
LEI Nº 1288 DE 11 DE MARÇO DE 2013 

 

Dispõe sobre a criação do PROGRAMA 

PROMOVER FAMÍLIAS, no âmbito da Secretaria 

de Assistência Social do Município de Renascença. 

 

A Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e eu, LESSIR CANAN BORTOLI, 

Prefeito de Renascença, sanciono a seguinte,  
 

 

LEI: 
 

 

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a criar o PROGRAMA 

PROMOVER FAMÍLIAS, no âmbito da Secretaria de Assistência Social do Município 

de Renascença, nos termos do Anexo que faz parte integrante desta Lei. 

 

Art. 2º O PROGRAMA PROMOVER FAMÍLIAS, visa a concessão de até 

sessenta cestas básicas de alimentos, no valor de até R$ 70,00 (setenta reais), às famílias 

que vivem em condições de extrema pobreza, conforme critérios estabelecidos no 

Programa. 

 

Art. 3º O Programa terá vigência a partir da publicação desta Lei e se estenderá até 

31 de dezembro de 2013.  

 

Art. 4º Todos os critérios para participar do Programa, estão definidos no Anexo que 

integra esta Lei. 
 

 

Art. 5º As despesas com o desenvolvimento do Programa serão suportadas por 

dotações específicas da Assistência Social 

 

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Art. 7º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Renascença, aos onze dias do mês de março do ano 

de dois mil e treze, 52º ano de emancipação. 

 

 

 

Lessir Canan Bortoli 

Prefeito  
 

 

 

 

 

 

 

 

Certifico que este documento foi 

publicado no Jornal 

__________________, Edição nº 

_________, do dia ___/___/___. 

  Nome _____________________ 

Assinatura __________________ 
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RENASCENÇA - JANEIRO DE 2013. 



 
 

 

 

 

PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO 

 

 

 

01 – NOME DO PROGRAMA:PROMOVER FAMÍLIAS 

 

 

 

 

 

02 - IDENTIFICAÇÃO: 

 

       2.1 – MUNICÍPIO: Renascença 

 

       2.2 – RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal de Assistência Social 

    Zuleide Rovani de Bona. 

 

 

 

      2.3 – EQUIPE TÉCNICA: 

 

                      – LucivaneZamarchi – Psicóloga - Coordenadora 

           - Kelsen Aline Kassburg – Assistente Social  

                     - Elis Jaqueline Arend da Silva- Auxiliar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

03 – JUSTIFICATIVA: 

 

 

 

  Enfrentar a pobreza e as desigualdades sociais é um dos grandes desafios da 

sociedade. Para superá-lo precisamos de políticas e programas que garantam os Direitos 

Sociais. 

  Estas políticas devem vir de encontro com a realidade de cada Município, 

tendo-se como base de levantamento de informações o Cadastro Único de Programas do 

Governo Federal - CadÚnico, bem como do cadastramento do Centro de Referência de 

Assistência Social - CRAS.  

  Conforme dados do Censo IBGE 2010, a população total do Município era 

de 6.812 residentes, dos quais 335 encontravam-se em situação de extrema pobreza, ou 

seja, com renda domiciliar per capita abaixo de 70,00. Isto significa que 4,9% da 

população municipal vivia nesta situação. Do total de extremamente pobres, 274 ( 81,8%) 

viviam no meio rural e 61 (18,2%) no meio urbano. 

  O Censo também revelou que no Município havia 30 crianças na extrema 

pobreza na faixa de 0 a 3 anos e 8 na faixa de 4 a 5 anos. O grupo de 6 a 14 anos, por sua 

vez, totalizou 77 indivíduos na extrema pobreza, enquanto no grupo de 15 a 17 anos havia 

27 jovens nesta situação. Foram registrados 8 pessoas com mais de 65 anos na extrema 

pobreza. 

  Outro dado considerável é que 42,4% dos extremamente pobres do 

Município possuem pessoas de zero a 17 anos. 

  Observemos o quadro abaixo: 

  População em situação de extrema pobreza por faixa etária: 

                    Idade                Quantidade 

0 a 3  30 

4 a 5  8 

6 a 14  77 

15 a 17  27 

18 a 39  104 

40 a 59  81 

65 ou mais 8 



TOTAL 335 
  Dados Boletim MDS – Dados Municipais – Conforme Censo IBGE 2010. 

 

Com estes dados, podemos observar que, para garantir os mínimos sociais 

de muitas famílias, o Município precisa contribuir com as políticas sociais, desenvolvendo 

programas que venham de encontro com estas necessidades.  

