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PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

2014-2017 

IDENTIFICAÇÃO 

Município de Cascavel - PR 

Porte Populacional: Grande Porte 

Responsáveis pela elaboração: 

Nome Escolaridade Profissão Função/Cargo Vínculo Representação 

 
Luiz Antônio Pastorini Lançanova 

 
Superior 
Completo 

 
Assistente 
Social 

 
Conselheiro Suplente 

 
                 
Voluntário 

 
Entidade 

Maria Tereza Chaves Superior 
Completo 

Assistente 
Social 

Conselheira Titular                  
Voluntário 

Entidade 

Rodrigo Soares Galvão Ensino 
Fundamental 

Eletricista Conselheiro Titular                  
Voluntário 

Usuário/Org. 
Usuário 

 
Cleodomira Soares dos Santos 

 
Ensino Médio 

Téc. 
Administrativo 

 
Conselheira Suplente 

Voluntário  
Usuário/Org. 
Usuário 

Mônica Gomes Superior 
Completo 

Assistente 
Social 

Conselheira Titular Voluntário Trabalhador do 
Setor 

Luiza Maria Oliveira Scardua Superior 
Completo 

Psicóloga Conselheira Suplente Voluntário Trabalhador do 
Setor 

Luzia de Aguiar Soares Especialista Assistente 
Social 

Gerente de Divisão  Estatutária Gestão DSMAS 
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Janete Krack Magnagnagno  Mestrado Assistente 
Social 

Assistente Social Estatutária Gestão DSMAS 

Carla Dalmoro Especialista Assistente 
Social 

Coordenadora CRAS Estatutária CRAS 

Justa Alves dos Anjos Chesca Especialista Assistente 
Social 

Secretária Executiva 
do CMAS 

Estatutária Secretaria 
Executiva do 
CMAS 

Marcia Engel Especialista Assistente 
Social 

Coordenadora CRAS Estatutária CRAS 

Roseli Fátima Baltokoski Cardoso Especialista Assistente 
Social 

Coordenadora Centro 
POP e Casa POP 

Estatutária Centro POP e Casa 
POP 

Sonia dos Santos Especialista Assistente 
Social 

Assistente Social 
CREAS 

Estatutária CREAS 

Daniela Gomes Amendola Borges  Superior 
Completo 

Assistente 
Social 

Coordenadora CRAS Estatutária CRAS 

Poliana Lauthier Especialista Assistente 
Social 

Coordenadora Gestão 
de Benefícios e 
Transferência de 
Renda  

Estatutária Gestão de 
Benefícios e 
Transferência de 
Renda 

Carin Andréia Savaris Especialista Assistente 
Social 

Gerente da Divisão de 
PSB 

Estatutária Gestão PSB 

Celso Beno Lunkes Especialista Psicólogo  Gerente da Divisão de 
PSE 

Estatutário Gestão PSE 
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Francieli Castelli Mocellin   Especialista Assistente 
Social 

Coordenadora  Estatutária Gestão DSMAS 

Jhesy Fernanda Pinto Martins Superior 
Completo 

Assistente 
Social 

Assistente Social Estatutária CREAS 

Ronaldo Adriano Alves dos Santos Superior 
Completo 

Psicólogo Psicólogo Estatutário CREAS 

 

Prefeitura Municipal  

Nome do Prefeito: Edgar Bueno 

Mandato do Prefeito (a): Início: 01/01/2013  Término: 31/12/2016 

 

Endereço da Prefeitura: Rua Paraná, 5000, Centro - CEP: 85.810-011 

Telefone: (45)3321-2315  E-mail: gabinete@cascavel.pr.gov.br   Site: www.cascavel.pr.gov.br  

 

Órgão Gestor da Assistência Social 

Nome do órgão gestor: Secretaria Municipal de Assistência Social 

Número da lei de criação do órgão: 5.307/2009                 Data criação: 14/09/2009 
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Responsável: Susana Medeiros Dal Molin  

Ato de nomeação: Decreto Municipal nº 11.751 de 03 de abril de 2014 (diário oficial nº 1034 de 09/04/14). 

Data nomeação: 04/04/2014 

Endereço órgão gestor: Rua Paraná, 5000, Centro - CEP: 85.810-011 

Telefone: (45)3321-2230  e-mail: seaso.dsmas@cascavel.pr.gov.br ; Site: www.cascavel.pr.gov.br  

 

Fundo Municipal de Assistência Social 

Número da Lei de Criação: 4537                   Data criação: 18/04/2007 

Número do Decreto que regulamenta o Fundo: Decreto nº 4277/96      Data: 03/04/1996 

CNPJ: 15.032.605/0001-31 

 

Nome do ordenador (a) de despesas do FMAS: Susana Medeiros Dal Molin  

Lotação: Secretaria Municipal de Assistência Social/Gabinete da Secretária 

 

Conselho Municipal de Assistência Social 

Número da Lei de Criação: 4537       Data criação: 18/04/2007 

Endereço CMAS: Rua Paraná, 5000, Centro       CEP: 85.810-011 

Telefone: (45)3321-2366 E-mail: cmas@cascavel.pr.gov.br  
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Nome do Presidente: Maria Tereza Chaves 

Nome do secretario (a) executivo (a): Justa Alves dos Anjos Chesca  

Número total de membros: 18 Titulares e 18 Suplentes 

 

Governamental 

 

 

Nome do (a) Conselheiro (a) Representatividade  Titularidade Início e Término de mandato 

Susana Medeiros Dal Molin SEASO - Gestão Titular 2014-2015 

Francielli Castelli SEASO - DVSMAS Suplente 2013-2015 

Milício Vicente Stroher SEASO - DVAF Titular 2013-2015 

Sandra Burkouski SEASO - DVAF Suplente 2013-2015 

Carin Andréia Savaris SEASO - DVPSB Titular 2014-2015 

Poliana Lauther SEASO – Gestão de 
Benefícios 

Suplente 2014-2015 

Luzia de Aguiar Soares SEASO - DVSMAS Titular 2013-2015 

Ana Paula Zorik Rodrigues SEASO - DVSMAS Suplente 2013-2015 

Celso Beno Lunkes SEASO - DVPSE Titular 2014-2015 

Roseli Fátima Baltokoski Cardoso SEASO – Centro POP Suplente 2013-2015 

Hudson Márcio Moreschi Júnior SEASO - Gestão Titular 2013-2015 

Gisele Fossá SEASO - CRAS Suplente 2013-2015 
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Carlos Alberto S. da Rosa SEMUC Titular 2013-2015 

Katiane do Socorro V. de Farias SEMUC Suplente 2013-2015 

Iara Agnes Bach da Costa SESAU Titular 2013-2015 

Rosani da Rosa Bendo SESAU Suplente 2013-2015 

Eliedy Batista Eler SEMED Titular 2013-2015 

Ivone Lelis de Lima Novo SEMED Suplente 2013-2015 

Não Governamental Rita de Cácia Unfer de Oliveira Entidade - Centro Jesuíta 
de Cidadania e Assistência 
Social 

Titular 2013-2015 

Maria de Lourdes Menon Schram Entidade - ACAPAC Suplente 2013-2015 

Maria Tereza Chaves Entidade - APOFILAB Titular 2013-2015 

Luiz Antonio Pastorini Lançanova Entidade - GUARDA 
MIRIM 

Suplente 2013-2015 

Marinês Reolon Entidade - CEMIC Titular 2013-2015 

Francieli Aparecida da Silva Entidade - LBV Suplente 2013-2015 

Mônica Gomes Trabalhadores - NUCRESS Titular 2013-2015 

Dalva Aparecida Moreira Trabalhadores -NUCRESS Suplente 2013-2015 

Ronaldo Adriano Alves dos Santos Trabalhadores -CRP Titular 2013-2015 

Luiza Maria Oliveira Scardua Trabalhadores -CRP Suplente 2013-2015 
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Leoni Aldete Prestes Naldino Trabalhadores -OAB Titular 2013-2015 

