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CENÁRIO DA POBREZA

Fonte: IBGE. Censo 

Demográfico 2010 

(resultados preliminares); 

Fundação Seade.



Desenvolvimento das capacidades e 

habilidades

Promoção da autonomia e protagonismo das famílias

DIRETRIZES E PRINCÍPIOS

Família no Território  

Incentivo às ações voltadas para o coletivo, em uma

construção conjunta de mobilidade social e articulação

do território.

Promoção das redes de sociabilidade

Promoção de espaços de diálogos

Garantia de convívio

Fortalecimento de laços de pertencimento

Intersetorialidade: vencendo o desafio da 

abordagem setorializada

Parceria entre atores governamentais, privados e da 

sociedade civil.

Articulação entre as diferentes políticas e programas 

setoriais.



Família

Habitação
Promover melhorias na infraestrutura 
dos domicílios e dos territórios 
envolvidos no projeto por meio da 
articulação de parceiros. 

Redes
Fortalecer os vínculos 
sociofamiliares e fomentar a 
autonomia das famílias por meio 
da promoção de espaços de 
diálogo e incentivo à participação 
social. 

Educação

Propiciar oportunidades de 
inclusão produtiva e qualificação 
profissional a fim de assegurar 
condições materiais mínimas.

Trabalho &
Renda

Saúde

Ampliar a escolaridade dos 
membros das famílias por meio 
do acesso e permanência na 
educação básica.

Reduzir a morbidade por meio 
da melhoria das condições de 
salubridade dos domicílios e 
territórios e do  acesso aos 
serviços de saúde.

Transferência de renda

OBJETIVO: Enfrentar as múltiplas 
privações das famílias em situação 
de extrema pobreza e promover o 
desenvolvimento social.

Articulação em redes

Fomentar Programas, Projetos e 
Ações  para o atendimento das 
Familias

Potencializar e fortalecer o 
território de atuação com ações 
comunitárias e do entorno

OBJETIVOS E EIXOS 
DE ATUAÇÃO 



CONTEXTOS DE REFERÊNCIA

Família e Território

Mundial:
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS)

Nacional:
PNAS, LOAS, NOB/SUAS

Estadual:
PPA, PEAS, Pacto de Aprimoramento

Municipal:
Plano Diretor
PMAS, PME, PMS



FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA

Recursos serão aplicados em programas voltados à nutrição, habitação, educação e saúde. 

O Fundo também atende ações voltadas à criança e ao adolescente bem como à agricultura familiar. 

• reduz de 18% para 12% o ICMS dos medicamentos genéricos;
• zera o imposto do arroz e do feijão, itens da cesta básica sobre os quais ainda incidia o ICMS;
• diminui a carga tributária da areia de 12% para 8%

Para compensar a perda de receita, as alíquotas de ICMS sobre cerveja e fumo serão elevadas, 
respectivamente, de 18% para 23% e de 25% para 30%, também a partir de 2016. 

Os recursos do Fundo de Combate à Pobreza serão provenientes da cobrança de alíquota adicional de 2% 
sobre do ICMS de cerveja e fumo. 

Estimativas da Secretaria da Fazenda apontam que a medida abastecerá o Fundo com R$ 1 bilhão ao longo 
de um ano, garantindo mais qualidade de vida à população carente. 



METODOLOGIA

Ciclo de Trabalho 
com os Municípios

• Assinatura do Termo de Adesão

• Constituição do Grupo Gestor Municipal

• Elaboração do Plano de Ação do Município

• Validação do Plano de Ação pelos conselhos municipais e SEDS

• Contratação de recursos humanos

• Capacitação inicial e continuada das equipes gestoras e de referência

• Fomento de Programas, projetos e ações que viabilizem a inclusão e mobilidade

social da famílias.

Modelo de gestão 
colaborativo, 
dialógico e integrado

Com apoio e Assessoria Técnica 

continuada desenvolvida pelas 

DRADS e SEDS



METODOLOGIA

Ciclo de Trabalho 
com a Família

• Coleta de dados para construção do Retrato da Família

• Elaboração do Plano de Trabalho das Famílias

• Elaboração do Plano de Trabalho do Território

• Atendimento personalizado e coletivos às famílias (visitas domiciliares e

reuniões socioeducativas)

• Constituição de Comitês Locais

• Coleta de dados para atualização do Retrato da Família

Trabalho intensivo 
com família durante 
12 meses  desenvolvido 

pelas equipes do CRAS



CATÁLOGO DE AÇÕES

1. 
Promover melhorias na infraestrutura dos domicílios e dos territórios envolvidos no projeto 

por meio da articulação de parceiros. 

1.1
Kit Banheiro (construção/ adequação do módulo sanitário - vaso sanitário com caixa acoplada, pia e 

chuveiro)

1.2 Kit Anti-Umidade (controle de infiltrações e impermeabilização)

1.3 Kit Revestimento (acabamento piso, paredes e construção de forro para telhado)

1.4 Kit Ventilação (abertura de janelas)

1.5 Kit Eletricidade (adequação padrão de luz, troca de soquetes, lâmpadas, fiação e chuveiro)

1.6 Kit Acessibilidade (instalação de barras de apoio, pias e louças sanitárias, rampas e pisos antiderrapantes)

1.7 Kit Ligação de Esgoto concedido (instalação de rede de esgoto) 

1.8
Kit Água Potável concendido  (troca das redes clandestinas por tubulação de baixo custo, doação de caixa 
e dosador de água)

1.9 Kit Acesso a Luz  concedido  (instalação de postes de luz e geradores de rua)

1.10 Rede de tratamento de esgotamento sanitário instalada 

1.11 Rede de abastecimento de água local instalada

1.12 Iluminação pública adequada em ruas e equipamentos públicos concedida

1.13 Tarifa Social concedida



OBRIGADO!


