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Segurança Alimentar: cestas básicas e refeições (SMASAC) 

- Um total de 2,6 milhões de cestas básicas foi distribuído. 

49,7 mil toneladas de alimentos. Investimento de 211 milhões de reais. 

 

- Mais de 9 milhões de refeições servidas ou complementadas por meio de doações: 

 

RESTAURANTES POPULARES: 

- 1.392.960 de refeições servidas (dessas, mais de 515 mil refeições gratuitas - 

população de rua). 

Mais de 700 mil toneladas de alimentos. 

 

BANCO DE ALIMENTOS: 

- 1.969.900 de refeições complementadas (frutas, verduras, legumes, laticínios) por 

meio da doação de 311 toneladas de alimentos para famílias em vulnerabilidade 

social. 

 

ASSISTÊNCIA ALIMENTAR (REFEIÇÕES EM ABRIGOS): 

- 5.775.875 de refeições servidas a pessoas em acolhimento institucional nas 89 

unidades da Assistência Social (abrigos para crianças, idosos, pessoas com 

deficiência e com trajetória de vidas nas ruas). São mais de 1.023,3 toneladas de 

alimentos. 

 
Kits de higiene (SMASAC) 

- Entregues 445 mil kits de higiene. 

Investimento de 13,2 milhões de reais. 

Atendimento a famílias do CadÚnico, residentes em vilas, favelas e ocupações 

urbanas, para povos e comunidades tradicionais e catadores de materiais recicláveis. 
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1) Máscaras de proteção facial (Secretaria Municipal deSaúde) 

- Um total de 2 milhões de máscaras de proteção estão sendo 

distribuídas em vilas, favelas e ocupações urbanas por agentes de 

endemias de centros de saúde que referenciam esses territórios, assim 

como equipes da Urbel - área de habitação. As equipes da Guarda 

Municipal também atuam em estações do MOVE. 

 

2) Atendimento à população em situação de rua 

- Ampliação do Programa Bolsa Moradia 

Oferta de 800 Bolsas Moradia para famílias em situação ou com trajetória 

de vida nas ruas no município. A ampliação atenderá grupos familiares e 

indivíduos já habilitados e classificados para o Programa, possibilitando a 

liberação de vagas em abrigos municipais para novos acolhimentos. O 

benefício de R$ 500 mensais será oferecido pelo período de até 30 meses, 

a contar da data de inserção da família. Serão investidos R$ 12 milhões 

até 2024. 
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- Criação do Serviço de Proteção Social Provisório e Emergencial, com 

capacidade instalada para proteção a 300/dia pessoas em situação ou com 

trajetória de vida nas ruas com sintomas ou confirmação que precisam de 

isolamento. Até o momento, 708 pessoas foram acolhidas e 17 

permanecem em isolamento.  . 

 

- 170 novas vagas para pessoas de grupos de risco. Foram criadas mais 

170 vagas, sendo 100 para idosos, 50 vagas para mulheres e 20 para 

gestantes e puérperas. 

 

- Instalação de 14 pias com acesso a água em locais com grande 

circulação de pessoas, sendo 9 em praças e logradouros públicos e 5 nas 

dependências do Albergue Tia Branca. Cerca de 3 mil sabonetes estão 

sendo distribuídos pelos serviços de atendimento a esse público. 

 

3) Idosos, crianças e adolescentes 

- Criação da Unidade de Acolhimento Provisório para Idosos com sintomas 

ou confirmação de COVID-19, que estão acolhidos na rede de ILPIs e 

precisam de isolamento e monitoramento. São 40 vagas com atenção de 

profissionais da Assistência Social e de Saúde. Até o momento, 317 

pessoas idosas foram acolhidas e 30 permanecem em isolamento 

social. 

 

- Quase 12 Milhões de reais investidos dos fundos municipais para idosos 

e crianças e adolescentes. 
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DESSE TOTAL, A DIVISÃO É: 

 

- R$ 3 milhões para as ILPIS. Cerca de 1 mil idosos são beneficiados em 

28 instituições. Cada unidade recebeu o valor de R$ 3 mil por pessoa idosa. 

  

- R$ 1,47 milhão para abrigos de crianças. Destinação de 30 mil reais 

por unidade (48 no total), que acolhem cerca de 500 crianças e 

adolescentes. 

 

- R$ 7 milhões do Fundo Municipal do Idoso (FUMID) foram destinados 

para o Fundo Municipal de Saúde para ampliação de leitos para esse 

público nas unidades e serviços de saúde. 

 

4) Destinação para as entidades socioassistenciais 

- Repasse financeiro, no valor de R$ 3,78 milhões, em caráter 

extraordinário, para 71 Entidades e Organizações de Assistência Social que 

possuem instrumento jurídico de parceira firmado com a Secretaria 

Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania, por 

meio da Subsecretaria de Assistência Social, para incremento temporário 

na execução dos serviços socioassistenciais, devido à situação de 

Emergência em Saúde Pública por coronavírus, COVID-19. 