Maria Aparecida Caldeira Trabalhadores -OAB Suplente 2013-2015 

Rodrigo Soares Galvão Usuário - Programa de 
Atenção Integral á Família 
- PAIF 

Titular 2013-2015 

Zelmira Salete Taglieber Usuário - Programa de 
Capacitação e Inclusão 
Produtiva 

Suplente 2013-2015 

Josué dos Santos Usuário - ACADEVI Titular 2013-2015 

Cleodomira Soares dos Santos Usuário - ADEFICA Suplente 2013-2015 

Joana D’Arque Maciel de Oliveira Usuário - Serviço de 
Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos 
para Crianças até seis anos 
- Pastoral da Criança 

Titular 2013-2015 

Vitória Suzana Skiziski Usuário - Serviço de 
Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos 
para Idosos 

Suplente 2013-2015 
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1 - DIAGNÓSTICO SOCIOTERRITORIAL 

 

O município de Cascavel, situada no oeste do Paraná, com uma área territorial de 2.100,831 km², tem na sua produção o destaque para a 

agricultura, porém sua indústria e comércio em pleno crescimento e desenvolvimento atraem uma população em busca de oportunidades e 

melhor qualidade de vida. Apresenta-se como um referencial regional na busca pelo trabalho, pólo universitário e na área da medicina, o que 

contribui para o considerável aumento demográfico da mesma.  

O aumento demográfico do município tem sido destaque, o que pode ser verificado se analisada a taxa de crescimento que foi de 1,56% 

ao ano, (Se considerado os censos de 2000 e 2010) superior àquela registrada no Estado, que ficou em 0,89% ao ano e superior à cifra de 0,88% 

ao ano da Região Sul. A estimativa de população, traçada pelo IBGE demonstra o acelerado crescimento de Cascavel, conforme visualizado no 

gráfico abaixo, a estimativa no ano de 2011 era para uma população de 289.340 pessoas (representado pelo cilindro 3), 292.372 (representado 

pelo cilindro 2) para o ano de 2012 e de 305.615 (representado pelo cilindro 1) para o ano de 2013. 

Estimativa populacional 

 
                                                                 Fonte: IBGE/Censo 2010 



10 

 

 O Índice de Gini, que mede o grau de concentração da distribuição de renda domiciliar per capita de uma determinada população e em um 

determinado espaço geográfico, aponta que Cascavel apresenta o índice de 0,5206. Já o índice de Desenvolvimento Humano – IDHM apresenta o 

indicador de 0,782 e desdobra-se conforme tabela a seguir: 

 IDHM 0,782 

IDHM - Longevidade  
Esperança de vida ao nascer 

0,846 
75,74 anos 

IDHM - Educação  
Escolaridade da População Adulta  
Fluxo Escolar da População Jovem (Frequência Escolar)  
 

0,728 
0,63 
0,78 

IDHM - Renda  
Renda per capita  
Classificação na unidade da federação   
Classificação nacional  
 

0,776 
1.003,38 R$ 
1,00  
4 
113 

                                                       Fonte: Caderno do IPARDES, 2013 

 A renda média domiciliar per capita dos cascavelenses está em 988,84, conforme dados do IBGE 2010. Para a renda domiciliar per capita 

é considerado a soma dos rendimentos mensais dos moradores do domicílio (em reais), dividida pelo número de moradores. 
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 Conforme dados do Censo IBGE 20101, a população total do município era de 286.205 residentes, dos quais 4.228 encontravam-se em 

situação de extrema pobreza, ou seja, com renda domiciliar per capita abaixo de R$ 70,00. Isto significa que 1,5% da população municipal 

viviam nesta situação.  Do total de extremamente pobres, 748 (17,7%) viviam no meio rural e 3.479 (82,3%) no meio urbano. O Censo também 

revelou que no município havia 400 crianças na extrema pobreza na faixa de 0 a 3 anos e 165 na faixa entre 4 e 5 anos.  O grupo de 6 a 14 anos, 

por sua vez, totalizou 1.020 indivíduos na extrema pobreza, enquanto no grupo de 15 a 17 anos havia 300 jovens nessa situação. Foram 

registradas 269 pessoas com mais de 65 anos na extrema pobreza.  44,6% dos extremamente pobres do município têm de zero a 17 anos. Do total 

de extremamente pobres no município, 2.105 são mulheres (49,8%) e 2.123 são homens (50,2%). 

Do total da população em extrema pobreza do município, 2.504 (59,2%) se classificaram como brancos e 1.679 (39,7%) como negros. 

Dentre estes últimos, 163 (3,9%) se declararam pretos e 1.516 (35,9%) pardos. Outras 44 pessoas (1,0%) se declararam amarelos ou indígenas. 

De acordo com o censo 2010, havia 79 indivíduos extremamente pobres com alguma deficiência mental; 703 tinham alguma dificuldade 

para enxergar; 244 para ouvir e 270 para se locomover. 

Das pessoas com mais de 15 anos em extrema pobreza, 241 não sabiam ler ou escrever, o que representa 9,7% dos extremamente pobres 

nessa faixa etária. Dentre eles, 143 eram chefes de domicílio. O Censo de 2010 revelou que no município havia 343 crianças de 0 a 3 anos na 

extrema pobreza não freqüentando creche, o que representa 85,9% das crianças extremamente pobres nessa faixa etária.  Entre aquelas de 4 a 5 

anos, havia 59 crianças  fora  da escola  (35,8%  das crianças extremamente pobres nessa faixa etária) e,  no grupo de 6 a 14  anos,  eram  47  

(4,6%). Por fim, entre os jovens de 15 a 17 anos na extrema pobreza, 61 estavam fora da escola (20,4% dos jovens extremamente pobres nessa 

faixa etária). Ainda, 217 pessoas extremamente pobres (5,1% do total) viviam sem luz, 335 (7,9%) não contavam com captação de água 

adequada em suas casas, 3.516 (83,2%) não tinham acesso à rede de esgoto ou fossa séptica e 567 (13,4%) não tinham o lixo coletado. 

                                                        
1 Dados coletados no Relatório de Informações Sociais “A extrema Pobreza segundo Censo 2010” da Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação do Ministério de 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 
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GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

A Secretaria Municipal de Assistência Social está instituída por lei (Lei Orgânica Municipal nº 5.307, de 14 de setembro de 2009) sendo 

utilizada esta nomenclatura a partir do ano de 2009. Foi instituída através da Lei 2.464/94 sendo denominada Secretaria de Ação Social, quando 

foi desmembrada de Secretaria Municipal de Saúde e Bem Estar Social. Atualmente sua atuação está disciplinada através da Lei Municipal 

4.537/2007, a qual dispõe sobre os objetivos da Assistência Social, Conselho de Assistência Social e a Conferência. 

A estruturação formal da Secretaria Municipal de Assistência Social está configurada com o Gabinete, o Departamento de Assistência 

Social e as subáreas definidas como Divisões, sendo elas: Divisão de Proteção Social Básica que atua no gerenciamento dos Serviços, Programas, 

Projetos e Benefícios da área de Proteção Social Básica; Divisão de Proteção Social Especial que atua no gerenciamento dos Serviços, 

Programas, Projetos e Benefícios da área de Proteção Social Especial, Divisão Administrativa e Financeira que atua no gerenciamento de 

Recursos Humanos, Compras, Convênios e Prestações de Contas; e a Divisão do Sistema Municipal de Assistência Social que atua na gestão da 

Informação, Monitoramento e Avaliação, Captação de Recursos e gestão de documentos; A Secretaria Executiva dos Conselhos está vinculada 

ao Gabinete, assessorando os Conselhos Municipais: de Assistência Social, Instância Municipal de Controle Social do Programa Bolsa Família, 

dos direitos da Criança e do Adolescente, dos Direitos do Idoso e dos Direitos da Mulher. 

