedro II-PI. 

1962 - Tornar-se sede no atual distrito de Olho d` Água Grande. Constituído do distrito 

sede. Instalado em 29 de dezembro de 1962. 

1963 - Em divisão territorial datada de 31 de julho de 1963, o município é constituído 

do distrito sede. 

1968 - Assim permanecendo em divisão territorial datada de 31 de julho de 1968. 

1973 - Pela lei estadual nº 3188, de 08-06-1973, o município de Olho d`Água Grande 

passou a denominar-se Domingos Mourão. 

1979 - Em divisão territorial datada de 01 de janeiro de 1979, o município já 

denominado Domingos Mourão é constituído do distrito sede. 

Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2005. Fonte (IBGE/2010) 

5. DIAGNÓSTICO SOCIOTERRITORIAL 

5.1. Aspectos Históricos do Município de Domingos Mourão - PI 

5.1.1. Caracterização do território 
 

 
5.1.1.1. Síntese histórica 
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Domingos Mourão encontra-se na microrregião de Campo Maior, mesorregião Centro-

Norte Piauiense. Localiza-se a uma latitude 04º15'14" sul e a uma longitude 41º16'13" oeste, 

estando a uma altitude de 150 metros. Sua distância da capital Teresina é de 194 km.  

DENOMINAÇÃO COORDENADA/DIVISÃO REGIONAL/LIMITE 

Latitude 04°15’14” 

Longitude 41°16’13” 

Microrregião Campo Maior 

Limite 

Norte Brasileira/São João da Fronteira/Piripiri 

Sul Pedro II 

Leste Pedro II/São João da Fronteira 

Oeste Piripiri/Pedro II/Lagoa de São Francisco 
Fonte: Fundação CEPRO, Piauí – Informações Municipais – 2000 – Anuário Estatístico do Piauí – 
2001 

 

 

• 194 km da Capital Estadual (Teresina)  

• Município limítrofe: São João da Fronteira, Brasileira, Piripiri, Pedro II e o Estado 

do Ceará. 

 

 

5.1.1.2. Localização 

5.1.1.3. Distâncias 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Longitude
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oeste
http://pt.wikipedia.org/wiki/Campo_Grande
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População estimada em [2020]: 4.354 habitantes. 

População no último censo [2010]: 4.264 pessoas 

Densidade demográfica [2010]: 5,04 hab./km² 

 

 
FONTE: IBGE/2010 

 

A População em 2010, quando foi realizado o último censo era de 4.264 habitantes, 

sendo 958 habitantes na área urbana e 3.306 habitantes na área rural. Em 2020, a população 

estimada é de 4.354 habitantes. 

* Não possui em seu território população quilombola e nem indígena.  

 

 

Domingos Mourão está localizado entre os Municípios de Brasileira, Piripiri, Pedro II e 

São João da Fronteira, 

22%

78%

POPULAÇÃO 4.264 HABITANTES

1° Habitantes na área urbana 2º Habitantes na area rural

5.1.1.5. População 

5.2. Dados Isográficos 

https://pt.wikipedia.org/wiki/2016
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DENOMINAÇÃO DESCRIÇÃO 

Área (km²) 846,831 

Clima Tropical alternadamente úmido e seco, com duração do período seco de 
seis meses 

Temperaturas medias                                             Entre 27°C a 36°C 

Vegetação Parque, caatinga arbustiva e pequenas manchas de campo cerrado 

Precipitação pluviométrica                                                917,9 mm 

Recursos hídricos Rios Piracuruca, Abaré e riachos da Volta, Jenipapo, Tamboril e da Ipueira 

Solos Areias quartzosas distróficas, associados a solos litólicos com afloramento 
de rochas e latossolos verme lho-amarelo distróficos 

Fontes: IBGE, Diário Oficial da União Nº 198, de 11.10.2002 – CEPRO, Atlas do Piauí – 1990 Ministério 
das Minas e Energia/CPRM, Mapa Geográfico do Estado do Piauí – 1995 

  

5.3. Geografia Física 
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Os solos no município de Domingos Mourão -PI estão representados por vários tipos: 

Grupamento indiscriminado de planossolos eutróficos, solódicos e não solódicos, fraco a 

moderado, textura média, fase pedregosa e não pedregosa, com caatinga hipoxerófila associada.  

Os solos hidromórficos, gleizados. Os solos aluviais, álicos, distróficos e eutróficos, de 

textura indiscriminada e transições vegetais caatinga/cerrado caducifólio e floresta ciliar de 

carnaúba/caatinga de várzea.  

Os solos arenosos essencialmente quartzosos, profundos, drenados, desprovidos de 

minerais primários, de baixa fertilidade, com transições vegetais, fase caatinga hiperxerófila 

e/ou cerrado e/ou carrasco. 

 

 

As formas de relevo, da região em apreço, compreendem, principalmente, superfícies 

tabulares reelaboradas (chapadas baixas), relevo plano com partes suavemente onduladas e 

altitudes variando de 150 a 250 metros. 

 

 

As condições climáticas do município de Domingos Mourão (com altitude da sede a 

150 m acima do nível do mar) apresentam temperaturas mínimas de 33 ºC e máximas de 37 ºC, 

com clima quente tropical. A precipitação pluviométrica média anual (com registo de 1.100 

mm, na sede do município) é definida no Regime Equatorial Marítimo, com isoietas anuais 

entre 800 a 1.600 mm, cerca de 5 a 6 meses como os mais chuvosos e período restante do ano 

de estação seca. O trimestre mais úmido é formado pelos meses de fevereiro, março e abril. 

  

5.3.1. Solo 
 

 

5.3.2. Relevo e altitude 
 

 

5.3.3. Clima, temperatura e pluviosidade 
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Águas Superficiais: Os recursos hídricos superficiais gerados no Estado do Piauí estão 

representados pela bacia hidrográfica do rio Parnaíba. Trata-se da mais extensa dentre as 25 

bacias da Vertente Nordeste e abrange o Estado do Piauí e parte do Maranhão e do Ceará, 

ocupando uma área de 330.285 km², o equivalente a 3,9% do território nacional, e drena a quase 

totalidade do Estado do Piauí e parte do Maranhão e do Ceará. 

O rio Parnaíba possui 1.400 quilômetros de extensão e a maioria dos afluentes 

localizados a jusante de Teresina são perenes e supridos por águas pluviais e subterrâneas. O 

principal curso d’água que drena o município é o rio Piracuruca. 

 

 

No município de Domingos Mourão distinguem-se dois domínios hidrogeológicos: 

rochas sedimentares e basaltos da Formação Sardinha. As unidades pertencentes à categoria de 

rochas sedimentares são da Bacia do Parnaíba, pertencentes ao Grupo Serra Grande e às 

formações Pimenteiras, Cabeças e Longá.  

O Grupo Serra Grande é constituído litologicamente de arenitos e conglomerados, 

normalmente apresentando um potencial médio, sob o ponto de vista da ocorrência de água 

subterrânea, tanto do ponto de vista quantitativo quanto qualitativo. Ressalta-se a grande área 

de afloramentos dessa unidade no município, ocupando cerca de 60% deste. A Formação 

Pimenteiras não apresenta importância hidrogeológica pelo fato de possuir constituintes 

litológicos da baixa permeabilidade. Entretanto, pelo fato de ocorrer numa área expressiva, 

correspondendo a cerca de 20% da área do município, pode se constituir em uma opção para 

água subterrânea, pela ocorrência de níveis arenosos. As características litológicas da Formação 

Cabeças indicam boas condições de permeabilidade e porosidade, favorecendo assim o 

processo de recarga por infiltração direta das águas de chuvas. Tal aquífero se constitui num 

importante elemento de armazenamento de água subterrânea do município, constituindo-se num 

potencial fornecedor desse bem. Ressalva -se, porém, como fator limitante, a pequena área de 

ocorrência dessa formação no município. A Formação Longá, pela sua constituição litológica 

5.3.4. Hidrografia 
 

 

5.3.5. Águas Subterrâneas 
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quase que exclusivamente de folhelhos, que são rochas que apresentam baixíssima 

permeabilidade, não apresenta importância hidrogeológica.  

O segundo domínio é caracterizado pela área de ocorrência de basaltos da Formação 

Sardinha. É constituído por rochas impermeáveis, que se comportam como “aquíferos 

fissurais”. Como basicamente não existe uma porosidade primária nesse tipo de rocha, a 

ocorrência de água subterrânea é condicionada por uma porosidade secundária representada por 

fraturas e fendas, o que se traduz por reservatórios aleatórios, descontínuos e de pequena 

extensão, não representando, portanto, esse domínio, nenhuma importância do ponto de vista 

hidrogeológico.  

 

 

A vegetação predominante no munícipio é a caatinga, com manchas de Cerrado. Os 

solos também apresentam bastante diversificação, podemos encontrá-los em condições 

topográficas planas aptas à mecanização, com areias quartzosas distróficas, associados a solos 

litólicos com afloramento de rochas e latossolos vermelho-amarelo distróficos, temos solos 

aluviais com áreas de massapê, que garantem a sustentação e nutrição das mais variadas 

culturas. 

Localiza-se na região de influência do Cerrado. A pastagem plantada corresponde a mais 

de 90% da área do município. O Cerrado Arbóreo Aberto (Campo Cerrado) e a Floresta 

Estacional complementam a cobertura vegetal.  

 

 

Fuso horário: A hora de verão e a hora de inverno não diferem da hora padrão 

Área: Ocupa uma superfície de 846. 831 km².  

Subdivisões: Domingos Mourão (sede) e Cachoerinha.  

Arredores: Serra Jurucutu, Serra da Gameleira, Serra do Pedro, Serra Alta, Serra da 

Capivara, Serra de Nazaré. 

5.3.6. Vegetação 
 

 

5.4. Geografia Política 
 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cerrado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cerrado
https://www.cidade-brasil.com.br/nos-arredores-serra-jurucutu.html
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O município de Domingos Mourão apresenta muitas potencialidades no setor primário, 

devido principalmente a sua riquíssima biodiversidade natural, ou seja, várias são as 

possibilidades ecológicas encontradas dentro dos limites do município. 

O extrativismo da cera de carnaúba é uma grande geradora de empregos e renda bastante 

significativa para o município. Essa atividade vem sendo tanto no passado como no presente, 

uma importante fonte de renda, principalmente no período do verão, levando em conta que a 

safra ocorre nos meses mais castigados pela seca, quando se torna impraticável a atividade 

agrícola por conta da estiagem. Vale destacar outras importantes atividades, como a 

bovinocultura e a caprinocultura, que também são fortes atividades geradoras de renda ao 

município. 

Domingos Mourão também se destaca no pólo artesanato, domingos-mouronenses que 

produzem seus trabalhos e consignam para comercialização, além de participarem de feiras e 

exposições para divulgar os produtos de artesãos produzidos na cidade. O trabalho, apesar de 

ser totalmente manual, é de qualidade impressionante, e consequentemente, é uma forma de 

fomentar o potencial turístico da cidade, pois ao adquirir um artesanato local, o visitante tem a 

possibilidade de levar um pedacinho do município e ainda gerar emprego e renda a diversas 

famílias.  

 

 

Em 2019, o salário médio mensal era de 2.2 salários-mínimos. A proporção de pessoas 

ocupadas em relação à população total era de 4.5%. Na comparação com os outros municípios 

do Estado, ocupava as posições 10 de 224 e 203 de 224, respectivamente. Já na comparação 

com cidades do país todo, ficava na posição 1176 de 5570 e 5399 de 5570, respectivamente. 

Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio salário-mínimo por pessoa, 

tinha 54.8% da população nessas condições, o que o colocava na posição 111 de 224 dentre as 

cidades do Estado e na posição 507 de 5570 dentre as cidades do Brasil. 

