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LEI N°° 173/2013.
Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de
Bela Vista do Piauí para o quadriênio 2014 - 2017
e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Bela Vista do Piauí, no uso das atribuições que lhe
confere a legislação, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1°. Fica instituído o Plano Plurianual do Município de Bela Vista do
Piauí, para o quadriênio 2014 -2017, em cumprimento ao disposto no art. 165,  1º, da
Constituição Federal, na forma dos anexos desta lei.
Parágrafo único – integram o Plano Plurianual os seguintes anexos:
I – Base Estratégica do Plano Plurianual;
II – Anexo II – Metas da Administração Municipal
III – Quadros Resumos das Aplicações por Ano
IV – Demonstrativo das Metas Físicas e Fiscais por Ações
V – Base de Cálculo
Art. 2º. O Plano Plurianual 2014-2017 organiza a atuação governamental em
Programa orientados para o alcance dos objetivos estratégicos definidos para o período do
plano.
Art. 3º. Os valores constantes dos Anexos desta Lei estão orçados a preços
correntes com projeção de inflação de até 4,5% ao ano e estimativa de crescimento de até 18%
de um exercício para o seguinte.
Art. 4º. Os programas e Ações deste Plano serão observados nas Leis de
Diretrizes Orçamentárias, nas Leis Orçamentárias Anuais e nas Leis que as modificam.
Art. 5º. O Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas físicas
estabelecidas a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício
de forma a assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas.
Art. 6º. As prioridades da Administração Municipal em cada exercício serão
expressas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e extraídas dos Anexos desta Lei.
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Art. 7º. O Plano Plurianual sofrera revisões e alterações, tendo em vista
ajustá-lo as diretrizes da política econômico-financeira nacional e ao contexto econômico e
social do estado e observado o seguinte:
I – No caso de novos investimentos, cuja execução ultrapasse um exercício
financeiro, mediante lei que autorize sua inclusão no Plano Plurianual;
II – no caso de alterações decorrentes da elaboração da proposta
orçamentária, mediante Lei Orçamentária referente a cada exercício, acompanhada de quadro
demonstrativo das modificações do Plano Plurianual.
Art. 8º - Os valores financeiros consignados a cada ação no Plano Plurianual
são estimativos e não se constituem em limites a programação das despesas expressas nas leis
orçamentárias e seus créditos adicionais.
Art. 9º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 10º. Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Bela Vista do Piauí, 29 de novembro de 2013.
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BELA VISTA DO PIAUÍ HOJE

1. Aspectos Geográficos e Territoriais
O Município de Bela Vista do Piauí tem uma extensão territorial de
312,36 Km². Estálocalizada na microrregião do Vale do Canindé. À distância em
relação a capital é de 434 km por rodovias de acesso.

Figura 1. Mapa de Localização do Município
2. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS
2.1- SISTEMA DEMOGRÁFICO
População Total: 3.778
População Urbana: 1.243
População Rural: 2.535
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Homens: 1.936
Mulheres: 1.842

ŝƐĐƌŝŵŝŶĂĕĆŽƉŽƌ&ĂŝǆĂ
ƚĄƌŝĂ
ĞϬĂϬϰĂŶŽƐ
ĞϬϱĂϬϵĂŶŽƐ
ĞϭϬĂϭϵĂŶŽƐ
ĞϮϬĂϮϵĂŶŽƐ
ĞϯϬĂϯϵĂŶŽƐ
ĞϰϬĂϰϵĂŶŽƐ
ĞϱϬĂϱϵĂŶŽƐ
ĞϲϬĂŶŽƐŽƵŵĂŝƐ
dKd>'Z>

EΣďƐŽůƵƚŽ
ϯϭϰ
ϯϳϯ
ϳϰϯ
ϲϮϵ
ϱϵϰ
ϱϬϰ
Ϯϱϯ
ϯϲϴ
ϯ͘ϳϳϴ

Tabela 1: Distribuição da população por faixa etária (fonte: IBGE - Censo Demográfico
2011)
3- INFRA – ESTRUTURA FÍSICA E SANEAMENTO
Um dado importante, referente à condição sanitária da população quanto a existência de
banheiro está mostrado na seguinte tabela:

y/^dE/E,/ZKKh
EǑ^K>hdK
^E/dZ/K
ŝƐƉƵŶŚĂŵ
ϭϮϭ
EĆŽĚŝƐƉƵŶŚĂŵ
ϮϮϳ
dKd>
ϯϰϴ
Tabela 5: Distribuição dos Domicílios Segundo a Existência de Banheiro ou Sanitário
(fonte - IBGE - Censo Demográfico 2011).
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ASPECTOS POLÍTICOS – ADMINISTRATIVOS

1. Aspectos Políticos – Administrativos
O município de Bela Vista do Piauí é regido pela Lei Estadual
N°4.680 de 26 de janeiro de 1994. O Poder Legislativo é exercido pela Câmara
Municipal que conta com 09 vereadores. O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito
Municipal, eleitopara mandato de 04 anos. Não há membros do Poder Judiciário no
município.
A estrutura administrativa organizacional do município está assim
definida:
I - Gabinete do Prefeito;
II - Secretaria Municipal de Finanças e Tesouraria;
III - Secretaria Municipal de Administração, Planejamento, Obras e Serviços Públicos;
IV - Secretaria Municipal de Educação;
V - Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e Turismo;
VI -Secretaria Municipal de Saúde, Saneamento Meio Ambiente, Habitação e
Urbanismo;
VII -Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania;
VIII - Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Transportes;
IX – Controladoria Geral do Município - CGM.
DA ADMINISTRAÇÃO INTERMEDIÁRIA:
I – Chefe da Junta de Serviço Militar;
II – Chefe de Gabinete do Prefeito Municipal;
III - Comissão Permanente de Licitação – CPL.
5

SAÚDE

5.1 INDICADORES EPIDEMIOLOGICOS DE MORTALIDADE
Ainda sobre a saúde pública, o Município apresenta os seguintes indicadores:

/ŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐƉŝĚĞŵŝŽůſŐŝĐŽƐĚĞ
DŽƌƚĂůŝĚĂĚĞ
EǑĚĞſďŝƚŽƐĚĞŵĞŶŽƌĞƐĚĞ
ϭĂŶŽ
EǑĚĞŶĂƐĐŝĚŽƐǀŝǀŽƐŶŽƚŝĨŝĐĂĚŽƐ
dĂǆĂĚĞDŽƌƚĂůŝĚĂĚĞ/ŶĨĂŶƚŝů
EǑĚĞſďŝƚŽƐĚĞŵƵůŚĞƌĞƐĞŵ
ŝĚĂĚĞĨĠƌƚŝůŶŽƚŝĨŝĐĂĚĂ
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ϭ
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ϭ
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ϭ

ϵϲϳ
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dĂǆĂĚĞDŽƌƚĂůŝĚĂĚĞDĂƚĞƌŶĂ

