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APRESENTAÇÃO 

A Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS, ocupa um espaço 

importante na Prefeitura Municipal de Sucupira, assumindo o compromisso ético e 

político de promover o caráter público do tripé da seguridade social estabelecido na 

Constituição Federal de 1988, regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência 

Social – LOAS e pela Política Nacional de Assistência Social - PNAS. No 

compromisso do Governo Municipal para com a Política de Assistência Social na 

cidade de Sucupira, a SEMAS assume a atribuição de consolidar essa política em 

âmbito municipal em consonância com o Sistema Único de Assistência Social – 

SUAS, sistema articulador e provedor de ações de proteção social básica e especial, 

afiançador de seguranças sociais, com monitoramento e avaliação de suas ações, 

processos e resultados, cujo objetivo é obter maior eficiência e eficácia nos 

investimentos públicos e efetividade no atendimento à população.   

O Relatório de Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social foi elaborado 

com o objetivo de avaliar ações desenvolvidas no período DE JANEIRO A 

DEZEMBRO DE 2021, bem como sistematizar as informações referentes às receitas 

e despesas do Fundo, é o instrumento destinado à demonstração da execução dos 

serviços socioassistenciais prestados no âmbito municipal durante o exercício de 

2021. Elaborado pelo Gestor e sua Equipe Técnica e submetida ao parecer do 

Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS visa tornar transparentes as ações 

do Fundo.  

O Relatório agrega itens pertinentes à implementação das ações e serviços 

organizados por níveis de proteção social básica, especial, controle social, 

concessão de benefícios, além de informações sobre os equipamentos e a rede 

socioassistencial.   

O presente Relatório de Gestão contém as informações referentes à execução 

dos serviços socioassistenciais dentro das suas específicas proteções sociais, a 

defesa e a vigilância socioassistencial.  

 

 

 



 
ESTADO DO TOCANTINS 

2021-2024 

 

 

I– ÓRGÃO GESTOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

           

      Identificação:  

Órgão Gestor: Secretaria Municipal do trabalho e Assistência Social – SEMAS.  

Endereço: Avenida Ipê  

Bairro: Centro                                     CEP: 77458000  

DDD: 063 Telefone:         3399 1204                   

E-mail: semas.sucupira@hotmail.com  

Responsável: Simone Azevedo Botelho Milhomem      

Escolaridade: superior incompleto  

  

 

- Composição da Equipe Técnica do Órgão Gestor:  

NOME  CARGO  ESCOLAR.  EFETIVO/ 

COMISS.  

SIMONE AZEVEDO 

MILHOMEM 

Secretária de 

Assistência Social  

Superior 

Incompleto  

Comissionado  

ROSANIA RODRIGUES 

DE SOUZA 

Secretaria 

executiva  

Superior 

completo  

Comissionado  

VILMA ALVES RIBEIRO 

DA SILVA  

Aux.de ser.de  

Manutenção e 

alimentação  

Ensino médio  Efetivo  

GISELLE GONÇALVES  

DANTAS   

Gerencia de 

proteção social 

básica e especial  

Superior 

Incompleto   

Comissionado  

LUCIVANIA OLIVEIRA 

DOS SANTOS 

Assistente 

Admistrativo 

Superior 

completo   

Comissionado 

CLEIDE BEZERRA DOS 

SANTOS 

Aux.de ser.de  

Manutenção e 

alimentação 

Fundamental 

Incompleto 

Comissionado 
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 Equipe Proteção Social Básica 

NOME CARGO  ESCOLAR.  EFETIVO/ 

COMISS.  