  O público que será atendido por este programa, são famílias e indivíduos 

que se encontram em dificuldade momentânea para prover sua própria alimentação. 

Sabemos que a extrema pobreza gera um ciclo onde passa de uma geração para outra, 

perpetuando-se, se não forem trabalhados aspectos que as auxilie a superá-los. 

  Algumas famílias são de genitores que possuem baixa escolaridade, sendo 

analfabetos e com idade superior a 40 anos. Sabemos também que a inserção no mercado 

de trabalho demanda hoje qualificação profissional, e cada vez mais o emprego de 

tecnologias, e que muitas destas pessoas citadas, estão a margem deste contexto capitalista 

devido a idade laboral e habilidades exigidas. Assim sendo, enfrentarão dificuldade para 

aquisição desta qualificação e habilidade exigidas, por características individuais 

provenientes de sua história de vida marcada por privações sociais. 

  Portanto, é um trabalho progressivo, que com o desenvolvimento deste 

Programa possibilitará levantar as suas potencialidades e conseqüentemente planejar junto 

com as famílias a melhora nas condições de vida. 

            Considerando também que as relações parentais e conjugais, encontram-se 

desgastadas pelas circunstâncias e fatores que trazem em suas histórias de vida, faz-se 

necessário a execução de um programa que atenda também esta demanda sociofamiliar, 

além das necessidades alimentares, objetivando uma melhora no bem-estar biopsicossocial 

e incentivando a paternidade e maternidade responsável. 

  Consideramos também que as vivências diárias, obtidas através das nossas 

ações com as famílias atendidas em nosso Município e as necessidades levantadas com 

esta clientela, foram fundamentais para determinarmos as atividades a serem desenvolvidas 

no Programa “Promover Famílias”. 

  E, diante do observado, compreendemos a necessidade de uma política 

fundamentada na intersetorialidade, onde todos devem estar empenhados com a causa 

social. Em todos os aspectos da dimensão humana, é imprescindível o desenvolvimento de 

ações que visem o atendimento integral da família. É no contexto familiar que a formação 



e o desenvolvimento biopsicossocial de seus membros dependem da qualidade da vivência 

em que estão inseridos. 

   

 

 

Este Programa visa auxiliar a família com uma cesta básica de alimentação, além da 

participação da mesma em reuniões socioeducativas, participação dos membros crianças e 

adolescentes em oficinas do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo do CRAS, 

e participação dos membros jovens e adultos em cursos de capacitação profissional 

oferecidos gratuitamente pelo CRAS e outras instituições. Este programa vem para 

complementação às ações do PAIF – Serviço de Proteção e Atenção Integral à Família. 

  Portanto, trabalhar a família em sua integralidade, com as demais políticas 

setoriais, se faz necessário para minimizar as lacunas sociais, emocionais e econômicas 

destes indivíduos, na tentativa de proporcionar melhora nas relações familiares e sociais 

deste público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

04 – OBJETIVOS: 

 

 

04.1 – GERAIS: 

 

  - Promover aquisições sociais e materiais às famílias, bem como a interação 

familiar, oportunizando as mesmas que identifiquem seus papéis sociais e dentro do 

sistema familiar, fortalecendo o processo educativo e o desenvolvimento de projeto de 

vida, promovendo a autonomia, e o acesso a mudanças visando melhoria da qualidade de 

vida. 

   

 

 

04.2 – ESPECÍFICOS: 

 

- Orientar para a importância do exercício da cidadania enfatizando sobreEducação e  

Escola,Educação e Trabalho, Educação e Meio Ambiente; 

- Promover a interação familiar e fortalecer os laços familiares, proporcionando a 

redescoberta do seu valor para a superação de dificuldades; 

- Proporcionar orientações aos pais quanto a educação dos filhos; 

- Proporcionar espaço para que as famílias possam partilhar suas vivências e 

sentimentos, resgatando valores; 

- Identificar as causas mais comuns que levam ao alcoolismo, drogadicção, prostituição 

e a marginalidade, bem como suas conseqüências; 

- Conscientizar as famílias para que redescubram a força do diálogo e a importância da 

afetividade para o fortalecimento dos vínculos; 

- Discutir com as famílias sobre temas fundamentais para o desenvolvimento humano, 

profissional, econômico e social. 

- Orientar para a valorização da educação formal e prevenir a evasão escolar; 

- Prevenir a exploração do trabalho infantil. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

05 – PÚBLICO ALVO: 

 

- Famílias em situação de extrema pobreza, com renda per capita de até 70,00. 

