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Memo. nº 161/2018 – DAF/SEMADS. 

                                                                   Marituba/PA, 20 de setembro de 2018. 

À Senhora 

EUZILENE DA SILVA NASCIMENTO 

Secretária de Assistência e Desenvolvimento Social  

 

Assunto: Aprovação de Termo de Referência 

 

Senhora secretária, 

Vimos à sua presença, solicitar a aprovação do Termo de Referência, anexo, 

para a Contratação de Pessoa Jurídica para o Serviços de Impressão Gráfica, Serigráfica 

e Digital. Em justificativa, informamos que o objeto desta contratação visa garantir a 

necessidade de dar publicidade aos usuários das unidades socioassistenciais que 

oferecem diversos projetos/ações que objetivam, provê os mínimos sociais necessários a 

garantir o atendimento às necessidades básicas, por meio dos serviços de proteção social 

especial, proteção social básica e serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, 

dentre os quais, destacam-se:  

O Centro de Referência da Assistência Social – CRAS possui como princípio da 

ação a participação das famílias, seu foco de intervenção é o fortalecimento de vínculos 

familiares e comunitários de situação de risco social, tendo como público-alvo o 

referencialmento de 20 mil famílias em situação de vulnerabilidade social. Seu objetivo 

é prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidades e riscos sociais nos territórios, 

por meio de desenvolvimento de potencialidades e aquisições, do fortalecimento de 

vínculos familiares e comunitários e da ampliação do acesso ao direito de cidadania. 

Atualmente a Secretaria conta com 04 (quatro) unidades de atendimento do Centro de 

Referência, os quais se localizam nos Bairros: Decouville, Dom Aristides, Bela Vista e 

Almir Gabriel. 

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), tem por 

objetivo assistir os beneficiários por faixa etária, em situação de vulnerabilidade e risco 

social em atendimentos socioeducativos e sob medida protetiva, busca fortalecer o 
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vínculo familiar por meio de desenvolvimento de capacidade e melhoria da qualidade de 

vida desse público e suas famílias.  

O Programa Cadastro único – Bolsa Família tendo como principais ações 

unificar as políticas de transferências de renda e direcionar o foco da sua ação para a 

população de baixa renda, com foco na intervenção de inclusão das famílias em 

programa de transferência de renda, tendo como público alvo as famílias em situação de 

risco e vulnerabilidade social, sendo o objetivo estimular a emancipação das famílias 

que vivem em situação de extrema pobreza.  

De acordo com o Art. 3º do Decreto nº 8.869/2016 o Programa Criança Feliz tem como 

objetivos: Promover o desenvolvimento humano a partir do apoio e do 

acompanhamento do desenvolvimento infantil integral na primeira infância; Apoiar a 

gestante e a família na preparação para o nascimento e nos cuidados perinatais; 

Colaborar no exercício da parentalidade, fortalecendo os vínculos e o papel das famílias 

para o desempenho da função de cuidado, proteção e educação de crianças na faixa 

etária de até seis anos de idade; Mediar o acesso da gestante, de crianças na primeira 

infância e de suas famílias a políticas e serviços públicos de que necessitem; Integrar, 

ampliar e fortalecer ações de políticas públicas voltadas para as gestantes, crianças na 

primeira infância e suas famílias. 

 

O Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS que 

articula os serviços de média complexidade e opera a referência e a contrarreferência 

com a rede de Serviços socioassistenciais da proteção social básica e especial, com as 

demais políticas públicas e demais instituições que compõem o Sistema de Garantias de 

Direitos e movimentos sociais. Neste sentido, buscando a qualidade no atendimento dos 

usuários dessas unidades, torna-se necessário a confecção dos materiais para efetivação 

dos trabalhos realizados pelos Profissionais no âmbito da assistência social, assim como 

para a devida divulgação dos serviços ofertados. Ademais, a aquisição dos materiais, 

visa também recompor o estoque de materiais impressos referente às demandas de 

consumo nas unidades socioassistenciais, uma vez que esses são de total relevância para 

utilização nas funções administrativas desenvolvidas na Secretaria de Desenvolvimento 

Social e Trabalho e suas unidades vinculadas. 
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O Programa de Erradicação do Tralho Infantil (PETI) é um conjunto de ações 

que têm o objetivo de retirar crianças e adolescentes menores de 16 anos do trabalho 

precoce, exceto na condição de aprendiz a partir de 14 anos. O programa, além de 

assegurar transferência direta de renda às famílias, oferece a inclusão das crianças e dos 

jovens em serviços de orientação e acompanhamento. A frequência à escola também é 

exigida. Para sua execução se faz necessária a organização de campanhas, eventos, 

material de divulgação e mobilização.    

Dessa forma a Política Nacional de Assistência Social apresenta como principal 

objeto de intervenção a família e preconiza enquanto princípio básico de sua 

materialidade a divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos 

assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para 

sua concessão. Fato este que, vem atender a necessidade de universalização dos direitos 

sociais. Portanto, para 12 meses, pensamos a prática de várias ações que precisam ser 

“publicizadas” com vistas ao bem comum, como por exemplo: mutirões comunitários, 

projetos e ações que visem o enfrentamento dos problemas da pobreza, diminuição do 

risco social da população do Município, Audiências Públicas, Conferências, Fóruns, 

diversos Cursos Técnicos Profissionalizantes ofertados à Comunidade, entre outros.   

Logo, encaminho em anexo a planilha com informações consolidadas e 

atualizadas para análise e autorização do termo de referência. 

Cordialmente, 

Cintya Araujo Pina 

Diretora Administrativa e Financeira 

Port. 014/2018 – SEMADS/PMM 
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