Atualmente a Secretaria de Assistência Social de Cascavel mantém um número total de 395 funcionários, destes 303 são servidores 

concursados, 07 servidores nomeados e 85 estagiários. Os servidores concursados representam 77% do total de funcionários. Referente ao 

nível de escolaridade, 63 profissionais são de nível fundamental, 226 profissionais de nível médio e 106 profissionais de nível superior.  
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A Política de Assistência Social no município de Cascavel é coordenada diretamente pela Secretaria de Assistência Social e 

executada pela rede socioassistencial de Serviços, Programas, Projetos e Benefícios governamental e não governamental. 

CONTROLE SOCIAL 

 

O Conselho Municipal de Assistência Social- CMAS de Cascavel foi instituído pela lei 4.537/2007, tem composição paritária e bipartite. 

A composição é formada por 18 membros titulares, sendo que a representação não governamental conta com 03 representantes das Entidades e 

organizações de Assistência Social, 03 representantes de trabalhadores do setor e 03 representantes de Usuários e Organização de usuários. O 

Conselho funciona regularmente, tendo reuniões ordinárias a cada segunda quinta-feira do mês, de forma descentralizada nas Entidades de 

Assistência Social e nas Unidades Governamentais o que tem possibilitado uma proximidade do CMAS e de seus membros com a rede 

socioassistencial, propiciando uma amplitude no conhecimento do CMAS em relação à prestação de Serviços na Assistência Social. 

O CMAS é composto por sua mesa diretiva, Comissões Permanentes de Trabalho e a Secretaria Executiva, na qual atuam uma 

Assistente Social, uma Agente Administrativa e uma estagiária. 

O CMAS é também a instância de Controle Social do Programa Bolsa Família-PBF sendo que discute e delibera sobre o planejamento, 

execução e financiamento do PBF. Entretanto o município instituiu no ano de 2008 a Instância Municipal de Controle Social do Programa Bolsa 

Família- IMCSPBF (conforme orientação do MDS), com composição pluralizada, tendo representantes dos diversos órgãos envolvidos na 

execução do PBF, entre eles trabalhadores dos CRAS, dos SCFV, CadÚnico, Secretarias de Saúde e Educação, entre outros e especialmente 

representantes de beneficiários. A Instância é consultiva e propositiva, sendo que encaminha as matérias discutidas para apreciação e deliberação 

do CMAS. 
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A experiência tem sido exitosa, pois amplia as possibilidades de participação dos diversos segmentos representativos, como secretarias 

municipais e entidades prestadoras de serviços, trabalhadores e beneficiários. Essa configuração tem possibilitado que os participantes da 

Instância sejam aqueles que operacionalizam ou se beneficiam do Programa, isso contribui para o aprimoramento da execução e controle social 

do mesmo, pois utiliza como subsídio das discussões as experiências do campo de atuação e as vivenciadas pelos benificiários. Após discussão e 

proposição da IMCSPBF as matérias são encaminhadas ao CMAS, sendo analisadas pelas seguintes Comissões: Comissão de Orçamento e 

Finanças e Comissão da Área de Proteção Social Básica. Estas elaboram Pareceres indicativos a serem apresentados, apreciados e deliberados 

pela plenária do CMAS.  

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 

 

 O Centro de Referência de Assistência Social- CRAS é a unidade pública estatal localizada em áreas com maiores índices de 

vulnerabilidade e risco social, destinada à articulação dos serviços socioassistenciais no seu território de abrangência e à prestação de serviços, 

programas e projetos socioassistenciais de proteção social básica às famílias. (Art. 6º C § 1o da LOAS)  

Cascavel oferece atendimento à população em 06 unidades de CRAS, instalados em territórios onde há maior incidência de situações de 

vulnerabilidade social. As unidades são denominadas: CRAS Cascavel Velho, CRAS Periolo, CRAS XIV de Novembro, CRAS Santa Cruz, 

CRAS Interlagos, todos instalados na área urbana e o CRAS Volante2 que atua com equipe volante na área rural. 

Cada um dos CRAS tem capacidade instalada para referenciamento de 5.000 famílias e atendimento a 1.000 famílias. Somando-se uma 

capacidade total de referenciamento para 30.000 famílias e atendimento a 6.000 famílias. 

                                                        
2 Esta Unidade está sendo entendida no município como uma unidade de CRAS que referencia os usuários da zona rural. Entretanto, o planejamento  da 

Secretaria Municipal contempla a estruturação de CRAS Central e vinculado à ele a estruturação de equipes volantes para atuação e referenciamento da 

população da zona rural. 
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O CRAS tem por função ofertar, de forma exclusiva e obrigatória, o Serviço de Atenção Integral à Família – PAIF. O PAIF é o principal 

serviço de Proteção Social Básica, ao qual todos os outros serviços desse nível de proteção devem articular-se, pois confere a primazia da ação do 

poder público na garantia do direito à convivência familiar e assegura a matricialidade sociofamiliar no atendimento socioassistencial. 

(Orientações Técnicas, 2009) 

Nesse sentido, faz-se necessário que o CRAS, através do PAIF realize o acompanhamento das famílias em situação de vulnerabilidade de 

seu território. 

Segundo a Tipificação Nacional dos Serviços socioassistenciais, o PAIF visa atender, em especial:  

• Famílias beneficiárias de programa de transferência de renda e dos benefícios assistenciais;  

• Famílias que atendem os critérios dos programas de transferência de renda e benefícios assistenciais, mas que ainda não foram 

contempladas;  

• Famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência de dificuldades vivenciadas por algum de seus membros; 

• Famílias com pessoas com deficiência e/ou pessoas idosas que vivenciam situações de vulnerabilidade e risco social. 

• Famílias beneficiárias de programa de transferência de renda e dos benefícios assistenciais. 

Compreendendo a responsabilidade posta pelas Orientações Técnicas referente à atuação do PAIF e dos demais Serviços ofertados à 

população através dos CRAS e em atenção ao Pacto de Aprimoramento de Gestão do SUAS, apresenta-se a seguir alguns dados referentes à 

realidade do município de Cascavel, ao que tange à cobertura dos Serviços socioassistenciasi de Proteção Social Básica. 
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O primeiro dado apresentado refere-se ao acompanhamento no PAIF das famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do 

Governo Federal, sendo que o acompanhamento3 no PAIF das famílias com registro no Cadastro Único no ano de 2013 soma o total de 

9.210 famílias, as quais se distribuem nos CRAS, conforme quadro abaixo4:  

 

Acompanhamento de Famílias no PAIF 

CRAS Numero total de famílias no PAIF 
Nº de famílias inscritas no 

Cadastro Único 

% de famílias inscritas no 
Cadastro Único em 

acompanhamento no PAIF 

Cascavel Velho 2024 1084  4,0% 

Interlagos 3149 2115  7,8% 

Periolo 3477 2175 8,08 % 

Santa cruz 3473 2329 8,6 % 

Volante 1280 566  2,10% 

XIV de Novembro 1911 941  3,49% 

Total 15314 9210 34,2%  

Fonte: IRSAS/2014 

                                                        
3 Entende-se por acompanhamento “conjunto de intervenções desenvolvidas em serviços continuados, com objetivos estabelecidos, que possibilitam à família acesso a um 

espaço onde possa refletir sobre sua realidade, construir novos projetos de vida e transformar suas relações – sejam elas familiares ou comunitárias” (Protocolo de Gestão 

Integrada de Serviços, Benefícios e Transferências de Renda no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, artigo 20) 

4 Dados extraídos do Sistema de Informatização da Rede socioassistencial- IRSAS, através da ferramenta: “Relatório de Ocorrências”, com o seguinte filtro: Período: 

01.01.2013 à 31.12.2013/ Unidade: CRAS (selecionando cada qual por sua vez) /Programa: PAIF/ Evento: Todos. O relatório é extraído em planilha de Excel da qual foram 

retirados os cadastros duplicados e aqueles que não apresentaram número de NIS, cujo numero identificador mostra que a família à que se refere o cadastro está inscrita 

também no Cadastro Único. Acesso em 28 de fevereiro de 2014. 
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De acordo com dados do Relatório de Informações Sociais estão inseridas no Cadastro Único, no município de Cascavel 26.9095 famílias. 

