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2.CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A Secretaria Municipal de Promoção social e Cidadania - SEPROM, foi instituída
pela Lei Municipal N.°447/2007 vigente até 31 de dezembro de 2018, alterada pelas
Leis Municipais N.º 834/2012 e N.°1.047/2016.
A Prefeitura de Fundão passou por uma reforma administrativa em janeiro de 2019,
conforme a Lei Municipal N.°1125/2018, a Secretaria Municipal de Promoção Social
e Cidadania - SEPROM agregou mais atribuições e passou a ser denominada como
Secretaria Municipal de Trabalho, da Habitação e da Assistência Social – SETHAS.
No entanto, por se tratar de uma relatório referente ao exercício de 2018
permaneceremos com o nome da antiga nomenclatura SEPROM.
O município de Fundão é subdividido em três distritos além da sede: Praia Grande,
Timbuí e Irundi. Segundo o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE de 2010, a sede contava com 8.744 habitantes; Praia Grande, com 5.349;
Timbuí, com 2.400; e Irundi, com 532. O Instituto Jones dos Santos Neves propõe
que haja nove bairros na sede, seis em Praia Grande e um bairro em Timbuí,
totalizando 16 em todo o município.
Em 2016, a população do município foi estimada pelo IBGE em 20.376 habitantes,
apresentando uma densidade populacional de 72,86 habitantes por km². Na primeira
década do século XXI, o número de habitantes em Fundão cresceu 30,9%, sendo,
nesse período, a cidade com maior crescimento populacional do Espírito Santo.
Segundo o censo de 2010, 8.489 habitantes eram homens e 8.536 eram mulheres, e
14.378 habitantes viviam na zona urbana e 2.647, na zona rural.
A rede socioassistencial de Fundão de acordo critérios do MDS – Ministério de
Desenvolvimento Social é considerado de Pequeno Porte I. A rede é composta por
um conjunto integrado de serviços, executados diretamente pela Secretaria ou em
parceria com entidades conveniadas que compõem de maneira integrada e
articulada a rede de serviços de assistência social do município. No total, o
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município conta com: 01 (um) CRAS- Centro de Referência de Assistência Social, 01
(uma) Casas de Acolhimento para crianças e adolescentes, 01 (um) CREAS –
Centro Especializado de Assistência Social, 01(uma) Central do CADÚNICO e sede
administrativa.
A SEPROM no ano de 2018 possuía a seguinte estrutura administrativa:
01 secretário, 01 subsecretário, e com 05 coordenações sendo essas: Coordenação
de Ação Social, Coordenação do CRAS, Coordenação do CREAS, Coordenação do
Bolsa Família e a Coordenação da Casa de Passagem. Dentro da estrutura da
SEPROM temos também o Conselho Tutelar.
O município de Fundão possui uma longa trajetória em sua frente para conseguir
estruturar de forma qualificada no que se refere aos recursos humanos, de consumo
e físico da sua rede socioassistencial, já que alguns serviços ainda não foram
implantados. No entanto, no ano de 2018 ocorreram grandes avanços na promoção
direitos, cidadania e garantia do acesso à rede de proteção social de assistência
social.
No início de 2018 foi instituído o Benefício Eventual Auxílio Funeral para famílias de
baixa renda. No segundo semestre de 2018 foi implantado o plantão do Auxílio
Funeral que funciona das 17h00min às 07h59min, após esse horário os
atendimentos são realizados pela assistente social da SEPROM, nos finais de
semana e feriados o primeiro atendimento é realizado pelo servidor de plantão. Seu
objetivo é facilitar a comunicação entre poder público e população, fazendo com que
os munícipes obtenham acesso facilmente ao benefício eventual.
Cursos profissionalizantes de auxiliar administrativo e de soldador foram realizados.
Uma parceria da Prefeitura Municipal de Fundão, por intermédio da SEPROM, com
Projeto Escola Móvel SENAI e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial e
Departamento Regional do Espirito Santo (SENAI-DR/ES). Tendo como público alvo
perfil de baixa renda que residem no município de Fundão e cadastrados no
CadÚnico.
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Palestras informativas com intuito de divulgar e ampliar o acesso a rede de Proteção
Social, aos benefícios e aos diretos foram realizadas. As palestras ocorreram no
Distrito de Praia Grande, no bairro Mirante da Praia e Assentamento Piranema.
Iniciou-se o Projeto Auxílio Transporte Para Universitários de Baixa Renda de
Fundão, com objetivo de reduzir as desigualdades sociais através do estímulo e
garantia do acesso à educação. A concessão de Auxilio Transporte Social (em
pecúnia), instituído pela Lei nº.1.117/18, regulamentado pela Portaria SEPROM
n°.001/2018, a estudantes que estiverem devidamente matriculados, em cursos
presenciais de nível superior, residentes e domiciliados no município de Fundão/ES,
cadastrados no CadÚnico, não serem beneficiários do passe escolar cedido pelo
Governo Estadual e comprovar renda familiar de até dois salários mínimos.
Ressalta-se que o projeto visa atender até 150 (cento e cinquenta) estudantes por
ano.
Outro marco alcançado pela Secretaria foi o início do Projeto Cidade Legal,
desenvolvido pela Secretaria de Promoção Social e Cidadania de Fundão em
parceria com a Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Espírito Santo
SINOREG