Silvana da Silva Mello   Coordenadora do CRAS  Superior 

completo  

Comissionado 

Priscila Soares Queiroz  Entrevistadora cadastro  

único  

Ensino médio  Efetivo  

Sirley Gonçalves Gloria da 

silva  

Auxiliar de serviço de 

manutenção de 

alimentação  

Ensino médio       Efetivo   

Simone Lopes de Matos  Psicóloga  Superior 

completo  

     Efetivo  

Rosana Nunes da Silva  Assistente Social  Superior 

completo  

Efetivo  

Mariana Ribeiro da Silva Operadora do sistema 

cadastro único  

Superior 

Incompleto 

 

Contrato  

Rosilene Pereira de castro Gerencia do núcleo do 

cadastro único 

Superior 

completo 

Contrato  

Patrícia vieira de Bessa  Assessor especial   Ensino médio  Efetivo  

Angelita Coelho Ferreira 

 

 

Facilitadora Social Superior 

Incompleto 

 

Efetivo  

Pablo Henrique de Oliveira 

Santo 

Motorista  Ensino médio   Efetivo  

Cleide  Bezerra dos 

Santos 

Aux.de ser.de  

Manutenção e 

alimentação 

Fundamental 

Incompleto 

Comissionado 

Eryka Ferreira Rodrigues Educador(a)/ 

orientador(a)  social 

Superior 

completo 

Efetivo 
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II – AÇÕES ATUALMENTE EXECUTADA NO MUNICÍPIO:   

Cadastro e atualização do CADUNICO, execução de projetos no CRAS 

direcionados por faixa etária, visitas domiciliares, as ações do CRAS, bem como da 

assistência social são organizados pelo Suas de acordo com as demandas e 

necessidades da população, considerando seus diferentes locais de residência. 

Assim conta com uma equipe técnica responsável pelo mapeamento e 

acompanhamento dos programas, projetos serviços e benefícios ofertados pelo 

mesmo, tendo a família como foco de atenção desenvolvendo um trabalho 

direcionado ao programa de atenção Básica a Família PAIF.  

 

III -AÇÕES DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO  

1. Apoio às instâncias do Sistema Descentralizado e Participativo:  

2. Implementação das ações do PAIF com palestras, busca ativa, 

incentivo a participação em cursos, reuniões, etc. (a exemplo dos idosos e 

adolescentes)   

3. Realização de eventos: Dia internacional de combate ao abuso e 

exploração Sexual de Crianças e adolescentes, dia internacional da Mulher.   

4. Atendimento cotidiano de segunda a sexta a toda população para 

serviços de:   

5. Cadastro Único, atualização de cadastro dos beneficiários do Programa 

Bolsa Família, inclusão de dependentes, emissão de NIS para inserção de 

taxa de energia baixa renda. 

6. Disponibilização de benefícios eventuais   

7. Suporte as Proteções Social e CADUNICO, no que se refere 

a elaboração de projetos sociais;  

8. Plano de Ação para o MDS;  
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9. Apresentação de demandas com as respectivas aprovações pelo 

CMAS.  

IV – AÇÕES PRIORITÁRIAS EXECUTADAS   

 1.Proteção Social Básica.  

1.1 Programas Bolsa Família:   

1.2 Benefícios de Prestação Continuada – BPC: Idosos, Pessoa com 

Deficiência.  

1.3  Benefícios Eventuais: De acordo com a demanda.  

1.4   Serviço de Convivência e Fortalecimentos de vínculos:   

1.5 Programas de atenção Integral a família (Paif)  

Segundo a Política Nacional de Assistência Social – PNAS / 2004, a Proteção 

Social Básica tem como objetivos prevenir situações de risco por meio do 

desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de vínculos 

familiares e comunitários. Destina-se à população que vive em situação de 

vulnerabilidade social, e com direitos violados a maior incidência são adolescentes e 

idosos.  

2.Serviço Oferecido no CRAS  

2.1 Serviço de Atenção Integral à Família (PAIF):  

O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) é um trabalho 

de caráter continuado que visa a fortalecer a função de proteção das famílias, 

prevenindo a ruptura de laços, promovendo o acesso e usufruto de direitos e 

contribuindo para a melhoria da qualidade de vida. O PAIF tem o objetivo de 

Fortalecer a função protetiva da família, contribuindo na melhoria da sua qualidade 

de vida; Prevenir a ruptura dos vínculos familiares e comunitários, possibilitando a 
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superação de situações de fragilidade social vivenciadas; Promover aquisições 

sociais e materiais às famílias, potencializando o protagonismo e a autonomia das 

famílias e comunidades; a promoção do acesso a benefícios, programas de 

transferência de renda e serviços sócio assistenciais; e o apoio a 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.  