(Mês referência maio/2013) O que confrontado com os dados de acompanhamento indica que 34,2% das famílias registradas no Cadastro 

único estão em acompanhamento no PAIF. Faz-se relevante apontar ainda que no ano de 2013, conforme expresso no quadro acima foram 

acompanhadas um total de 15.314 famílias nos PAIFs desenvolvidos nos CRAS. 

Um dos públicos prioritários para acompanhamento no PAIF são as famílias com membros integrantes do Benefício de Prestação 

Continuada. Atualmente, conforme dados disponibilizados no Visor Suas, ferramenta disponibilizada pelo MDS através da SAGI, no município 

de Cascavel 5.175 pessoas são beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada-BPC. De acordo com o Sistema IRSAS, 9926 famílias com 

membros integrantes do BPC estão em acompanhamento pelo PAIF.  

Os dados acima não possibilitam verificar qual a porcentagem de famílias com membros beneficiários do BPC estão em acompanhamento 

no PAIF, pois muito provavelmente, em alguns casos mais de um beneficiário do BPC pertença ao mesmo grupo familiar. Entretanto, na hipótese 

de cada grupo familiar identificado entre as 992 ter só um membro beneficiário do BPC, o município estaria alcançando a porcentagem de 19% 

das famílias com membros do BPC em acompanhamento no PAIF. Esta realidade remete à conclusão de que a porcentagem real, 

embora não possa ser medida, é superior a 19%. 

A seguir apresentam-se os dados referentes à inserção no Cadastro Único de famílias com beneficiários do Benefício de Prestação 

Continuada-BPC, o qual caracteriza-se como um benefício da Política de Assistência Social destinado a idosos e pessoas com deficiência que a 

não possuam meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família (Art. 20 da LOAS). 

                                                        
5 Relatório de Informações Social- RI Bolsa Família e Cadastro Único. Disponível em www.mds.gov.br. Acesso em 05 de março de 2014. 
6 Dado extraído do banco de dados do Sistema IRSAS pelo Analista na data de 09 de abril de 2014, tendo por questão norteadora: Qual o número de famílias com membros 
beneficiários do BPC inseridos no PAIF. 
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No quadro a seguir apresentam-se as informações referentes a famílias com beneficiários do BPC inscritas no Cadastro Único, tendo por 

fonte de informação a ferramenta CECAD- Consulta, Seleção e Extração de Informações do Cadastro Único7: 

 

Famílias/ Pessoas BPC inscritas no Cadastro Único 
Benefício Famílias Pessoas Referência 

BPC deficiente 
 

713 
 

2.067 Janeiro 2014 
 

BPC Idoso 899 
 

1.700 Janeiro 2014 
 

Total: 1.612 3.767  
    Fonte: CECAD 

De acordo com a ferramenta Visor Suas, ferramenta disponibilizada pelo MDS através da SAGI, no município de Cascavel 5.175 pessoas 

são beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada-BPC. Destas, 3.767 estão inscritas no Cadastro Único, conforme quadro acima, o que 

representa que 72% do total de beneficiários do BPC no município de Cascavel estão inscritos no Cadastro Único. 

Também compõe o grupo eleito como prioritário na inserção dos Serviços Socioassistenciais as famílias beneficiárias do Programa Bolsa 

Família.  Tendo por base de dados o mês de fevereiro de 2013, no município de Cascavel somam-se um total de 9.2128 famílias beneficiárias do 

Programa Bolsa Família.   

Os CRAS atenderam junto ao PAIF, no ano de 2013, 3.399 famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família que apresentem outras 

vulnerabilidades sociais para além da insuficiência de renda, conforme quadro abaixo:  

 

                                                        
7 Disponível no link: http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/cecad/tabulador_cecad.php?p_forma=1&p_frequencia=1#tabela_link . Acesso em 18 de março de 2014. 
8 Fonte: Relatório de Informações Sociais. Secretaria de Avaliação de Gestão da Informação do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome- MDS. Disponível 

em: http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/RIv3/geral/relatorio.php#Benefícios. Acesso em 28 de fevereiro de 2014. 
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Famílias beneficiárias do PBF que apresentem outras vulnerabilidades sociais para além da insuficiência de renda, acompanhadas pelo PAIF no ano de 
20139: 

CRAS Número de famílias 
CASCAVEL VELHO 412 
INTERLAGOS 699 
PERIOLO 748 
SANTA CRUZ 867 
VOLANTE 294 
XIV DE NOVEMBRO 379 
TOTAL: 3399 

 

                                     Fonte: IRSAS/2014 

   

Os dados acima revelam que 36,8% dos Beneficiários do PBF, que apresentem outras vulnerabilidades para além da insuficiência 

de renda estão sendo atendidos no PAIF. 

Os CRAS realizam ainda o acompanhamento pelo PAIF das famílias beneficiárias do PBF em fase de suspensão por descumprimento de 

condicionalidade, cujos motivos sejam de Assistência Social. De acordo com os dados extraídos do Sistema de Gestão do Programa Bolsa 

Família- SIGPBF , tendo por referência o mês de dezembro de 2013, 130 famílias e 151 pessoas encontravam-se na fase de suspensão pelos 

motivos já citados e destas 26 famílias encontravam-se em acompanhamento, com registro no SIGPBF- Sistema de Gestão do programa Bolsa 

Família . Estes números apontam que 17,2% das famílias em fase de suspensão por descumprimento de condicionalidade, cujos motivos 

sejam de Assistência Social estão em acompanhamento no CRAS, especificamente pelo PAIF. 

                                                        
9 Dados extraídos do IRSAS, através da Ferramenta: “Relatório Listagem de Beneficiários do PBF atendidos”, com os seguintes filtros: 1- Período: 01.01.2013 à 31.12.2013/ 

Unidade: CRAS (selecionando cada qual por sua vez) /Serviço: PAIF/Programa: Atendimento Familiar/ Evento: Todos; 2- Período: 01.01.2013 à 31.12.2013/ Unidade: CRAS 

(selecionando cada qual por sua vez) /Serviço: PAIF/Programa: Encaminhamento/ Evento: Todos. Acesso em 13 de março de 2014. 
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Mapeado pelo SIGPBF, apresenta-se no quadro a seguir, a identificação por território das famílias em fase de suspensão por 

descumprimento de condicionalidades, cujos motivos sejam de Assistência Social: 

Número de famílias em fase de suspensão do PBF 

CRAS Número de famílias Número de famílias em 
acompanhamento no PAIF 

Cascavel Velho 30 0 
Interlagos 20 0 
Periolo 20 4 
Santa cruz 35 19 
Volante 10 0 
XIV de Novembro 15 3 
Total: 130 26 

                                                 Fonte: SIGPBF( Dados referente ao mês de dezembro de 2013) 

 

Dentre os Serviços desenvolvidos pelos CRAS em Cascavel, consta o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Atualmente 

são oferecidas à população diversas modalidades do Serviço de Convivência: para idosos, crianças de zero a seis anos, crianças e adolescentes de 

12 a 17 anos. Em atenção ao reordenamento proposto pelo MDS através da Resolução 01/2013 do CNAS, faz-se imperativo apontar que, 

atualmente o município de Cascavel não dispõe de instrumentos que possibilitem identificar o público atendido pelo referido Serviço em suas 

especificidades, estando impossibilitado de precisar qual porcentagem do público prioritário está em atendimento. Frente a isso se faz 

necessário elaborar no presente Plano uma meta específica que planeje as formas de identificação do público que participa do Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos, bem como incorporar no referido Plano a meta definida no Pacto de Aprimoramento de gestão do 

SUAS.  