Salário médio mensal dos trabalhadores formais [2019]: 2,2 salários-mínimos  

5.5. Economia do Munícipio 
 

 

5.6. Trabalho e Rendimento 
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Pessoal ocupado [2019]: 194 pessoas 

População ocupada [2019]: 4,5% 

Percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de até 1/2 salário-

mínimo [2010] 

 

 
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS POR ESCOLA NO MUNICÍPIO DE 

DOMINGOS MOURÃO - PI / 2022 
NOME 

ESCOLA 
INEP CRECHE 

PRÉ 

I 

PRÉ 

II 

1 

ANO 

2 

ANO 

3 

ANO 

4 

ANO 

5 

ANO 

6 

ANO 

7 

ANO 

8 

ANO 

9 

ANO 
TOTAL 

U.E. N. S. 
APARECIDA 
BATALHA 

22036032 15 11 07 20 08 12 09 09 19 12 06 09 137 

U.E. RAIMUNDO 
JOAQUIM DOS 
SANTOS -
CACHOEIRINHA 

22036350 41 17 20 21 27 11 10 29 29 42 37 23 308 

U.E GONÇALO 
DOMINGOS DE 
OLIVEIRA - 
CAJUEIRO 

22035974 ---- 06 02 04 02 04 06 05 ------ ---- ----- ----- 29 

U.E ANTÔNIO 
ISAIAS DE MARIA 
– PAU D’ARCO 

22036334  10 03 09 05 03 06 08 10 12 12 04 82 

U.E CONRADO 
PEREIRA DOS 
SANTOS 
TROMBA 

22036342  04  05  02 02      13 

U.E MONSENHOR 
UCHÕA - SEDE 22036385    27 26 34 24 27 34 31 41 34 278 

CRECHE 
ADALGISA 
MOARES SOUSA - 
SEDE 

22123334 65            65 

U.E MEUS 
PRIMEIROS 
PASSOS - SEDE 

22244719  31 24          55 

TOTAL POR ANO  121 79 56 87 68 66 57 78 92 97 96 70 967 
FONTE: SEDUC/DOMINGOS MOURÃO/2022 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL TOTAL ALUNOS(AS) 

CRECHE 121 

PRÉ I 79 

PRÉ II 56 

TOTAL GERAL 256 
FONTE: SEDUC/DOMINGOS MOURÃO/2022 

 

5.7. Educação 
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FUNDAMENTAL I 356 

FUNDAMENTAL II 355 

TOTAL 711 
FONTE: SEDUC/DOMINGOS MOURÃO/2022 

 

Outras informações sobre Educação no município: 

Taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade [2010]: 95,8% 

IDEB – Anos iniciais do ensino fundamental (Rede pública) [2019]: 7,3% 

IDEB – Anos finais do ensino fundamental (Rede pública) [2019]: 5,9 

Matrículas no ensino fundamental [2020]: 639 matrículas 

Matrículas no ensino médio [2020]: 198 matrículas 

Docentes no ensino fundamental [2020]: 35 docentes 

Docentes no ensino médio [2020]: 15 docentes 

Número de estabelecimentos de ensino fundamental [2020]: 6 escolas 

Número de estabelecimentos de ensino médio [2020]: 01 escola 

 

 

Os serviços oferecidos pela Secretaria Municipal de Saúde do município, são de atenção 

primária, haja vista a gestão está habilitada na básica. 

A Atenção Primária à Saúde (APS) é o primeiro nível de atenção em saúde e se 

caracteriza por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a 

promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a 

reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma 

atenção integral que impacte positivamente na situação de saúde das coletividades. Trata-se da 

principal porta de entrada do SUS e do centro de comunicação com toda a Rede de Atenção dos 

SUS, devendo se orientar pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, da continuidade 

do cuidado, da integralidade da atenção, da responsabilização, da humanização e da equidade. 

Isso significa dizer que a APS funciona como um filtro capaz de organizar o fluxo dos serviços 

nas redes de saúde, dos mais simples aos mais complexos (SAPS/2021). 

5.8. Saúde 
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A taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 0 - para 1.000 nascidos vivos. As 

internações devido a diarreias são de 0.7 para cada 1.000 habitantes. Comparado com todos os 

municípios do Estado, fica nas posições 1 de 224 e 192 de 224, respectivamente. Quando 

comparado a cidades do Brasil todo, essas posições são de 1 de 5570 e 2889 de 5570, 

respectivamente. 

Mortalidade Infantil [2019]:  0 óbitos por mil nascidos vivos  

Internações por diarreia [2016]:  0,7 internações por mil habitantes  

Estabelecimentos de Saúde SUS [2009]:  3 estabelecimentos 

 

Em 2021, a saúde pública encontra-se organizada, com exceção da sede, em 03 unidades 

de saúde, de acordo com a tabela abaixo: 

 

 CNES NOME FANTASIA RAZÃO SOCIAL 

01 2325500 CS de DOMINGOS MOURÃO CENTRO DE SAÚDE JOAQUIM FERREIRA 
SOBRINHO 

02 6560385 PS DE CACHOEIRINHA CENTRO DE SAÚDE JOAQUIM FERREIRA 
SOBRINHO 

03 7278896 
LABORATÓRIO DE PRÓTESE 
DENTARIA DE DOMINGOS 
MOURÃO 

SMS DE DOMINGOS MOURÃO 

04 6560261 SMS DE DOMINGOS 
MOURÃO 

SECRETARIA DE SAÚDE DE DOMINGOS 
MOURÃO 

FONTE: MS/2021 
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Apresenta 42.2% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 68.7% de 

domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 0% de domicílios urbanos em vias 

públicas com urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio). 

Quando comparado com os outros municípios do Estado, fica na posição 17 de 224, 129 de 224 

e 84 de 224, respectivamente. Já quando comparado a outras cidades do Brasil, sua posição é 

2558 de 5570, 3192 de 5570 e 4835 de 5570, respectivamente. 

Área da unidade territorial [2021]:  848,705 km²  

Esgotamento sanitário adequado [2010]:  42,2 %  

Arborização de vias públicas [2010]:  68,7 % 

Urbanização de vias públicas [2010]:  0 % 

Bioma [2019]:  Caatinga 

 

 

Católica Apostólica Romana 

Evangélica 

Espírita 

 

  

5.9. Território e Ambiente 

5.10. Religião 
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A Assistência Social configurou-se como política pública a partir da promulgação da 

Constituição de 1988, passando a compor o tripé da seguridade social ao lado das políticas de 

Saúde e Previdência Social. Essa conquista representa uma nova realidade para os brasileiros, 

que contam com uma política pública de proteção social e garantia de direitos sem contribuição 

prévia. 

O Sistema Único de Assistência Social- SUAS tem como modelo de gestão a 

descentralização administrativa e a participação, do governo e sociedade civil, com a definição 

de competências e responsabilidades das três esferas de governo (Federal, Estadual e 

Municipal). Esse sistema regula e organiza, em todo território nacional, os serviços, programas, 

projetos e benefícios socioassistenciais de caráter continuado ou eventual, executados sob 

critérios universais e lógicos de ação, por meio de rede hierarquizada e em articulação com 

iniciativas da sociedade civil.  

O município de Domingos Mourão - PI vem implementando a Política de Assistência 

Social e operacionalizando as ações dos programas, serviços, projetos e benefícios destinados 

à população em situação de vulnerabilidade e risco social de acordo com as diretrizes do 

Sistema Único de Assistência Social – SUAS, de forma descentralizada e participativa, 

considerando os níveis de proteção básica. 

A estrutura organizacional da Política de Assistência Social em Domingos Mourão - PI 

teve início em 1997, por meio da criação do Conselho Municipal de Assistencial Social com a 

Lei nº 07/1997, bem como da Secretaria e do Fundo Municipal de Assistência Social, segundo 

as deliberações do Conselho Nacional de Assistência com base na Lei Orgânica da Assistência 

Social e Norma Operacional Básica - NOB reguladora do Sistema Único de Assistência Social 

– SUAS.  

A rede socioassistencial de Domingos Mourão - PI., é composta por um conjunto 

integrado de serviços, ações, programas e benefícios executados diretamente pela Secretaria 

Municipal de Assistência Social ou em parceria com entidades que compõem, de maneira 

integrada e articulada, a rede de serviços de assistência social do município. 

 Por ser um município de pequeno porte I, Domingos Mourão-PI conta com uma sede 

administrativa, um CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, CADÚNICO, uma 

6. REDE SOCIOASSISTENCIAL 
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unidade do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV na zona rural – 

Cachoeirinha. Com relação ao Controle Social, Conselhos de Políticas Públicas e de Gestão, 

vinculados à SEMAS, temos o Conselho Municipal de Assistência Social- CMAS, Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, Conselho Tutelar, e, em 

formação o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.  

Além disso, a SEMAS responde pela concessão, gestão e/ou orientação às famílias 

quanto aos benefícios socioassistenciais em três modalidades: a) Continuados (transferência 

direta e regular de renda): BPC – Benefício de Prestação Continuada para pessoas idosas e 

pessoas com deficiência (Federal), Auxílio Brasil (Federal) e ProSocial (Estadual); b) 

Eventuais: auxílio natalidade, auxílio funeral, situação de calamidade pública; c) Emergenciais: 

Suprimentos alimentares. 

 

Os principais equipamentos e programas da Política de Assistência Social no município 

são: 

Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS; 

Cadastro Único para Programas Federais / Programa Auxílio Brasil e outros; 

Centro de Referência da Assistência Social – CRAS; 

Serviço de Proteção e Atenção Integral à Família -PAIF 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV; 

Programa Primeira Infância – Criança Feliz 

 

Com o objetivo de melhor detalhar a situação atual da Política de Assistência Social no 

município será apresentado a seguir o quadro de recursos humanos, mapeamento e cobertura 

da rede prestadora de serviços, quantificando os equipamentos disponíveis e número de 

atendimentos. 

SEDE/SEMAS 

NOME VÍNCULO CARGA 
HORÁRIA FUNÇÃO ESCOLARIDADE 

01 Vera Lúcia Maria de Oliveira 
Brito Comissionado 40h Secretária Ensino Superior 

02 Márcia Regina Galvão de 
Almeida Contratada 30h Assessora 

Técnica Ensino Superior 

03 Herbert Richi Simões 
Correia Contratado 40h Agente de 

portaria Ensino Médio 
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04 Nayana Barbosa dos Santos Efetiva / 
Estatutária 40h 

Auxiliar de 
Serviços 
Gerais 

Ensino Fundamental 

 

CRAS/PAIF 

NOME VÍNCULO CARGA 
HORÁRIA FUNÇÃO ESCOLARIDAD

E 

01 Maria de Nazaré Rodrigues 
Viana Comissionado 40h Coordenadora Ensino Superior 

02 Alana Raquel de Oliveira 
Brito Contratada 30h Assistente 

Social Ensino Superior 

03 Heberson Araújo de Oliveira Contratado 40h Psicólogo Ensino Superior 

04 Everane Marques da Silva Contratada 40h Recepcionista Ensino 
Fundamental 

 

PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 

 

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV 

 

 

 

 

 

NOME VÍNCULO CARGA 
HORÁRIA FUNÇÃO ESCOLARIDADE 

01 Janaína de Brito Melo Comissionada 40h Supervisora Ensino Superior 

02 Alana Vitória da Silva 
Lima 

Contratado 40h Visitadora Ensino Superior 

03 Carina da Silva Felício Contratado 40h Visitadora Ensino Médio 

04 Marcos Felipe Bandeira da 
Silva Contratado 40h Visitador Ensino Médio 

NOME VÍNCULO CARGA 
HORÁRIA FUNÇÃO ESCOLARIDADE 

01 Alla Cristina Alves da 
Silva Comissionado 40h Coordenadora Ensino Superior 

02 Delzuite Pereira de Oliveira Contratada 40h Orientadora 
Social Ensino Médio 

03 Franciete Sampaio da 
Silva Contratada 40h Orientadora 

Social Ensino Médio 

04 Gislane Sousa Feitosa Contratada 40h Orientadora 
Social Ensino Superior 

05 Maísa Cléia Bandeira da 
Silva Contratada 40h Orientadora 

Social Ensino Médio 
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CADASTRO ÚNICO/AUXÍLIO BRASIL 

NOME VÍNCULO CARGA 
HORÁRIA FUNÇÃO ESCOLARIDADE 

01 Antônio Marcos Viana de 
Sousa Comissionado 40h Coordenador Ensino Médio 

02 Francisco Luciano da Silva Contratado 40h Entrevistador Ensino Médio 
 

CONSELHO TUTELAR 

NOME VÍNCULO CARGA 
HORÁRIA FUNÇÃO ESCOLARIDADE 

01 Flávio Lucas de Oliveira 
Viana – Presidente Comissionado 40h Conselheiro 

Tutelar Ensino Médio 

02 Claudenira Bandeira da 
Silva – Vice-Presidente Comissionada 40h Conselheiro 

Tutelar Ensino Médio 

03 João Paulo de Souza 
Melo – 1º Secretario Comissionado 40h Conselheiro 

Tutelar Ensino Médio 

04 Jodelma Oliveira Sousa – 
2ª Secretaria Comissionada 40h Conselheiro 

Tutelar Ensino Médio 

05 Jefferson Barbosa Viana – 
3º Secretario Comissionado 40h Conselheiro 

Tutelar Ensino Médio 

 

 

*Registramos os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

Adolescente, como órgão deliberativo e autônomo no município e de relevância pública, no 

âmbito da infância e da adolescência. Este Conselho encontra-se vinculado a Secretaria 

Municipal de Assistência Social -SEMAS. 