-

ES,

Secretaria

de

Estado

de

Saneamento,

Habitação

e

Desenvolvimento Humano – SEDURB, Tribunal de Justiça do ES, Ministério Público
do ES, Corregedoria Geral da Justiça do Estado, Associação dos Municípios do
Estado do Espírito Santo - AMUNES e Defensoria Pública do ES, com o propósito
de trazer legalidade de posse da terra aos munícipes contribuindo para a qualidade
de vida da população trazendo o desenvolvimento social.
Iniciamos ainda o Projeto Aluno Cidadão, onde foram encaminhados ofícios as
escolas solicitando autorização aos responsáveis para dar início ao Projeto com os
alunos. Neste ano em discursão foram finalizadas 04 (quatro) escolas sendo estas:
Balão Mágico, Casinha Maravilhosa, CMEI Annodina e CMEI Direção. Vale ressaltar
que após lançados no sistema ECOPS da Secretaria de Segurança Pública e
Defesa Social do Espirito Santo, os cadastros aguardam processo de classificação
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realizado pela Policia Civil. Friso que este Projeto como tantos outros elaborados por
esta Secretaria no ano de 2018, também teve custo zero aos cofres públicos deste
município.
A Prefeitura Municipal de Fundão, por meio da SEPROM celebrou com a união por
intermédio do Ministério do Desenvolvimento Social um convênio, recebendo um
Micro-ônibus zero KM, a custo zero para o município. O ônibus possui capacidade
para 29 (vinte e nove) pessoas e atenderá a população através da condução
intermunicipal de forma gratuita garantindo assim o acesso dos munícipes a rede
socioassistencial.
Ressalto ainda que o foram inaugurados 02 (dois) Espaços Cidadão um localizado
no centro de Fundão e outro no Bairro Direção no Distrito de Praia Grande, com
amplo atendimento. As pessoas que vão ao Espaço podem contar com Assessoria
Jurídica, CadÚnico, emissão de CPF e RG, PROCON, no mesmo local também é
realizada as entrevistas social, do Projeto Cidade Legal.
3.PROMOÇÃO SOCIAL E CIDADANIA EM NÚMEROS
Tabela1 – Atendimentos nos Espaços Cidadão
LOCALIZAÇÃO

ATENDIMENTOS

BAIRROS

SEDE

851

10

DIREÇÃO

1237

22

TOTAL

2088

32

A documentação básica (Certidão de Nascimento, Carteira de Identidade – RG,
Cadastro de Pessoa Física – CPF, Carteira de Trabalho e Previdência Social –
CTPS, entre outros) é requisito para acessar direitos sociais e de cidadania, como
realizar matrícula na escola, acessar direitos trabalhistas e previdenciários
(aposentadoria, salário-maternidade, auxílio-doença), acessar programas sociais
como o bolsa-família, programas habitacionais, programa luz para todos, entre
outros, e também para exercer o direito ao voto. Friso que os Espaços também
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atendem os munícipes dos bairros vizinhos, como Nova Almeida, Jacaraípe,
Castelândia, Santa Cruz, Santiago entre outros.
Tabela 2- Projeto Cidade Legal
Bairros