Referente à cobertura da Proteção Social Básica no município de Cascavel, atualmente estão instalados 06 CRAS no município cada qual 

com capacidade de referenciamento de 5.000 famílias e 01 equipe volante que referencia a população da zona rural. Frente a isso considera-se 
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que o município de Cascavel apresenta capacidade instalada para 30.000 famílias. Confrontando esse dado com os dados do Cadastro Único, 

pode-se afirmar que a capacidade instalada de referenciamento excede aquela proposta como mínima, que é de 5.000 famílias para cada 

CRAS, sendo que estão cadastradas no Cadastro Único 26.909 famílias de Cascavel, dentre as quais 23.15510 apresentam renda per capita mensal 

de até 1/2 salário mínimo. 

Apesar de apresentar uma cobertura da Proteção Social Básica superior aquela considerada como suficiente, planeja-se ampliar ainda 

mais essa cobertura, pois o território de Cascavel é bastante extenso e as situações de vulnerabilidades estão pulverizadas nos mais diferentes 

territórios. Frente a isso a Secretaria de Assistência Social planeja instalar novos equipamentos de CRAS, de acordo com o quadro abaixo: 

 

Planejamento de implantação de novos equipamentos de CRAS 

Equipamento Origem recurso Prazo 

CRAS CEU Ministério da Cultura 2014 

CRAS FLORESTA FAR- Fundo de Arrendamento Residencial  2014/2015 

CRAS MORUMBI BID- Banco Interamericano de Desenvolvimento 2014/2015 

CRAS SANTA FELICIDADE BID- Banco Interamericano de Desenvolvimento 2016/2017 

Fonte: DVSMAS- Setor de Captação de Recursos 

                                                        
10 Fonte: RI Bolsa Família e Cadastro Único, mês referência maio 2013.  
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Além dos Serviços citados o município desenvolve também as ações do Programa BPC na Escola, ao qual aderiu ao no ano de 

2007, o referido programa tem por objetivo desenvolver ações intersetoriais, visando garantir o acesso e a permanência na escola de 

crianças e adolescentes com deficiência, de 0 a 18 anos, beneficiários do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social. 

Atualmente no município, conforme o Sistema do BPC na Escola, estão inseridos no Programa 470 beneficiários. 

Abaixo consta a rede de atendimento na área de Proteção Social Básica do município de Cascavel: 

 

REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 

Unidades Governamentais 

Unidades de CRAS Serviço/ Programa/ Projeto/ Benefício Endereço Telefone 

CRAS Volante 

Serviço de Proteção Integral à Família-PAIF; 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para 
crianças de 0 a 6 anos 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para 
adolescentes de 15 a 17 anos; 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para idosos; 
Programa de Capacitação, Inclusão Produtiva e enfrentamento à 
pobreza; 
Programa Bolsa Família; 
Programa Estadual Leite das Crianças; 
Programa Família Paranaense; 
Benefício Auxílio Natalidade; 
Benefício Auxílio Alimentação; 
Benefício Auxílio Documentação Civil; 
BPC; 
Serviço de PSB no domicílio para pessoas com deficiência e 
idosos; 

R: Carlos Gomes, 3540, esq c/ Stª 
Catarina 

(45)3902-1759 

CRAS Interlagos 
Serviço de Proteção Integral à Família-PAIF; 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos para crianças 

R: Solidariedade, 733 – Julieta 
Bueno. 

(45)3902-1776/9949-
4711 



23 

 

de 0 a 6 anos 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos para 
adolescentes de 15 a 17 anos; 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos para idosos; 
Programa de Capacitação, Inclusão Produtiva e enfrentamento à 
pobreza; 
Programa Bolsa Família; 
Programa Estadual Leite das Crianças; 
Benefício Auxílio Natalidade; 
Benefício Auxílio Alimentação; 
Benefício Auxílio Documentação Civil; 
BPC; 
Serviço de PSB no domicílio para pessoas com deficiência e 
idosos; 
Programa Atitude; 

CRAS Cascavel Velho 

Serviço de Proteção Integral à Família-PAIF; 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos para crianças 
de 0 a 6 anos 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos para 
adolescentes de 15 a 17 anos; 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos para idosos; 
Programa de Capacitação, Inclusão Produtiva e enfrentamento à 
pobreza; 
Programa Bolsa Família; 
Programa Estadual Leite das Crianças; 
Benefício Auxílio Natalidade; 
Benefício Auxílio Alimentação; 
Benefício Auxílio Documentação Civil; 
BPC; 
Serviço de PSB no domicílio para pessoas com deficiência e 
idosos; 
Programa Atitude; 

R: Londres, 980 – Cascavel Velho. (45)3902-1735 

CRAS Periolo Serviço de Proteção Integral à Família-PAIF; R: Romeu Caponi, esq. com Rua (45)3902-1768 
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Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos para crianças 
de 0 a 6 anos 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos para 
adolescentes de 15 a 17 anos; 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos para idosos; 
Programa de Capacitação, Inclusão Produtiva e enfrentamento à 
pobreza; 
Programa Bolsa Família; 
Programa Estadual Leite das Crianças; 
Benefício Auxílio Natalidade; 
Benefício Auxílio Alimentação; 
Benefício Auxílio Documentação Civil; 
BPC; 
Serviço de PSB no domicílio para pessoas com deficiência e 
idosos; 
Programa Atitude; 

Jaraguá, 365. (45)3327-1062 

CRAS Santa Cruz 

Serviço de Proteção Integral à Família-PAIF; 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos para crianças 
de 0 a 6 anos 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos para 
adolescentes de 15 a 17 anos; 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos para idosos; 
Programa de Capacitação, Inclusão Produtiva e enfrentamento à 
pobreza; 
Programa Bolsa Família; 
Programa Estadual Leite das Crianças; 
Benefício Auxílio Natalidade; 
Benefício Auxílio Alimentação; 
Benefício Auxílio Documentação Civil; 
BPC; 
Serviço de PSB no domicílio para pessoas com deficiência e 
idosos; 

R: Tito Muffato, 2315 – Santa 
Cruz. 

(45)3902-1736 

CRAS XIV de Novembro Serviço de Proteção Integral à Família-PAIF; R: Romário C. de Oliveira, (45)3326-5041/3902-
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Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos para crianças 
de 0 a 6 anos 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos para 
adolescentes de 15 a 17 anos; 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos para idosos; 
Programa de Capacitação, Inclusão Produtiva e enfrentamento à 
pobreza; 
Programa Bolsa Família; 
Programa Estadual Leite das Crianças; 
Benefício Auxílio Natalidade; 
Benefício Auxílio Alimentação; 
Benefício Auxílio Documentação Civil; 
BPC; 
Serviço de PSB no domicílio para pessoas com deficiência e 
idosos; 
Programa Atitude; 

esquina com Franscisco Guaraná, 
487, XIV de Novembro. 

1774 

Unidades Referenciadas Serviço/ Programa/ Projeto/ Benefício Endereço Telefone 

Eureca I 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos para crianças 
de 6 a 15 anos; 

R: Felicidade, 631 – Julieta Bueno 
- Interlagos. 

