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PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA 

3ª FASE – AUXÍLIO PRODUÇÃO 

 

O Programa de Inclusão Produtiva – 3ª Fase – Auxílio Produção é desenvolvido 

pelas Organizações da Sociedade Civil de Assistência Social conveniada com a 

Secretaria Municipal do Bem Estar Social – SEBES, e está situado dentro da rede 

de Proteção Social Básica do Município. 

 

Descrição 

A Proteção Social Básica tem como objetivos prevenir situações de risco, 

destinando-se à população que vive em vulnerabilidade social decorrente da 

pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços 

públicos, entre outros) e/ou fragilização de vínculos afetivos – relacionais e de 

pertencimento social. Deve articular-se com as demais políticas públicas locais, para 

garantir a sustentabilidade das ações desenvolvidas e o protagonismo das famílias e 

indivíduos atendidos, de forma a superar as condições de vulnerabilidade e a 

prevenir as situações que indicam risco social. Esses objetivos devem ser 

concretizados por meio de serviços, programas, projetos e benefícios às famílias, 

conforme identificação da situação de vulnerabilidade apresentada.  

Destaca-se o PAIF como principal serviço, ofertado na unidade central desse nível 

de proteção – o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), e a rede de 

serviços socioassistenciais direcionados para grupos específicos da população que 

ganham força e efetividade ao se materializarem nos territórios.  

Compõe também a Proteção Social Básica os Benefícios Eventuais, o Benefício de 

Prestação Continuada (BPC) e as transferências de renda do Programa Bolsa 

Família.  

Conforme assegura na Política Nacional de Assistência Social, uma das Seguranças 

afiançadas por essa política é a de Segurança de Sobrevivência (de rendimento e de 

autonomia). Faz parte desta rede os Programas de capacitação profissional que 

buscam incluir cidadãos no mundo do trabalho, criando oportunidades geradas pelo 

crescimento econômico.  

Ao lado da garantia de renda e do acesso a serviços públicos, a Inclusão Produtiva 

representa um dos três eixos que compõem o Plano Brasil Sem Miséria.  
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Esse eixo do Plano Brasil sem Miséria se insere no contexto da Assistência Social 

na medida em que a LOAS – Lei Orgânica de Assistência Social determina, em seu 

artigo 2º, a promoção da integração ao mercado de trabalho e no artigo 25, inciso V 

que se caracterizam como projetos de enfrentamento da pobreza, os quais 

compreendem o investimento econômico e social nos grupos populares, buscando 

subsidiar, financeira e tecnicamente, iniciativas que lhe garantem meios, capacidade 

produtiva e de gestão, viabilizando a transição de pessoas/famílias e grupos em 

situação de vulnerabilidade e risco para situação de autonomia garantindo acesso a 

condições mínimas de sobrevivência e elevação do padrão de qualidade de vida.  

Assim, o Programa de Inclusão Produtiva tem como foco o acesso da população, em 

especial a que se encontra em extrema pobreza dando – lhes a oportunidades de 

ocupação e renda.  

A 1ª fase do Programa de Inclusão Produtiva, denominada Preparação para o 

Trabalho e Renda, compreende a capacitação dos usuários para a realização de 

atividades produtivas em diversas áreas, envolvendo ações para o desenvolvimento 

humano, de aprendizagem e gerencial.  

Porém, as ações voltadas somente para aprendizagem de determinado ofício não 

são suficientes para garantir renda aos usuários, principalmente uma ocupação no 

mercado formal de trabalho, cada vez mais escassa e inacessível pelas exigências 

de qualificação, que a população público alvo da Assistência Social não possui.  

Dessa forma, a Gestão da Produção, 2ª fase do Programa de Inclusão Produtiva, 

visa colaborar com a efetivação dos direitos sociais através da potencialização dos 

usuários para a geração de trabalho e renda, a inclusão produtiva e para a 

construção de uma sociedade mais justa.  