ϭ

ϵϲϳ

Tabela 6: Indicadores Epidemiológicos de mortalidade (fonte: DATASUS).
5.2 Pontos Fracos
Deficiência do sistema de informação em saúde.
Descontinuidade das atividades dos programas de saúde e falta de avaliação
sistemática dos custos/benefícios;
Pouca integração e articulação dos serviços nos diversos níveis de assistência à
saúde: promoção da saúde, prevenção, tratamento e reabilitação;
Inexistência de um sistema de referência e contra-referência no atendimento ao
cliente;
Falta de política de atenção ao adolescente que garanta a integralidade da
assistência e intersetorialidade das ações de promoção, prevenção e reabilitação
da saúde;
Aumento do número de adolescentes grávidas;
Recursos financeiros insuficientes na promoção de saúde bucal e falta de
integração na área de odontologia;
Ausência de política de combate à desnutrição;
Deficiência na política de saneamento básico (existência de esgoto a céu aberto,
falta de fossas sépticas em residências tanto na zona urbana quanto rural);
Deficiência na iluminação pública na zona urbana e rural;
Precariedade do aterro sanitário;
Grande quantidade de poluição sólida jogada nos terrenos baldios;
Falta ou inadequação de galerias e pavimentação de vias publicas;
Parte da população vivendo com precariedade na estrutura física das habitações,
evidenciando um déficit habitacional.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

No setor educacional o município possui uma estrutura compatível com o seu porte,
contando com os três níveis de ensino: educação infantil, ensino fundamental, ensino
médio e superior.
O ensino público no município é composto pelas redes estadual, municipal e
privada, conforme tabela abaixo:

EşǀĞŝƐĚĞŶƐŝŶŽ





DĂƚƌşĐƵůĂƐ
ϵϱ
ϵ

ƐƚĂďĞůĞĐŝŵĞŶƚŽƐ
h͘͘,ŝŐŝŶĂ
ůĞǆĂŶĚƌŝŶĂĚŽƐĂŶũŽƐ
h͘&ƌĂŶĐŝƐĐŽKĚŝůŽŶ
ĚĞ^ŽƵƐĂ

Pça. Vereador Raul Alcides dos Reis, 10 - CEP. 64.705-000
C.N.P.J: 01.612.558/0001-90 – Tel. (89) 3499-0096
E-mailpmbelavistadopiaui@portalappm.com.br
Bela Vista do Piauí – PI
6

35()(,785$081,&,3$/'(%(/$9,67$'23,$8ϻ
35()(,785$081,&,3$/'(%(/$9,67$'23,$8ϻ
"329281,'2081,&3,2'(6(192/9,'2"




WƌĠͲƐĐŽůĂͬ/ŶĨĂŶƚŝů


ϭϮ
ϴ
ϰ
ϰ








ŶƐŝŶŽ&ƵŶĚĂŵĞŶƚĂů

ϮϮϵ
ϯϭ
ϰϲ
ϭϴ
ϭϱ
ϭϰ
ϯϬϮ

ŶƐŝŶŽDĠĚŝŽ

Ϯϯϱ

ĚƵĐĂĕĆŽĚĞ:ŽǀĞŶƐĞĚƵůƚŽƐ

ϲϭ

dŽƚĂů




h͘͘DĂƌŝĂZŽĚƌŝŐƵĞƐ
ĚĂ^ŝůǀĂ
h͘͘,ĞƌŵŽŐĞĂŶŝĞů
ĚĞ^ŽƵƐĂ
h͘͘ZŽǌĞŶĚŽ
ZŽĚƌŝŐƵĞƐĚŽƐZĞŝƐ
h͘͘ďĚŝĂƐƉƌşŐŝŽĚŽƐ
^ĂŶƚŽƐ
h͘͘,ŝŐŝŶĂ
ůĞǆĂŶĚƌŝŶĂĚŽƐĂŶũŽƐ
h͘&ƌĂŶĐŝƐĐŽKĚŝůŽŶ
ĚĞ^ŽƵƐĂ
h͘͘DĂƌŝĂZŽĚƌŝŐƵĞƐ
ĚĂ^ŝůǀĂ
h͘͘,ĞƌŵŽŐĞĂŶŝĞů
ĚĞ^ŽƵƐĂ
h͘͘ZŽǌĞŶĚŽ
ZŽĚƌŝŐƵĞƐĚŽƐZĞŝƐ
h͘͘ďĚŝĂƐƉƌşŐŝŽĚŽƐ
^ĂŶƚŽƐ
h͘͘DƵŶŝĐŝƉĂů:ŽƐĠ
&ůŽƌġŶĐŝŽEĞƚŽ
h͘͘KůĞŐĄƌŝŽ
ƵƌĞůŝĂŶŽĚĞ^ŽƵƐĂ
h͘͘,ŝŐŝŶĂ
ůĞǆĂŶĚƌŝŶĂĚŽƐĂŶũŽƐͲ
;:Ϳ


FONTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2013

Os docentes que trabalham no município formam um total de 410, envolvidos na
educação de nível infantil, fundamental e médio, distribuídos como segue:

ĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ
&ĞĚĞƌĂů
ƐƚĂĚƵĂů

ŽĐĞŶƚĞƐ
ŶƐŝŶŽ
ŶƐŝŶŽ
/ŶĨĂŶƚŝů &ƵŶĚĂŵĞŶƚĂů





ŶƐŝŶŽ
DĠĚŝŽ

ϭϭ
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DƵŶŝĐŝƉĂů
WĂƌƚŝĐƵůĂƌ
dŽƚĂů

ϭϰ

ϭϰ

ϰϴ

ϰϴ



ϭϭ

FONTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2013

O município dispõe de uma Biblioteca Pública, localizada na AV.Valentim
Marques Barbosa, s/n, com acervo aproximado de 2.000 (dois mil) livros de assuntos
variados e outras publicações como revistas e jornais.
Em relação ao lazer e recreação o município possui 2 quadras de esporte na
Zona rural e 1 na sede e também 2 praças e 3 Clubes Recreativos na sede .
No dia
(emancipação política).

26 de Janeiro comemora-se o aniversário da cidade

O Município realiza anualmente a festa de Vaqueiros.
6.1 – Pontos Fracos
• Alta taxa de analfabetismo da população adulta;
• Persistência, no ensino fundamental, dos elevados índices de
evasão e reprovação escolar, da defasagem idade/série e da baixa qualidade do ensino;
• Insuficiência de vagas na educação infantil (creche e pré-escola)
para todas as crianças;
• Municipalização parcial do ensino fundamental;
• Atuação burocrática dos mecanismos de controle social sobre as
ações da escola;
• Limitado atendimento escolar na zona rural, nos níveis Infantil e
Médio;
• Ausência na área de educação de cursos profissionalizantes que
preparem os jovens para o mercado de trabalho, de acordo com a realidade local, e
ligado a uma política municipal de emprego e renda (hoje inexistente).
• Insuficiência de políticas educacionais que visem à inclusão de
crianças e jovens em situação de risco social e pessoal;
• Falta de um maior incentivo na área de educação de cursos
profissionalizantes que preparem os jovens para o mercado de trabalho;
• Falta de um trabalho mais especializado que fomente um
desenvolvimento cultural no município;
• Carência de programas e infraestrutura adequada para atividades
esportivas, além da falta de incentivo ao esporte e à Educação Física nas escolas.
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ASSISTÊNCIA SOCIAL

SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS

De acordo com a PNAS/2004 é função da assistência social, a proteção
social hierarquizada entre proteção básica e proteção especial, considerando a
diversidade e a complexidade de situações que configuram vulnerabilidades e
riscos sociais. As portas de entrada para o SUAS são: os Centros de
Referência de Assistência Social – CRAS, implantados em território de maior
vulnerabilidade social e os Centros de Referência Especializados da
Assistência Social – CREAS.
Por meio da proteção social básica e especial, a assistência social
integra serviços, programas e benefícios com o objetivo visando garantir a
segurança de acolhida; a segurança social de renda; a segurança do convívio
ou vivência familiar, comunitária e social; a segurança do desenvolvimento da
autonomia individual, familiar e social; a segurança de sobrevivência a riscos
circunstanciais. As ações desenvolvidas buscam articular a transferência de
renda com os serviços socioassistenciais.
Os serviços socioassistenciais ofertados sobre a gestão da Secretaria
Municipal de Assistência Social do município de Bela Vista do Piauí encontramse visualizados conforme a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais
(Resolução CNAS Nº 109, de 11 de novembro de 2009) por nível de proteção
em sua descrição, usuários, objetivos e unidade, ainda que, as referências
pactuadas e os atendimentos mencionados refiram-se às nomenclaturas
anterior à Resolução supracitada.
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
A Proteção Social Básica (PSB) tem por objetivo prevenir situações de
risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do
fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.
A Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, aprovada em
novembro de 2009, dispõe 03 tipos de serviços para a Proteção Social Básica:
Serviço de Proteção e Atenção Integral à Família – PAIF, Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos (para crianças de até 6 anos; para
crianças e adolescentes de 6 a 15 anos; para adolescentes de 15 a 17 anos e,
para idosos) e o Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas
com Deficiência e Idosas.
A Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Bela Vista
do Piauí oferta
quase todos os serviços elencados na Tipificação Nacional
como: o Serviço de Proteção e Atenção Integral à Família – PAIF, o Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos – para crianças e adolescentes de 0
a 06 anos, de 06 a 15 anos e adolescentes de 15 a 17 anos e para idosos, em
relação ao Serviço Social Básica no Domicilio para Pessoas com Deficiência e
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idosos o município realiza visitas domiciliares para atendimento,
acompanhamento e encaminhamento de acordo com as necessidades
apresentadas por esses usuários. Ressalta-se que através do Serviço de
Proteção e Atenção Integral à Família – PAIF o município realiza Grupo de
Fortalecimento de Vínculos através de ações socioeducativas junto à pessoas
com deficiência, com prioridade para os beneficiários do Beneficio de
Prestação Continuada – BPC e suas famílias, bem como realiza atividades
relacionadas ao Programa BPC na Escola. Oferta-se também Benefícios
Eventuais além da Gestão do Cadastro Único e Programa Bolsa Família.
Serviços Socioassistenciais de Proteção Social Básica, Benefícios e
Transferência de Renda ofertados pela SEMAS de Bela Vista do Piauí
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, BENEFICIOS E
TRANSFERÊNCIA DE RENDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Serviço de proteção e atenção integral à família – PAIF
Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças até 06
anos
Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e
adolescentes de 06 a 15 anos
Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para adolescentes e
jovens de 15 a 17 anos
Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para idosos (as)
Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com
Deficiência e Idosas
Programa Bolsa Família – PBF ( Índice de Gestão Descentralizada – IGD
Bolsa Família.
Benefícios Eventuais
7.1. Pontos Fracos

• Insuficiência dos programas sociais quanto à cobertura do
atendimento as famílias vulnerabilizadas;
• Insuficiência de Recursos humanos qualificados para execução da
Política de Assistência Social a nível municipal;
• Existência de apenas um CRAS no município, que embora seja de
pequeno porte, torna-se insuficiente devido a procura.;
• Grande número de famílias em situação de vulnerabilidade
econômica e social;
• Grande número de crianças negligenciadas, especialmente por
parte das famílias;
• Baixa incidência de violência urbana entre jovens e adolescentes;
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•
•
8

Alto índice de Gravidez na adolescência;
Deficiência nos serviços de assistência social na zona rural.

AGROPECUÁRIA E EXTRATIVISMO

O trabalho na agricultura é, ainda, rudimentar. A maior parte do cultivo é feita
manualmente e desprovido de qualquer tecnologia agrícola. Os equipamentos mais
usados são a enxada, a foice, o machado e alguns equipamentos agrícolas como trator,
este usado por poucos produtores e o arado a tração animal, não existindo nenhum
produtor usando agricultura totalmente mecanizada.
Segue alguns números da Agropecuária.

ŝƐĐƌŝŵŝŶĂĕĆŽ
&ĞŝũĆŽ
DĂŶĚŝŽĐĂ
DŝůŚŽ

YƵĂŶƚŝĚĂĚĞƉƌŽĚƵǌŝĚĂ
ƌĞĂĐŽůŚŝĚĂ;,Ϳ
;dͿ
ϭϯϳ
ϱϲϱ
ϲϭϮ
ϯϰ
ϭ͘ϭϭϵ
ϭ͘ϰϭϯ

Tabela 11: Lavouras Temporárias (Fonte: IBGE – Censo de Produção Agrícola
Municipal– 2011).
8.1 Pontos Fracos
• Fragilidade da agricultura no município, onde predomina a pequena
produção de subsistência com métodos tradicionais;
• Falta de incentivo financeiro e logístico das três esferas de governo
aos pequenos produtores da região.

BELA VISTA AMANHÃ
Nesta etapa identificamos os Macroobjetivos, Estratégias, Projetos e
Ações para Bela Vista no quadriênio 2014/2017. As propostas foram agrupadas
segundo os objetivos estabelecidos no cenário, devendo ser realizadas no interregno de
quatro anos. As ações e projetos não abrangem apenas a esfera do poder publico
municipal, podendo ser de responsabilidade de outros níveis de governo, do setor
privado, de instituições prestadoras de serviços à comunidade e associações
representativas, enfim, de todas as organizações atuantes no município.
LEGISLATIVO QUE QUEREMOS
01.01 – ATENDIMENTOS A AÇÃO LEGISLATIVA
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Macroobjetivos
O Poder Legislativo terá transparência e qualidade na fiscalização dos
recursos municipais, exigindo do Poder Executivo o
respeito aos princípios
constitucionais da eficiência, impessoalidade, publicidade, legalidade, moralidade
durante a sua gestão.
Estratégias
Criar meios para que a população tenha acesso as prestações de contas
mensais dos poderes executivo e legislativo e também sobre os relatórios resumidos da
execução orçamentária e gestão fiscal exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal;
Exigir as audiências públicas quadrimestral para prestação de contas
dos recursos recebidos e despesas realizadas do Poder Executivo;
Buscar através da Comissão de Constituição de Justiça e dos membros
desta Casa o comprometimento de expressar os anseios da População nas Leis
Municipais.
Projeto/Atividade
ANEXO I
ADMINISTRAÇÃO QUE QUEREMOS
04.01 - GESTÃO TRANSPARENTE e
04.02 – AÇÃO ADMINISTRATIVA
EFICAZES