 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 

REPRESENTAÇÃO TITULARIDADE 
TITULAR SUPLENTE 

GOVERNAMENTAL 

Representantes da 
Secretaria Municipal de 
Assistência Social – 
SEMAS  

Janaina de Brito 
Melo 

Alana Raquel de 
Oliveira Brito 

Representantes da 
Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura - 
SEDUC    

Márcia Cristila 
Barbosa 

Dilson Joaquim 
Barbosa dos 
Santos 
 

Representantes da 
Secretaria Municipal de 
Saúde – SMS 

João Jacó de Brito 
Passos 

Maria do Carmo 
de Brito Morais 
Sousa 
 



ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURÃO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Endereço: Rua Francisco Coelho de Brito, S/Nº - Bairro Centro 
CEP: 64250-000 – Domingos Mourão 

E-mail: semasdmourao21@gmail.com 
CNPJ: 06.553.911/0001-22 

 

- 39 - 

 
Representante da 
Secretaria Municipal de 
Administração e Finanças 

Aurilêda Isaias 
Benicio 
 

Joaquim Alves 
Benicio Neto 
 

NÃO 
GOVERNAMENTAL 

Representantes do 
Conselho Escolar da 
Unidade Escolar 
Monsenhor Uchôa: 
 

Valéria Sales Lima 
 

Maria Juliana 
Alves Lima 
 
 

Representantes da 
Pastoral da Criança: 
 

Simone dos Santos 
Alves 

Milena Carmem 
Silva Alves 
 

Representantes das Igrejas 
Católica e Evangélicas- 
Assembleia de Deus: 

Samuel de Sousa 
Silva 

Sóstenes Batista 
da Silva 

Representantes do 
Conselho Paroquial 
Nossa Senhora do Carmo Gideão José da 

Silva 

Ricardo 
Barbosa dos 
Santos 
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SERVIÇOS DESCRIÇÃO 

Serviços 

Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família- 
PAIF; 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos- 
SCFV; 
Serviço de Proteção Básica no Domicílio para pessoas com 
deficiência e idosas. 

Programas Socioassistenciais Programa Criança Feliz 

Benefícios Socioassistenciais 
Benefício Eventuais; 
Benefício de Prestação Continuada; 
BPC na Escola. 

Cadastro Único e Programa de 
Transferência de Renda  Programa Auxílio Brasil 

 

A Política Nacional de Assistência Social (Resolução nº 145, de 15 de outubro de 2004 

do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS), estabelece que o objetivo da Proteção 

Social Básica é: “Prevenir situações de risco, desenvolvendo potencialidades e aquisições, e o 

fortalecimento de vínculos familiares e comunitários”. (CNAS/2004). 

O público-alvo é “a população que vive em situação de vulnerabilidade social 

decorrente de pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços 

públicos, dentre outros) e, ou fragilidade de vínculos afetivos relacionais e fortalecimento social 

(discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências dentre outras)” (PNAS/2004). 

Segundo as diretrizes da Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais 

(Resolução nº 109, de 11/12/2009), os serviços socioassistenciais, referentes à Proteção Social 

Básica, se configuram da seguinte maneira:  

• Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF. 

• Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos- SCFV.  

• Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com deficiência e 

idosas.  

  

7. REDE PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

 
7.1. Proteção Social Básica 
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O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF consiste no trabalho 

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

destas e prevenir a ruptura dos seus vínculos, além de promover seu acesso e usufruto de direitos 

e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida.  

Esse serviço é oferecido no Centro de Referência de Assistência Social – CRAS do 

município, e encontra-se situado na Rua Francisco Coelho de Brito, S/N Centro, funcionando 

manhã e tarde, 08 horas/dia.  A equipe PAIF é formada por uma equipe técnica multidisciplinar 

composta por um assistente social e um psicólogo e trabalha com o desenvolvimento de 

potencialidades e aquisições das famílias, bem como o fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários, por meio de ações de caráter preventivo, protetivo e proativo. 

Em Domingos Mourão, o trabalho social da equipe PAIF, tem atuação na zona urbana 

e na zona rural do município, utilizando-se de ações culturais para o cumprimento de seus 

objetivos, de modo a ampliar o universo informacional, além de proporcionar novas vivências 

às famílias usuárias do serviço. Realiza ações com famílias de pessoas que precisam de cuidado, 

com foco na troca de informações sobre questões relativas a primeira infância, a adolescência, 

a juventude, ao envelhecimento e as deficiências, a fim de promover espaços para troca de 

experiências, expressão de dificuldades e reconhecimento de possibilidades.  

De acordo com PNAS (2004), o Serviço de Proteção de Atenção Integral à Família- 

PAIF, tem por princípios norteadores a universalidade e gratuidade de atendimento, ofertado 

no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). Todos os serviços da proteção social 

básica, desenvolvidos no território de abrangência do CRAS, em especial os Serviços de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos e o Serviço de Proteção Social Básica, no Domicílio, 

para Pessoas com Deficiência e Idosas, devem ser a ele referenciados mantendo a articulação 

com a equipe de referência do PAIF. 

  

7.1.1. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF 
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Todos os quatro Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos são 

complementares ao PAIF e devem viabilizar, de acordo com a Tipificação Nacional de Serviços 

Socioassistenciais, trocas culturais e de vivência entre pessoas, fortalecendo os vínculos 

familiares e sociais, incentivando a participação social, o convívio familiar e comunitário e 

trabalhando o desenvolvimento do sentimento de pertença e identidade. 

Devem ser ofertados nos territórios de vulnerabilidade e têm como objetivos gerais, 

segundo a Tipificação (2009):  

• Complementar o trabalho social com a família, prevenindo a ocorrência de situações 

de risco social e fortalecendo a convivência familiar e comunitária; 

• Prevenir a institucionalização e a segregação de crianças, adolescentes, jovens e 

idosos, em especial das pessoas com deficiência, assegurando o direito à convivência familiar 

e comunitária;  

• Oportunizar o acesso às informações sobre direitos e sobre participação cidadã, 

estimulando o desenvolvimento do protagonismo dos usuários;  

• Possibilitar acessos a experiências e manifestações artísticas, culturais e esportivas e 

de lazer, com vistas ao desenvolvimento de novas sociabilidades; » favorecer o 

desenvolvimento de atividades intergeracionais, propiciando trocas de experiências e vivências, 

fortalecendo o respeito, a solidariedade e os vínculos familiares e comunitários; 

• Promover acessos a benefícios e serviços socioassistenciais, fortalecendo a rede de 

proteção social de assistência social nos territórios;  

• Contribuir para a promoção do acesso a serviços setoriais, em especial políticas de 

educação, saúde, cultura, esporte e lazer existentes no território, contribuindo para o usufruto 

dos usuários aos demais direitos. 

Este serviço é realizado em grupos, organizado em cima de um roteiro estabelecido pela 

equipe do SCFV com início, meio e fim, segundo o qual as atividades são organizadas, visando 

garantir aquisições progressivas aos seus usuários, respeitando o seu ciclo de vida, como 

complemento do trabalho social com famílias e prevenção a ocorrência de situações de risco 

social. O SCFV tem como finalidade ampliar as trocas culturais e de vivências, desenvolver o 

7.1.2. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV 
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sentimento de pertença e de identidade, fortalecer vínculos familiares e incentivar a socialização 

e a convivência comunitária. 

Possui articulação com o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF, 

de forma a promover o atendimento das famílias e usuários destes serviços, garantindo a 

matricialidade sociofamiliar da política de assistência social. Em Domingos Mourão - PI, esse 

serviço é oferecido a públicos diferenciados, de 03anos a 60 anos e +, com metodologias 

específicas, segundo a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais de 2009, sendo eles: 

 

GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE 

VÍNCULOS DE DOMINGOS MOURÃO - PI 

 

SEDE 

Grupo Balão Mágico (03 a 06 anos):  26 usuários 

Grupo Estrelas do Amanhã (07 a 12 anos):  28 usuários 

Grupo Mundo Colorido (07 a12 anos):  25 usuários 

Grupo Nova Infância (07 a 12 anos):  30 usuários 

Grupo Companheiros (13 a 17 anos):  28 usuários 

Grupo As Poderosas (29 a 59 anos):  12 usuários 

Grupo Clube das Meninas (29 a 59 anos):  10 usuários 

Grupo Vida Nova (60 anos ou mais):  27 usuários 

 

CACHOEIRINHA 

Grupo Alegria (03 a 06 anos):  15 usuários 

Grupo Viver e Crescer (07 a 12 anos):  22 usuários 

Grupo Sol (07 a 12 anos):  15 usuários 

Grupo Recrutas do Saber (07 a 12 anos):  17 usuários 

Grupo Cor de Lápis (07 a 12 anos):  30 usuários 

Grupo Regadores de Amor (13 a 17 anos):  25 usuários 

Grupo Flor de Mandacaru (13 a 17 anos):  15 usuários 

Grupo Idade Feliz (60 anos ou mais):  21 usuários 
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Nessas faixas etárias, o SCFV desenvolve atividades com crianças, adolescentes 

familiares e comunidade, visando o fortalecimento de vínculos e a prevenção da ocorrência de 

situações de exclusão social e de risco, em especial a violência doméstica e o trabalho infantil, 

sendo um serviço complementar e diretamente articulado ao PAIF.  

Pauta-se no reconhecimento da condição peculiar de dependência, de desenvolvimento 

desse ciclo de vida e pelo cumprimento dos direitos das crianças, numa concepção que faz do 

brincar, da experiência lúdica e da vivência artística uma forma privilegiada de expressão, 

interação e proteção social. As atividades são desenvolvidas com crianças, seus grupos 

familiares, gestantes e nutrizes. Em cada grupo, se planeja atividades direcionadas as suas 

aptidões e potencialidades, como observamos a seguir 

Com as crianças, busca-se desenvolver atividades de convivência, estabelecimento e 

fortalecimento de vínculos e socialização centrada na brincadeira, com foco na garantia das 

seguranças de acolhida e convívio familiar e comunitário, por meio de experiências lúdicas, 

acesso a brinquedos favorecedores do desenvolvimento e da sociabilidade e momentos de 

brincadeiras fortalecedoras do convívio com familiares. 

Com as famílias, o serviço busca estabelecer discussões reflexivas, atividades 

direcionadas ao fortalecimento de vínculos e orientação sobre o cuidado com a criança. 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 prioritariamente retirados do trabalho infantil ou 

submetidos a outras violações, cujas atividades contribuem para ressignificar 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. 

 

 

7.1.2.1. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo – SCFV de 03 a 06 anos e de 
06 a 15 anos 
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As ações voltadas a este segmento têm por finalidade o fortalecimento do convívio 

familiar e comunitário, por meio de atividades que estimulem o interesse escolar, a participação 

cidadã e a preparação para o mundo do trabalho.  

Na adolescência, o diálogo é muito importante, dada as transformações que essa faixa 

etária vivencia, de forma a contribuir para a construção de novos conhecimentos e formação de 

atitudes e valores que reflitam positivamente em sua formação. A preparação para o mundo do 

trabalho também é um foco importante, haja vista que, por meio da inclusão digital e do 

estímulo à capacidade comunicativa, o adolescente é levado a pensar sobre suas escolhas 

profissionais e construção de projetos de vida. 

A arte, a cultura, o esporte e o lazer são ferramentas utilizadas que possibilitam valorizar 

a pluralidade e singularidade da condição juvenil. Esse público é atendido no CRAS e na 

Cachoeirinha – zona rural do município, através da oferta de oficinas específicas de acordo com 

o perfil da faixa etária.  

 

 
O serviço visa a prevenção de agravos que possam provocar o rompimento de vínculos 

familiares e sociais dos usuários. Tem por objetivo a garantia de direitos, o desenvolvimento de 

mecanismos para a inclusão social, a equiparação de oportunidades, a participação e o 

desenvolvimento da autonomia das pessoas com deficiência e pessoas idosas, a partir de suas 

necessidades e potencialidades individuais e sociais, prevenindo situações de risco, a exclusão 

e o isolamento.  

Contribui com a promoção do acesso de pessoas com deficiência e pessoas idosas aos 

serviços de convivência e fortalecimento de vínculos e a toda a rede socioassistencial, aos 

serviços de outras políticas públicas, entre elas educação, saúde, serviços setoriais e de defesa 

de direitos e programas especializados de habilitação e reabilitação. 

Tem por foco a realização de atividades que contribuam no processo de envelhecimento 

saudável, no desenvolvimento da autonomia e de sociabilidades, no fortalecimento dos vínculos 

7.1.2.2. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo – SCFV de 15 a 17 anos 
 

 

7.1.2.3. Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com deficiência e 
idosas 
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familiares e do convívio comunitário e na prevenção de situações de risco social. A intervenção 

social, realizada pela equipe técnica do CRAS, deve estar pautada no Serviço de Convivência 

e Fortalecimento de Vínculos para Idosos com idade igual ou maior que 60 anos, onde as 

características, interesses e demandas dessa faixa etária e considerar que a vivência em grupo, 

as experimentações artísticas, culturais, esportivas e de lazer e a valorização das experiências 

vividas constituem formas privilegiadas de expressão, interação e proteção social, incluindo 

vivências que valorizem suas experiências que estimulem e potencializem as condições de 

escolher e decidir.  