O PAIF tem como público famílias em situação de vulnerabilidade social. São 

prioritários no atendimento os beneficiários que atendem aos critérios de 

participação  de programas de transferência de renda e benefícios assistenciais e 

pessoas com deficiência e/ou pessoas idosas que vivenciam situações de 

fragilidade. Os encontros do PAIF são Realizados uma vez no mês, com palestra  na 

zona urbana; além de visitas e ações comunitárias no de correr da semana conforme 

necessidade. No município há 19 famílias sendo acompanhada pelo Paif.  

JANEIRO: decreto de recesso e revezamento entre funcionários, especifica 

de matricula e rematrícula para serviço de convivência fortalecimento de vínculos, 

divulgação de matriculas, reunião com toda equipe do CRAS e secretária de 

Assistência Social, para apresentação da nova secretaria de Assistência Social, e 

assim da continuidade nos trabalhos.  

FEVEREIRO: reunião com equipe técnica e secretaria para programação dos 

eventos do mês, reunião com Simone, Silvana e Rosa, para estudo de caso Família 

do PAIF. Visita domiciliar, para averiguação da permanência no programa PAIF. 

reunião para definir datas das palestras da campanha do mês “semana da 

prevenção da gravidez na adolescência, dia nacional do combate ao alcoolismo e 

dia nacional do combate as drogas”. convite para palestras com o tema 

“sexualidade” para pré-adolescentes de 10ª 12 anos, dia 10 realização da palestra, 

reunião com equipe técnica e secretaria para programação do evento do dia da 

mulher.  

MARÇO: Entrega de lembrancinhas para as mulheres em comemoração ao 

“dia internacional da mulher”. Decreto municipal devido o covid 19.  

ABRIL: Dia 07 o município recebeu 150 cestas básicas, dia 07 ao dia016 

entrega de cestas básicas, reunião com equipe técnica para definir lembrancinhas 

para o dia das Mães, Entrega de cestas básicas na zona rural.  
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MAIO: visita domiciliar entrega bolos de 03(três) aniversariantes do PAIF. 

Visita domiciliar usuárias do PDU para entrega das lembrancinhas referente ao dia 

das mães, Visita domiciliar para entrega das lembrancinhas, as mães da família 

PAIF, para aquelas que não foram até ao CRAS. 

JUNHO: Reunião para definir atividades do mês, divulgação “Combate ao 

trabalho infantil”. 

JULHO: 6 visita domiciliar, 4 atendimento individual, atendimento via fone e 

recesso a partir do dia 16. 

AGOSTO: Retorno das atividades com grupo de idosos com café da manha,   

registro e inclusão nos prontuários de Família do PAIF. 4 visita domiciliar, 3 

atendimento individual, entrega das lembrancinhas referente ao dia dos Pais, 

conferência municipal de assistência social. 

SETEMBRO: 5 visita domiciliar, visita domiciliar para entrega de bolo 

aniversariante família PAIF/ realizou um jantar de boas vindas ás famílias PAIF, e 

palestra sobre o setembro amarelo em prevenção ao SUÍDIO. 

OUTUBRO: Foi realizado um jantar em comemoração ao dia do IDOSO. 

6visita domiciliar, 5 atendimento interdisciplinar, entrega de bolo aniversariante 

família PAIF, palestra sobre outubro rosa prevenção ao câncer de mama  

NOVEMBRO: 7 Visita domiciliar usuárias do PDU, 4visita domiciliar 

emergencial, entrega de bolo aniversariante família PAIF, palestra sobre o novembro 

azul a companha  câncer de próstata, atendimento psicossocial. Chá da tarde família 

PAIF.  

DEZEMBRO: visita domiciliar entrega de bolo aniversariante família PAIF, foi 

realiza um acompanhamento e apoio assistencial á usuária do PAIF para uma 

audiência de interdição a respeito da sua curatela, 3 Visita domiciliar usuárias do 

PDU, busca ativa, 5 atendimento particularizado , 8entrega de panetone com cartão 

natalino, foi servido um almoço de enceramento das atividades com brincadeira ade 

brindes.  