E

FINANCEIRA

Macro objetivos
A gestão administrativa do gabinete do Prefeito e as Secretarias
Administrativa e Financeira terão transparência e qualidade no atendimento à população
respeitando os princípios constitucionais da eficiência, impessoalidade, publicidade,
legalidade, moralidade.
Estratégias
Criar meios para que a população tenha acesso aos relatórios
resumidos da execução orçamentária e gestão fiscal exigidos pela Lei de
Responsabilidade Fiscal;
Promover audiências públicas quadrimestalmente para prestação de
contas dos recursos recebidos e despesas realizadas;
Buscar junto aos órgãos federais e estaduais convênios a fim de
melhorar a qualidade de vida dos cidadãos do município;
Promover licitações públicas de acordo com a Lei 8.666/93;
04.01 -Projeto/Atividade
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ANEXO I
0601 – APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA
Macro objetivos
A População de Bela Vista se sentirá atendida quanto aos seus anseios
na Segurança Pública dentro do Município.
Estratégias
Parceria com a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí.
Projeto/Atividade
ANEXO I
09.01 – INATIVOS E PENSIONISTAS
Macro objetivos
Atender a uma situação excepcional no Município através de Lei
especifica.
Estratégias
Fazer mensalmente o pagamento.
Projeto/Atividade
ANEXO I
09.02 – ENCARGOS COM AS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP
Macro objetivos
Manter o Município em dias com as contribuições do PASEP
Estratégias
Fazer os pagamento em dias evitando assim multa e juros.
Projeto/Atividade
ANEXO I
INFRA – ESTRUTURA QUE QUEREMOS
15.01- INFRA-ESTRUTURA PARA TODOS
Macro objetivos
Garantir condições dignas de infra- estrutura urbana
Estratégias
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Buscar parceria com os governos Estadual e Federal na busca de
recursos para implementar a infra – estrutura urbana do Município
Projeto/Atividade
ANEXO I
1601 – MORAR MELHOR
Macro objetivos
Promover a população de Bela Vista do Piauí a oportunidade de
adquirir a segurança da Casa Própria.
Combater a doenças de chagas através da melhoria habitacional
Estratégias
Buscar parceria com os governos Estadual e Federal na obtenção de
recursos para a construção ou melhoria da casa própria.
Projeto/Atividade
ANEXO I
17.01 – VIDA MELHOR PARA TODOS
Macro objetivos
Favorecer a População o saneamento necessários para evitar doenças e
promover a Saúde da população.
Estratégias
Buscar parceria com os governos Estadual e Federal na obtenção de
recursos para a melhoria sanitária domiciliar e principalmente, a
melhoria sanitária do Município com aterro sanitário e saneamento
básico de ruas e avenidas.
Projeto/Atividade
ANEXO I
18.01 – AGUA PARA TODOS
Macro objetivos
Oferecer água limpa e de qualidade para promover a saúde da
População.
Estratégias
Buscar parceria com os governos Estadual e Federal na obtenção de
recursos para a Ampliação da Rede de Abastecimento d’água e com os
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recursos municipais manter a manutenção dos poços tubulares na ativa
e a inclusão de novos poços.
Projeto/Atividade
ANEXO I
24.02 – POSTAGEM COM CORRESPONDENCIAS OFICIAIS
Macro objetivos
Oferecer a população o prazer da comunicação através dos
CORREIOS.
Estratégias
Manter a parceria com os Correios.
Projeto/Atividade
ANEXO I
25.01 – AMPLIAÇÃO DA ENERGIA ELETRICA
Macro objetivos
Bela Vista terá sua população satisfeita e sua economia fortalecida
quanto atingir 100% de cobertura da Energia Elétrica na zona urbana do Município.
Estratégias
Buscar Parceria com o Governo Federal na obtenção de recursos .
Projeto/Atividade
ANEXO I
26.01 – CAMINHOS MELHORES
Macro objetivos
Bela Vista terá sua população satisfeita e sua economia fortalecida
quanto diminuir distancias com estradas de qualidade para trafegar e principalmente,
com sinalização de qualidade para evitar acidentes e preservar a vida.
Estratégias
Buscar Parcerias com os governos Estadual e Federal na obtenção de
recursos para a melhoria de estradas com Terraplanagem e passagem
Molhada, além de manter com recursos municipais a manutenção das
que se encontram em bom estado de conservação.
Ampliar o acesso das comunidades rurais aos serviços sociais
oferecidos pelos municípios;
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Projeto/Atividade
ANEXO I
9999 – RESERVA DE CONTIGÊNCIA
Projeto/Atividade
ANEXO I
AGRICULTURA QUE QUEREMOS
2001 – EMPREENDEDORISMO NO CAMPO
Macro objetivos
Bela Vista terá sua economia diversificada e fortalecida com base no
desenvolvimento rural e com empregos de qualidade para sua população.
Estratégias
Criar ambiência favorável para a competividade de pequenos
negócios, mediante ações articuladas de formação de recursos humanos e
empreendedorismo;
Buscar convênios federais e estaduais para evitar o êxodo rural e dar
qualidade de vida ao homem do campo.
Articular e disponibilizar para os produtores rurais e a população da
região os serviços necessários à atividade produtiva;
Melhorar os níveis socioeconômicos e educacionais dos trabalhadores
e produtores rurais;
Ampliar o acesso das comunidades rurais aos serviços sociais
oferecidos pelos municípios;
Propiciar assistência técnica e capacitação em especial nos segmentos
de apicultura e ovinocaprinocultura;
Projetos/Atividades
ANEXO I
EDUCAÇÃO QUE QUEREMOS
Macroobjetivos
Em Bela Vista do Piauí procurar-se-á a universalização do ingresso,
do sucesso e da permanência de todas as crianças e jovens na educação infantil, no
ensino fundamental e também no médio com parceria com o Governo do Estado.
Haverá oportunidades educacionais para toda a população jovem e
adulta, por meio de diferentes agências educativas, eliminando o analfabetismo;
Todos terão acesso ao lazer e o esporte estará desenvolvido nos
segmentos: escolar e comunitário.
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Estratégias
Universalizar a educação básica;
Oferecer oportunidades educacionais permanentes para toda a
população de jovens e adultos;
Fortalecer os mecanismos de controle social da educação;
Desenvolvimento de ações integradas entre educação, cultura, esporte
e lazer;
Incentivo ao esporte escolar;
Buscar parceria com os governos federal e estadual;
Garantir a oferta de vagas proporcional à demanda localizada no
ensino Infantil e fundamental;
Expandir os programas de correção de fluxo escolar, promovendo a
adequação entre a idade e a série cursada;
Dimensionar a oferta de vagas no ensino fundamental proporcional à
população egressa do ensino Infantil;
Criar mecanismos de inclusão efetiva dos portadores de necessidade
educacionais especiais;
Garantir o ingresso ou reingresso escolar a jovens e adultos que não
cursaram ou não concluíram o ensino regular na idade prevista;
Fortalecer os programas de alfabetização de jovens e adultos;
Projetos/Atividades
ANEXO I
ESPORTE E LAZER QUE QUEREMOS
2701- PROMOVER ESPORTE E LAZER DE QUALIDADE
Macroobjetivos
Oferecer a População o lazer através do esporte e a qualidade de vida
através da sua prática.
Estratégias
Promover a prática desportiva pelas escolas que não dispõe de espaço
adequado, em praças e quadras públicas, proporcionando a integração entre a escola e a
comunidade;
Promover jogos intercomunitários na zona urbana e rural para
incentivar a prática de esportes;
Projeto/Atividade
ANEXO I
CULTURA QUE QUEREMOS
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1301 – CULTURA E ARTE
Macroobjetivos
Bela Vista terá uma população com qualidade de vida com lazer nos
fins de semana e, principalmente, a preservação da cultura local.
Estratégias
Desenvolver as diversas manifestações artísticas nas comunidades
rurais, promovendo a preservação da cultura local;
Difusão do livro e da leitura.
Projeto/Atividade
ANEXO I
SAÚDE QUE QUEREMOS
1001 – SAÚDE PARA TODOS
Macroobjetivos
Bela vista terá uma população saudável.
Estratégias
Melhorar a resolutividade e qualidade das ações e serviços de saúde;
Desenvolver um programa de educação da população nos aspectos
referentes à saúde pública.
Reforçar as equipes de saúde nos postos de saúde da zona rural,
Reforçar o programa de incentivo ao aleitamento materno;
Implementar programa de suplementação alimentar;
Articular as ações promocionais preventivas e curativas;
Humanizar o atendimento, acolhimento, informação e orientação;
Reaparelhar e ampliar os postos de saúde;
Manutenção da Secretaria e Fundo Municipal de Saúde.
Assegurar o acesso progressivo de todas as famílias beneficiadas com
o PAB (Programa de Atenção Básica);
Universalizar o planejamento familiar na prevenção do câncer
ginecológico;
Melhorar o PSF – Programa Saúde da Família;
Adquirir veículo para deslocamento das equipes do PSF em todo o
município;
Informatizar o posto de saúde da sede do município, criando banco de
dados a fim de auxiliar as equipes do PSF.
Promover programas de educação em saúde bucal para os
adolescentes, gestantes, idosos e bêbes;
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Aumentar o número de equipes da saúde bucal;
Aparelhar e aperfeiçoar o atendimento odontológico no município;
Criar a prática de bochechos com flúor nas escolas;
Melhorar o espaço físico destinado ao atendimento odontológico.
Articular as práticas de vigilância epidemiológica, sanitária e
ambiental;
Realizar estudos epidemiológicos para melhorar a qualidade dos dados
estatísticos;
Promover a educação e saúde junto à comunidade priorizando os
grupos de riscos;
Produção de material de informação, educação e comunicação na
promoção de saúde e prevenção das doenças;
Aquisição de bombas de borrifação
Ampliar o acesso de todas as famílias beneficiadas com o programa
farmácia básica;
Aumentar a diversificação dos medicamentos ofertados pela farmácia
básica.
Valorização dos Agentes Comunitários;
Projetos/Atividade
ANEXO I
ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE QUEREMOS
08.01 – ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ
CARACTERIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA : SERVIÇOS,
BENEFICIOS E TRANSFERÊNCIA DE RENDA
1. Serviço de Atendimento e Proteção Integral à Família – PAIF
Descrição
Serviço baseado no respeito à heterogeneidade dos
arranjos familiares, aos valores, crenças e identidades das
famílias. Realiza ações com famílias que possuem pessoas
que precisam de acolhimento e atendimento visando sua
promoção social, com foco na troca de informações de
forma à atuar na área preventiva, evitando que as famílias
tenham seus direitos violados, bem como fortalecer os
vínculos familiares e contribuir para o processo de
autonomia e emancipação social das famílias ,com foco na
matricialidade sociofamiliar a fim de promover espaços para
troca de experiências, expressão de dificuldades e
reconhecimento de possibilidades. Prevê o desenvolvimento
de potencialidades e aquisições das famílias e o
fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, por
meio de ações de caráter preventivo, protetivo e proativo.