 

- Famílias com renda per cápitaigual ou inferior a ½ salário mínimo Nacional que 

encontram-se em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, do precário ou 

nulo acesso aos serviços públicos, da fragilidade de vínculos de pertencimento e 

sociabilidade e risco social, em especial: 

- Famílias que atendem os critérios de elegibilidade dos programas de transferência de 

renda que ainda não foram contempladas (Programa Bolsa Família – BPC e outros). 

- Famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência de dificuldades vivenciadas por 

alguns de seus membros como desemprego, subemprego, vítimas de violência, alcoolismo, 

drogas, doença mental e/ou física, acamado, e outras situações de vulnerabilidade e risco 

social. 

- Pessoas com deficiência e/ou idosas que vivenciam situações de vulnerabilidade e risco 

social. 

 

 

06 – OPERACIONALIZAÇÃO/METODOLOGIA 

 

Este programa visa prestar atendimento aos mínimos sociais, as famílias em situação de 

vulnerabilidade e risco social, identificadas a partir da realização do cadastro no Centro de 

Referência da Assistência Social - CRAS e de visitas domiciliares, priorizando 

atendimento de famílias com membros idosos, crianças e adolescentes, gestantes e 

nutrizes, pessoas com deficiência, desempregados, pessoas em situação de extrema 

pobreza. 

           A demanda será identificada a partir da escuta realizada no CRAS por 

procura espontânea e por busca ativa através de visitas domiciliares, onde será realizado o 

cadastro, identificando as necessidades e prioridades a serem supridas. Estas necessidades 

poderão ser de acompanhamento, encaminhamento, inclusão em outros Programas 

desenvolvidos no Município.  

O atendimento será realizado em grupos de 20 (vinte) famílias, sendo um 

grupo por semana, uma vez ao mês, totalizando 60 (sessenta) famílias, cabendo a 



 

rotatividade dependendo da promoção social, após avaliação da equipe do trabalho social, 

através de entrevistas e visitas domiciliares sempre que se fizer necessário. 

  As atividades que serão desenvolvidas aos grupos de família serão palestras 

socioeducativas, dinâmicas e dramatizações, relatos de experiências, enfim atividades que 

proporcionem um aprendizado através de vivências. 

   

  Após a participação da família na reunião será fornecido uma cesta básica 

de alimentos a cada família participante do Programa que atendam os critérios de inclusão, 

a fim de complementar a dieta alimentar suprindo suas necessidades básicas. 

  O desligamento da família do Programa será realizado após relatório social 

do técnico do CRAS – Centro de Referencia de Assistência Social em acompanhamento da 

família, através de visita com entrevista e relatório para verificação da situação familiar, 

visando o cumprimento das metas e objetivos estabelecidos pelo Programa, bem como a 

superação da situação de vulnerabilidade e risco social. 

  A avaliação da família participante será a cada seis meses a contar da 

inclusão no Programa. Para os critérios de avalição, será considerada a participação da 

família nos encontros, devendo estes serem os responsáveis legais pela família, o 

cumprimento do horário estabelecido para o referido encontro, bem como a participação 

ativa nas atividades e ações a serem desenvolvidas, como oficinas e cursos 

profissionalizantes. 

  Quanto a formação dos grupos serão de 20 (vinte) famílias, sendo um grupo 

por semana, segunda, terceira e quarta semana de cada mês. As faltas serão permitidas 

somente por motivo justificado por doença, através de atestado médico, ou outro motivo de 

extrema relevância, inadiáveis por conta de agendamentos de outros atendimentos 

relacionados ao contexto familiar. Nestes casos, será dada a oportunidade para o encontro 

subsequente, durante o mês. 

                       A partir do momento que a família encontrar-se mais fortalecida e inclusa 

em Programas de transferência de renda e outros benefícios sociais, será desligada deste 

Programa, depois de passar por avaliação da equipe técnica.  

  A família poderá solicitar o afastamento do Programa a qualquer tempo em 

que julgar necessário, desde que não comprometa as aquisições materiais – alimentação – 



para a subsistência da família, principalmente tendo em sua composição crianças e 

adolescentes.  

 

 

  OS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO PARA ENTRADA NO PROGRAMA 

SEGUEM A RESPECTIVA ORDEM: 

1º - Famílias com renda per cápita igual ou inferior a ½ salário mínimo 

Nacional que encontram-se em situação de vulnerabilidade social.  

2º - Prioritariamente famílias com membros gestantes, crianças ou 

adolescentes, que se enquadram no critério acima citado.  