Unidades

N°

de

Mobiliárias

cadastradas

(Lotes)

famílias Percentual
aproximado

de

lotes

Campestre I e II

260

136

52 %

Direção

761

245

32 %

TOTAL

1021

381

--------

O Projeto Cidade Legal visa regular e legalizar 80% dos terrenos do município de
Fundão. O nome do Programa Permanente “Cidade Legal”, tem como propósito
trazer legalidade de posse da terra aos munícipes, por isso Cidade Legal, pois a
regularização fundiária garante direitos social à moradia, o acesso a serviços
públicos, promove a cidadania, além de garantir que o imóvel se torne um bem de
família, que poderá ser repassado para as futuras gerações. Ao regularizar o seu
imóvel a população atendida também se protege contra despejos, garantia de
financiamentos e a possibilidade de comprovar endereço oficialmente.
Salientamos que o município disponibiliza para as famílias que possuem renda até
05 (cinco) salários mínimos a regularização do terreno de forma gratuita.
Tabela 3 - Projetos para Pessoas de Baixa Renda:
PROJETO

PÚBLICO ALVO

Auxílio

Transporte 150 estudantes

PÚBLICO CADASTRADO
19 estudantes

Universitário
Aluno Cidadão

Estudantes

283 estudantes

Escola Móvel SENAI – 24 munícipes de baixa 21 certificados
Curso de Soldador

renda

Escola Móvel SENAI – 40 munícipes de baixa 28 certificados
Curso

de

Auxiliar renda
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Administrativo
TOTAL

---------

351 Participantes

O Projeto Aluno Cidadão cadastrou 283 duzentos e oitenta e três estudantes, sendo
que já foram impressas e entregues 54 (cinquenta e quatro) identidades.
Saliento que o Projeto Escola Móvel disponibilizou duas modalidades de cursos
profissionalizantes: uma para soldador e outra para auxiliar administrativo. Para o
curso Profissionalizante de Soldador no Processo de Eletrodo Revestido de Baixa
Liga tivemos um baixo índice de evasão, sendo possível profissionalizar 87,5% dos
alunos.

Já para o curso profissionalizante de Auxiliar Administrativo foram

oportunizadas 02 turmas, uma em Fundão Sede e a outra no Distrito de Praia
Grande, sendo possível profissionalizar 70% dos participantes.
Tabela 4 - Palestras Informativas
Palestras Informativas

Público Atingido

Rede de Proteção Social e Direitos

200 pessoas

Em relação aos processos formativos foram realizadas aproximadamente 15
(quinze) palestras cujo objetivo era divulgar e ampliar a rede de proteção social, o
acesso de benefícios e direitos garantidos aos munícipes através da SEPROM e os
meios de acessá-los

4.SERVIÇOS SOCIASSISTÊNCIAS EM NÚMEROS:
4.1.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA:
Os serviços do CRAS destinam-se em especial à população que vive em situação
de vulnerabilidade e risco social, decorrente de vínculos fragilizados, pobreza,
privação por ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos,
fragilização de vínculos afetivos (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por
8
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deficiências, dentre outras), o espaço recebe famílias que começam a ser
acompanhadas pelo PAIF- Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, de
forma particularizada ou coletiva.
O CRAS do município de Fundão está localizado no distrito de Praia Grande e, em
funcionamento desde 2007. Atualmente possui cadastradas 591 famílias, sendo que
destas, 100 permanecem em acompanhamento no Serviço de Proteção e
Atendimento Integral à Família (PAIF), que é ofertado no CRAS.
As principais demandas do CRAS no ano de 2018 foram questões relativas a
regularização

documental 76

(setenta e

seis atendimentos) e

orientação

previdenciária 75 (setenta e cinco) e a atualização dos inclusão no CadÚnico com 75
(setenta e cinco) atendimentos.
Tabela 5- Centro de Referência de Assistência Social – CRAS
Famílias Cadastradas

Famílias

Pessoas Atendidas

acompanhadas
591

100

814

No entanto, o Município de Fundão uma característica territorial que dificulta o
acesso dos munícipes da Sede e do Distrito de Timbuí ao CRAS localizado em Praia
Grande. Neste sentido, para não deixar a população dessa região desassistida é
realizado pela Assistente Social um serviço responsável em realizar acolhida,
entrevista, visitas domiciliares, emitir relatório, concessão de benefícios eventuais,
bem como encaminhamentos para benefícios continuados (BPC). Previstos pelo
decreto Municipal 409/2016. Abrange Fundão Sede, Timbuí, Irundi e áreas que
estão descobertas do PAIF (Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a
Famílias e Indivíduos). Ressalta-se que entre os meses de março e dezembro do
ano de 2018, foram realizados 902 (novecentos e dois) atendimentos.
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Tabela 6 - Concessão de Benefícios:
Benefício