Pça. Vereador Raul Alcides dos Reis, 10 - CEP. 64.705-000
C.N.P.J: 01.612.558/0001-90 – Tel. (89) 3499-0096
E-mailpmbelavistadopiaui@portalappm.com.br
Bela Vista do Piauí – PI
19

35()(,785$081,&,3$/'(%(/$9,67$'23,$8ϻ
35()(,785$081,&,3$/'(%(/$9,67$'23,$8ϻ
"329281,'2081,&3,2'(6(192/9,'2"

Usuários

Objetivos

Unidade

Estratégia privilegiada para oferta de serviços a
beneficiários de transferência de renda. Os Centros de
Referência da Assistência Social (CRAS), mais conhecidos
como "Casas da Família" são espaços físicos localizados
estrategicamente em áreas vulneráveis. O CRAS presta
atendimento socioassistencial, articula os serviços
disponíveis em cada localidade, potencializando a rede de
proteção social básica.
Famílias em situação de vulnerabilidade social decorrente
da pobreza, do precário ou nulo acesso aos serviços
públicos, da fragilização de vínculos de pertencimento e
sociabilidade
e/ou
qualquer
outra
situação
de
vulnerabilidade e risco social residentes nos territórios de
abrangência dos CRAS, em especial:
- Famílias beneficiárias de programas de transferência de
renda e benefícios assistenciais;
- Famílias que atendem os critérios de elegibilidade a tais
programas ou benefícios, mas que ainda não foram
contemplados;
- Famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência
de dificuldades vivenciadas por algum de seus membros.
Fortalecer a função protetiva da família, contribuindo na
melhoria da sua qualidade de vida;
- Prevenir a ruptura dos vínculos familiares e comunitários,
possibilitando a superação de situações de fragilidade social
vivenciadas;
- Promover aquisições sociais e materiais às famílias,
potencializando o protagonismo e a autonomia das famílias
e comunidades;
- Promover acessos a benefícios, programas de
transferência de renda e serviços socioassistenciais,
contribuindo para a inserção das famílias na rede de
proteção social de assistência social;
- Promover acesso aos demais serviços setoriais,
contribuindo para o usufruto de direitos;
- Apoiar famílias que possuem dentre seus membros
indivíduos que necessitam de cuidados, por meio da
promoção de espaços coletivos de escuta e troca de
vivências familiares.
Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)

2.500
famílias referenciadas , com capacidade de
Meta
Referenciada
atendimento de 500 famílias ano
2. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças
de 0 a 06 anos
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Descrição