(45)3902-1761 

Eureca II 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos para crianças 
de 6 a 15 anos; 

R: Apalais, 930 – Santa Cruz. (45)3902-1760 

Programa de Inclusão Produtiva 
Programa de Capacitação, Inclusão Produtiva e enfrentamento à 
pobreza; 

Rua São Paulo, 2284 - Centro (45)3902-1734 

Centro da Juventude Programa de Apoio sócioeducativo em meio aberto; 
R. Felicidade, 601 – Conj. Julieta 

Bueno – Interlagos 
(45)3902-2847/7758 

CCI- Centro de Convivência de 
Idosos 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos para idosos; R: Ernesto Farina, 555 – Claudete. (45)3902-1749 
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Unidades Não Governamentais 

Entidade Serviço/ Programa/ Projeto/ Benefício Endereço Telefone/fax 
 Programa do Voluntariado Paranaense - 
PROVOPAR 

Programa de Capacitação, Inclusão 
Produtiva e Enfrentamento à Pobreza 

Rua Martin Afonso de Souza, 550 - 
Pacaembu 

(45)3902-1422 

Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz - 
SEPAL 

Programa de Capacitação, Inclusão 
Produtiva e Enfrentamento à Pobreza 

Rua Jacarepaguá, 251– Interlagos (45)3323-1482 

(45)9817-0444 
Centro Social Beneficente Paróquia São 
Cristóvão - CEMIC 

Programa de Capacitação, Inclusão 
Produtiva e Enfrentamento à Pobreza 

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos de seis a 
quinze anos de idade. 

Rua Maceió, 118 - São Cristovão (45)3227-4729 

Associação Educacional Espírita Lins de 
Vasconcelos - Guarda Mirim 

Programa de Capacitação, Inclusão 
Produtiva e Enfrentamento à Pobreza 

Programa de informação e educação 
para o trabalho para adolescentes e 
jovens aprendizes 

Rua Marechal Cândido Rondon, 3530 - 
Cancelli 

(45)3038-0337 

Fundação Assis Gurgacz - FAG Programa de informação e educação 
para o trabalho para adolescentes e 
jovens aprendizes 

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos para idosos 

Av. das Torres, 500 - Santa Cruz (45)3321-3900 

Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais- APAE 

Programa de Capacitação, Inclusão 
Produtiva e Enfrentamento à Pobreza 

Rua Manaus, 3990 – Recanto Tropical (45)3036-4241 

Associação Cascavelense de Amigos da 
Pastoral da Criança 

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos para 

Rua Cassiano J. Fernandes, 2470 - Neva (45)3037-5869 
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crianças de zero a seis anos 

Legião da Boa Vontade - LBV Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos para 
crianças de zero a seis anos 

Programa de Capacitação, Inclusão 
Produtiva e Enfrentamento à Pobreza 

Programa Espaço de Convivência 

Av. Brasil, 9749 - Coqueiral (45)3326-1166 

Centro Jesuíta de Cidadania e Ação 
Social 

Programa de Capacitação, Inclusão 
Produtiva e Enfrentamento à Pobreza 

 

Rua Loyola, 139 – Brasmadeira (45)3323-3648 

 

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 

 A Proteção Social Especial- PSE organiza a oferta de serviços, programas e projetos de caráter especializado, tem por objetivo 

contribuir para “a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, o fortalecimento de potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e 

indivíduos para o enfrentamento das situações de risco pessoal e social, por violação de direitos” (Orientações Técnicas, CREAS, 2011, p.17). É 

organizada em dois níveis de complexidade: de Média e Alta Complexidade. 

De acordo com as Orientações Técnicas do CREAS (2011) a PSE de Média Complexidade “organiza a oferta de serviços, programas e 

projetos de caráter especializado que requerem maior estruturação técnica e operativa, com competências e atribuições definidas, destinados ao 

atendimento a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social, por violação de direitos. Devido à natureza e ao agravamento destas  
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situações,  implica  acompanhamento  especializado,  individualizado, continuado e articulado com a rede” (Orientações Técnicas, CREAS, 

2011, p.20) 

“CREAS é a unidade pública estatal de abrangência municipal ou regional que tem como papel constituir-se em lócus de referência, nos 

territórios, da oferta de trabalho social especializado no SUAS a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal ou social, por violação de 

direitos”. (Orientações Técnicas– CREAS, 2011, p.23)  

A Política Nacional de Assistência Social preconiza como Serviços a serem prestados na Proteção Social Especial de Média 

Complexidade descritos no quadro a seguir, sendo tomado como obrigatória a prestação do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a 

Famílias e Indivíduos – PAEFI. 

Serviços Socioassistenciais de PSE/MC, Descrição e Unidade de Oferta 
Nome do Serviço 

 
Descrição do Serviço Unidade de Ofertado Serviço 

Serviço de Proteção e Atendimento 
Especializado a Famílias e Indivíduos – 
PAEFI 
 

Serviço de apoio, orientação e 
acompanhamento a famílias com um ou mais 
de seus membros em situação de ameaça e 
violação de direitos.  

Deve ser ofertado por todas as Unidades 
CREAS. 

Serviço de Proteção Social a Adolescentes em 
Cumprimento de Medida Socioeducativa de 
Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços 
à Comunidade 
 

O Serviço tem por finalidade prover atenção 
socioassistencial e acompanhamento a 
adolescentes e jovens em cumprimento de 
medidas socioeducativas em meio aberto, 
determinadas judicialmente. 
 

Deve ser ofertado pelo CREAS, nas 
localidades  
onde se identificar demanda, articulando ações 
complementares com a rede.  
No caso de possuir mais de uma Unidade 
CREAS, o município tem autonomia para a 
definição daquelas unidades que deverão 
ofertar este Serviço, observada a relação com 
o território. 
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Serviço Especializado em Abordagem Social 
 

O Serviço tem como finalidade assegurar 
trabalho social de abordagem e busca ativa que 
identifique, nos territórios, a incidência de 
trabalho infantil, exploração sexual de crianças 
e adolescentes, situação de rua, dentre outras. 

Pode ser ofertado pelo CREAS ou unidade 
específica referenciada ao CREAS, nos 
territórios onde se identificar demanda. 

Serviço de Proteção Social Especial para 
Pessoas com Deficiência, Idosas e suas 
Famílias. 
 

Serviço destinado à promoção de atendimento 
especializado a famílias com pessoas com 
deficiência e idosos com algum grau de 
dependência, que tiveram suas limitações 
agravas por violações de direito. 

Pode ser ofertado pelo CREAS ou unidade 
específica referenciada ao CREAS, nos 
territórios onde se identificar demanda. 

Fonte: Orientações Técnicas: Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, 2011, p. 48 e 49 

 

Cascavel presta os Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade em três unidades de CREAS tomando a temática do 

atendimento por eixo de organização. Sendo organizados da seguinte forma: 

A unidade CREAS I oferece o Serviço PAEFI -Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a famílias e Indivíduo, ao público 

criança e adolescente e suas famílias e o Programa PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil.  

A unidade CREAS III oferece o Serviço PAEFI ao público adulto (idosos, mulheres, pessoas em situação de rua, etc.) e o PCDIF - 

Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com Deficiência, Idosas e suas famílias, para todas as idades. 

A unidade CREAS II oferece o Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade 

Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade.  

Esta organização, denominada “CREAS Temáticos”, foi se configurando no município em razão da origem dos recursos para parte do 

custeio, manutenção e construção das unidades terem sido advindas do Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente o qual 

apresentava por requisito para o repasse de recursos, o atendimento exclusivo de crianças e adolescentes. 
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A organização da rede de PSE de Média Complexidade em CREAS temáticos tem apresentado alguns limites na prestação dos Serviços, 

quais sejam: 

     

 Por não executar o Serviço PAEFI, a unidade CREAS II está descaracterizada enquanto CREAS, sendo indispensável para tal a 

execução do referido Serviço, conforme as normativas da PNAS. 

 Os atendimentos deixam de ter centralidade na família fragmentando e/ou duplicando os atendimentos da mesma família por 

diferentes equipes. Isso tem demandado um esforço desnecessário das famílias que “peregrinam” pelos Serviços Socioassistenciais na 

busca do atendimento de diferentes membros da família, o que por vezes pode levar à revitimização e aumentando os seus gastos de 

locomoção.  