Nº

de

Famílias

Beneficiadas
Auxílio Funeral

33

Auxílio Moradia

76

Benefício de Prestação Continuada

36

Bolsa Família

1012

Cesta Básica

141

TOTAL

1.298

Foram concedidos 33 (trinta e três) Auxílios para Funerais e ainda recebemos ao
longo deste ano 90 (noventa) solicitações referentes ao Auxílio Moradia, onde 65
(sessenta e cinco) famílias foram visitadas e outras 25 (vinte e cinco) aguardam a
visita domiciliar.
O cadastro Único, no período de janeiro a novembro de 2018, possuía 2.640 (duas
mil seiscentos e quarenta) famílias inscritas.
Tabela 7 – Atendimentos Cadastro Único por renda per capta
Nº de famílias N° de famílias Nº de famílias Nº

de Total de nº

com renda per com renda per com renda per famílias com de
capta

de

R$85,00

até capta
85,01

de

R$ capta de até R$ renda

a

R$ 170,01 a meio capta acima

170,00

salário

de

mínimo*

salário

famílias

per cadastradas
meio

mínimo*

986

383

641

630

2.640

*Salário mínimo vigente no ano de 2018, valor de R$954,00 (novecentos e cinquenta e quatro
reais).
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O cadastro único funciona diariamente, cinco dias por semana, excluindo-se
feriados, e o atendimento é constante.
Algumas ações são pontuais e realizadas com agendamento antecipado,
normalmente em zona rural, para melhor atendimento dos usuários.
Em

2018,

tivemos

uma

ação

comunitária,

no

Assentamento

Piranema

(assentamento de reforma agrária), com a intenção de cadastrar o grupo tradicional
populacional especifico; realizado num sábado, por oito horas corridas, contando
com toda a equipe do CadÚnico, bem como a coordenadora do CRAS.
Hoje, por mês, o município de Fundão paga aos beneficiários do Bolsa Família o
valor estimado de R$ 208.000,00 (duzentos e oito mil reais), atendendo a 1.012 (mil
cento e doze) famílias.
4.2. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
4.2.1. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
O CREAS - é um equipamento público de abrangência municipal que tem como
papel constituir-se em lócus de referência no território.
Nos serviços ofertados pelo CREAS podem ser atendidos famílias e indivíduos em
situação de risco pessoal e social, por violação de direitos, em conformidade com as
demandas identificadas, tais como: violência física, psicológica e negligencia;
violência sexual: abuso e/ou exploração sexual; afastamento do convívio familiar
devido à aplicação de medida de proteção; situação de rua; abandono; trabalho
infantil; discriminação em decorrência de orientação sexual e/ou raça/etnia;
descobrimento de condicionalidades do Programa Bolsa Família; cumprimento de
medida socioeducativas em meio aberto e de prestação de serviços à comunidade
por adolescentes.
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Durante o ano de 2018, foram muitos desafios a serem superados. Um deles é a
consolidação e sistematização dos dados de atendimentos do CREAS. Abaixo está
a

quantidade

de

indivíduos/famílias

inseridos

no

atendimento

e

em

acompanhamento durante o mês de referência do ano de 2018.
Tabela 8 – Atendimentos do Centro de Referência Especializado de Assistência
Social - CREAS
Indivíduos/Famílias jan fev mar abr maio jun jul ago set out nov dez
Inserido

-

-

7

4

3

Acompanhamento

-

-

46

50 46

18 0

2

63 36 32

2

1

3

34 31 30

4
22

4.2.2. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
Na alta complexidade o município de Fundão possui um abrigo municipal
denominado Casa de passagem Lar feliz, que tem por finalidade assegurar a
proteção à criança e adolescentes amparados na forma do estatuto da criança e do
adolescente.
O abrigo acolhe e abriga crianças e adolescentes de ambos os sexos, de 0 a 18
anos incompletos em situação de vulnerabilidade, comprovados, oriundos de
famílias do município de Fundão, com medida protetiva e de caráter excepcional e
emergencial provisório (Art. 101, ECA), que visa no primeiro momento retirar a
criança/ adolescente da situação de risco que se encontra, de regra decorrente de
ações ou omissões dos pais ou responsáveis.
Tabela 9 – Abrigo Institucional para Crianças e Adolescentes
Unidade de Acolhimento

Acolhimentos 2018

Casa de Passagem “Lar Feliz”