3º - Pessoas com deficiência, doente ou idosas que vivenciam situações de 

vulnerabilidade socieconômica. 

4º - Famílias cujos membros se encontram fora do mercado de trabalho e 

com pouca possibilidade de inserção 

 

  AS CONDICIONALIDADES DE PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA 

PROMOVER FAMÍLIAS SÃO: 

  - Participação nas reuniões, com cumprimento do horário programado. 

  - Participação dos pais e/ou responsáveis em reuniões escolares, das famílias 

com crianças e adolescentes em idade escolar. 

  - Participação das crianças e adolescentes em oficinas desenvolvidas pelo 

CRAS e outras Secretarias municipais. 

  - Participação dos pais e/ou responsáveis e dos jovens em cursos 

profissionalizantes oferecidos pelo CRAS, bem como inserção no mercado de trabalho.   

  Observação: a permanência das famílias no Programa é temporária, até que 

a família supere a situação de vulnerabilidade e risco social, num período máximo de 06 

meses, podendo haver flexibilidade conforme avaliado pela equipe de profissionais do 

CRAS.  

  



 

 

07 – RECURSOS HUMANOS / MATERIAIS / FÍSICOS / FINANCEIROS: 

 

07.1 – RECURSOS HUMANOS: 

 

  Assistente Social, Psicólogo que atuam no CRAS,Agentes Comunitários de 

Saúde e técnicos de demais Secretarias como Saúde, Educação, Agricultura, Esporte e 

Cultura. 

 

 

07.2 – RECURSOS MATERIAIS: 

 

  Material de sucata, recursos audiovisuais (televisão, vídeo, aparelho de som, 

Multimídia, computador.), material didático, (giz de cera, papel sulfite, tinta guache, 

pincel, etc.), Material para jogos (corda, bolas, almofadas, bambolês, balões, etc.). 

Formulário de entrevista e veículo. 

 

 

07.3 – RECURSOS FÍSICOS: 

 

  Espaço físico, sala de encontro com famílias no CRAS – Centro de 

Referencia de Assistência Social. 

 

 

07.4 RECURSOS FINANCEIROS: 

 

   

Discriminação Nº de 

Famílias 

Valor por  

Família 

Mensal 

Total 

Mensal 

     Total 

        Do 

    Projeto 

Gastos com aquisição de cestas 

Básicas (alimentação). 

 

60 

 

61,08 

 

3.664,80 

 

43.977,60 

 

 



 

08 – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES: 

 

 

PERÍODO 

 

ATIVIDADES 

 

OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janeiro a 

Dezembro 

2013 

- Oficinas pedagógicas para interação 

entre pais e filhos. Assuntos 

relacionados ao contexto das próprias 

famílias e que são relevantes para o 

momento. 

 

Proporcionar maior 

conhecimento sobre sua origem, 

importância da família na vida 

dos seres humanos e na sua 

formação, autoconhecimento, 

entrando em contato com seus 

desejos, limitações e 

potencialidades. 

- Vídeos temáticos: assuntos 

relacionados a cuidados da saúde pessoal 

e coletiva, política da boa vizinhança, 

função e papel da escola e da família, 

efeitos do uso de drogas e assuntos 

relacionados à sexualidade. 

Proporcionar o conhecimento e a 

informação sobre aspectos que 

envolvem saúde, educação, 

previdência, meio ambiente e 

cidadania. 

- Cursos de capacitação profissional, 

com vistas a ampliação da renda 

familiar. 

 

Inserção em cursos 

profissionalizantes a serem 

realizados no decorrer do 

exercício de acordo com aptidões 

dos participantes. 

Palestras: Noções sobre nutrição, 

higiene, controle de doenças, educação e 

cidadania. 

 

Oportunizar as famílias 

esclarecimentos, informações, 

aprendizado, melhorando a 

qualidade de vida das famílias. 

- Encontro de lazer e recreativos em 

datas comemorativas. 

Despertar a importância das 

amizades, das trocas afetivas, 

incentivando a participação 

comunitária. 

 

09 – AVALIAÇÃO: 

 

  A avaliação do projeto será realizada através de uma reunião semestral pela 

Equipe, juntamente com as 60 (sessenta) famílias participantes do projeto, onde serão 

discutidos os resultados e o planejamento das atividades a serem implementadas de acordo 

com a necessidade.       

LucivaneZamarchiZuleide Rovani de Bona 

                       Psicóloga                                          Secretaria de Assistência Social 

 