Pautando-se na visão do trabalho socialmente sustentável, a Gestão da Produção 

compreende ações de suporte técnico através de assessoria e orientação aos 

usuários da 1ª fase - Preparação para o Trabalho e Renda, visando colaborar para a 

organização de sua produção, a geração de renda constante e crescente e o 

fortalecimento dos empreendimentos.  

A 3ª Fase do Programa de Inclusão Produtiva, objeto deste levantamento, é 

denominada Auxílio Produção, regulamentado pela Lei Municipal nº 6.086/11 e 

Decretos nº 11.671/11, nº 12.163/13 e nº 12.318/13 e Lei Municipal 6.664/ 2015, que 

se inscreve numa modalidade de Assistência Social que preenche a rigor e de forma 

vinculada à geração de renda, as características essenciais da Assistência Social. 
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Consiste na aquisição de material de consumo e equipamentos utilizados para a 

produção, contribuindo para a geração de trabalho e renda, destinada aos usuários 

do Programa de Inclusão Produtiva.  

As ações estão fundamentadas na Resolução CNAS nº 33/2011, que estabelece, 

dentre outras coisas, a promoção da integração ao mundo do trabalho 

conjuntamente com ações das diversas políticas públicas, cabendo a Assistência 

Social viabilizar a promoção do protagonismo, a participação cidadã e a mediação 

do acesso ao mundo do trabalho e tem por finalidade estabelecer e regulamentar os 

princípios e ações que serão adotados pela Secretaria do Bem Estar Social de 

Bauru em relação à execução destes serviços no âmbito do município, sejam este o 

executados pelo poder público ou através de parcerias, conforme as normativas que 

regulam a Política de Assistência Social.  

Os objetivos do Auxílio Produção consistem em: 

 Proporcionar aquisição de material de consumo e equipamentos utilizados 

para a produção, contribuindo para a geração de trabalho e renda.  

 Possibilitar ao usuário iniciar seu empreendimento;  

 Garantir o acesso aos equipamentos e materiais necessários para a 

implantação e expansão do seu empreendimento.  

 

Acessos 

Os acessos iniciaram no ano de 2012, por pessoas com idade a partir de 16 anos, 

em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, do precário ou nulo 

acesso aos serviços públicos, da fragilização de vínculos de pertencimento e 

sociabilidade e/ou qualquer outra situação de vulnerabilidade e risco social, 

residentes nos territórios de abrangência dos CRAS, provenientes de famílias 

prioritariamente beneficiárias dos programas de transferência de renda, 

encaminhadas preferencialmente pelos CRAS, que concluíram a 1ª fase do 

Programa de Inclusão Produtiva – Preparação para o trabalho e Renda e 

frequentaram a 2ª fase – Gestão da Produção. 

Mediante avaliação técnica dos profissionais da equipe do Programa de Inclusão 

Produtiva - 1ª e 2ª fases foram definidas prioridades para a Concessão do Auxílio 

Produção.  
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O instrutor de cada área de curso, bem como o profissional que desenvolveu a 2ª 

fase - gestão da Produção orientaram quanto ao material de consumo e/ou 

equipamento necessário para iniciar o empreendimento. Os usuários realizaram 03 

(três) orçamentos de pesquisa de preço, com a supervisão da equipe técnica do 

Programa. Estes orçamentos foram encaminhados pela equipe técnica à entidade 

executora do Programa de Inclusão Produtiva - 3ª fase - Auxílio Produção em seu 

território, para realizar a compra do equipamento ou material de consumo e 

posteriormente foram repassados ao usuário mediante documentação 

comprobatória.  Após os acessos, houve acompanhamento por um período de  doze 

meses, para garantir a sustentabilidade do empreendimento através da sua 

participação na fase Gestão da Produção. O valor foi estipulado em Padrão 

normativo, sendo que a cada ano foi reajustado. A meta proposta para cada território 

foi de 10 % do total de usuários atendidos nos cursos da primeira fase. Segue 

abaixo os acessos de forma quantitativa, por ano, de 2012 até 2015. 
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Número de acessos ao Auxílio Produção no ano de 2012 