As ações também são extensivas aos familiares como as de apoio, informação, 

orientação e encaminhamento, com foco na qualidade de vida, exercício da cidadania e inclusão 

na vida social, sempre ressaltando o caráter preventivo do serviço. Em Domingos Mourão-PI, 

o público prioritário está sendo acompanhado pela equipe do CRAS nas demandas que são 

apresentadas. 

 

 

A Proteção Social Especial (PSE) destina-se às 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.  

O município de Domingos Mourão - PI, não dispõe do serviço de média complexidade 

atendido pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS para atender 

situações de risco pessoal ou social, cujos direitos tenham sido violados ou ameaçados. Quando 

surge a demanda, a equipe PAIF, faz o acolhimento e, dependendo do caso encaminha a rede 

de garantia de direitos ou CREAS de outro município. 

  

7.2 Proteção Social Especial 
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Os benefícios eventuais são benefícios da Política de Assistência Social, de caráter 

suplementar e provisório, prestados aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte, 

situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública e estão assegurados pelo art. 

nº 22, da Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS, 

alterada pela Lei nº 12.435, de 06 de julho de 2011, e integram organicamente as garantias do 

Sistema Único de Assistência Social – SUAS. 

As modalidades de benefícios eventuais são: 

 Natalidade, para atender preferencialmente:  

• Necessidades do bebê que vai nascer; 

• Apoio à mãe nos casos em que o bebê nasce morto ou morre logo após o nascimento; 

• Apoio à família no caso de morte da mãe.  

 

 Funeral, para atender preferencialmente: 

• Despesas de urna funerária, velório e sepultamento;  

• Necessidades urgentes da família advindas da morte de um de seus provedores ou 

membros;  

• Ressarcimento, no caso da ausência do Benefício Eventual no momento necessário. 

 

 Vulnerabilidade Temporária, para o enfrentamento de situações de riscos, perdas 

e danos à integridade da pessoa e/ou de sua família.  

 

 Calamidade Pública, para o atendimento das vítimas de calamidade pública, de 

modo a garantir a sobrevivência e a reconstrução da autonomia destas. 

Em Domingos Mourão - PI, os benefícios eventuais estão previstos em Lei Municipal 

Lei nº 366/2018, regulamentado pela Resolução nº 003/2018 do Conselho Municipal de 

Assistência Social - CMAS sendo ofertados no município de acordo com a demanda 

apresentada junto ao CRAS.  

No município os benefícios eventuais são ofertados de acordo com lei específica e 

critérios estabelecidos pelo CMAS. 

7.3. Benefícios Socioassistenciais 
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O Benefício de Prestação Continuada (BPC), é um benefício assistencial previsto na Lei 

Orgânica da Assistência Social (LOAS) é a garantia de um salário mínimo por mês ao idoso 

com idade igual ou superior a 65 anos ou à pessoa com deficiência de qualquer idade.  

Para ter direito, é necessário que a renda por pessoa do grupo familiar seja menor que1/4 

do salário-mínimo vigente. Além disso, devem se encaixar em uma das seguintes condições: 

Para o idoso: idade igual ou superior a 65 anos, para homem ou mulher; 

No caso da pessoa com deficiência, de qualquer idade, esta condição tem de ser capaz 

de lhe causar impedimentos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial de longo prazo 

(com efeitos por pelo menos 02 anos), que a impossibilite de participar de forma plena e efetiva 

na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. 

Em Domingos Mourão - PI, o número de pessoas idosas e com deficiência que recebem 

o BPC, são apresentados na tabela abaixo: 

 

UF/MUNICÍPIO 
BPC-PESSOA 

COM 
DEFICÊNCIA 

BPC 
IDOSO 

RMV -POR 
INVALIDEZ 

URBANO 

RMV-POR 
INVALIDEZ 

RURAL 

RMV POR 

IDADE 

RURAL 

BPC 

ANTECIPADO 
TOTAL 

DOMINGOS 
MOURÃO 93 17 02 17 26 02 158 

FONTE: MC. 12/2021 
 

• *BPC: Benefício de Prestação Continuada 

• *RMV: Renda Mensal Vitalícia  

  

7.4. Programas Socioassistenciais 
 

 
7.4.1. Benefício de Prestação Continuada - BPC 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8742compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8742compilado.htm
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O Programa BPC na Escola objetiva garantir o acesso e a permanência na escola de 

crianças e adolescentes com deficiência de 0 a 18 anos, que recebem o Benefício de Prestação 

Continuada (BPC).  

Dentre os principais objetivos estão a identificação das barreiras que impedem ou 

dificultam o acesso e a permanência de crianças e adolescentes com deficiência na escola e o 

desenvolvimento de ações intersetoriais, envolvendo as políticas de Assistência Social, de 

Educação, de Saúde e de Direitos Humanos.  

Em Domingos Mourão - PI, 16 (dezesseis) beneficiários recebem o benefício, em que 

12 pessoas, entre crianças e adolescentes, estão inseridas na escola (considerando o momento 

pandêmico vivenciado pelo país e o mundo, desde 2020). O acompanhamento dos beneficiários 

e de suas famílias são realizados pelos técnicos dos Centros de Referência de Assistência Social 

(CRAS), e das ações intersetoriais desenvolvidas pelos grupos gestores locais do Programa. 

 

RELATÓRIO QUANTITATIVO DE BENEFICIÁRIOS 

ANO DE PARTICIPAÇÃO DO BENEFICIÁRIO NO PROGRAMA: 2018 

DOMINGOS MOURÃO-PI 

MUNICÍPIO IBGE GESTÃO PORTE QUANTIDADE 
BENEFICIÁRIOS 

BENEFICIÁRIOS 
INSERIDOS NA 

ESCOLA 

BENEFICIÁRIOS 
NÃO INSERIDOS 

NA ESCOLA 
DOMINGOS 

MOURÃO 
2203420 BÁSICA PEQUENO 16 12 04 

FONTE: MC/DBA/2022 

 

 

O Programa Criança Feliz atende gestantes, crianças de até trinta e seis meses e suas 

famílias incluídas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, crianças de 

até setenta e dois meses e suas famílias beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada 

(BPC); e crianças de até seis anos afastadas do convívio familiar em razão da aplicação de 

medida de proteção. 

7.4.2. BPC na Escola 
 

 

7.4.3. Programa Criança Feliz 
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Em Domingos Mourão - PI, o Programa foi instituído a partir de 01 de janeiro de 2017, 

e, por meio do Decreto Municipal nº 87 de junho de 2017, foi instituído o primeiro Comitê 

Gestor do Programa Criança Feliz. A portaria nº 059/2021 nomeou o atual Comitê Gestor do 

Programa Criança Feliz, que se encontra abaixo apresentado. 

A equipe do programa no município é composta por uma supervisora e três visitadores, 

que atendem a uma meta mensal de 100 (cem usuários), entre crianças de 0 a 3 anos, de 04 a 

06 anos e gestantes, perfazendo um total de 372 visitas domiciliares mês. 

 

PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 

USUÁRIOS QUANTIDADE 
VISITAS DOMICILIARES / 

MÊS 

Crianças de 0 a 3 anos 86 340 
Crianças/BPC de até 72 
meses 03   06 

Gestantes 11   22 
META 100 372 

FONTE: PCF/DM 2022 

 

 OBJETIVOS DO PROGRAMA 

• Promover o desenvolvimento infantil integral; 

• Apoiar a gestante e a família na preparação para o nascimento da criança; 

• Cuidar da criança em situação de vulnerabilidade até os 06 anos de idade; 

• Fortalecer o vínculo afetivo e o papel das famílias no cuidado, na proteção na 

educação das crianças; 

• Estimular o desenvolvimento de atividades lúdicas; 

• Facilitar o acesso das famílias atendidas às políticas e serviços públicos do que 

necessitem; 

 

 POPULAÇÃO BENEFICIÁRIA 

• Gestantes e crianças de até 36(trinta e seis) meses inseridas no Cadastro Único para 

Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico; 

• Crianças de até 72 (setenta e dois) meses e suas famílias beneficiárias do Benefício 

de Prestação Continuada - BPC; 
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• Crianças de até 72 (setenta e dois) meses afastadas do convívio familiar em razão 

da aplicação de medida de proteção prevista no art. 101, caput, incisos VII e VIII, 

da Lei nº 8.089, de 13 de julho de 1990, e suas famílias; 

• Crianças de até 72 (setenta e dois) meses inseridas no Cadastro Único para 

Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, que perderam ao menos um de 

seus responsáveis familiares, independente da causa de morte, durante o período 

Emergência em saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da 

Covid-19; 

 

COMITÊ GESTOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ – Biénio 2021-2023 

Representantes do Comitê Gestor do Programa Criança Feliz, oriundos do seguimento 

do Poder Executivo e dos Conselhos Municipais de Políticas Públicas e de Direitos: 

I- Da Secretaria de Assistência Social - SEMAS 

Titular: Janaína de Brito Melo 
Suplente: Maria de Nazaré Rodrigues Viana 

 

II-  Da Secretaria Municipal de Saúde – SMS 

Titular: Maria do Carmo de Brito Morais Sousa 
Suplente: Maria Cleudes Lopes dos Santos Sousa 
 

III-  Da Secretaria Municipal de Educação - SEMEC 

Titular: Vânia Maria Araújo da Silva 
Suplente: Maria Aparecida Lima de Oliveira 
 

IV-  Da Secretaria Municipal de Administração e Finanças 

Titular: Joaquim Alves Benicio Neto 
Suplente: Ricardo Fabrício de Brito Pereira 
 

V-  Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente- CMDCA 

Titular: Samuel de Sousa Silva 
Suplente: Alana Raquel de Oliveira Brito 
 

VI-  Conselho Tutelar - CT 

Titular: Flávio Lucas de Oliveira Viana 
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Suplente: João Paulo de Sousa Melo 
 

VII- Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS 

Titular: João Jacó de Brito Passos 
Suplente: Ananias Bandeira da Silva 

 

 

 

O Cadastro Único é a base de dados do Governo Federal onde estão registradas as 

informações socioeconômicas das famílias de baixa renda domiciliadas no território brasileiro, 

que são aquelas que possuem renda mensal de até ½ salário-mínimo por pessoa. 

Os dados do Cadastro Único, são utilizados para conceder benefícios e serviços de 

programas sociais, como: Tarifa Social de Energia Elétrica, Benefício de Prestação Continuada 

(BPC), Programa Bolsa Família, entre outros. Além de serem também utilizados para o 

mapeamento das vulnerabilidades locais, o planejamento das ações e a seleção de beneficiários 

dos programas sociais geridos pelo município. 

De acordo com relatório do Cadastro Único do Ministério da Cidadania - Secretaria 

Nacional de Renda e Cidadania em 2022, Domingos Mourão-PI apresenta as seguintes 

informações. 

Famílias inscritas no CadÚnico 1.265 
Famílias com o cadastro atualizado nos últimos dois anos 962 
Famílias com renda até ½ salário-mínimo 1.141 
Famílias com renda até ½ salário-mínimo com o cadastro atualizado 928 
Famílias beneficiárias Auxílio Brasil 930 
Famílias liberadas Auxílio Brasil janeiro 2022 141 
Famílias beneficiárias tarifa social de energia elétrica 820 
Famílias em condicionalidades 00 
Famílias beneficiárias auxílio gás 439 
Famílias beneficiárias pró-social 00 
Famílias beneficiárias do BPC / deficiência 144 

Famílias beneficiárias do BPC / idoso 11 

7.5. Cadastro Único e Programa Auxílio Brasil 

7.5.1. Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal 
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FONTE: CadÚnico MC/DM 2022 
 

Com relação a Taxa de Atualização Cadastral (TAC) em Domingos Mourão-PI é de 

81,33%, enquanto a média nacional encontra-se em 64,10%. Vale ressaltar que, a TAC é 

calculada dividindo o número de famílias cadastradas com renda mensal per capita de até ½ 

salário-mínimo com cadastro atualizado pelo total de famílias cadastradas com renda mensal 

per capita de até ½ salário-mínimo, multiplicado por cem. 

Dessa forma, isso significa que o cadastro no município está bem focalizado e 

atualizado, isto é, a maioria das famílias cadastradas pertence ao público-alvo do Cadastro 

Único. 

 

 

De acordo com o relatório do Cadastro Único/ Bolsa Família do Ministério da Cidadania 

- Secretaria Nacional de Renda e Cidadania (2021), o município de Domingos Mourão - PI, 

havia 789 famílias beneficiárias do Bolsa Família no mês de outubro de 2021 sendo 2.539 

pessoas diretamente beneficiadas pelo Programa. Dentre essas famílias, 80,1% dos 

responsáveis familiares (RF) eram do sexo feminino. O Programa prevê o pagamento dos 

benefícios financeiros preferencialmente à mulher, com o objetivo de contribuir para o 

desenvolvimento da autonomia feminina tanto no espaço familiar como em suas comunidades.  

