
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR
ESTADO DE SAO PAULO

OFICIO N° 1.387/2022- PMC/SMG

Cajamar/SP, 22 de novembro de 2022.

Referente: Requerimento n° 267/2022
16a Sessao CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

USUARIO
martha

DATA/HORA 
01/12/2022 17:09:32

PROTOCOLO
3139/2022Senhor Presidente,

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atenpao ao Requerimento n° 267/2022, copia anexa, de autoria do Nobre Vereador 

Luiz Fabiano Cordeiro Galvao, encaminhamos as informagoes prestadas pela 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social por meio de seu MEMORANDO 

SMDS n° 2.204/2022, e pelo Fundo Social de Solidariedade de Cajamar por meio de 

seu Oficio n° 187/2022, copias anexas.

Sendo o que tinhamos a informar, aproveitamos o ensejo para 
externar nossos protestos de estima e considerapao.

Atenciosamente,’

//

DANILO BARBOSA MACHADO 
Prefeito Municipal

Excelentlssimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR - SP

Pra?a Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 - Bairro Agua Fria - Distrito Sede - Cajamar/SP - CEP 07752-060
PABX: 011 4446-7699



Prefeitura do Municipio de Cajamar
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

MEMORANDO SMDS n°. 2.204/2022
Cajamar, 10 de novembro de 2022.

A
Secretaria de Governo
Departamento de Apoio Tecnico e Legislative 

A/C Sr. Henrique Schunck Costa

Requerimento n° 267/2022Assunto:

Em atengao ao memorando N° 2.980/2022-DTL/SMG que trata do 
requerimento em epigrafe, vimos por meio deste informar o que segue:

Em 1993 foi instituida Lei Federal n° 8.742/1993, a Lei Organica da 
Assistencia Social - LOAS, alterada pela Lei n° 12.435/2011 que preve que as agoes 
ofertadas no ambito do SUAS - Sistema Unico de Assistencia Social. Tern por 
objetivo a protegao a familia, a maternidade, a infancia, a adolescencia e a velhice e 
como base de organizagao, a matricialidade sociofamiliar e o territorio.

A partir dai, foram se aperfeigoando as agoes que se caracterizam por 
atendimento de forma continuada, permanente e planejada em Servigos, Programas, 
Beneficios Eventuais ou Beneficios de Prestagao Continuada (BPC - previsto na 
Constituigao Federal).

Visando o aprimoramento do SUAS no ambito municipal, foi promulgada a 
Lei Complementar n°. 209 de 28 de janeiro de 2022, consolidando o trabalho 
ofertado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

Neste sentido, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social oferta as 
seguintes agoes:

I. Servigos
a) PROTEQAO SOCIAL BASICA

• Servigo de Protegao e Atengao Integral as Familias (PAIF) e 
ofertado pelos Centro de Referencia de Assistencia Social 
(CRAS): consiste no trabalho social com familias, de carater 
continuado, com a finalidade de fortalecer a fungao protetiva da 
familia, prevenir a ruptura de seus vinculos, promover seu 
acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua 
qualidade de vida. Preve atendimento social com e a inclusao da 
familia no Cadastro Unico, visando o desenvolvimento de 
potencialidades e aquisigoes das familias e o fortalecimento de 
vinculos familiares e comunitarios, por meio de agoes de carater 
preventive, protetivo e proativo. O CRAS e a porta de entrada 
das familias para o Sistema Unico de Assistencia Social - o 
SUAS.

• Servigo de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos
(SCFV) e ofertado pelo CRAS e executado por meio de termo de
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parcena com Organizagao da Sociedade Civil: e realizado de 
forma complementar ao trabalho social com familias realizado 
por meio do Servigo de Protegao e Atendimento Integral as 
Familias (PAIF) e do Servigo de Protegao e Atendimento 
Especializado as Familias e Individuos (PAEFI). Consiste em 

intervengao social planejada em grupos de criangas, 
adolescentes e/ou idosos, com o objetivo de estimular e orientar 
os participantes na construgao e reconstrugao de suas historias, 
vivencias individuals e coletivas, no territorio realizando dialogos 
e afazeres, construindo alternativas para o enfrentamento das

uma

vulnerabilidades.

b) PROTEQAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE

• Servigo de Protegao e Atendimento Especializado a Familias 
e Individuos - PAEFI e ofertado pelo Centro de Referenda 
Especializado de Assistencia Social (CREAS): consiste em 
atendimento social, apoio, orientagao e acompanhamento a 
familias com um ou mais de seus membros em situagao de 
ameaga ou violagao de direitos.

