
- PforR –

Participação da STDS



1. TEMA PROJETO:

Redução da Pobreza

2. MACROFUNÇÃO/ ÁREA DE RESULTADO:

Assistência à Família



3. INDICADORES

INDICADORES CLASSIFICAÇÃO META

1. Percentual de equipes técnicas de CRAS
capacitadas para o acompanhamento à família.

Primário 100%  equipes técnicas 
de 55 CRAS capacitadas

2. Percentual de famílias cadastradas em situação
de extrema pobreza e com crianças até 5 anos
acompanhadas pelos CRAS.

Primário 25% de 55.000 famílias 
= 13.750 acompanhadas

3. Percentual de famílias no CadÚnico nos
municípios-alvo recebendo apoio dos CRAS, com
equipe treinada.

Intermediário Relatórios anuais



4. COLEGIADOS NO ÂMBITO DO PforR QUE A STDS PARTICIPA:

Comitê Pfor R - Ceará

Comitê Intersetorial das Políticas de Desenvolvimento Infantil

Comitê de Ação Estratégica para Desenvolvimento



5. ÁREA DE ABRANGÊNCIA:



6. DETALHAMENTO DA AÇÃO

• Equipes técnicas de nível superior e médio de CRAS capacitadas

para o acompanhamento à família e na operacionalização dos

serviços em conformidade com a Tipificação Nacional de Serviços

Socioassistenciais. tendo como foco o acesso aos serviços de

assistência social em intersetorialidade com educação, saúde e

segurança alimentar e nutricional.

Essa ação tem como foco o desenvolvimento infantil, e ainda o

combate à violência doméstica, a atenção à PcD, e à mulheres

chefes de família, como subsídio a formulação de políticas

públicas.

As equipes técnicas dos CRAS serão monitoradas pela STDS..

INDICADOR 1



6. DETALHAMENTO DA AÇÃO

• O universo de famílias cadastradas é de aproximadamente 55 mil,

serão acompanhadas 25%, o equivalente a 13.750 famílias nos 36

municípios mais pobres.

• O acompanhamento será feito por meio de pelo menos 01 visita

semestral pelas equipes técnicas municipais dos CRAS, com

cobertura mínima de 5% em cada município anualmente.

• A partir de 2ª visita teremos condições de ir avaliando se o

atendimento está se efetivando a partir dos encaminhamentos, bem

como o acesso aos serviços públicos.

• Meta: 2015 – 10%; 2016 – 15; 2017: 25%

INDICADOR 2



6. DETALHAMENTO DA AÇÃO

• O levantamento do percentual de famílias no CadÚnico nos

municípios-alvo recebendo apoio dos CRAS será feito

semestralmente tendo como base as informações registradas no

sistema de monitoramento parte integrante do projeto de

assistência técnica da STDS no âmbito do PforR.

INDICADOR 3



7. PROGRAMA  DO PPA  VINCULADO AO PforR (STDS)

RECURSOS FINANCEIROS: R$ 31.48 milhões

INICIATIVA: 03180 – Cofinanciamento do Serviço de Proteção e 
Atendimento Integral à Família- PAIF, através do CRAS.

PROGRAMA: 050 Assistência Social.



8. PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

CAPACITAÇÃO E 

MONITORAMENTO DE CRAS.

RECURSOS FINANCEIROS: 

US$ 900.000


