
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUIZ ALVES

Identificação de Indicadores

Programa:

Objetivo Indicador Tipo de Indicador Meta 2022 2023 2024 2025
Consolidar e desenvolver conhecimentos do 
servidor público na sua área de atuação

Número de apresentações em 
congressos, seminários e eventos - 
Meta Anual

Esforço numero de participações anual

2 2 2 2

Aperfeiçoar os mecanismos de gestão de 
pessoas, relações de trabalho e clima 
organizacional

Índice de satisfação do servidor público 
- %

Resultado % de satisfação
50% 60% 75% 90%

Incentivar a busca, compartilhamento e 
aplicação do conhecimento

Índice de servidores capacitados em 
relação ao quantitativo do quadro de 
pessoal, em treinamento com carga 
horária igual ou superior de 10 horas

Resultado % de compartilhamento de 
informações

100% 100% 100% 100%

 Implantar e ampliar novas ações, serviços, 
programas e projetos de acordo com as 
demandas do município tendo como referência a 
Política Nacional de Assistência Social.

Índice de ações e serviços Esforço numero de ações novas(anual)

2 2 2 2

Instituir programas e ações de trabalho e 
geração de renda através de articulações com 
outras Secretarias.

Índice de aumento de geração de 
renda

Esforço % de incentivo
100% 100% 100% 100%

Criar estratégias para divulgar a Política de 
Assistencia Social e os Direitos Sociais (por 
meio de panfletos, jornais, rede social, criação 
de pagina na Internet).

Indice de divulgação para a população Esforço % de divulgação

100% 100% 100% 100%

Propor Plano de Educação/formação 
Permanente aos trabalhadores do SUAS,  
conselheiros e Gestores. Índice de capacitação continuada resultado nunero de capacitação anual

1 1 1 1

Garantir a contratação de Profissionais das 
equipes de referência. Indice de contratação de equipe resultado %de composição de equipe

80% 90% 100% 100%

DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Objetivo do Programa: Formular, implantar, regular, financiar, executar, monitorar e avaliar a Política Municipal de Assistência Social como parte integrante do Sistema Único de Assistência 

Social - SUAS; Prestar apoio às organizações comunitárias e ao Conselho Tutelar; Manter convênios com a União, Estados e Municípios, bem como com entidades de 
desenvolvimento e assistência social governamental e não-governamental, para execução de programas de assistência e promoção social; Prover serviços, programas, 
projetos e benefícios de proteção social básica e, ou, especial para famílias, indivíduos e grupos que deles necessitarem; Contribuir com a inclusão e a equidade dos 
usuários e grupos específicos, ampliando o acesso aos bens e serviços socioassistenciais básicos e especiais, em área urbana e rural; Assegurar que as ações no âmbito 
do Desenvolvimento e assistência social tenham centralidade na família e que garantam a convivência familiar e comunitária; Gerir os recursos do Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente e do Fundo Municipal da Assistência Social; Dar apoio técnico e operacional as atividades desenvolvidas pelo Conselho Municipal de 
Assistência Social.
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DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Objetivo do Programa: Formular, implantar, regular, financiar, executar, monitorar e avaliar a Política Municipal de Assistência Social como parte integrante do Sistema Único de Assistência 

Social - SUAS; Prestar apoio às organizações comunitárias e ao Conselho Tutelar; Manter convênios com a União, Estados e Municípios, bem como com entidades de 
desenvolvimento e assistência social governamental e não-governamental, para execução de programas de assistência e promoção social; Prover serviços, programas, 
projetos e benefícios de proteção social básica e, ou, especial para famílias, indivíduos e grupos que deles necessitarem; Contribuir com a inclusão e a equidade dos 
usuários e grupos específicos, ampliando o acesso aos bens e serviços socioassistenciais básicos e especiais, em área urbana e rural; Assegurar que as ações no âmbito 
do Desenvolvimento e assistência social tenham centralidade na família e que garantam a convivência familiar e comunitária; Gerir os recursos do Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente e do Fundo Municipal da Assistência Social; Dar apoio técnico e operacional as atividades desenvolvidas pelo Conselho Municipal de 
Assistência Social.

Planejar e monitorar a gestão financeira e 
orçamentária da FMAS indice de fiscalização resultado % de fiscalização

100% 100% 100% 100%

Promover a articulação dos Serviços da PSB, 
PSE e da rede Socioassistencial, demais 
políticas setoriais e Sistema de Garantia de 
Direitos estabelecendo protocolos e fluxos de 
atendimento indice de fluxos de atendimento resultado % de fluxo estabelecido

75% 85% 100% 100%

Ampliar a participação dos usuários e dos 
trabalhadores e sociedade civil no CMAS, CMI e 
CMDCA Indice de participação da comunidade Esforço % de incentivo da comunidade

100% 100% 100% 100%

Adequar às leis de todos os Conselhos 
vinculados a Assistência Social conforme as 
resoluções e indicações dos Conselhos 
Nacionais Índice de legislação Resultado % de adequação de leis

100% 100% 100% 100%

Divulgar e incentivar a participação da 
comunidade nos Conselhos Setoriais Indice de divulgação dos conselhos Esforço % de divulgação

70% 80% 90% 100%