• Servigo Especializado em Abordagem Social e ofertado pelo 
CREAS: Consiste em um processo de trabalho planejado de 

escuta qualificada e construgao de vinculo deaproximagao,
confianga com pessoas e familias em situagao de risco pessoal 
e social nos espagos publicos para atender, acompanhar e 
mediar acesso a rede de protegao social.

• Servigo de Protegao Social a Adolescentes em
Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade 
Assistida (LA), e de Prestagao de Servigos a Comunidade 
(PSC) e ofertado pelo CRAS: realiza o acompanhamento do 
cumprimento das medidas socioeducativas de Liberdade 
Assistida e de Prestagao de Servigo a Comunidade, que se 
fundamenta no atendimento especializado, na escuta 
qualificada, no acompanhamento dos adolescentes e de suas 
familias de forma integrada aos demais servigos
socioassistenciais e as politicas setoriais de educagao, saude, 
trabalho, cultura, esporte e lazer.

• Servigo de Protegao Social Especial para Pessoas com 
Deficiencia, Idosas e suas Familias e ofertado pelo CREAS e 
tambem por meio de termo de parceria com Organizagao da 
Sociedade Civil: destinado a Pessoas com Deficiencia e/ou 
Pessoas Idosas em situagao de ameaga ou violagao de direitos; 
o servigo promove atividades que garantem a autonomia, a 
inclusao social e a melhoria da qualidade de vida das pessoas 
que usam o servigo. Nesse sentido, visa a diminuigao da 
exclusao social tanto da Pessoas com Deficiencia e/ou Pessoas 
Idosas quanto do cuidador, da sobrecarga decorrente da 
situagao de dependencia/prestagao de cuidados prolongados,
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bem como a superagao das violagoes de direitos que fragilizam 
o individuo e intensificam o grau de dependencia da pessoa com 
deficiencia ou idosa.

c) PROTEQAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

• Servigo de Acolhimento Institucional e executado por meio de 
termo de parceria com Organizagao da Sociedade Civil: o 
acolhimento provisorio e excepcional para usuarios, sob medida 
de protegao e em situagao de risco pessoal e social, cujas 
familias ou responsaveis encontrem-se temporariamente 
impossibilitados de cumprir sua fungao de cuidado. Nas 
seguintes modalidades:

^ Abrigo institucional para Criangas e Adolescentes;
Abrigo institucional para Idosos;

^ Casa de Passagem para Adultos e Familias em Situagao de 
Rua;

^ Residencia Inclusiva para Jovens e Adultos com Deficiencia.

• Servigo de Protegao em Situagoes de Calamidades Publicas 
e de Emergencias e urn servigo para o enfrentamento de 
situagoes de Calamidades Publicas e/ou Emergencias 
reconhecidas pelo Ministerio da Integragao. O objetivo e 
assegurar provisoes de ambiente fisico, recursos materiais, 
recursos humanos e trabalho social. Todas essas provisoes 
devem ser empregadas na manutengao de abrigos temporaries 
como estrategia de resposta a esses eventos.

II. Programas

a) Do Governo Federal

> Programa Auxilio Brasil - transferencia de renda direto as 
familias;

> Tarifa Social de Energia Eletrica;
> Carteira do Idoso;
> Programa de Erradicagao do Trabalho Infantil - PETI;
> Programas Habitacionais do Ministerio das Cidades;
> Isengao de taxa para concursos publicos;

b) Do Governo Estadual

> Bolsa do Povo (Vale Gas, Prospera Familia, Renda Cidada, 
Agao Jovem)

c) Do Governo Municipal

> Programa Familia Cajamar - transferencia de renda direto as 
familias;
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III. Beneficios
a) Eventuais (Municipal)
^ Auxilio Natalidade: e ofertado as familias atendidas nos CRAS e 

devidamente inscritas no Cadastre Unico, mediante cumprimentos 
das condicionalidades do Programa Coragao de Mae.

S Auxilio Funeral: e realizado por meio de avaliagao tecnica pela 
equipe do CRAS e devidamente inscritas no Cadunico, mediante 
cumprimentos das condicionalidades de legislagao especifica.

S Auxilio de Vulnerabilidade Temporaria: e realizada por meio de 
avaliagao tecnica pela equipe do CRAS e devidamente inscritas no 
Cadunico (Cesta Basica, Kit Limpeza, Kit Higiene Pessoal, 
Cobertor).

