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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Qnt(s). AÇÃO 

PROGRAMADA 

META 

2006 

UNIDADE 
DE 

MEDIDA 
1.  

 

PARCERIAS: 

• Financiar os programas sociais, aprovados pelo 

CMAS, que compõe a Política Municipal de 

Assistência Social. 

 

 Ampliar o atendimento, através der recursos oriundos do Governo 

Federal: 

- Assistência a 1000 crianças em Creches; 

- Atendimento a 200 crianças e/ou adolescente em sistema de 

abrigo. 

- Assistência a 350 portadores de deficiência. 

- Assistência a 1000 idosos em sistema de casa lar, casas de 

acolhidas e centro de convivência. 

 

Convênios 

2.  CRIANÇA E ADOLESCENTES: 

• Erradicar o trabalho infantil nas atividades 

perigosas, insalubres e penosas ou degradantes, 

promovendo acesso e permanência na escola de 

crianças e adolescentes de 7 a 14 anos. 

• Manter  o programa de combate a Exploração 

sexual de crianças e jovens 

• Manter a rede informatizada sobre crianças e 

adolescentes em situação de rua. 

• Qualificar em artes cênicas crianças e 

 

 Ampliar o atendimento para 1200(mil e duzentas) crianças e seus 

familiares. 

 

 

 Atendimento a 300 crianças e adolescentes 

 

      Garantir o fluxo de informações na rede de proteção a criança e adolescente 

 

 Implantar o projeto ”Nós da Baixada”: para  crianças, adolescentes e 

jovens atendidos nos programas da SEMPS e das comunidades. 

 

Famílias 

 

Apoio 

psicossocial 

 

Rede 

informatiza-

da 

Curso de 

Arte 
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adolescentes e professores da Rede Municipal de 

Ensino de Nova Iguaçu. 

• Divulgar os direitos e deveres das crianças e 

adolescentes contidos no ECA. 

 

 

 

 

Desenvolver uma política municipal para 

abrigos municipais. 

 

 

 

Criar uma estratégia para o atendimento de 

crianças e adolescentes em situações 

emergenciais. 

 

Dinamizar os procedimentos do sistema de 

garantia de direitos da criança e do adolescente 

 

Assegurar programas especiais de tratamento a 

crianças e adolescentes usuários de substâncias 

psicoativas (drogadição). 

 

 

 Realizar campanhas educativas junto a empresas e órgãos públicos e 

comunidade sobre a exploração do trabalho infantil e do trabalho de 

adolescentes. 

           Realizar campanhas de incentivo à captação de recursos para o Fundo  

Municipal da Criança e Adolescente 

 

Apoiar na manutenção dos abrigos de crianças e adolescentes da cidade de 

Nova Iguaçu. 

 

 

 

Implementar o projeto “Família Acolhedora” no município de Nova Iguaçu. 

 

 

 

Implantar o sistema integrado de informação para a infância e a adolescência 

(Projetos “SINA” e “SINA 2”). 

 

Criar um serviço de atendimento para drogadictos no município 

 

 

Cartilhas 

Folders 

 

 

 

 

Abrigos 

Municipais 

e 

Conveniado 

 

Crianças e 

adolescentes 

 

 

Rede 

informatiza-

da 

Centro de 

Tratamento 
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3.  PROGRAMA SOCIAL: 

• Atender famílias em situação de vulnerabilidade 

social, através da potencialização da rede de 

assistência social. 

• Ampliar o atendimento às famílias em situação de 

vulnerabilidade social, oferecendo atendimento 

psicossocial e atividades variadas de construção 

da autoestima. 

• Manter o projeto de cursos e geração de emprego 

e renda para jovens e adultos em espaços de 

Escolas de Samba, preferencialmente 

• Desenvolver ações esportivas em diversas 

comunidades de Nova Iguaçu. 

• Desenvolver capacitação relacionada ao meio-

ambiente. 

 

 Ampliar o número de Centros de Referência de Assistência Social para 

atendimento de 1800 famílias. 

 

        Atender a 1200 famílias/mês e oferecimento de cursos de geração de renda.

 

 

 

 Oferecer 1000 vagas a jovens e adultos. 

 Reservar 10% das vagas para pessoas portadoras de deficiência. 

 

Implantar pólos esportivos (escolinhas  de voley) nas URGs de Nova Iguaçu, 

através do projeto “Viva Vôlei”. 

Criar um programa de agentes sociais do meio-ambiente para atuar nas 

comunidades. 

 

Famílias 

 

 

 

 

 

 

Cursos 

 

 

Pólos 

esportivos 

Capacitação 

implementa

da 

4.  POPULAÇÃO DE RUA: 

• Ampliar o sistema de proteção especial para 

atendimento a crianças, adolescentes, adultos e 

famílias com crianças em situação de rua. 

 

 Implantar de 01 abrigo para adolescente (masculino), 01 república para 

jovens e 01 abrigo para famílias em situação de rua. 

 

 

 

Abrigos 

República 
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• Criar uma estratégia para abordagens à população 

em situação de rua. 

Implantar um projeto de abordagens à população em situação de rua, com uma 

equipe multidisciplinar 

Projeto 

implantado 

5.  JOVENS: 

Ampliar o sistema de atendimento a jovens 

residentes na periferia da cidade, possibilitando 

a permanência dos mesmos no sistema 

educacional e visando prepara-los para inserção 

futura no mercado de trabalho. 

 Atender a jovens de 15 a 17 anos, através da abertura de novos pólos de 

atendimento atingindo a meta de 600 jovens. 

 

Jovens 

6.  IDOSOS: 

• Ampliar o atendimento a idosos e seus familiares 

visando propiciar um espaço de convivência e 

acompanhamento psicossocial e oferecer 

atividades variadas através do Centro de 

Convivência da Terceira Idade. 

 

 Atender a 1000 idosos em grupo de convivência. 

 Estabelecer convênios com instituições asilar para assistência a 100 

idosos. 

 

Idosos 

 

 - 4 - 


	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