Nesse mês, o número de pessoas beneficiárias do PBF equivalia aproximadamente a 

58% da população total do município, abrangendo 748 famílias que, sem o programa, estariam 

em condição de extrema pobreza. A cobertura do programa foi de 120% em relação à estimativa 

de famílias pobres no município. Essa estimativa é calculada com base nos dados mais atuais 

do Censo Demográfico, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

O município já alcançou a meta de atendimento do programa. Assim, o foco da gestão 

municipal deve ser na manutenção da atualização cadastral dos beneficiários, para evitar que 

famílias que ainda precisam do benefício tenham o pagamento interrompido, haja vista que a 

qualidade dos dados cadastrais aumenta a possibilidade de que todas as famílias pobres e 

extremamente pobres de Domingos Mourão - PI sejam beneficiárias do Programa. 

7.5.1.1. Benefícios do Bolsa Família (outubro de 2021) 
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Gestão das condicionalidades e o acesso aos serviços de educação, saúde e 

assistência social. 

A família e o poder público assumem compromissos para reforçar o acesso de crianças 

e adolescentes beneficiários à saúde e à educação quando ela entra no programa. Esses 

compromissos são conhecidos como condicionalidades, que são: 

• Crianças menores de 7 anos devem ser vacinadas e ter acompanhamento de peso e 

altura; 

• Gestantes precisam fazer o pré-natal; 

• Crianças e adolescentes de 6 a 15 anos devem ter frequência escolar mínima de 85% 

das aulas a cada mês; e 

• Adolescentes que recebem o BVJ devem ter frequência escolar mínima de 75% das 

aulas a cada mês. 

Em virtude da pandemia da Covid-19 enfrentada pelo país, a partir de março de 2020, 

os dados abaixo apresentados, são referentes ao ano de 2019, segundo relatório do Cadastro 

Único/ Bolsa Família do Ministério da Cidadania - Secretaria Nacional de Renda e Cidadania 

(2021), haja vista ter sido suspenso e, após prorrogado a exigência das condicionalidades, de 

acordo com Portaria nº 682 de 6 de outubro de 2021. 

 

 

No município de Domingos Mourão, 734 crianças e adolescentes com perfil para 

acompanhamento das condicionalidades de educação precisavam ter a frequência escolar 

acompanhada no quinto período (out/nov) de 2019. Dessas, foram acompanhadas 693, uma 

cobertura de acompanhamento de 94,41%. O resultado nacional é de 93,07% de 

acompanhamento na educação. 

Em cima dos dados, o município possui um acompanhamento da frequência escolar 

muito bom, acima do resultado nacional. Porém, é fundamental que o gestor municipal do PBF 

se articule com o gestor municipal do PBF na Educação, para continuar identificando os 

beneficiários que estejam sem informação ou com informação desatualizada sobre a escola em 

que estudam (“não localizados”), realizando ações de orientação às famílias para que informem 

nas escolas que suas crianças e adolescentes são beneficiários do PBF e para que atualizem o 

7.5.1.2. Educação 
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Cadastro Único quando houver mudança de escola, ou ainda realizando a busca ativa de 

beneficiários que estejam fora da escola. 

 

 

Na área da Saúde, no município, 1.421 beneficiários(as) tinham perfil para 

acompanhamento das condicionalidades de saúde no segundo semestre de 2019. Compõem o 

público para acompanhamento das condicionalidades de saúde as crianças menores de 7 anos e 

mulheres. Domingos Mourão, conseguiu acompanhar 1.276 beneficiários(as), o que 

corresponde a uma cobertura de acompanhamento de 89,80%. Vale frisar, que o r resultado 

nacional de acompanhamento na saúde é de 79,71%. 

Nesse particular, o município possui um acompanhamento da agenda de saúde muito 

bom, acima do resultado nacional. Todavia, é fundamental que o gestor municipal do PBF 

conheça e se articule com o coordenador municipal do PBF na Saúde, que é o responsável 

técnico pelo monitoramento desse acompanhamento na Secretaria Municipal de Saúde, para 

continuar alcançando bons resultados.  

As informações de acompanhamento das condicionalidades de saúde servem de base 

para a articulação intersetorial entre educação, assistência social e saúde, para que atuem de 

forma integrada na superação de eventuais vulnerabilidades enfrentadas pelas famílias e na 

identificação de demandas sociais no território. 

 

 

O Programa Auxílio Brasil (PAB) contribui no combate à pobreza/extrema pobreza, na 

garantir de renda básica a essas famílias. O PAB busca integrar políticas públicas, simplificar 

a aquisição de benefícios e estimular a emancipação destas para que alcancem autonomia e 

superem situações de vulnerabilidade social. 

O núcleo básico do PAB é composto por 04 benefícios: 

1. Primeira Infância: para famílias com crianças de até 3 anos incompletos. O 

benefício será de R$ 130 por criança nessa faixa etária, limitado a 5 benefícios por família. 

7.5.2. Programa Auxílio Brasil 

7.5.1.3. Saúde 
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2. Composição Familiar: para famílias com gestantes, nutrizes ou pessoas de 3 a 17 

anos, ou de 18 a 21 anos matriculados na educação básica. O valor será R$ 65 por pessoa, 

limitado a 05 benefícios por família. 

3. Superação da Extrema Pobreza: para famílias cuja renda mensal per capita 

continuar abaixo da linha de extrema pobreza (R$ 105), mesmo após a soma dos benefícios 1 e 

2. Não há limitações quanto ao número de integrantes da família. 

4. Compensatório de Transição: destinado a famílias que recebiam o extinto Bolsa 

Família e tiveram perdas na migração para o Auxílio Brasil. Será concedido durante a 

implementação do novo programa e será mantido até que o valor recebido pela família supere 

o do Bolsa Família ou até que a família deixe de se enquadrar nos critérios de elegibilidade. 

Como complemento ao núcleo básico, outros 05 incentivos compõem o PAB. Eles 

desenvolvem as potencialidades de crianças e adolescentes das famílias beneficiárias, ao 

estimular a melhoria de seu desempenho esportivo e científico, e criam oportunidades para que 

se insiram no mercado de trabalho formal ou elevem seus rendimentos como autônomos. 
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Planejar e implementar a Política Pública de Assistência Social no município de 

Domingos Mourão - PI, quadriênio 2022 -2025, por meio de articulação e integração 

intersetorial, intergovernamental e sociedade civil, assegurando direitos e oportunidades que 

reduzam vulnerabilidades e riscos sociais e pessoais. 

 

 

• Contribuir para o aprimoramento do Suas no que se refere a gestão e oferta dos 

serviços, programas, projetos e benefícios;  

• Fortalecer o Controle Social no exercício de suas atribuições. 

• Assessorar, capacitar e monitorar a gestão municipal e as unidades operacionais do 

Suas para a execução dos serviços, projetos e programas no âmbito da Proteção Social Básica, 

CadÚnico, Programa Auxílio Brasil, Programa Primeira Infância, BPC na Escola e BPC, 

objetivando o fortalecimento de vínculos e redução das vulnerabilidades das famílias.  

• Assegurar proteção social às famílias em situação de vulnerabilidade e risco social; 

• Contribuir para a consolidação do SUAS por meio de serviços, projetos, benefícios 

e programa, promovendo a articulação com as outras políticas públicas municipais e demais 

órgãos afins da administração pública;  

• Atuar nos territórios que concentrem maior número de famílias vivendo em situação 

de risco social; 

• Implementação da vigilância socioassistencial, monitoramento e gestão de 

informação do SUAS; 

• Implementação da Gestão do Trabalho; 

• Reorganização dos serviços, programas e projetos com adaptação do novo 

organograma da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS. 

 

8. OBJETIVOS 
 

 

8.1. Objetivo Geral 
 
 

 

8.2. Objetivos Específicos 
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As diretrizes do Plano Municipal de Assistência Social de Domingos Mourão, estão em 

consonância com o Plano Decenal do Suas 2016-2026, primando pelo desenvolvimento das 

ações da Assistência Social com a operacionalização dos direitos socioassistenciais, por meio 

da determinação de prioridades e concentração de esforços para os empreendimentos a serem 

realizados nesse contexto. 

Tendo como referência os princípios e diretrizes da Política Nacional de Assistência 

Social (2004), são diretrizes que orientam o Plano Municipal de Assistência Social 2022/2025: 

 

 

• PLENA UNIVERSALIZAÇÃO DO SUAS – universalização do atendimento as 

famílias referenciadas, respeitando à diversidade e à heterogeneidade dos indivíduos, famílias 

e territórios; 

• APERFEIÇOAMENTO CONTÍNUO DO SUAS – Reordenamento da rede 

socioassistencial respeitando a diversidade e heterogeneidade dos indivíduos, das famílias e dos 

territórios;  

• INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DE SEGURANÇA DE RENDA na 

gestão do Suas assegurando aos indivíduos e famílias no território;  

• GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA – Reordenamento do órgão gestor 

e do Conselho Municipal de Assistência Social;  

• INTEGRALIDADE DA PROTEÇÃO SOCIOASSISTENCIAL; 

Para o período deste Plano Municipal de Assistência Social as diretrizes terão como 

foco central as estratégias para: 

• Consolidação do SUAS com primazia da responsabilidade do município na condução 

e execução da política de assistência social; 

• Descentralização compartilhada e municipalização; 

• Fortalecimento do Controle Social e Participação popular; e  

• Garantir a intersetorialidade dos serviços, programas e projetos no município; 

9. DIRETRIZES E PRIORIDADES DELIBERADAS 
 

 

9.1. Diretrizes 
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• Centralidade no atendimento da família na execução dos serviços, programas, 

projetos e benefícios 

• Financiamento partilhado entre a União, os Estado do Piauí e o Município; 

• Foco da execução dos serviços, programas e projetos nos territórios. 

Quanto as prioridades, as mesmas foram definidas a partir do Plano Decenal 2016-2026 

e das deliberações da IX Conferência Municipal de Assistência Social – CMAS, bem como das 

normativas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS e aprovação 

do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS – Domingos Mourão-PI. 

 

 

• Prestação de apoio técnico ao município na estruturação e gestão dos serviços 

socioassistenciais; 

• Coordenação, gerenciamento, execução e cofinanciamento de programas de 

capacitação para gestor, trabalhadores do SUAS e conselheiros; 

• Assessoramento e apoio técnico aos municípios na gestão e ofertas de serviços 

programas e projetos e benefícios  

• Reordenamento da execução direta dos serviços de proteção social básica;  

• Garantia do Cofinanciamento da Proteção Social Básica  

• Apoio ao exercício da participação e do controle social.  

 

 

Data da última Conferência Municipal de Assistência Social: 17/09/2021  

Tema: "Assistência Social: direito do povo e dever do Estado, com financiamento 

público, para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social". 

Total de Participantes: 50 

Registro do Resultado dos Grupos de Trabalho e Registro das Deliberações da Plenária 

Final da IX Conferência Municipal de Assistência Social 

 

9.2. Prioridades 
 

 

9.3 Deliberações da IX Conferência Municipal da Assistência Social 
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EIXO 1 - A proteção social não-contributiva e o princípio da equidade como paradigma para a 

gestão dos direitos socioassistenciais no enfrentamento das desigualdades. 

 

 Prioridades para o 
Município 

Prioridades para o 
Estado 

Prioridades para a 
União 

1 

Divulgação através das 
redes sociais e outros 
meios de comunicação para 
os que não têm acesso à 
internet, dos serviços, 
programas, projetos e 
benefícios da assistência 
social, visando garantir o 
acesso e a equidade aos 
direitos socioassistenciais 
no enfrentamento das 
desigualdades sociais no 
município. 

Promover educação 
continuada e permanente por 
meio de oficinas e campanhas 
de sensibilização às/aos 
trabalhadoras/es dos serviços 
da assistência social e 
conselheiros de políticas 
públicas e de direitos com 
vistas a garantia do acesso e 
do atendimento humanizado e 
equânime junto à população. 

Promover educação 
continuada e permanente 
por meio de oficinas e 
campanhas de 
sensibilização às/aos 
trabalhadoras/es dos 
serviços da assistência 
social e conselheiros de 
políticas públicas e de 
direitos com vistas a 
garantia do acesso e do 
atendimento humanizado 
e equânime junto à 
população 

2 

Realização de busca ativa 
para garantir a população 
ao acesso aos seus direitos 
socioassistenciais, em 
especial os de transferência 
de renda, como Bolsa 
família e Benefício de 
Prestação Continuada- 
BPC. 

