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 A Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) oferece, gratuitamente, curso 
básico a distância sobre orçamento público. As inscrições podem ser feitas no portal da ENAP 
até o dia 27 de outubro de 2017. 
 As aulas vão ocorrer de 31 de outubro até 27 de novembro, com carga horária de 30 
horas. O curso pretende apresentar, a funcionários públicos e qualquer cidadão interessado, 
o assunto de uma forma mais simples, com linguagem clara. As inscrições devem ser feitas 
no seguinte endereço: . http://www.enap.gov.br/pt/web/pt-br/a-distancia

 O prazo para a confirmação da participação dos 

usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos (SCFV) no SISC encerra-se no próximo dia 

20/09/2017. A realização desse procedimento garantirá ao 

município o recebimento do cofinanciamento federal relativo 

ao 3º trimestre - julho, agosto e setembro. 

 O recurso do município continua em atraso pelo 

Governo Federal o ultimo repasse aconteceu no dia 

29/12/2016 referente ao mês 03/2016. 

 No mês de agosto o número de usuários dos SCFV foi 

de 169 pessoas a meta municipal são 180 pessoas.

CRAS/PAIF RMA

 Em agosto o CRAS acompanhou 187 famílias. 

Realizou 105 atendimentos individualizados particularizados, 

67 visitas domiciliares e concedeu 21 benefícios eventuais. 

No SCFV de 00 à 06 anos tivemos 41 usuários, no SCFV de 06 

à 15 anos 73 usuários e acima de 60 anos 55 participantes. 

Nossa meta são 200 atendimentos e 200 famílias em 

acompanhamento. O PAIF deu inicio neste mês de agosto ao 

Grupo Família com 23 participantes e o Grupo de Gestantes 

Mamãe Feliz  participaram 05 gestantes.

INSCRIÇÕES PARA CURSO ORÇAMENTO PÚBLICO

AGOSTO LILÁS

 A Gerência Municipal de 
Assistência Social  de Novo 
Horizonte do Sul, juntamente com  
a Prefeitura Municipal de Novo 
Hor i zon te  do  Su l  ader iu  a 
Campanha Estadual ‘‘Agosto 
Lilás’’, em comemoração aos 11 
anos da Lei Maria da Penha.
 A e q u i p e  d a  G e s t ã o 
realizou palestras na escola 
estadual, escola municipal e no 
CRAS e também foram publicados 
informes nas redes sociais.

Na foto o Prefeito Marcilio Alvaro Benedito, a Chefe 
de Gabinete Margarida Mateus, a Gerente de 
Ass is tênc ia  Soc ia l  Rosange la  Melqu iades, 
o Coordenador da Proteção Social Especial 
Éverson Cordeiro e a Psicóloga Técnica Karina Lopes. 

 No final do mês de agosto 

tínhamos 376 cadastros únicos para 

serem atualizados, revisados ou em 

situação de averiguação. O município 

iniciou a campanha de atualização, 

revisão e averiguação com divulgação 

na rede social  e no rádio local , 

conseguimos atual izar até o dia 

13/09/2017 208 cadastros, destes 128 

realizados pelo município 80 cadastros 

cancelados pelo MDS no dia 09/09/2017 

que estavam desatualizados há mais de 

48 meses.   

 Para o mês de outubro deverá ser 

realizada a Busca Ativa dos cadastros 

remanescentes sem atualização. 

ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

06 de setembro de 2017

http://www.enap.gov.br/pt/web/pt-br/a-distancia
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Visite a nossa página no facebook: Gerência Municipal de Assitência Social - Novo Horizonte do Sul

Boletim desenvolvido pela Técnica da Vigilância Karina Lopes e Assessora de Comunicação Mandy Biagi

Expediente

 ‘‘Dia D’’, 29 de setembro uma parceria 
firmada entre o Ministério do Trabalho, MDS, 
Ministério dos Direitos Humanos, Ministério da 
Saúde e o INSS para a viabilização da inclusão no 
mundo do trabalho das pessoas com deficiência. A 

data serve para aproximar empresas e pessoas 
com deficiência. 
 O CRAS é responsável pelo processo de 
mobilização e de acolhimento ao público alvo, além 
da garantia de direitos.

 A REDE SUAS garante transparência à 
gestão da informação e é composta por 
ferramentas que realizam registro e divulgação 
de dados sobre recursos repassados; 
acompanhamento e processamento de 
informações sobre programas, serviços e 
benefícios socioassistenciais; gerenciamento 
de convênios; suporte à gestão orçamentária; 
entre outras ações relacionadas à gestão da 
informação do SUAS. CadSUAS, CNEAS – 

s i tuação  do  cadas t ro  das  en t idades 
socioassistenciais não governamentais, 
Autenticação da Carteira do Idoso, Relatórios 
de Informações Sociais, MI Social, Mapa de 
Oportunidades e Serviço Público / MOPS, 
Mapas Temáticos de Vulnerabilidade Social, 
Data Social, SUAS Visor, Oficinas EAD (Cursos 
à  d is tânc ia ) .  Re la tó r ios  F inance i ros 
disponibilizados: 

Mais informação acesse: http://blog.mds.gov.br/redev.br/redesuas/?page_id=319

DIA NACIONAL DE INCLUSÃO SOCIAL E 

PROFISSIONAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Parcelas Pagas; 

Saldo detalhado por conta; 

Relatório Distribuição financeira por piso; 

Relatório analítico de Desembolso financeiro por ente e piso; 

Relações de processos aprovados pela Portaria MDS nº72; 

Relatório da situação da prestação de contas dos recursos Repassados fundo a fundo – SUAS (2005 a 2013); 

CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA

XXXXXXXXXXX
00000000000

 O PBF beneficiou, no mês de agosto de 2017, 128 

famílias, representando uma cobertura de 38,2 % da estimativa 

de famílias pobres no município. As famílias recebem benefícios 

com valor médio de R$187,23 e o valor total transferido pelo 

governo federal em benefícios às famílias atendidas alcançou R$ 

23.966,00 no mês. Em relação às condicionalidades, o 

acompanhamento da frequência escolar, com base no bimestre 

de maio de 2017, atingiu o percentual de 95,5%, para crianças e 

adolescentes entre 6 e 15 anos, o que equivale a 149 alunos 

acompanhados em relação ao público no perfil equivalente a 156. 

Para os jovens entre 16 e 17 anos, o percentual atingido foi de 

73,1%, resultando em 19 jovens acompanhados de um total de 

26. Já o acompanhamento da saúde das famílias, na vigência de 

dezembro de 2016, atingiu 69,0 %, percentual equivale a 87 

famílias de um total de 126 que compunham o público no perfil 

para acompanhamento da área de saúde do município.

 135 com renda per capita familiar de até R$ 85,00;
 69 com renda per capita familiar entre R$ 85,01 e R$ 170,00;
 189 com renda per capita familiar entre R$ 170,01 e meio salário mínimo;
 324 com renda per capita acima de meio salário mínimo.

No mês de julho de 2017, em nosso município tínhamos 717 famílias inscritas no Cadastro Único, dentre as quais:
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