  ATENDIMENTOS- SCFV:  

  2.2 Serviço de Convivência e   Fortalecimento de Vínculos (SCFV):  
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O serviço de convivência e fortalecimentos de vínculos é um serviço realizado 

em grupos, devido a pandemia do convid19 as atividades em grupos foi suspensa, 

mais esta interagindo com eles com atividades remotas, pelas redes sociais, grupos 

de whatsapp e faceboock e também com entrega de atividades. Com o Serviço de 

Convivência E Fortalecimento de Vínculos (SCFV), em nosso município o Centro de 

Referencia de Assistência Social (CRAS), atendem os usuários com faixa etária de 

idade de: 06 a 17 ano, 39 a 59 e acima de 60 anos.  

JANEIRO: organização dos cargos com as pessoas efetivadas e contratos, 

atualização do sistema e alimentação do sistema Registro Mensal de Atendimentos 

(R.M.A.) do mês de dezembro de 2020. E realizou- se atividades remotas com 

grupos de SCFV, por grupo de WhatsApp, com idosos, adolescente e com crianças, 

atividades de boas vindas! Dia 28 elaboração do relatório mensal de fevereiro. 

FEVEREIRO: reunião para planejamento das possíveis ações durante o mês; 

visita institucional a UBS o objetivo de conseguir autorização para realizações  de 

encontros presenciais com os adolescentes do SCVF. Reunião com secretaria 

municipal de Assistência Social. busca ativa para SCVF dos idosos, reunião para 

definição do cronograma para as palestras álcool e droga, gravidez na adolescência 

e sexualidade, um atendimento psicossocial ao Sr. Ministração da palestra aos pré-

adolescentes do SCVF.  

MARÇO: foi realizado visitas domiciliar tomando todos os cuidados, 

renovação de carteira interestadual do idoso, e também preenchimento dos 

requerimentos para a confecção das carteiras intermunicipais pra quando liberarem 

encaminha. 

ABRIL: atendimentos presenciais continua suspensos devido à pandemia do 

corona vírus, segue com as atividades remota foram feito sete inclusão de novos 

usuários do SCVF.  

 MAIO: Reunião para definir atividades do mês, entrega de lembranças do dia 

da Mãe, cinema com as crianças com o filme “PUTZ, a coisa tá feia”. Roda de 

conversa sobre o “faça bonito” dia 08 de Maio- “DIA NACIONAL DE COMBATE AO 

ABUSO E ÁEXPLORAÇAO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES”. 

Divulgação sobre o “faça bonito” nos Órgãos publico e ruas da cidade. e lançamento 

do desafio para o faça bonito com ás crianças do (SCFV), Reunião para definir sobre 
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festa junina com grupo CRAS. Roda de conversa com as adolescentes do SCFV e 

adolescentes da cidade convidada pelo conselho tutelar para uma roda de conversa 

sobre “gravidez na adolescência”. Foi incluso sete novos usuário (SCFV), e 

desvinculado usuários fora da Faixa etária e inserido no grupo de idoso.  

JUNHO: Divulgação sobre combate ao trabalho infantil em carro de some nas 

redes sociais.   

JULHO: Atividades presenciais foram suspensas em razão do Covid.  

Reunião da equipe CRAS organizar o que fazer em comemoração ao dia dos Pais; 

recesso a partir do dia 16. 

 AGOSTO: Entrega das lembrancinhas referente ao dia dos Pais, 

psicoeducação referente a Otimismo, Esperança e Resiliência em tempos difíceis, 

café da manha e atividade física com o grupo de idosos/atividades com o grupo de 

crianças.  

SETEMBRO: Foi inserido novos usuários no programa (SCFV), café da 

manha onde realizou palestra sobre o setembro amarelo em prevenção ao SUÍDIO. 

OUTUBRO: Foi realizado um jantar em comemoração ao dia internacional da 

pessoa idosa, no café da manha do grupo de idosos realizou-se uma palestra sobre 

outubro rosa prevenção ao câncer de mama, café da manha e receita com a 

nutricionista com o grupo de idosos reviver, ouve entrega de brinquedos e muitas 

brincadeiras em comemoração ao dia das crianças.  