Incluir mais profissionais 
para compor as Equipes da 
SASC, visando maior 
cobertura, assistência e 
presença nos Municípios 
para o alinhamento dos 
serviços e ações do SUAS 
no Estado do PI 

Reavaliar os critérios de 
inserção, para ampliar o 
acesso aos programas de 
transferência de renda, 
priorizando a expansão do 
BPC (Benefício de 
Prestação Continuada), de 
forma a assegurar a 
concessão do Benefício- 
BPC, por meio do aumento 
da renda per capita para ½ 
salário-mínimo para todos 
os requerentes do BPC, 
desvinculando o mesmo de 
critérios condicionantes 
aplicados, como o grau de 
deficiência, a dependência 
de terceiros e 
comprometimento do 
orçamento do núcleo 
familiar. 

3 
Ampliar as equipes 
técnicas e de apoio, de 
acordo com a realidade 

Assegurar o acesso ao 
Programa Pro Social/ 
BUSCA ATIVA E Cartão 

Aumentar o Índice de 
Gestão Descentralizada 
do Programa Bolsa 
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apresentada nos territórios 
e NOB/RH/SUAS, 
respeitando as modalidades 
e especificidades dos 
serviços, programas, 
projetos e benefícios da 
assistência social no 
município.  

SASC Emergencial, ao 
maior número de famílias 
piauienses, visando a 
garantia dos direitos 
socioassistenciais no 
enfrentamento das 
desigualdades sociais, bem 
como o garantir o 
cofinanciamento regular do 
repasse de recursos para 
execução dos serviços e 
benefícios eventuais nos 
municípios 

Família e do SUAS, bem 
como garantir o 
cofinanciamento dos 
serviços, de forma 
continuada, nos Estados e 
Municípios brasileiros 

4 

Ampliar o diálogo entre os 
Conselhos de Políticas 
Públicas e de Direitos por 
meio de reuniões, fóruns, 
seminários, estudos, 
participação em comissões 
de trabalho, campanhas e 
outros, na defesa dos 
Direitos Sociai 

Ampliar o diálogo entre os 
Conselhos de Políticas 
Públicas e de Direitos por 
meio de reuniões, fóruns, 
seminários, estudos, 
participação em comissões 
de trabalho, campanhas e 
outros, na defesa dos 
Direitos Sociais. 

Ampliar o diálogo entre 
os Conselhos de Políticas 
Públicas e de Direitos por 
meio de reuniões, fóruns, 
seminários, estudos, 
participação em 
comissões de trabalho, 
campanhas e outros, na 
defesa dos Direitos 
Sociais. 

5 

Ampliar e divulgar a 
cobertura de segurança de 
renda conforme dispõe as 
Leis Brasileiras de 
Inclusão. 

Ampliar e divulgar a 
cobertura de segurança de 
renda conforme dispõe as 
Leis Brasileiras de 
Inclusão. 

Ampliar e divulgar a 
cobertura de segurança de 
renda conforme dispõe as 
Leis Brasileiras de 
Inclusão. 

6 

Implementar o CRAS 
Itinerante no município 
(Zona Urbana e Rural), 
visando assegurar o acesso 
aos serviços e benefícios da 
assistência social da 
população, principalmente 
as de maior vulnerabilidade 
social e risco pessoal. 

  

7 

Monitorar e Avaliar os 
indicadores sociais, 
visando o aprimoramento 
das ações e o alcance e 
inserção dos serviços 
socioassistenciais da 
população mais vulnerável 
do município. 

  



ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURÃO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Endereço: Rua Francisco Coelho de Brito, S/Nº - Bairro Centro 
CEP: 64250-000 – Domingos Mourão 

E-mail: semasdmourao21@gmail.com 
CNPJ: 06.553.911/0001-22 

 

- 62 - 

8 

Promover capacitações 
para o mundo do trabalho 
para as famílias 
beneficiárias do Bolsa 
Família, de acordo com 
suas potencialidades, bem 
como assegurar as 
propostas do CRAS/PAIF, 
de acordo com as diretrizes 
do Programa. 

  

9 

Criar redes de 
oportunidades, de forma 
intersetorial, que inclua os 
usuários da Assistência 
social, nos programas e 
políticas públicas 
principalmente as de 
Educação, Segurança 
Alimentar, 
Desenvolvimento 
Econômico para ações de 
economia solidária e 
geração de renda no 
município; 

  

10 

Estruturar a política 
municipal de forma a garantir 
o atendimento à pessoa idosa, 
criança e adolescente, 
juventude, mulher, pessoas 
com deficiência, formulando 
os planos de atenção integral 
com articulação e 
envolvimento da rede de 
serviços municipais e 
socioassistenciais. 
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EIXO 2 - Financiamento e orçamento como instrumento para uma gestão de compromissos e 

corresponsabilidades dos entes federativos para a garantia dos direitos socioassistenciais. 

 

 Prioridades para o 
Município 

Prioridades para o 
Estado 

Prioridades para a 
União 

1 

Assegurar nas legislações 
municipais que 
regulamentam a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias 
(LDO), Lei Orçamentária 
Anual (LOA) e o Plano 
Plurianual (PPA), o 
percentual mínimo de 10% 
(dez por cento) da receita 
do tesouro municipal ao 
Fundo Municipal de 
Assistência Social 
(FMAS). 

Assegurar e ampliar o 
cofinanciamento estadual 
destinado a serviços, 
programas, projetos e 
benefícios executados no 
Município, voltados aos 
diferentes grupos sociais da 
política de assistência 
social (gestantes, crianças, 
adolescentes, jovens, 
adultos, idosos, pessoas 
com deficiência e suas 
famílias, dentre outros), 
visando o aumento da 
cobertura e da capacidade 
de proteção social no 
Estado do Piauí. 

 Assegurar e ampliar o 
cofinanciamento federal 
destinado a serviços, 
programas, projetos e 
benefícios executados no 
Município, voltados aos 
diferentes grupos sociais 
da política de assistência 
social (gestantes, 
crianças, adolescentes, 
jovens, adultos, idosos, 
pessoas com deficiência e 
suas famílias, dentre 
outros), visando o 
aumento da cobertura e 
da capacidade de 
proteção social em todo 
território brasileiro. 

2 

Criar lei que garanta o 
percentual mínimo da 
receita do município para 
Assistência Social, 
aumentando a dotação 
orçamentária e o recurso do 
Fundo Municipal de 
Assistência Social. 

Garantir aos municípios a 
pactuação dos recursos 
estaduais para todos os 
níveis de proteção social, 
inclusive com o 
cofinanciamento e 
implementação dos 
CREAS- Centro de 
Referência de Assistência 
Social nos municípios. 

Regularizar o repasse dos 
recursos financeiros em 
atraso e garantir o 
mínimo de 1% da 
arrecadação para os 
serviços e programas da 
Assistência Social 

3 

Capacitação sistemática 
dos gestores municipais 
com relação a gestão dos 
serviços socioassistenciais, 
principalmente sobre 
orçamento e aplicação dos 
recursos federais. 

Capacitação sistemática 
dos gestores municipais 
com relação a gestão dos 
serviços socioassistenciais, 
principalmente sobre 
orçamento e aplicação dos 
recursos federais. 

Capacitação sistemática 
dos gestores municipais 
com relação a gestão dos 
serviços 
socioassistenciais, 
principalmente sobre 
orçamento e aplicação 
dos recursos federais. 
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4 

Fixar percentual mínimo, 
10%, no Orçamento para a 
Assistência Social, e 
quando houver aumento de 
demanda, identificado pela 
Vigilância 
Socioassistencial (a ser 
implementada) do 
município, seja reajustado 
o orçamento. 

Fixar percentual mínimo, 
10%, no Orçamento para a 
Assistência Social, e 
quando houver aumento de 
demanda, identificado pela 
Vigilância 
Socioassistencial do 
Estado, que seja reajustado 
o orçamento. 

Fixar percentual mínimo 
no Orçamento para a 
Assistência Social, e 
quando houver aumento 
de demanda, identificado 
pela Vigilância 
Socioassistencial da 
União, que seja 
reajustado o orçamento. 

5 

Formação sistemática para 
conselheiros (as), usuários 
e trabalhadores(as) do 
SUAS sobre orçamento/ 
financiamento, garantindo 
recursos financeiros para a 
capacitação continuada por 
meio da implantação do 
Núcleo de Educação 
Permanente no município.; 

Formação sistemática para 
conselheiros (as), usuários 
e trabalhadores(as) do 
SUAS sobre orçamento/ 
financiamento, garantindo 
recursos financeiros para a 
capacitação continuada por 
meio da efetiva atuação do 
Núcleo de Educação 
Permanente no Estado. 

Formação sistemática 
para conselheiros (as), 
usuários e 
trabalhadores(as) do 
SUAS sobre orçamento/ 
financiamento, 
garantindo recursos 
financeiros para a 
capacitação continuada 
por meio da efetiva 
atuação do Núcleo de 
Educação Permanente do 
Governo Federal. 

6 

Assegurar financiamento 
para divulgação 
sistemática e, com 
transparência, em todos os 
meios de comunicação 
local, na aplicação dos 
recursos e execução dos 
serviços da política de 
Assistência Social. 

  

7 

Garantir recursos para a 
construção de um auditório 
para a Secretaria Municipal 
de Assistência Social do 
município. 

  

8 

Garantir recursos 
financeiros para a 
contratação de Equipe de 
Referência CRAS/PAIF, 
de acordo com 
NOBRH/SUAS, bem 
como, equipe volante, para 
o atendimento junto 
população da zona rural e 
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de difícil acesso aos 
serviços socioassistenciais. 

9 

Ampliar a Rede de 
Serviços Socioassistenciais 
da Proteção Social Básica, 
segundo a Tipificação dos 
Serviços 
Socioassistenciais, com 
base em Diagnóstico 
Socioterritorial, definindo 
as prioridades por território 
com maior cobertura as 
localidades mais distantes 
da sede garantindo maior 
cobertura às faixas etárias 
previstas na Tipificação 
Nacional conforme 
demandas, e por 
segmentos, expandindo 
atendimento a pessoas 
idosas e pessoas com 
deficiência. 

  

10 

Garantia de condições 
financeiras e estruturais 
para que a Política 
Municipal de Assistência 
Social alcance o 
cumprimento do Pacto de 
Aprimoramento do SUAS. 
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EIXO 3 – Controle social: o lugar da sociedade civil no suas e a importância da participação 

dos usuários. 

 

 Prioridades para o 
Município 

Prioridades para o 
Estado 

Prioridades para a 
União 

1 

Divulgar, 
permanentemente, junto 
aos usuários o valor e a 
importância de sua 
participação nos serviços 
ofertados, enquanto 
sujeitos de direitos 
garantido 
constitucionalmente na CF 
/88, na Proteção Social; 

Divulgar, 
permanentemente, junto 
aos usuários o valor e a 
importância de sua 
participação nos serviços 
ofertados, enquanto 
sujeitos de direitos 
garantido 
constitucionalmente na CF 
/88, na Proteção Social; 

Divulgar, 
permanentemente, junto 
aos usuários o valor e a 
importância de sua 
participação nos serviços 
ofertados, enquanto 
sujeitos de direitos 
garantido 
constitucionalmente na 
CF /88, na Proteção 
Social; 

2 

Ampliar e qualificar os canais 
de comunicação e 
relacionamento dos usuários 
com as estruturas da Política 
de Assistência Social, com a 
utilização de estratégias como 
jornais, cartilhas, folhetos, 
whats App, entre outros, 
observando a acessibilidade, 
visando maior divulgação dos 
direitos e Serviços 
Socioassistenciais. 

Manter e fortalecer o 
Conselho Estatual de 
Assistência Social e a CIB 
- Comissão Intergestora 
bipartite, enquanto espaço 
de representação da 
população e dos gestores 
da política de assistência 
social. 

Manter e fortalecer os 
Conselhos e Conferências 
de Assistência Social, 
espaços de 
representatividade da 
população e de controle 
social, conforme prevê a 
Constituição Federal de 
1988. 

3 

Assegurar 
capacitação/formação 
sistemática do Conselho 
Municipal de Assistência 
Social garantindo maior 
conhecimento a respeito da 
política de Assistência 
Social, direitos dos 
usuários, orçamento, 
financiamento dos 
serviços, programas, 
projetos e benefícios, 
controle social e 
atribuições do CMAS 

Fortalecer ações de 
mobilização da sociedade 
civil para participarem dos 
conselhos e ações de 
controle social, incluindo 
encontros e convenções, 
fortalecendo-os através da 
articulação entre 
Município, Estado, e União 
para garantia de 
financiamento de recursos 
humanos e materiais na 
Política de Assistência 
Social; 

Fortalecer ações de 
mobilização da sociedade 
civil para participarem 
dos conselhos e ações de 
controle social, incluindo 
encontros e convenções, 
fortalecendo-os através 
da articulação entre 
Município, Estado, e 
União para garantia de 
financiamento de 
recursos humanos e 
materiais na Política de 
Assistência Social 
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4 
Implementar no município 
a Ouvidoria da Assistência 
Social. 