^ Auxilio de Calamidades Publicas e/ou emergencias: O beneficio e 
ofertado em situagoes de desastres e calamidades publicas que 
causem perdas, riscos e danos a integridade pessoal e familiar 
(Cesta Basica, Kit Limpeza, Kit Higiene Pessoal, Cobertor).

b) Prestagao Continuada

O Beneficio de Prestagao Continuada - BPC, previsto na Lei Organica 
da Assistencia Social - LOAS, e a garantia de urn salario minimo por mes ao 
idoso com idade igual ou superior a 65 anos ou a pessoa com deficiencia de 
qualquer idade. No caso da pessoa com deficiencia, esta condigao tern de 
ser capaz de Ihe causar impedimentos de natureza fisica, mental, intelectual 
ou sensorial de longo prazo (com efeitos por pelo menos 2 anos), que a 
impossibilite de participar de forma plena e efetiva na sociedade, em 
igualdade de condigoes com as demais pessoas. O BPC nao e 
aposentadoria. Para ter direito a ele, nao e precise ter contribuido para o 
INSS. Diferente dos beneficios previdenciarios, o BPC nao paga 13° salario 
e nao deixa pensao por morte.

Para ter direito ao BPC, e necessario que a renda por pessoa do grupo 
familiar seja igual ou menor que 1/4 do salario-minimo per cap/Ya familiar. 
Alem da renda de acordo com o requisite estabelecido, as pessoas com 
deficiencia tambem passam por avaliagao medica e social no Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS). O beneficiario do BPC, assim como sua 
familia, deve estar inscrito no Cadastre Unico do CRAS. Isso deve ser feito 
antes mesmo de o beneficio ser solicitado. Sem isso, ele nao pode ter 
acesso ao BPC.

Maiores informagoes, esta Secretaria fica a disposigao para quaisquer 
esclarecimentos que se fizerem necessarios.

Cordialmente,

/ A
..INi^dsjMj-Sftva'de Souza Filho 

Secretario Mmjicfpal de Desenvolvimento Social
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Fundo Social de Solidariedade FUNDO SOCIAL DE
r.ou^-AHIEr.AtiE

.«*4i3r

Cajamar. 17 de novembro de 2022

Oficio N° 187/2022

Ao Departamento de Apoio Tccnico e Legislative

Assunto: Requerimento - 267 - 16° Sessao

67/2022. do nobre vereador Luiz I-abiano C ordeiro CuiKao.
° 933. de 13 de mari;o

Em resposta ao Requerimento 2
Fundo Social de Solidariedade de Cajamar tbi inslituido pela U-i ninlbrniamos que o 

de 1097, a qual define a sua atuaqao no immicipio.
Em sen artigo 3°. cabe Irisar que "o atendimento a ser provido pelo iaindo tern poi lun oIullu 

municipes por motivo de ineapaeidade, idade avanqada. eneargos dc lamilia.
auxilio emergencial aos 

reclusao ou morte daqueles de que dependiam economieamente por nao partieipaqao em programasou

soeiais’".
Fundo Social de Solidariedade nao possui programas 

iais. E para promove-las. faz-se nccessaria a participate da sociedade civil, atraves do

socials.
Sendo assim. e importante Irisar que o

mas sim aqoes sociais. 

doaqao de alimentos. roupas e demais items.
Os municipes atendidos pelo Fundo Social de Solidariedade sao cadaslrados atraves de 

interno que possibilita atender a todos de forma igualitaria garanlindo que a doagao enlregue se.ia

urn sistema

umea e

exclusivamente para moradores da cidade de Cajamar.
nobre vereador pelo /.elo e preocupaqao dispensados a nossa populaqaol:elicitamos o

Madia .-iaddaO
Presidpnte

'> mao Social de Soiid-it if'-.'j.',.rjf
r.air-imsr •

\ Nadja Haddad

Presidente do Fundo Social de Solidariedade de Cajamai

Jordanesia -Cajamar- CEP 07786-540 - Fonc: 4446-OO.CAv. Arnaldo Rojek, 403 -Jd. S3o Joao -



Ts

Estado de S3o Paulo

REQUERIIVIENTO N°267/ 2022

Senhor Presidente:

Senhores Vereadores:

Requerendo, dentro das normas regimentais da Casa, apos deliberagao do 
Plenario, que seja oficiado os responsaveis e que envie a esta Casa de Leis, todos os 
Programas Sociais incluindo os do Fundo Social e seus criterios.

JUSTIFICATIVA

Justifico o presente requerimento, afim da ter transparencia junto a populagao.

Plenario Ver. Waldomiro dos Sarffos yl8 de outubro de 2022

iand Cordeiro Galvao 
Xe re ad or

Lot

OJ //
^ / y

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR
APROVADO em/^iscuss3o e vota?5o unic&
na sessSo ( ------------------------ -

com
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