NOVEMBRO: no café da manha do grupo de idosos realizou-se uma palestra 

campanha novembro azul prevenção do câncer de próstata, Dinâmica e reflexão 

sobre o tema Consciência Negra. 

DEZEMBRO: café da manha do grupo de idosos e entrega Lembrancinha 

Natalina aos idosos acamado, e aos demais idosos foi servido um jantar de 

enceramento das atividades com muitas brincadeiras e distribuições de caneca 

personalizada e toalha.  

 

2.3 Cadastro Único/  Programa Bolsa Família  

O Cadastro Único é um conjunto de informações sobre as famílias brasileiras 

em situação de pobreza e extrema pobreza. Essas informações são utilizadas pelo 
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Governo Federal, pelos Estados e pelos municípios para implementação de políticas 

públicas capazes de promover a melhoria da vida dessas famílias.  

Quem deve estar inscrito no Cadastro Único: 

Devem estar cadastradas as famílias de baixa renda: 

 Que ganham até meio salário mínimo por pessoa; ou  

 Que ganham até 3 salários mínimos de renda mensal total. 

2.4 Programa Bolsa Família 

A Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda que beneficia 

famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o país. (com renda 

mensal de ate R$ 89,00 por pessoa) ou pobre (com renda mensal de ate R$ 89,01 a 

178 por pessoa), identificados no cadastro único para programas Sociais do 

Governo Federal.  

JANEIRO: 146 beneficiários em folha de pagamento, 08 atualizações, 

07inclusão, 06 atendimentos para informações, 0 beneficio cancelado, 0 cadastros 

lançados no sistema cad unico v7. 

FEVEREIRO: 149 pessoas beneficiarias do programa bolsa família, 32 

atualizações, 03 inclusão, 05 atendimentos para informações, 03 beneficio 

cancelado,11 liberados, 18 cadastros lançados no sistema cadunico v7.  

MARÇO: 152 pessoas beneficiárias do programa bolsa família, 18 

atualizações, 01 inclusão, 4 atendimentos para informações, 03 nova seleção e 

retorno do pbf, 01 benefícios cancelados, 01 transferência de outro município para 

Sucupira, 03 bloqueado, 03 liberados, 19 cadastros lançados no sistema Cad único 

v7. 

ABRIL: 159 pessoas beneficiarias do programa bolsa família, 25 

atualizações, 11 inclusão, 13 atendimentos para informações, 08 nova seleção e 

retorno do pbf, 01 transferência para outro município, 03 bloqueado, 37 cadastros 

lançados no sistema Cad único v7.  

 MAIO: 159 beneficiários na folha de pagamento do programa bolsa família, 

com 41 benefícios liberados e 118 benefícios suspensos para recebimento de Auxilio 
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Emergencial, 08 atendimentos para informações- numero de NIS, folha de resumo, 

situação do beneficio, auxilio emergencial, etc.,01 atualizações,  01 inclusão, 

05cadastro lançado no sistema CAD único v7.  

JUNHO: 159 beneficiárias do programa bolsa família, 02 atualizações, 00 

inclusão, 02 atendimentos para informações, 04 cadastros lançados no sistema do 

Cadunico v7.  

JULHO: 159 beneficiárias do programa bolsa família, 03 atualizações; 00 

inclusão, 07 atendimentos para informações auxilio emergencial etc.; 03 cadastro 

lançado no sistema cadunicov7.  

AGOSTO: 159 beneficiárias do programa bolsa família; 03 inclusão, 05 

atualizações; 19 atendimentos para informações, 08 cadastros lançados no sistema 

do cadunicov7.  

SETEMBRO: 159 beneficiárias do programa bolsa família; 56 estava com o 

benefício liberado,103 estava com o benefício suspenso para recebimento do Auxílio 

Emergencial, 06 atendimentos para informações, 09 atualizações, 01 inclusão; 4 

cadastros lançados no sistema do caunicov7.  

OUTUBRO: 159 beneficiárias do programa bolsa família; 10 atualizações; 06  

atendimentos para informações; 01 inclusão; 05 cadastros lançados no 

sistema do caunicov7.  

