
 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

  
MUNICÍPIO / CONSÓRCIO 
 
NOME:  Bom Despacho  

UF: MG 

SITE OFICIAL: www.bomdespacho.mg.gov.br 

 
INICIATIVA 
 
TÍTULO:  Social Itinerante 
  

OBJETIVO:  
 
Buscar ampliar as vias de acesso das populações rurais e urbanas do município em 
situação de vulnerabilidade e risco social aos serviços socioassistenciais e setoriais, 
promovendo aquisições sociais e materiais às famílias. 
 
O Social Itinerante, implantado no início de 2017 pela Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social, é uma ação estratégica de busca ativa em localidades 
rurais e urbanas. Assume caráter preventivo, protetivo e proativo por envolver todos 
os equipamentos socioassistenciais, rede intersetorial, terceiro setor e pessoas da 
própria sociedade no desenvolvimento das ações durante os eventos.  
 

PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO:  
 
INÍCIO:  Janeiro de 2017 

CONCLUSÃO: Dezembro de 2017 

SITUAÇÃO:  ☐ Fase de planejamento 
 X Em andamento 
 ☐ Finalizado 

 
ATIVIDADES: 
 
Seguindo prévio agendamento, o Social Itinerante ocorre em ruas, praças e salões, 



 

tendo todas as suas atividades distribuídas e identificadas no espaço que for 
utilizado. 
 
Nos eventos do Social Itinerante, as equipes técnicas do serviço de Proteção e 
Atendimento Integral à Família (PAIF) e do serviço de Proteção e Atendimento 
Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) apresentam para as localidades rurais 
e urbanas os serviços, benefícios, programas e projetos existentes na política de 
Assistência Social, realizando também inclusões e atualizações cadastrais das 
famílias no Cadastro Único (Cadastro Único).  
 
Paralelamente, como estratégia de mobilização, as equipes dos Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) realizam oficinas criadas 
especificamente para estes momentos de aproximação do público como: desenho, 
pintura facial, balonagem, cama elástica e brincadeiras. 
 
Comumente a banda de música da Polícia Militar se apresenta, há expedição de 
documentos de identidade e título de eleitor, tendas informativas sobre saúde, meio 
ambiente, alistamento militar obrigatório, primeiros socorros. 
 
Para completar a variedade de serviços e atrações, voluntários são envolvidos na 
execução gratuita de corte de cabelo, esmaltação de unha, maquiagem facial e 
design de sobrancelha. 
 
RESULTADOS 

 
SITUAÇÃO ANTERIOR: 

 
Para atender uma população acima de 50 mil habitantes, o município conta 
atualmente com dois Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), unidades 
Ana Rosa/Centro e São Vicente, além de um Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social (CREAS).  
 
É verificado que o território rural e urbano que cada equipamento referencia se 
apresenta amplo, populoso e diversificado em suas demandas e potencialidades. A 
exemplo, cada CRAS atende a dezenas de bairros. 
 
Enfim, era comum ouvir relatos da população sobre desconhecer os equipamentos 
socioassistenciais CRAS e CREAS, bem como as funções dos SCFV, Cadastro 
Único, Benefícios Eventuais, entre outros. 
 
SITUAÇÃO ATUAL: 
 
Durante o corrente ano, até o mês de setembro, mais de 3.700 pessoas foram 
atendidas pelas atividades coletivas de caráter não continuado e oficinas do Social 
Itinerante. Na zona rural os eventos alcançaram 03 povoados e 01 distrito, além de 
diversos bairros no perímetro urbano da cidade. 
 
Essa aproximação dos espaços, e cidadãos que neles vivem, tem permitido às 
equipes dos CRAS e CREAS identificar as necessidades e potencialidades de cada 



 

território dentro da perspectiva matricial familiar, rompendo com o atendimento 
segmentado e descontextualizado das situações de vulnerabilidade e risco social 
vivenciadas. 
 
As famílias também passaram a reconhecer os equipamentos socioassistenciais 
como locais de referência na acolhida, acompanhamento técnico, garantia de direitos 
e empoderamento dos sujeitos sociais. 
 

 
POR QUE A INICIATIVA É INOVADORA? 
 
De modo a ampliar universo informacional e proporcionar novas vivências às famílias 
usuárias dos serviços, o Social Itinerante se caracteriza pela sua intervenção global. 
Isto é, concomitante a atuação dos técnicos do PAIF, PAEFI e SCFV a prática utiliza 
de estratégias atrativas de mobilização da população em rede com outros órgãos 
públicos setoriais, terceiro setor e representantes da comunidade.  
 
Como parceiros, a exemplo, é possível encontrar entidades, organizações não 
governamentais, policias Militar e Civil, Justiça Eleitoral, unidades básicas de saúde, 
escolas, associações de moradores, Bombeiros Civis, Junta Militar do Exército, 
universidade, voluntários, profissionais autônomos, empresários, entre outros. 
 
POR QUE A INICIATIVA DEVE SER SELECIONADA? 

 
Uma gestão pública de sucesso está condicionada à potencialização dos recursos 
disponíveis combinado com a adoção de práticas modernas que atendam às 
necessidades da sociedade. Num momento de crises políticas e econômicas, com 
quedas e atrasos crescentes nos repasses financeiros para manutenção da política 
de Assistência Social, o Social Itinerante mostra que através de um trabalho em 
sinergia é sim possível diversificar a atuação dos equipamentos socioassistenciais 
CRAS e CREAS a fim de ampliar o alcance da referência sobre as famílias dentro 
dos territórios. 
 
 
COMO VOCÊ FICOU SABENDO DO PRÊMIO MUNICIÊNCIA? 
 

Publicação no site. 
  

CONTATO PREFEITO(A) ou RESPONSÁVEL LEGAL PELO CONSÓRCIO 

 
NOME: Fernando José Castro Cabral 

E-MAIL: prefeito@bomdespacho.mg.gov.br 

 
CONTATO RESPONSÁVEL TÉCNICO 
 
NOME: Douglas Daniel Borges da Silva Antunes 

E-MAIL: cras-ac@bomdespacho.mg.gov.br 

 