Usuários

Objetivos

Unidade
Referência
Meta
Referenciada

Tem por foco o desenvolvimento de atividades com
crianças, familiares e comunidade, para fortalecer vínculos e
prevenir ocorrência de situações de exclusão social e de
risco em especial a violência doméstica e o trabalho infantil .
Busca desenvolver a socialização centrada nas brincadeiras
de modo a garantir a segurança de acolhida e o convívio
familiar e comunitário.
Crianças de 0 a 06 anos e famílias, em especial:
- Com deficiência com prioridade para as beneficiárias do
BPC;;
- Provenientes de famílias beneficiárias de programas de
transferência de renda.
-Encaminhadas pelos Serviços de Proteção Social Especial:
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI,
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à
Famílias e Indivíduos.
- Residentes em territórios com ausência ou precariedade
na oferta dos serviços e oportunidades de convício familiar e
comunitário;
- .Que vivenciam situações de fragilização de vínculos.
- Reconhecer a condição peculiar de dependência , de
desenvolvimento dessa faixa etária.
-Possibilitar espaços de expressão, interação e proteção
social.
-Estabelecer momentos de discussões reflexivas, com
atividades direcionadas ao fortalecimento de vínculos e
orientações sobre o cuidados com a criança pequena, bem
como troca de informações acerca dos direitos da pessoa
com deficiência, potenciais das crianças, importância e
possibilidades de ações inclusivas.
- Possibilitar meios para que as famílias expressem suas
dificuldades e problemas enfrentados de modo a construir
conjuntamente soluções e alternativas para as situações
apresentadas.
de Centro de Referência da Assistência Social - CRAS
De acordo com a pactuarão do reordenamento do Serviço
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV
definida pela Ministério de Desenvolvimento Social e
Combate a Fome - MDS *

*Ressalta-se que o Reordenamento unificou o cofinanciamento dos
serviços ofertados para as faixas etárias de até 06 anos, 06 a 15 anos , 15
a 17 anos e idosos , apresentando uma capacidade de atendimento no
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município de Bela Vista do Piauí de 180 usuários das faixas etárias
tipificadas, flexibilizando a oferta de acordo com as necessidades
demandadas no município.
3. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e
adolescentes de 06 a 15 anos
Descrição
- Tem por foco a constituição de espaços de convivência,
formação para participação e cidadania, desenvolvimento do
protagonismo e da autonomia das crianças e adolescentes,
a partir dos interesses , demandadas e potencialidades
dessa faixa etária.
Usuários
- Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos ,em especial:
- Com deficiência, com prioridade para as beneficiárias do
BPC;
- Provenientes de famílias beneficiárias de programas de
transferência de renda.
-Encaminhadas pelos Serviços de Proteção Social Especial:
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI,
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à
Famílias e Indivíduos.
- Provenientes de família com precário acesso à renda e a
serviços públicos e com dificuldades para se manter.
Objetivos
- Possibilitar espaços que contribuam para momentos de
expressão, interação , aprendizagem , sociabilidade e
proteção social , através de experiência lúdicas, culturais e
esportivas.
- Realizar atividades que propiciem experiência
favorecedoras do desenvolvimento de sociabilidades e na
prevenção de situações de risco social.
Unidade
de Centro de Referência da Assistência Social - CRAS
Referência
De acordo com a pactuarão do reordenamento do Serviço
*Meta
Referenciada
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV
definida pela Ministério de Desenvolvimento Social e
Combate a Fome - MDS *
4. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e
adolescentes de 15 a 17 anos
Descrição
- Tem por foco o fortalecimento da convivência familiar e
comunitária, contribuindo para o retorno ou permanência
dos adolescentes e jovens na escola, por meio do
desenvolvimento de atividades que estimulem a convivência
social , a participação cidadã e uma formação geral para o
mundo do trabalho.
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Usuários

Objetivos

Unidade
Referência

- Adolescentes de 15 a 17 anos ,em especial:
- Com deficiência, com prioridade para os beneficiárias do
BPC;
- Provenientes de famílias beneficiárias de programas de
transferência de renda.
-Jovens fora da escola;
-Egressos de medidas socioeducativas, de internação ou
em cumprimento de outras medidas socioeducativas em
meio aberto conforme o Estatuto da Criança e do
Adolescente - ECA.
- Em cumprimento ou egressos de medidas de proteção
conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA.
- Provenientes do Programa de Erradicação do Trabalho
Infantil – PETI ou egressos ou vinculados a programas de
combate a violência e ao abuso e a exploração sexual.
- Contribuir para a construção de novos conhecimentos e
formação de atitudes e valores que reflitam no
desenvolvimento integral dos jovens.
-Desenvolver habilidades como: a capacidade comunicativa,
inclusão digital
, despertando –o para a escolha
profissional.
Complementar as ações da família, escola e comunidade na
proteção e desenvolvimento de crianças e adolescentes e
no fortalecimento dos vínculos familiares e sociais;
- Criar condições para a inserção, reinserção e permanência
do jovem no sistema educacional;
- Assegurar espaços de referência para o convívio grupal,
comunitário e social e o desenvolvimento de relações de
afetividade, solidariedade e respeito mútuo;
- Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico
e cultural dos jovens, bem como estimular o
desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e
propiciar sua formação cidadã;
- Propiciar vivências para o alcance de autonomia e
protagonismo social;
- Estimular a participação na vida pública do território e
desenvolver competências para a compreensão crítica da
realidade social e do mundo contemporâneo;
- Possibilitar o reconhecimento do trabalho e da educação
como direito de cidadania e desenvolver conhecimentos
sobre o mundo do trabalho e competências específicas
básicas.
de Centro de Referência da Assistência Social - CRAS
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Meta
Referenciada

De acordo com a pactuarão do reordenamento do Serviço
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV
definida pela Ministério de Desenvolvimento Social e
Combate a Fome - MDS *

5. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para Idosos (as)
Descrição
O serviço prevê o desenvolvimento de atividades que
contribuam no processo de envelhecimento saudável, no
desenvolvimento da autonomia e de sociabilidades, no
fortalecimento dos vínculos familiares e do convívio
comunitário e na prevenção de situações de risco social. A
intervenção social deve estar pautada nas 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. Devem incluir
vivências que valorizam suas experiências e que estimulem
e potencialize a condição de escolher e decidir.
Usuários
-Idosos (as) com idade igual ou superior a 60 anos, em
situação de vulnerabilidade social, em especial:
- Idosos beneficiários do Benefício de Prestação
Continuada;
- Idosos de famílias beneficiárias de programas de
transferência de renda;
- Idosos com vivências de isolamento por ausência de
acesso a serviços e oportunidades de convívio familiar e
comunitário e cujas necessidades, interesses e
disponibilidade indiquem a inclusão no serviço.
Objetivos
-Contribuir para um processo de envelhecimento ativo,
saudável e autônomo;
- Assegurar espaço de encontro para os (as) idosos (as) e
encontros intergeracionais de modo a promover a sua
convivência familiar e comunitária;
- Detectar necessidades e motivações e desenvolver
potencialidades e capacidades para novos projetos de vida;
- Propiciar vivências que valorizam as experiências e que
estimulem e potencializem a condição de escolher e decidir,
contribuindo para o desenvolvimento da autonomia e
protagonismo social dos usuários.
Unidade
de Centro de Referência da Assistência Social - CRAS
Referência
De acordo com a pactuarão do reordenamento do Serviço
Meta
Referenciada
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV
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definida pela Ministério de Desenvolvimento Social e
Combate a Fome - MDS *
6. Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com
Deficiência eIdosas *
Descrição
O serviço tem por finalidade a prevenção de agravos que
possam provocar o rompimento de vínculos familiares e
sociais dos usuários. Visa a garantia de direitos, o
desenvolvimento de mecanismos para a inclusão social, a
equiparação de oportunidades e 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. O serviço deve
contribuir 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, trabalho, saúde, transporte especial e programas
de desenvolvimento de acessibilidade, serviços setoriais e
de defesa de direitos e programas especializados de
habilitação e reabilitação. Desenvolve ações extensivas aos
familiares,
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.
-Pessoas com deficiência e/ou pessoas idosas que
Usuários
vivenciam situação de vulnerabilidade social pela fragilização
de vínculos familiares e sociais e/ou pela ausência de
acesso a possibilidades de inserção, habilitação social e
comunitária, em especial:
- Beneficiários do Benefício de Prestação Continuada;
- Membros de famílias beneficiárias de programas de
transferência de renda.
-.Prevenir agravos que possam desencadear rompimento de
Objetivos
vínculos familiares e sociais;
- Prevenir confinamento de idosos e/ou pessoas com
deficiência;
- Identificar situações de dependência;
- Colaborar com redes inclusivas no território;
- Prevenir o abrigamento institucional de pessoas com
deficiência e/ou pessoas idosas com vistas a promover a sua
inclusão social;
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Descrição