 
Meta: 50 
Número de acessos em 2012: 68 usuários  
Valor: até R$ 1140,00 por usuário 
 

 

ÁREAS DE ACESSO EM 2012 

beleza/estética 
(cabelereira, 

manicure, designer 
sombrancelha, 

depilação); 64,70% 

alimentação; 14,70% 

Prestação de serviço 
limpeza/organização 
ambientes; 13,24% 

artesanato; 4,42% costura; 2,94% 

ENTIDADE META Nº ACESSOS 

CASA DO GAROTO 08 08 

SORRI 09 09 

IASCJ 05 12 

CEAC FERRAZ 06 

Ceac Ferraz: 10 

Execução direta 
(PMB) 

03 

Total 13 
 

ABREC 22 

Abrec 14 

Fundato Cite 09 

Fundato 
Jaraguá 

03 

Total 26 
 

TOTAL 50 68 
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Número de acessos ao Auxílio Produção no ano de 2013 

Meta: 106 
Número de acessos em 2013: 87 usuários  
Valor: até R$ 1162,64 por usuário 
 

 
 

ÁREAS DE ACESSO EM 2013 

beleza/estética 
(cabelereira, 

manicure, designer 
sombrancelha, 

depilação): 16,09% 

alimentação; 
65,52% 

prestação de 
serviço /elétrica; 

10,34% 

artesanato; 6,90% 

costura; 1,15% 

ENTIDADE META Nº ACESSOS 

CASA DO GAROTO 18 19 

SORRI 10 11 

IASCJ 17 18 

CEAC FERRAZ 61 

Ceac Ferraz: 16 

Execução direta 
(PMB) 

09 

Acaê 02 

Fundato 
Jaraguá 

01 

Fundato Cite 11 

Total 39 
 

TOTAL 106 87 
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Número de acessos ao Auxílio Produção no ano de 2014 

 
Meta: 106 
Número de acessos em 2014: 103 usuários  
Valor: até R$ 1.232,40 por usuário 
 

 

ÁREAS DE ACESSO EM 2014 

beleza/estética 
(cabelereira, 

manicure, designer 
sombrancelha, 

depilação): 16,09% 

alimentação; 
23,30% 

prestação de 
serviço /elétrica; 

9,70% 

costura; 11,65% 

ENTIDADE META Nº ACESSOS 

CASA DO GAROTO 18 18 

SORRI 10 12 

IASCJ 17 18 

CEAC FERRAZ 61 

Ceac Ferraz: 24 

Execução direta 
(PMB) Jd Ferraz 

-- 

Aelesab Ferraz 16 

Aelesab Nova 
Esperança 

-- 

Acaê 05 

Execução direta 
(PMB) Massa 

caseira 
04 

Fundato Cite 06 

Total 55 
 

TOTAL 106 103 
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Número de acessos ao Auxílio Produção no ano de 2015 
 
Meta: 106 
Número de acessos em 2015: 108 usuários  
Valor: até R$ 1.355,64 por usuário 
 

 

ÁREAS DE ACESSO EM 2015 

 

beleza/estética 
(cabelereira, 

manicure, designer 
sombrancelha, 

depilação): 16,09% 

alimentação; 
37,04% 

prestação de 
serviço /elétrica; 

7,40% 

artesanato; 8,34% 

ENTIDADE META Nº ACESSOS 

CASA DO GAROTO 19 16 

SORRI 11 12 

IASCJ 18 18 

CEAC FERRAZ 21 

Ceac Ferraz: 10 

Execução direta 
(PMB) Jd Ferraz 

09 

Execução direta 
(PMB) Massa 

caseira 
03 

Total 22 
 

AELESAB NOVA ESPERANÇA 20 

Aelesab Nova 
Esperança 

17 

Acaê 05 

Total 22 
 

AELESAB JD FERRAZ 17 

Aelesab Ferraz 07 

Fundato Cite 11 

Total 18 
 

TOTAL 106 108 
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