Implementar no Estado a 
Ouvidoria da Assistência 
Social. 

Implementar no 
Ministério da Cidadania a 
Ouvidoria da Assistência 
Social. 

5 

Assegurar ao Conselho 
Municipal de Assistência 
Social - CMAS 
infraestrutura adequada 
(sede própria, material de 
expediente e de RH) para a 
manutenção das suas 
atividades, além de 
Fortalecer a Secretaria 
Executiva do CMAS. 

Fomentar a efetiva atuação 
dos Conselhos de 
Assistência Social, a nível 
de Estado, visando o seu 
fortalecimento de atuação, 
com a garantia dos recursos 
essenciais ao seu pleno 
funcionamento 

Segundo prevê a 
Constituição Federal de 
1988, que a união possa 
manter e fortalecer os 
Conselhos e Conferências 
de Assistência Social, 
enquanto espaços de 
representatividade da 
população e de controle 
social, em todo território 
nacional. 

6 

Implementação de 
calendário de reuniões 
periódicas com ampla 
divulgação das datas, 
locais e horários das 
Reuniões abertas do 
Conselho de Assistência 
Social, visando sensibilizar 
e motivar a participação da 
população no 
acompanhamento das 
deliberações do CMAS e 
na participação, enquanto 
conselheiro usuário da 
Política de Assistência 
Social. 

Maior divulgação de 
calendário de reuniões 
periódicas com ampla 
divulgação das datas, 
locais e horários das 
Reuniões abertas do 
Conselho de Assistência 
Social, visando sensibilizar 
e motivar a participação da 
população no 
acompanhamento das 
deliberações do CEAS e na 
participação, enquanto 
conselheiro usuário da 
Política de Assistência 
Social 

 

7 

Descentralizar as reuniões 
do CMAS – Conselho 
Municipal de Assistência 
Social para os territórios, 
levando em consideração 
os horários sugeridos pela 
população; 

  

8 

Garantir a qualificação por 
meio de 
formações/capacitações 
permanentes de 
Conselheiros (as), usuários 
e Trabalhadores (as) do 
SUAS. 
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9 

Ampliar a participação dos 
usuários e 
trabalhadores(as) do SUAS 
no processo de 
planejamento, 
acompanhamento e 
avaliação dos serviços 
socioassistenciais, criando 
espaços tais como: 
assembleias, comissões, 
fóruns, de 
trabalhadores(as) e de 
usuários etc. 

  

10 

Promover encontros 
sistemáticos (grupos de 
estudos e formação) com 
os/as conselheiros/as de 
forma a ampliar as suas 
condições objetivas de 
avaliação, monitoramento, 
fiscalização e tomada de 
decisão sobre a Política de 
Assistência Social. 

  

 

  



ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURÃO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Endereço: Rua Francisco Coelho de Brito, S/Nº - Bairro Centro 
CEP: 64250-000 – Domingos Mourão 

E-mail: semasdmourao21@gmail.com 
CNPJ: 06.553.911/0001-22 

 

- 69 - 

EIXO 4 - Gestão e acesso às seguranças socioassistenciais e a articulação entre serviços, 

benefícios e transferência de renda como garantias de direitos socioassistenciais e proteção 

social. 

 

 Prioridades para o 
Município 

Prioridades para o 
Estado 

Prioridades para a 
União 

1 
Proporcionar um acesso mais 
democrático aos Serviços 
Socioassistenciais à 
população. 

Proporcionar um acesso mais 
democrático aos Serviços 
Socioassistenciais em todo 
Território. 

Proporcionar um acesso 
mais democrático aos 
Serviços Socioassistenciais 
em todo Território Nacional  

2 

Ampliar a oferta dos Serviços 
de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos - 
SCFV, de forma 
descentralizada nos 
territórios, considerando as 
diversas faixas etárias, a 
inclusão da família 
monoparental como público 
prioritário, a especificidade 
territorial, garantindo acesso, 
permanência no serviço, 
redução das listas de espera e 
desenvolvimento de ações 
preventivas, assegurando a 
manutenção e ampliação das 
parcerias, bem como o 
número de profissionais 
compatíveis com a prestação 
dos serviços e remuneração 
digna. 

Ampliar e fortalecer o 
acompanhamento da equipe 
SASC, juntos aos municípios, 
no sentido de subsidiar a 
adequada oferta do Serviço de 
Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos – 
SCFV no município.  

Ampliar e fortalecer o 
acompanhamento da equipe 
Ministério da Cidadania, 
juntos aos municípios, no 
sentido de subsidiar, com 
instrumentos adequados de 
formação e orientação 
quanto a oferta do Serviço 
de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos 
– SCFV no município. 

3 

Assegurar a manutenção 
das equipes técnicas de 
referência nos serviços, 
projetos, programas e 
benefícios 
socioassistenciais segundo 
as normativas do SUAS 
por capacidade de 
atendimento e nível de 
proteção social. 

Assegurar repasses 
orçamentários/ 
cofinanciamento dos 
serviços e benefícios da 
política de assistência 
social nos municípios 
piauienses objetivando a 
oferta e o acesso aos 
serviços à população mais 
vulnerável. 

Garantir o repasse regular 
dos recursos federais, 
visando o acesso aos 
Serviços 
Socioassistenciais em 
todo Território Nacional. 

4 
Implantação do protocolo 
de gestão integrada de 
serviços e benefícios. 

Implantação do protocolo 
de gestão integrada de 
serviços e benefícios 

Implantação do protocolo 
de gestão integrada de 
serviços e benefícios 
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5 
Implementação da 
Vigilância 
Socioassistencial no 
município. 

Maior participação dos 
gestores/secretários nas 
reuniões, a nível estadual, 
na Comissão Inter gestora 
Bipartite-CIB. visando 
apoiar os municípios com 
relação a execução dos 
serviços socioassistenciais 
e implementação do SUAS 
no Estado. 

Maior participação dos 
gestores/secretários nas 
reuniões, a nível estadual, 
na Comissão Inter gestora 
Tripartite -CIT, visando 
apoiar os municípios e 
Estados quanto a 
execução dos serviços 
socioassistenciais e 
implementação do SUAS 
no país. 

6 

Viabilizar visitas 
domiciliares para 
acompanhamento 
sistemático, quando houver 
descumprimento de 
condicionalidades do 
Programa Bolsa Família e 
de acordo com a demanda 
apresentada; 

  

7 

Implementação do Serviço 
em domicílio da pessoa 
idosa e com deficiência, 
segundo a Tipificação 
Nacional dos Serviços 
Socioassistencial, bem 
como a implementação do 
Conselho Municipal dos 
Direitos da Pessoa Idosa 

  

8 

Criar estratégias de 
comunicação e de informação 
para ampla divulgação dos 
serviços socioassistenciais 
direcionada para a população 
que não possui acesso às 
redes sociais, e criar espaços 
permanentes de diálogo com 
a população e fórum nos 
territórios. 

  

9 

Realizar o CRAS Itinerante 
a cada 03 meses nas 
seguintes localidades 
Cachoeirinha, Batalha, Pau 
D’arco e Domingos 
Mourão podendo ampliar 
os serviços ofertados pelas 
demais secretarias e o 
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próprio gabinete do (a) 
prefeito(a) (Prefeitura 
Itinerante); 

10 

Aprimorar a gestão do 
Cadastro Único realizando 
busca ativa, atualização 
cadastral, descentralização 
do mesmo e melhorar o 
lançamento das 
condicionalidades da 
saúde elevando os índices 
do município e o 
acompanhamento das 
famílias pela assistência 
social. 
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EIXO 5 – Atuação do SUAS em situações de calamidade pública e emergências. 

 Prioridades para o 
Município 

Prioridades para o 
Estado 

Prioridades para a 
União 

1 

Usar o valor pactuado para 
a Proteção Social Básica - 
PSB em situações de 
calamidade e de 
emergência. 

Regularidade de repasses 
fundo-a-fundo para os 
municípios garantindo a 
execução dos serviços e 
programas 
socioassistenciais, e em 
especial, apoio em 
situações de calamidade 
pública e emergências, 
com permanente pactuação 
de recursos para os 
serviços 

Regularidade de repasses 
fundo-a-fundo para os 
municípios garantindo a 
execução dos serviços e 
programas 
socioassistenciais, e em 
especial, apoio em 
situações de calamidade 
pública e emergências, 
com permanente 
pactuação de recursos 
para os serviços. 

2 

Fortalecer a articulação dos 
setores para a atuação em 
situações de calamidade 
pública, com criação de 
protocolos, fluxos de 
atendimento, central de 
doações, organização e 
menos burocracia. 

Fortalecer a articulação dos 
setores para a atuação em 
situações de calamidade 
pública, com criação de 
protocolos, fluxos de 
atendimento, central de 
doações, organização e 
menos burocracia. 

Fortalecer a articulação 
dos setores para a atuação 
em situações de 
calamidade pública, com 
criação de protocolos, 
fluxos de atendimento, 
central de doações, 
organização e menos 
burocracia. 

3 

Elaborar Plano Municipal 
de Contingência que 
embase as ações da 
política de assistência 
social em situações de 
calamidade pública e 
emergências, com revisão 
sistemática. 

Atualização permanente 
do plano estadual de 
contingência que embase 
as ações da política de 
assistência social em 
situações de calamidade 
pública e emergências no 
Estado do Piauí 

Atualização permanente 
do Plano Nacional de 
Contingência que embase 
as ações da política de 
assistência social em 
situações de calamidade 
pública e emergências, 
levando em conta as 
especificidades regionais. 

4 

Cobrar dos governos do 
Estado e da União a 
manutenção da PI- 258, 
para prevenção de 
alagamentos e isolamentos  

Manutenção e conservação 
da PI-258, pelo governo de 
Estado do Piauí, visando a 
prevenção de alagamentos, 
isolamento e riscos a 
população de Domingos 
Mourão. 

Assegurar a manutenção 
e conservação da PI-
258,, visando a 
prevenção de 
alagamentos, isolamentos 
e riscos a população de 
Domingos Mourão. 
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5 

Assegurar o 
cofinanciamento da 
política de assistência 
social a nível municipal, 
estadual e federal para 
atendimento de 
emergências/calamidade, 
inserindo ações 
preventivas e de 
acompanhamento, 
priorizando a curto prazo 
os impactos ocasionados 
pela COVID 19. 

Assegurar o 
cofinanciamento da 
política de assistência 
social a nível municipal, 
estadual e federal para 
atendimento de 
emergências/calamidade, 
inserindo ações 
preventivas e de 
acompanhamento, 
priorizando a curto prazo 
os impactos ocasionados 
pela COVID 19. 

Assegurar o 
cofinanciamento da 
política de assistência 
social a nível municipal, 
estadual e federal para 
atendimento de 
emergências/calamidade, 
inserindo ações 
preventivas e de 
acompanhamento, 
priorizando a curto prazo 
os impactos ocasionados 
pela COVID 19. 
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As metas foram definidas de acordo com as ações estabelecidas no Plano Decenal 2016-

2026, e das deliberações da IX Conferência Municipal de Assistência Social de Domingos 

Mourão – PI. Dentre estas, destacamos duas, que se forem alcançadas, as demais serão 

contempladas de acordo com as exigências de cada ação. 

Ampliar a cobertura dos serviços, ações, programas, projetos e benefícios da política 

municipal de assistência social no território; 

Ampliar e aprimorar as ações de capacitação e de formação, trabalhadores(as) e 

conselheiros(as) CMAS, com base nos princípios e diretrizes da Educação Permanente do 

SUAS. 

 

  

10. METAS 
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A Secretaria Municipal de Assistência Social de Domingos Mourão-PI, tem como 

objetivo promover a inclusão social, reduzir as desigualdades, garantir o acesso aos programas, 

serviços e benefícios socioassistenciais, promover o fortalecimento dos vínculos familiares e 

comunitários, bem como avaliar o impacto das políticas sociais e seus benefícios sobre a 

realidade socioeconômica da população atendida.  

Dessa forma, os serviços, programas, projetos e benefícios ofertados fazem parte da 

Proteção Social Básica, executados no CRAS. Quanto a Proteção Social Especial de Média 

Complexidade (CREAS) e de Alta Complexidade, inexistem no município, aonde a demanda 

que chega, os casos são encaminhados para as cidades circunvizinhas, consolidando assim o 

Sistema Único da Assistência Social - SUAS. 