NOVEMBRO: 159 beneficiários do programa bolsa família, 23 atualizações, 

40 atendimentos para informações, 04 inclusão, 30 cadastros lançados no sistema 

Cadunicov7.  

DEZEMBRO: 158 beneficiários do programa bolsa família, 13 atualizações, 

05 inclusão, 17 atendimentos para informações , 20 cadastros lançados no sistema 

Cadunicov7.  

 

2.5 Beneficio eventuais 

 

São benefícios da Política Nacional de Assistência Social (PNAS), de caráter 

suplementar e provisório, prestados aos cidadãos e às famílias em virtude de morte, 

nascimento, calamidade pública e situações de vulnerabilidade temporária.  

http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/beneficiosassistenciais/beneficioseventuais/resolveuid/caae2bdb5a5a0fbf27a45c6f35e27d21/download
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/beneficiosassistenciais/beneficioseventuais/resolveuid/caae2bdb5a5a0fbf27a45c6f35e27d21/download
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JANEIRO: visitas domiciliares, para a averiguação das necessidades em 

relação a solicitação aos benefícios eventuais. A concessão de uma cesta básica, 

um parecer técnico para concessão de medicamentos de uma criança em razão de 

diabetes, houve varias solicitações de carteira do idoso interestadual e intermunicipal 

e duas solicitações de passe livre (carteira para deficiente físico). e realizou a 

entrega de uma cadeira de banho emprestada para um senhor acamado após a 

amputação de um dos membros inferiores. 

FEVEREIRO: 04 concessões de Beneficio Eventuais referente aquisição de 

03 cesta básicas, 01 pagamento de gás, solicitação ao auxílio financeiro para 

fornecimento de medicamentos, exames e fralda; Lembrando que os auxílios 

financeiros referente a  água, energia e gás não são de caracterizados como B.E., 

mas é regulamentado na Lei municipal em caráter de vulnerabilidade temporária.   

MARÇO: 05 procedimentos para a concessão de Beneficio Eventual, como: 

auxilio funeral 01 pagamento de água, energia e gás, pareceres técnicos em favor 

da concessão de medicamentos, exames e fralda geriátricas para usuários da 

saúde.  

ABRIL: 01 auxilio para pagamento de água, 01 auxilio financeiro alimentação, 

01 auxilio para pagamento de energia, 01 auxilio para pagamento de gás.  

MAIO: pareceres técnicos em favor da concessão de medicamento, exames e 

consultas médicas, as quais não são fornecidas pela rede SUS do município. a 

concessão de Beneficio Eventual como: pagamento de água, energia, gás cestas 

básicas, totalizando 11 (onze) benefícios. 

JUNHO: 01 Beneficio Eventual de Óculos, 01 auxilio financeiro pagamento de 

água, 01 auxilio para pagamento de energia, 02 auxilio funeral, 02 cestas básicas.  

JULHO: 03 auxilio financeiro pagamento de água, 2 auxilio para pagamento 

de energia, pareceres técnicos em favor da concessão de medicamentos, exames e 

fralda geriátricas para usuários da saúde.  

.AGOSTO: 03 auxilio financeiro pagamento de água, 4 auxilio para 

pagamento de energia, 5 auxilio Gás, pareceres técnicos em favor da concessão de 

medicamentos, exames e fralda geriátricas para usuários da saúde.  
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 SETEMBRO: 05 auxilio financeiro pagamento de água, 5 auxilio para 

pagamento de energia, 01 auxilio Gás, pareceres técnicos em favor da concessão 

auxilio exames médicos.  

OUTUBRO:01 auxilio funeral; 05 auxilio financeiro pagamento de água; 04 

auxilio financeiro pagamento de energia; pareceres técnicos em favor da concessão 

de exames médicos, medicamentos, fralda geriátricas, leite, óculos para usuários da 

saúde.  

NOVEMBRO: 03 auxilio financeiro pagamento de energia, 03 auxilio 

financeiro pagamento de agua, pareceres técnicos em favor da concessão de 

exames médicos, medicamentos, e fralda geriátricas para usuários da saúde.   