 Os CREAS não identificam um território como referência e ficando impossibilitados de efetivar algumas atribuições como o 

referenciamento por território, o diagnóstico das vulnerabilidades do território, a articulação com a rede, entre outras citadas nas 

Orientações Técnicas do CREAS, a qual expressa que: “A compreensão dos territórios onde vivem e convivem as famílias e 

indivíduos em situação de vulnerabilidade, risco pessoal e social, por violação de direitos, é fundamental, portanto, para o 

planejamento e a organização das ações do SUAS. Considerá-los e compreendê-los é trilhar um caminho para construir uma efetiva 

política garantidora de direitos” (Orientações Técnicas: Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS. 2011). 

 

Frente a isso, a Secretaria de Assistência Social planeja realizar o reordenamento da rede de PSE de Média Complexidade, organizando-a 

de acordo com as Orientações Técnicas de CREAS 2011. Para tal planejamento é imprescindível realizar o levantamento da configuração atual 

dos CREAS e dos Serviços a eles referenciados. 
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Para o enfrentamento aos limites citados, apresenta-se os dados referentes aos atendimentos realizados nas unidades CREAS de Cascavel, 

conforme segue: 

 
Famílias atendidas no PAEFI no ano de 201311 

REGIÃO12 PAEFI CREAS I PAEFI CREAS III TOTAL 

REGIÃO I 44 125 169 

REGIÃO II 26 56 82 

REGIÃO III 33 68 101 

REGIÃO IV 48 120 168 

REGIÃO V 38 76 114 

REGIÃO VI 5 9 14 

TOTAL 194 454 648 

 Fonte: IRSAS 

                                                        
11 Dados extraídos do IRSAS, através da Ferramenta: “Listagem de Ocorrências Territorializada”, com os seguintes filtros: 1- Período: 01.01.2013 à 31.12.2013/ Unidade: 

CREAS I e CREAS III (selecionando cada qual por sua vez) /Serviço: PAEIF/Programa:  Atendimento / Evento:  Inserção no PAEFI. Acesso em 08 de abril de 2014. (Os 

nomes gerados em duplicidade nos Relatórios foram subtraídos na contagem da quantidade)  

12 Anexo I – Territorialização do IRSAS. 
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 A partir dos dados acima apresentados torna-se possível mapear nos territórios classificados por região a incidência das situações de 

vulnerabilidade e risco que estejam demandando da cobertura da Proteção Social Especial de Média Complexidade. 

 Referente às situações de trabalho infantil no município, apresenta-se alguns limites na identificação das mesmas, pois conforme aponta o 

quadro abaixo, foram identificadas em pesquisa realizada em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE um total de 2.380 

crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil e destas apenas 83 estão cadastradas e identificadas no Cadastro Único o que significa 

um percentual de 3,5%. 

Informações referentes ao trabalho Infantil – IBGE Censo 2010 
 

Grupos de Idade Situação do Domicílio Total de habitantes Em situação de trabalho Em situação de trabalho 
% 

 
10 a 13 anos 

Urbana 18.634 702 3,77% 
Rural 1.079 108 10% 
Total 19.713 810 4.11% 

 
14 ou 15 anos 

Urbana 9.792 1.370 14% 
Rural 611 200 32.8% 
Total 10.403 1.570 15.1% 

TOTAL 30.116 2.380 7.9% 

Fonte: IBGE/2010 

Grupos de Idade Situação do Domicílio Total de habitantes Em situação de trabalho Em situação de trabalho 
% 

IBGE 
10 a 15 anos  
 

Urbana 28.426 2.072 7,29% 
Rural 1.690 308 18,25% 
Total 30.116 2.380 7.9% 

 

Trabalho Infantil – IBGE Censo 2010 / PETI Cad. Único 08-2013 
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Situação do Domicílio Em situação de trabalho 
(10 a 15 anos – IBGE) 

PETI – Cad. Único 
(3 a 16 anos – SISPET e CECAD) 

PETI – Cad. Único % 

Urbana 2.072 82 4% 
Rural 308 1 0,35% 
Total 2.380 83 3,5% 
                        Fonte: IBGE/2010 

 Frente a isso, o município de Cascavel tem planejado através do Plano de Ações Estratégicas13, um conjunto de ações com o objetivo de 

identificar as situações de trabalho infantil e realizar o atendimento às famílias através da inscrição no Cadastro único e principalmente através da 

inserção nos Serviços da rede socioassistencial.  

 Atualmente a Secretaria de Assistência Social tem prestado atendimento à população em situação de rua através dos Serviços 

Socioassistenciais, em especial no Serviço Especializado para atendimentos à População em situação de rua. Atualmente estão em 

acompanhamento no referido Serviço14 um total de 27215 pessoas, destas 12016 estão inscritas no Cadastro Único. Esses números revelam que 

44,11% das pessoas em situação de rua em acompanhamento pelo Centro Pop estão inscritas no Cadastro único. 

                                                        
13 Anexo II - Plano de Ações Estratégicas PETI-2013. 

14 Considera-se que estão em acompanhamento no Serviço Especializado para Pessoas em situação de rua aqueles usuários que acessaram o Serviço ofertado no Centro Pop 
pelo menos uma vez num período de dois meses, considerando-se para a obtenção deste dado os meses de fevereiro e março de 2014. 
 
15 Dado extraído pelo Sistema IRSAS, através da Ferramenta Relatórios: “Listagem de Ocorrências”, com os seguintes filtros: 1- Período: 01.02.2014 à 30.03.2014/ Unidade: 
Centro Pop/Serviço: Serviço Especializado para pessoas em situação de Rua /Programa: Atendimento / Evento:  Todos. Acesso em 09 de abril de 2014. (Os nomes gerados 
em duplicidade nos Relatórios foram subtraídos na contagem da quantidade)  
 
16 Dado extraído pelo Sistema IRSAS, através da Ferramenta Relatórios: “Listagem de Ocorrências”, com os seguintes filtros: 1- Período: 01.02.2014 à 30.03.2014/ Unidade: 
Centro Pop/Serviço: Serviço Especializado para pessoas em situação de Rua /Programa: Atendimento / Evento:  Todos.  Realizada a contagem de todos os nomes com 
identificação de número de NIS. Acesso em 09 de abril de 2014. (Os nomes gerados em duplicidade nos Relatórios foram subtraídos na contagem da quantidade)  
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  Faz-se necessário também reordenar os Serviços de Acolhimento de Crianças e Adolescentes do município em atenção às deliberações 

do Conselho Nacional de Assistência Social- CNAS e pactuações da Comissão Intergestora Tripartite- CIT. Atualmente a rede de acolhimento 

para este público é composta por unidades governamentais e unidades não governamentais, conforme detalhado abaixo:  

 
 

Quantitativo de acolhimentos17 
Unidade Capacidade Vagas 

Utilizadas 

Perfil dos Acolhidos 

Masculino Feminino 

ASSOCIAÇÃO RECANTO DA CRIANÇA 30 34 14 20 
FAMÍLIA ACOLHEDORA 130 158 85 73 
LAR DOS BEBÊS PEQUENO PEREGRINO 20 23 11 12 
UNIDADE INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO 
FEMININO 

20 2 0 2 

UNIDADE INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO 
MASCULINO 

20 9 9 0 

Fonte: IRSAS/2014 
 

Referente às crianças e adolescentes em situação de acolhimento, atualmente soma-se um total de 22618 pessoas, sendo que 115 famílias 

destas crianças estão em acompanhamento no PAEFI19. O que representa que o percentual de 50,8% das famílias cujas crianças estão em 

situação de acolhimento está sendo acompanhadas pelo PAEFI. 

