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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 proteção social especial

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

Esforço Participação 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% 70% 80%

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 divulgação 50% 60% 70% 80%

Implantar Vigilância Socioassistencial Índice de controle de ações Resultado % de satisfação de resultados 50% 60% 80% 100%

Promover a articulação dos Serviço PSE e da 
rede Socioassistencial com as demais políticas 
setoriais e Sistema de Garantia de Direitos 
estabelecendo protocolos e fluxos de 
atendimento

Índice de fluxo de atendimento Resultado % de satisfação de resultados 50% 60% 70% 80%

Viabilizar junto a Associação dos Municípios a 
implantação de serviço regionalizado de 
acolhimento para mulheres vítimas de violência

Índice de vagas para acolhimento de mulheres Esforço Número de vagas anuais 2 2 2 2

Criar  o Centro de  Referência Especializado 
(CREAS), Centro de referencia especializado 
para população em situação de rua (Centro 
POP) e família acolhedora, por meio de 
convênios com outros Municípios;

Índice atendimento especializado com a Amfri Esforço Realização do Convênio (ano) 1

Articular de forma Regional a criação de vagas 
em Instituições de Acolhimento para (idosos,  
pessoas com deficiência, crianças e 
adolescentes e mulheres vitimas de violência). 

Índice de vagas para acolhimento Institucional Esforço Número de vagas anuais por serviço 2 2 2 2

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL NA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Objetivo do Programa: Garantir a proteção integral – moradia, alimentação, higienização e trabalho protegido para famílias e indivíduos que se encontram em situação de violação de direitos.