 

GESTÃO DO SUAS 

EQUIPAMENTO PRIORIDADES AÇÕES ESTRATÉGICAS 
METAS 

2022 2023 2024 2025 

SEMAS / 
ÓRGÃO 
GESTOR 

Implantação da 
vigilância 

socioassistencial 

- Estruturar a gestão de forma 
administrativa e de Recursos 
Humanos para 
monitoramento e avaliação da 
rede socioassistencial; 
-Adequar os serviços que 
correspondem a Gestão; 
- Estabelecer às formas de 
gerenciamento, consulta e 
alimentação do sistema de 
informações; 
- Atualização anual do 
diagnóstico do município; 
Mapeamento da rede 
socioassistencial e 
intersetorial. 

x x   

SEMAS / 
ÓRGÃO 
GESTOR 

Garantir Educação 
Permanente aos 

trabalhadores com base 
nos princípios e 

diretrizes da Educação 
Permanente do SUAS 

-Implantar o Plano de 
Capacitação Continuada; 
-Ofertar no mínimo 40 
horas/ano de capacitação para 
cada os trabalhadores do 
SUAS (acolhimento de novos 
trabalhadores, vídeos, 
conferências, cursos, 
palestras - na modalidade 
presencial e a distância) 

x x x x 

11. QUADRO DE PRIORIDADES E METAS 
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SEMAS / 
ÓRGÃO 
GESTOR 

Coordenar a relação 
entre as secretarias 

municipais de 
Assistência Social, 
Educação e Saúde, 

promovendo a 
articulação intersetorial 
planejada e sistemática 
para o bom andamento 
da gestão do PAB e do 

Cadastro Único 

-Realizar ações intersetoriais 
no município para 
acompanhamento das 
condicionalidades do 
Programa Auxílio Brasil; 
- Capacitar coordenadores da 
Saúde, Educação e 
Assistência Social/CadÚnico 
sobre o Sistema de Gestão; 
- Envio de relatórios 
informativos à Comissão de 
Instância do controle social 
do PAB do CMAS 

x x x x 

SEMAS / 
ÓRGÃO 
GESTOR 

Adequar infraestrutura 
da sede 

- Construção de espaço 
adequado para a SEMAS; 
- Aquisição de equipamentos 
permanentes para sede; 
- Contratação de RH(auxiliar 
administrativo, recepcionista) 
para a sede. 

x x x x 

SEMAS / 
ÓRGÃO 
GESTOR 

Ampliação do CRAS. 

- Melhorar a infraestrutura do 
CRAS, especialmente a 
ampliação das salas de 
atividades coletivas SCFV; 
- Reforma do núcleo do 
SCFV de Cachoeirinha 

x x x x 

SEMAS / 
ÓRGÃO 
GESTOR 

Ampliar a participação 
dos usuários e 

trabalhadores(as) do 
SUAS no processo de 

planejamento, 
acompanhamento e 

avaliação dos serviços 
socioassistenciais, 

- Construção de espaços 
democráticos de discussão 
tais como: assembleias, 
comissões, fóruns, de 
trabalhadores(as) e de 
usuários etc 

x x x x 

SEMAS / 
ÓRGÃO 
GESTOR 

Manutenção dos 
Conselhos Municipais 
de Assistência, Idoso, 
Criança e Adolescente 

- Aquisição de sede própria 
para os Conselhos Municipais 
(Casa dos Conselhos); 
- Aquisição de equipamentos 
necessários para a execução 
do trabalho dos Conselhos; 
- Garantir apoio 
administrativo para os 
Conselhos 

x x x x 

SEMAS / 
ÓRGÃO 
GESTOR 

Composição das equipes 
mínimas conforme 

NOB/RH 

- Contratação de profissionais 
( nível superior e médio) que 
contemplem os 
cargos/funções da equipe 
PAIF, serviços, programas; 

x x x x 
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PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 

 

EQUIPAMENTO PRIORIDADES AÇÕES ESTRATÉGICAS 
METAS 

2022 2023 2024 2025 

CRAS 
Adequar os espaços 

físicos do equipamento 
CRAS conforme 

Normas da ABNT 

- Ampliação das salas do 
SCFV, sede e Cachoeirinha; 
-Aquisição de equipamentos 
e materiais para execução 
dos serviços. 

x x   

CRAS 

Efetivar e ampliar o 
Serviço de Proteção 
Social a indivíduos e 
famílias PAIF, zona 

urbana e rural 

-Implementar o CRAS 
Itinerante no município 
(Zona Urbana e Rural), 
-Assegurar o acesso aos 
serviços e benefícios da 
assistência social da 
população, principalmente as 
de maior vulnerabilidade 
social e risco pessoal; 
-Desenvolver ações do 
Serviço PAIF e dos Serviços 
de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos 
às famílias do meio rural; 

x x x x 

CRAS 
Garantir recursos 

humanos para execução 
dos serviços de 

Proteção Social Básica 

Adequação das equipes 
conforme orientações 
técnicas dos CRAS 

x x x x 

CRAS 

Promover capacitações 
para o mundo do 
trabalho para as 

famílias beneficiárias 
do Auxílio Brasil, de 

acordo com suas 
potencialidades, 

-Realização de curso 
profissionalizantes, de forma 
bimestral a trimestral para as 
famílias acompanhadas pelo 
`PAIF; 
-Divulgação e mobilização 
das famílias para 
participação nos cursos 
profissionalizantes. 

x x x x 

CRAS 
Cadastrar e acompanhar 

as famílias que se 
encontram em situação 

de extrema pobreza 

Realizar Busca ativa das 
famílias que se encontram 
em situação de extrema 
pobreza; 

x x x x 

CRAS 

Qualificar e ampliar a 
oferta do Serviço de 

Convivência e 
Fortalecimento de 

Vínculos no município. 

- Ampliar a oferta do SCFV 
na rede privada levando em 
consideração as demandas de 
faixas etárias do território e 
priorizando os territórios 
onde não há oferta; 
-Capacitação continuada, dos 
profissionais que atuam no 
SCFV com vistas a qualificar 
a atuação com as diferentes 
faixas etárias 

x x x x 
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CRAS 

Potencializar e 
fomentar a 

intersetorialidade 
visando a integração 

com as demais políticas 
de modo a permitir o 
acesso aos direitos 
sociais básicos e a 

ampliação de 
oportunidades às 

famílias em situação de 
vulnerabilidade. 

- Interlocução com as demais 
Políticas Públicas, por meio 
de encontros das redes de 
articulação dos territórios, 
para garantir o acesso dos 
usuários às oportunidades 

x x x  

 

CONTROLE SOCIAL/PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

EQUIPAMENTO PRIORIDADES AÇÕES ESTRATÉGICAS 
METAS 

2022 2023 2024 2025 

CMAS Sede própria para o 
CMAS 

- Aquisição de espaço 
adequado para o Conselho 
Municipal de Assistência 
Social - CMAS 

x x   

CMAS Otimizar o trabalho do 
CMAS 

Aquisição de infraestrutura 
(equipamentos) para o 
devido funcionamento das 
atividades do Conselho; 
-Assegurar apoio 
administrativo para o CMAS 

x x x x 

CMAS Fortalecimento do 
Controle Social 

-Capacitação continuada dos 
conselheiros; 
- Publicização das ações e 
deliberações do CMAS 

x x x x 

CMAS 

Aprimorar o apoio e 
suporte aos Conselhos 

Municipais de 
Políticas e de Direitos 

como órgãos de 
controle e participação 

social 

Elaborar conteúdos e mídias 
próprias para a visibilidade 
dos Conselhos de Políticas e 
de Direitos; 
-Propor audiências públicas 
dos Conselhos de Políticas e 
de Direitos, envolvendo e 
articulando com o Executivo, 
Legislativo, Judiciário, 
Ministério Público e 
Organizações da Sociedade 
Civil 

x x x x 

CMAS 

Implementar um plano 
de capacitação 

sistêmico comum a 
todos os Conselhos de 
Políticas e de Direitos 

Jornada formativa para os 
servidores (técnicos e 
administrativos) da Unidade 
de Apoio aos Conselhos; 
-Fomentar a 
interdisciplinaridade e ações 
conjuntas entre os Conselhos 
de Políticas e de Direitos 

x x x x 
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• Qualificação do atendimento prestado a população;  

• Estruturação da Secretaria Municipal de Assistência Social; 

• Contratação de equipe de referência – gestão e proteção social- visando a cobertura 

dos serviços prestados;  

• Garantir o fortalecimento do controle social no município;  

• Consolidação do SUAS;  

• Desprecarização das condições de trabalho no SUAS. 

  

12. RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS 
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PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 

PREVISÃO DE RECURSO DO 
PAA 2022 2023 2024 2025 

Bloco da Proteção Social Básica  
Programa Primeira Infância no 
SUAS R$ 90.000,00 R$ 90.000,00 R$ 90.000,00 R$ 90.000,00 

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos R$ 120.000,00 R$ 120.000,00 R$ 120.000,00 R$ 120.000,00 

Serviço de Proteção e Atendimento 
Integral à Família -PAIF R$ 72.000,00 R$ 72.000,00 R$ 72.000,00 R$ 72.000,00 

Bloco da Gestão do Programa 
Auxílio Brasil e do Cadastro 
Único 

 

Índice de Gestão Descentralizada 
do SUAS R$ 21.947,76 R$ 21.947,76 R$ 21.947,76 R$ 21.947,76 

Índice de Gestão Descentralizada 
IGDBF R$ 30.459,00 R$ 30.459,00 R$ 30.459,00 R$ 30.459,00 

FNAS R$ 334.406,76 R$ 334.406,76 R$ 334.406,76 R$ 334.406,76 

FMAS R$ 631.200,00 R$ 670.900,00 R$ 724.500,00 R$ 782.500,00 

FEAS R$ 12.000,00 R$ 48.000,00 R$ 48.000,00 R$ 48.000,00 
TOTAL GERAL R$ 1.030.013,52 R$ 1.105.713,52 R$ 1.159.313,52 R$ 1.217.313,52 

FONTE: FNAS/FEAS/FMAS/2021 
 

  

13. FINANCIAMENTO 
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O Plano Municipal de Assistência Social de Domingos Mourão - PI será avaliado e 

aperfeiçoado ao longo do desenvolvimento das atividades, objetivando registrar as alterações 

necessárias e aprimorar suas ações. Como um instrumento de planejamento, logo se adequará 

as condições que se estabelecerem em nível das oportunidades da assistência social nas três 

esferas de governo, com a criação de novos programas e extinção de outros, segundo o que for 

preconizado pela Política Nacional de Assistência Social.  

Assim, cada programa, projeto ou serviço aqui descrito tem previsto seu monitoramento 

e avaliação, de forma qualitativa e quantitativa, onde o resultado deverá respaldar anualmente 

a atualização do Plano Municipal de Assistência Social. Caberá à Secretaria Municipal de 

Assistência Social e ao Conselho Municipal de Assistência Social o acompanhamento das 

metas e ações previstas neste documento, bem como a avaliação anual dos objetivos atingidos 

e metas a serem repactuadas. Porém, tendo em vista que a Vigilância Socioassistencial é um 

segmento em implementação na Gestão Municipal da Assistência social, o monitoramento das 

metas aqui estabelecidas poderá ser acompanhado pela gestão, possibilitando a elaboração das 

agendas anuais da Secretaria e repactuação das metas não atingidas para o ano seguinte.  

Nessa perspectiva, enquanto resultado das ações e prioridades estabelecidas, 

pretendemos qualificar e estruturar as condições de trabalho que garantam os princípios e 

diretrizes do SUAS, que refletirá diretamente na qualidade dos serviços prestados. Enquanto 

Gestão, o resultado a ser alcançado refere-se principalmente ao aprimoramento da gestão e na 

efetivação da gestão do trabalho da assistência social no município.  

Na Proteção Social Básica, busca-se alcançar os resultados esperados, garantindo o 

atendimento ao público-alvo prioritário deste nível de proteção social, e assim, universalizando 

o acesso aos direitos sociais no território, prevenindo as situações de vulnerabilidade e a 

diminuição dos índices de direitos violados.  

Convém ressaltar, que enquanto Proteção Social Especial o município não possui 

CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), entretanto, as demandas 

quando surgem, são atendidas pela equipe técnica de referência do CRAS que busca romper 

com as situações de demanda reprimida, através do desenvolvimento qualificado dos serviços 

14. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 
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que permita mensurar um nível de superação de direitos violados significativo para os próximos 

anos. 

Por fim, a avaliação e monitoramento desse Plano, como já foi dito, será anual para a 

verificação da efetividade das ações e permitir o aprimoramento e correção de metas, quando 

necessário. 
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Assim, encerramos o processo de Planejamento estabelecido na construção do Plano 

Municipal de Assistência Social 2022-2025 do município de Domingos Mourão - PI. Finda 

uma das etapas, dando início a novos processos para que assegurem a implantação e 

implementação do referido Plano, bem como o processo de monitoramento, devendo ser 

avaliado, reavaliado e alimentado a todo instante, sobre o risco de se constituir um instrumento 

anacrônico, burocrático e ineficaz.  

Como já expresso no início desta sistematização, em momento algum se pretendeu 

esgotar com a temática em curso, portanto, este instrumento reflete uma das aproximações com 

a realidade local, sendo assim um processo inconclusivo, o que será reescrito nos anos 

seguintes.  

  

15. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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