165a Reunião da Comissão Intergestores Tripartite

Data: 18 de julho de 2018
Local: Sala de Reunião do CNAS, Esplanada dos Ministérios, Anexo do Bloco F, Ala A, 1o andar,
Brasília-DF.
Horário: 09h30

Pauta:

1.

Apresentação do Diagnóstico do Pacto de Aprimoramento dos municípios do
quadriênio 2014-2017 e estratégias para discussão do Pacto de Aprimoramento do
SUAS
Apresentação dos resultados das metas do pacto de aprimoramento dos municípios do quadriênio 2014
– 2017, bem como apresentação das estratégias para formação das novas metas do pacto de
aprimoramento dos municípios por meio de formação de Câmara Técnica com representação dos três
entes.

2. Plano de Apoio aos Estados pelo MDS
Apresentação das estratégias para a construção das ações para o Plano de Apoio aos Estados pelo MDS.

3. Execução Financeira e Portaria dos Blocos
4. Devolutiva da Câmara Técnica da Primeira Infância e visitas do programa
Devolutiva dos resultados da Câmara Técnica com apresentação do material produzido para a rede
socioassistencial e debate/esclarecimento sobre as visitas do programa solicitado pelo Congemas.

5. PPCAAM - Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte
O Programa de Proteção para Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte (PCAAM), instituído
enquanto política pública pelo Decreto nº 6.231 de 11 de outubro de 2007, objetiva a promoção e a
proteção da vida de crianças e adolescentes ameaçados de morte. Muitas vezes, as crianças e
adolescentes sob cuidado desse programa necessitam ser levados a um outro município, ou até estado,
para viabilizar essa proteção. Conforme as orientações técnicas do referido Programa, quando é
necessário que sejam deslocados para outro município ou estado, é priorizado que as famílias os
acompanhem.
Porém, isso nem sempre é viável, o que acaba por gerar a necessidade de encaminhamento para os
Serviços de Acolhimento da rede socioassistencial desses municípios para os quais se destinam as
crianças e adolescentes ameaçados de morte. Existem diversos desafios para uma efetiva atuação
conjunta entre o PPCAAM e a rede de acolhimento socioassistencial, como a recorrente preocupação
com a segurança das equipes técnicas dos abrigos, a articulação entre os municípios para oferta de vagas
de acolhimento, bem como a garantia da convivência familiar e comunitária nesses casos, entre outros.

Observa-se, então, a necessidade de alinhamento entre a gestão e oferta dos diversos Serviços de
Acolhimento para Crianças e Adolescentes e o Programa de Proteção à Crianças e Adolescentes
Ameaçados de Morte, de modo a garantir a proteção integral a esse público.

6. Lei 13.431 – Lei da Escuta

7. Status de cadastramento do BPC no Cadastro Único
Apresentação do levantamento da situação de cadastramento do BPC no CadÚnico para informar como
está o andamento do cadastramento.
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