DEZEMBRO: 03 auxilio financeiro pagamento de energia, 03 auxilio financeiro 

pagamento agua, 01 auxilio Gás, parecer técnico em favor da concessão auxilio 

exame médico. Lembrando que os auxílios financeiros referente a  água, energia e 

gás não são de caracterizados como B.E., mas é regulamentado na Lei municipal 

em caráter de vulnerabilidade temporária.   

Foram concedidos 83 benefícios eventuais para pessoas em situação de 

vulnerabilidades.  

 

2.6  Beneficio de prestação continuada - BPC  

O Benefício de Prestação Continuada- BPC da Lei Orgânica da Assistência 

Social- LOAS (BPC) é a garantia de um salário mínimo mensal ao idoso acima de 65 

anos ou à pessoa com deficiência de qualquer idade com impedimentos de natureza 

física, mental, intelectual ou sensorial de longo prazo (aquele que produza efeitos 

pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos), que o impossibilite de participar de forma plena 

e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas.     

Benefícios de prestação continuada no município de sucupira: 

 

Município BPC 

pessoa 

com 

deficiência 

BPC 

pessoa 

idosa 

RMV por 

invalidez 

RMV 

por 

Idade 

RMV por 

Invalidez 

Rural 

RMV 
por 

Idade 

Total 

    (urbano)  urbana    Rural   
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Sucupira  26   25  0  0  0  0  51 

               

Total             
  

51 

 

CONTROLE SOCIAL Os conselhos municipais são instâncias de deliberação que 

exercem o Controle Social. Têm a responsabilidade de acompanhar e fiscalizar a 

política social. Contamos com: 

 Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS  
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V - RESULTADO  

 

Espera-se com a elaboração desse relatório, que se torne transparente a 

execução e a aplicação dos recursos a fim de implementar a Política de Assistência 

Social no município. A secretaria de Assistência Social de Sucupira procura 

desenvolver ações concretas e mais consistentes para as famílias que se encontram 

em situação de vulnerabilidade social. Dessa forma, os serviços de largo alcance 

social, medidas e programas de capacitação, objetivando a emancipação e a 

melhoria da qualidade de vida de famílias e indivíduos, contribuem de forma 

significativa no resgate da cidadania e da autoestima dos usuários. Para isso e, 

também em concordância com a NOB/SUAS (Resolução n. 33, de 12 de dezembro 

de 2012) alterada pela Resolução nº 20, de 13 de dezembro de 2013. O relatório de 

gestão é um instrumento fundamental para a construção de uma política planejada, 

efetiva e de impacto sobre as situações de vulnerabilidade e riscos sociais 

identificados. No município de Sucupira pode-se verificar que o órgão gestor da 

Assistência Social vem se empenhando para atender aos requisitos e 

responsabilidades da Gestão Básica visando ampliar a qualidade dos serviços 

prestados a população usuária, tendo como fundamento os seguintes princípios: a 

ampla divulgação dos serviços programas, projetos e benefícios sócio assistenciais, 

dos recursos oferecidos e dos critérios de concessão.  

                    

                                                      Sucupira – TO, Fevereiro de 2022. 

 

 

 
SIMONE BOTELHO AZEVEDO 

Secretária Municipal de Assistência Social 
Decreto nº003/2021 
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Segue em anexo registro fotográfico 

 

Dia internacional da mulher 
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Campanha Faça Bonito 
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Vencedor do desafio atividade remota SCFV 
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Retorno das atividades do grupo de idosos 

  

      

Lembrancinhas do dias dos Pais 
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Conferencia municipal de assistência social 

   

   

Jantar de boas vindas da família PAIF 
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Setembro amarelo em prevenção ao SUÍDIO 

     

     



 
ESTADO DO TOCANTINS 

2021-2024 

 

Café da manha receita com a nutricionista 
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Café da manha dos idosos outubro rosa prevenção ao câncer de mama 

    

 

Comemoração ao dia das crianças 
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Novembro azul prevenção do câncer de próstata 
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Café da manha 

    

Jantar de enceramento com grupo reviver 

   

   



 
ESTADO DO TOCANTINS 

2021-2024 
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