Usuários

Objetivos

- Sensibilizar grupos comunitários sobre direitos e
necessidades de inclusão de pessoas com deficiência e
pessoas idosas buscando a desconstrução de mitos e
preconceitos;
- Desenvolver estratégias para estimular e potencializar
recursos das pessoas com deficiência e pessoas idosas, de
suas famílias e da comunidade no processo de habilitação,
reabilitação e inclusão social;
- Oferecer possibilidades de desenvolvimento de habilidades
e potencialidades, a defesa de direitos e o estímulo a
participação cidadã;
- Incluir usuários (as) e familiares no sistema de proteção
social e serviços públicos, conforme necessidades,
inclusive pela indicação de acesso a benefícios e programas
de transferência de renda;
- Contribuir para resgatar e preservar a integridade e a
melhoria de qualidade de vida dos (as) usuários (as);
- Contribuir para a construção de contextos inclusivos.
7. Programa Bolsa Família
É uma ação de transferência direta de renda com
condicionalidades. Pauta-se na articulação de três
dimensões essenciais à superação da fome e da pobreza:
ĺ Promoção do alívio imediato da pobreza, por meio da
transferência direta de renda à família;
ĺ Reforço ao exercício de direitos sociais básicos nas áreas
de Saúde e Educação, por meio do cumprimento das
condicionalidades, o que contribui para que as famílias
consigam romper o ciclo da pobreza entre gerações;
ĺ Coordenação de ações complementares, que têm por
objetivo o desenvolvimento de capacidades das famílias
beneficiárias, de modo que consigam superar a situação de
vulnerabilidade e pobreza.
Famílias em situação de pobreza (com renda mensal por
pessoa de R$ 70 a R$ 140) e extrema pobreza (com renda
mensal por pessoa de até R$ 70)
Assegurar o direito humano à alimentação adequada,
promovendo a segurança alimentar e nutricional e
contribuindo para a erradicação da extrema pobreza e para a
conquista da cidadania pela parcela da população mais
vulnerável à fome.

Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família
Objetivos
Apoiar e fortalecer a gestão do Programa Bolsa Família em
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Descrição
Usuários

Objetivos

relação a atualização cadastral ,o acompanhamento das
condicionalidades da saúde, educação e assistência social
e execução de programas complementares visando o
fortalecimento e promoção social das famílias beneficiárias
do Programa.
7. Benefícios Eventuais
Beneficio não contributivo de proteção social básica de
caráter suplementar e temporário que integra organicamente
as garantias do Sistema Único de Assistência Social - SUAS
Cidadãos e famílias com impossibilidade de arcar por conta
própria com o enfrentamento de contingências sociais, cuja
ocorrência provoca riscos e fragiliza a manutenção do
indivíduo, a unidade da família e a sobrevivência de seus
membros , com prioridade para: crianças, famílias, idosos,
pessoas com deficiência, gestante , nutriz e nos casos de
calamidade pública.
Garantir os benefícios nas formas prescritas pelo Sistema
Único de Assistência Social – SUAS:
Benefício eventual, na forma de auxílio-natalidade:
constitui-se em uma prestação temporária, não contributiva
da assistência social, em pecúnia ou em bens de consumo,
para reduzir vulnerabilidade provocada por nascimento de
membro da família.
Benefício eventual, na forma de auxílio-funeral: constituise em uma prestação temporária, não contributiva da
assistência social, em pecúnia, por uma única parcela, ou
em bens de consumo, para reduzir vulnerabilidade
provocada por morte de membro da família.
-Vulnerabilidade Temporária, para o enfrentamento de
situações de riscos, perdas e danos à integridade da pessoa
e/ou de sua família.
- E demais benefícios previstos no Art. 22 da Lei Orgânica
da Assistência Social.- LOAS.

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, BENEFÍCIOS E TRANSFERÊNCIAS DE
RENDA

01
02

PRIORIDADES E METAS
Possibilitar o acesso aos serviços de Proteção Social Básica, oferecidos
nos CRAS para famílias e indivíduos em situação de risco e
vulnerabilidade social
Promover a qualidade na gestão do CADÙNICO, PBF e de suas ações
complementares
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03
04
05
06
07
08

Ofertar a crianças, adolescentes e idosos Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos - SCFV atingindo o percentual de 50% de
inclusão do público prioritário no SCFV
Implantar ações de capacitação profissional que possibilitem a geração
de trabalho e renda, buscando a promoção social, a cidadania, a
capacidade produtiva e a autonomia dos trabalhadores e famílias.
Implantar hortas comunitárias na comunidade de modo a ampliação de
renda e melhoria dos hábitos alimentares das famílias em parceria com
o Ministério do Trabalho, Banco do Nordeste, dentre outros.
Elaborar anualmente o Plano de Execução Financeira dos recursos do
IGD Bolsa Família
Acompanhar 25% dos beneficiários e suas famílias mantidas no BPC
Estimular a formação de associações, cooperativas e Arranjos
Produtivos Locais e Sustentáveis com usuários inseridos nas ações
complementares de qualificação profissional e geração de renda

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
A Proteção Social Especial oferecem serviços às famílias e indivíduos
com seus direitos violados cujos vínculos, familiar e comunitário, não foram
rompidos. Neste sentido, requer maior estruturação técnico-operacional e
atenção especializada e mais individualizada e/ou de acompanhamento
sistemático e monitorado.
Pela Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, aprovada em
novembro de 2009, são 09 os tipos de serviços de Proteção Social Especial.
Os de Média Complexidade são: Serviço de Proteção e Atendimento
Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI; Serviço Especializado em
Abordagem Social; Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua;
Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida
Socioeducativa de Liberdade Assistida - LA, e de Prestação de Serviços à
Comunidade – PSC e, Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com
Deficiência, Idosos (as) e suas Famílias. Quanto aos serviços de Alta
Complexidade são 04: Serviço de Acolhimento Institucional (para crianças e
adolescentes; para adultos e famílias; para mulheres em situação de violência;
para jovens e adultos com deficiência; para idosos (as); Serviço de
Acolhimento em República; Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora;
Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de
Emergências.
Proteção Social Especial de Média Complexidade
Na Proteção Social Especial de Média Complexidade, o município de
Bela Vista do Piauí , através da Secretaria Municipal de Assistência Social