17
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Em relação ao atendimento das crianças e adolescentes, os Conselhos Tutelares,
previstos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº. 8.069/1990), são
criados por lei para garantir que, nos municípios, a política de atendimento à
população infanto-juvenil seja cumprida. Estes órgãos devem ser procurados pela
população em caso de suspeita ou denúncia de violação dos direitos de crianças e
adolescentes, à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência
familiar e comunitária.
A SEPROM é responsável pelo manutenção do Conselho Tutelar. De janeiro a
dezembro do ano de 2018 o Conselho Tutelar registrou 4.667 (quatro mil seiscentos
e sessenta e sete) atendimentos no município, incluindo os distritos de Timbuí, Praia
Grande e Zona Rural.
O município de Fundão, oportuniza o serviço de Acolhimento em Instituições de
Longa Permanência para Idosos através de convênio com a rede privada, no intuito
de atender pessoas idosas em situação de abandono e/ou maus tratos. Este
possibilita a institucionalização de até 10 (dez) pessoas, sendo que no ano
referenciado 02 (dois) idosos foram acolhidos.
5. CONTROLE SOCIAL
A Resolução CNAS nº 237/2006 define o Controle Social como o exercício
democrático de acompanhamento da gestão e avaliação da Política de Assistência
Social do Plano Plurianual de Assistência Social e dos recursos financeiros
destinados a sua implementação, sendo uma das formas de exercício desse
controle, zelar pela ampliação e qualidade da rede de serviços socioassistenciais
para todos os destinatários da política.
O Controle Social representa a capacidade que a sociedade organizada tem de
intervir nas políticas públicas, interagindo com o Estado na definição de prioridades
e na elaboração dos planos de ação do Município, do Estado ou do Governo
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Federal. Os conselhos de políticas e de defesa de direitos, tais como os Conselhos
de Assistência Social são formas democráticas de controle social.
Na assistência social, em particular o inciso II, art. 204 da Carta Maior, estabelece
que nesse campo 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”.
Importante ressaltar que a conquista da participação popular como direito não se
trata apenas da participação nos Conselhos. Esse é um espaço privilegiado, mas
não o único espaço de participação. Porém, os conselhos devem exercer seu papel
político, que é outra importante dimensão de atuação.
Os Conselhos Municipais vinculados a SEPROM são: Conselho Municipal de
Assistência Social de Fundão – COMASF, Conselho Municipal da Criança e do
Adolescente de Fundão – COMDICAF, Conselho Municipal de Defesa dos Direitos
da Pessoa Idosa do Município de Fundão – CMDDIPI. Os Conselhos Municipais se
reúnem na CASA DOS CONSELHOS, localizada na Rua Everaldino Silva, N.°181,
Centro, Fundão – ES, espaço com estrutura para o desempenho autônomo de suas
atividades. As reuniões ordinárias acontecem mensalmente, conforme cronograma
anual estabelecido pelos conselheiros para organização e articulação de suas
ações.
O Conselho Municipal da pessoa Idosa de Fundão por intermédio da Secretaria, no
ano 2018, realizou o Fórum Permanente de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa Microrregião Metropolitana do Espirito Santo, na escola Nair Miranda situada no
centro de Fundão. O Tema abordado foi "O Enfrentamento da Violação de Direitos
Humanos da Pessoa Idosa", seu principal objetivo foi versar sobre o assunto e trazer
encaminhamentos referentes à população idosa do município, entre outros. Contou
com 54 (cinquenta e quatro) participantes.
O Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Fundão juntamente com a
14
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Secretaria de Trabalho, Habitação e Serviço Social (SETHAS) planejaram,
organizaram e realizaram a IX Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente

de

Fundão,

com

o

tema

“Proteção

Integral,

Diversidade

e

Enfrentamento das Violências”. Tendo a participação de 72 (setenta e duas)
pessoas.
A Audiência Pública é outro instrumento de participação popular, garantido pela
Constituição Federal de 1988 e regulado por Leis Federais, constituições estaduais
e leis orgânicas municipais. É um espaço onde os poderes Executivo, Legislativo ou
Judiciário podem expor um tema e debater com a população sobre a formulação de
ou resultados de uma política pública, de leis, de empreendimentos ou serviços já
implementados ou em vigor.
Com intuito de debater com a população o Projeto Cidade Legal foi realizada no dia
20 de julho de 2018 uma Audiência Pública com os moradores dos bairros
Campestre I e Campestre II, com aproximadamente 250 participantes. Já no dia 26
de julho de 2018 foi realizada uma Audiência Pública, cerca de 500 moradores do
bairro Direção puderam participar da audiência pública para se informar e conhecer
os benefícios desse trabalho.

Fundão/ES, 01 de fevereiro de 2019.

Flávio Xavier Alberto
Secretário Municipal de Trabalho, da Habitação e da Assistência Social
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