Pça. Vereador Raul Alcides dos Reis, 10 - CEP. 64.705-000
C.N.P.J: 01.612.558/0001-90 – Tel. (89) 3499-0096
E-mailpmbelavistadopiaui@portalappm.com.br
Bela Vista do Piauí – PI
28

35()(,785$081,&,3$/'(%(/$9,67$'23,$8ϻ
35()(,785$081,&,3$/'(%(/$9,67$'23,$8ϻ
"329281,'2081,&3,2'(6(192/9,'2"

pretende implantar na sua estrutura formal a Coordenação da Proteção Social
Especial.
Com o reordenamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil co-financiado pelo
Piso de Proteção Especial de Média Complexidade – PVMC – PETI passa a
ser unificado e ofertado através de faixas etárias.
Diante do referido reordenamento o Programa de Erradicação do
Trabalho Infantil – PETI passa a ser cofinanciado para os municípios que
apresentam alta incidência de trabalho infantil de acordo com os dados oficias
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas - IBGE , conforme Resolução
do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome – MDS e
Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS nº 08 de 18 de abril de 2013
que dispõe sobre as ações estratégicas do Programa de Erradicação do
Trabalho Infantil – PETI , são considerados de alta incidência de trabalho
infantil para serem cofinanciados os municípios que apresentarem mais de
1.000 (mil) casos de trabalho infantil identificados no Censo do IBGE – 2010 ,
ou crescimento de 200 (duzentos) casos de trabalho infantil entre os censos de
2000 e 2010, e no exercício de 2014 mais de 500 ( quinhentos) casos de
trabalho infantil identificados . Nesse sentido o município de Bela Vista do
Piauí, atualmente não apresenta , perfil que o enquadre para o cofinanciamento
do referido Programa.
O Centro de Referência Especializado da Assistência Social – CREAS é
uma equipamento público de referência da proteção social especial de média
complexidade
que executa o Serviço de Proteção e Atendimento
Especializado à Famílias e Indivíduos - PAEFI que oferta apoio , orientação e
acompanhamento especializado a famílias e indivíduos em situação de ameaça
ou violação de direitos , tais como: trabalho infantil, violência ( física,
psicológica e negligência , abuso e/ou exploração sexual), discriminação em
decorrência da orientação sexual, raça/etnia e outras formas de violação de
direitos decorrentes de discriminações ou submissões,dentre outros. Ressaltase que o município é de pequeno porte I , entretanto apresenta situações que
requerem atendimentos especializados da proteção social especial, dessa
forma a implantação de uma Centro de Referência Especializado da
Assistência Social – CREAS regionalizado possibilitará um apoio para a
equipe da Proteção Social Básica encaminhar os casos que necessitam desse
tipo de atendimento e acompanhamento possibilitando a universalização do
acesso a segurança que proteja às famílias e indivíduos em casos de
situações de risco pessoal e social.

GESTÃO E CONTROLE SOCIAL
01
02

OBJETIVOS
Promover a eficiência na infra-estrutura, na gestão da SMAS e unidades
de proteção social
Aprimorar a gestão e planejamento da Política Municipal de Assistência
Social
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03
04
05

01
02

03
04
05

06

07

08

Promover a eficiência da gestão de Recursos Humanos na efetivação
da Política Municipal de Assistência Social;
Efetivar e fortalecer o exercício do controle social na Política Municipal
de Assistência Social
Implementar ações do Conselho Tutelar, bem como promover o
processo de capacitação dos conselheiros tutelares e apoiar o
deslocamento para capacitações estaduais e regionais.
PRIORIDADES E METAS
Adquirir prédios próprios para o funcionamento da Secretaria Municipal
de Assistência Social e Centro de Referência da Assistência Social –
CRAS em parceria com as três esferas de governo.
Estruturação da Secretaria Municipal de Assistência Social com
formalização das área essenciais constituídas como subdivisões
administrativas : Proteção Social Básica, Proteção Social Especial e
Gestão do SUAS com competência de Vigilância Sociossistencial
Criar 01 Sistema de Informações Gerenciais e Vigilância Social
Promover cursos, palestras e capacitação.com o corpo técnico e
servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social e apoiar o
deslocamento para capacitações estaduais e regionais.
Promover cursos, palestras e capacitação permanente com os
Conselheiros da Assistência Social e dos Direitos da Criança e do
Adolescente e apoiar o deslocamento para capacitações estaduais e
regionais.
Realizar de 2 em 2 anos a Conferências Municipal de Assistência Social
, dos Direitos da Criança e do Adolescente e demais Conferências
relacionadas aos usuários da Política de Assistência Social
,
objetivando avaliar e propor diretrizes para o aperfeiçoamento do
Sistema Único da Assistência Social – SUAS e da Política de
Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme
orientações do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS e do
Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente –
CONANDA e demais segmentos
Adequar a estrutura física das unidades próprias de proteção social
básica, garantindo o atendimento às necessidades das diversas faixas
etárias da população usuária e a acessibilidade às pessoas com
deficiência, atendendo o disposto na Lei Nº 10.098, de 19 de Dezembro
de 2000 que estabelece normas gerais e critérios básicos para a
promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou com
mobilidade reduzida; regulamentada pelo Decreto Nº 5.296 de 02 de
Dezembro de 2004.
PRIORIDADES E METAS
Desprecarização dos vínculos trabalhistas das equipes que atuam nos
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serviços socioassistenciais e na gestão do SUAS. Efetivar o quadro de
pessoal da SEMAS, através de concurso público, para suprir as
carências identificadas de acordo com redimensionamento dos serviços
e as orientações da NOB-RH
09
Adequação da legislação municipal à Legislação do SUAS
10
Criar novos espaços de articulação, reflexão, formação e
implementação de ações voltadas para a temática da Política de
Assistência Social com organizações da sociedade civil e usuários
12
Equipar o Conselho Municipal de Assistência Social
13
Implantação de Equipe Volante de modo a garantir a ampliação do
atendimento às famílias da zona rural do município.
14
Implementar a gestão do Sistema único da Assistência Social através
de estratégias que visem o aprimoramento da gestão descentralizada
dos serviços,programas,projetos e benefícios de assistência social,
através dos Recursos do IGD –SUAS.
PRIORIDADES E METAS
15
Encaminhar e orientar às pessoas com deficiência e idosos a partir de
65 anos para o recebimento do Benefício de Prestação ContinuadaBPC, bem como atuar na inserção e acompanhamento dos beneficiários
do BPC nos serviços de proteção social básica.
16
Promover a elevação da qualidade de vida e dignidade das pessoas
com deficiência beneficiárias do BPC, preferencialmente de 0 a 18 anos
de idade, garantindo-lhes acesso e permanência na escola, por meio de
ações articuladas na área de saúde, educação, assistência social e
direitos humanos através do Programa BPC na Escola
Projetos/Atividades
ANEXO I
FONTE DE RECURSO
001-Tesouro
002-Transferências e Convênios Estaduais - Vinculados
003-Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa - vinculados
004-Recurso Próprios da Administração Indireta
005-Transferências e Convênios Federais Vinculados
006-Outras Fontes de Recursos
007-Operação de Crédito
008 – EDUCAÇÃO - FNDE
009- FUNDEB
010 – SAÚDE - MDS
011 - RPPS
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