                                                        
17 Dado extraído pelo Sistema IRSAS, através da Ferramenta Relatórios:  Relatório Quantitativo de Pessoas em Situação de Acolhimento por Unidade. Acesso em 09 de abril 
de 2014. 
18 Dado extraído pelo Sistema IRSAS, através da Ferramenta Relatórios:  Relatório Quantitativo de Pessoas em Situação de Acolhimento por Unidade. Acesso em 09 de abril 
de 2014. 
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Cabe também aos CREAS, através do PAEFI identificar e acompanhar as famílias cujas violações de direitos sejam decorrentes do 

uso abusivo de substâncias psicoativas. Atualmente essas situações não estão identificadas, entretanto considera-se que o reordenamento das 

unidades de CREAS tende a contribuir para o aprimoramento da identificação e atenção às famílias. Assim como o aprimoramento do Sistema 

IRSAS para que este seja utilizado como ferramenta para a identificação das violações de direitos e a sua relação com o uso abusivo de 

substâncias psicoativas 

O município assumiu no início do ano de 2014 a Unidade de Acolhimento em Residência Inclusiva com capacidade para atendimento 

de até 10 pessoas. A segunda unidade será instalada no município até o mês de junho de 2014, a qual terá a capacidade de acolhimento para até 

10 pessoas. Totalizando então a capacidade de 20 acolhimentos em Unidade de Residência Inclusiva no município de Cascavel. 

Apresenta-se abaixo a Rede de Atendimento da Proteção Social Especial de Cascavel: 

 

REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 

Unidades Governamentais 

Unidades de CREAS Serviço Endereço Telefone 

CREAS I 

Serviço de proteção e atendimento especializado a famílias e 
indivíduos - PAEFI - criança e adolescente  
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI R: Riachuelo, 1575 – Centro. (45)3902-1750/1751 

CREAS II 
Serviço de proteção social a adolescentes em cumprimento de 
medida socioeducativa de liberdade assistida (LA) e de 
prestação de serviços à comunidade (PSC) 

R: Luciano Correia Siqueira, 
224 – Aclimação. 

(45)3902-1762 

CREAS III  
Serviço de proteção e atendimento especializado a famílias e 
indivíduos - PAEFI – adulto;  R. Eduardo Tadeu Milani, 482 (45)3902-1766/1420 

                                                                                                                                                                                                                                                                           
19 Dado extraído do banco de dados do Sistema IRSAS pelo Analista na data de 09 de abril de 2014, tendo por questão norteadora: Qual o número de famílias com crianças e 
adolescentes em serviço de acolhimento em acompanhamento no PAEFI? 
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Serviço de proteção especial para pessoas com deficiência, 
idosos e suas famílias; 

Centro POP Serviço Especializado para pessoas em situação de rua R: Tuiuti, 355 - Bairro Cancelli. (45)3902-1765 

Unidade Referenciada Serviço/ Programa/ Projeto/ Benefício Endereço Telefone 

Plantão Social 
Serviço especializado em abordagem social – adulto e criança 

e adolescente 
R. Assunção- 2º piso do Ter. 

Rodoviário 
(45)3226-0034-8431-

6376 

 
REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 

Unidades Governamentais 

Unidades de Acolhimento Serviço Endereço Telefone 

Família Acolhedora Serviço de Acolhimento em família acolhedora 
R: São Marcos, 590 Jardim 
Seminário. 

(45)3902-1747 

Unidade de Acolhimento 

Institucional Masculino 
Serviço de acolhimento institucional para crianças e/ou 
adolescentes 

R: Vitória, 2796 – Alto 

Alegre 
(45)3223-2126 

Unidade de Acolhimento 

Institucional Feminino 
Serviço de acolhimento institucional para crianças e/ou 
adolescentes 

R: São Marcos, 590 Jardim 

Seminário. 
(45)3902-1748 

Abrigo de Mulheres Vanusa 

Covatti 
Serviço de acolhimento institucional para mulheres em 
situação de violência 

-         - 

Casa POP 
Serviço de acolhimento para população adulta e famílias em 
situação de rua 

R: Tuiuti, 355 - Bairro 

Cancelli. (45)3902-1765 

Residência Inclusiva 

Serviço de Acolhimento Institucional para jovens e adultos 
com  
Deficiência em residência inclusiva  
 

R: Pitanga, 993 – Recanto 

Tropical (45)3902-2581 
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Unidades Não Governamentais  

Unidades de Acolhimento Serviço Endereço Telefone/fax 
Abrigo São Vicente de Paulo Serviço de Acolhimento Institucional de Longa Permanência 

para idosos 
Jaime D. Leal, 110 - Jardim 
Maria Luiza 

(45)3223-8742 

Associação Espírita Irmandade 
de Jesus - Albergue Noturno 

Serviço de acolhimento para população adulta e famílias em 
situação de rua 

Sandino Erasmo de Amorim, 
1984 - Parque São Paulo 

(45)3038-8047 

Lar dos Bebês Pequeno 
Peregrino 

Serviço de acolhimento institucional para crianças e/ou 
adolescentes 

Rua Porto Alegre, 557 - 
Pioneiros Catarinense 

(45)3326-6410 

Associação Recanto da Criança Serviço de acolhimento institucional para crianças e/ou 
adolescentes 

Rua São José, 720 - Jardim 
Seminário 

(45)3226-4041 

(45)9981-9927 
  

 
ENTIDADES DE ASSESSORAMENTO e ENTIDADES DE DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS  

 
 Em Cascavel tem sete entidades inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social que desenvolvem ações de Assessoramento e de 

Defesa e Garantia de Direitos no âmbito da Assistência Social. A equipe técnica da Divisão do Sistema Municipal de Assistência Social- 

DVSMAS da SEASO, que também atua na regulação do SUAS, em conjunto com a Comissão de Assessoramento e de Defesa e Garantia de 

Direitos do CMAS e as entidades inscritas que desenvolvem esses serviços, estão construindo  coletivamente padrões de qualidade dessas 

unidades. Na seqüência será implantado e implementado o Sistema de Informatização da Rede de Serviços de Assistência Social - IRSAS nessas 

unidades. Também será instituído a Comissão Mista e Permanente de Assessoramento e Defesa e Garantia de Direitos, para a realização do 

primeiro ciclo do monitoramento e avaliação nos serviços, programas e projetos de assessoramento e defesa e garantia de direitos inscritos no 

Conselho Municipal de Assistência Social. 

 Apresenta-se abaixo as entidades de Assessoramento e de Defesa e Garantia de Direitos: 
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ENTIDADES DE ASSESSORAMENTO e ENTIDADES DE DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS  

Unidades Não Governamentais 

Entidade Serviço/ Programa/ Projeto/ Benefício Endereço Telefone 

 Programa do Voluntariado Paranaense - 
PROVOPAR 

Assessoramento  Rua Martin Afonso de Souza, 550 - 
Pacaembu 

(45)3902-1422 

Centro Jesuíta de Cidadania e Ação Social Assessoramento Rua Loyola, 139 – Brasmadeira (45)3323-3648 

Cáritas Arquidiocesana de Cascavel Assessoramento Rua Maranhão, 1595 – Centro 
 

(45)3222-4313 
 

Associação dos Portadores de Fissura 
Lábio Palatina de Cascavel - APOFILAB 
 

Assessoramento e Defesa e Garantia de 

Direitos 

 

Rua Hélio Richardi, 1790 - Claudete 
 

(45)3326-7746 

Associação Cascavelense de Pessoas com 
Deficiência Visual - ACADEVI 

Defesa e Garantia de Direitos Av. Assunção, 1751, sala 226B - Centro 
 

(45)3226-9814 

Associação Cascavelense de Amigos de 
Surdos - ACAS 

Defesa e Garantia de Direitos Rua Rio de Janeiro, 1206 - Centro 
(45)3223-8834 
 

Associação dos Deficientes Físicos de 
Cascavel - ADEFICA 
 

Defesa e Garantia de Direitos 

 

Av. Assunção, 1751, sala 210B1 - 
Centro 
 

(45)3035-5852 
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2 - OBJETIVO GERAL DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL* 

 

Planejar de forma estratégica a organização, regulação e execução da Política Municipal de Assistência Social no município de Cascavel 

para intervenção técnico-política, organizacional e financeira, conforme preconiza o Sistema Único de Assistência Social. 

 

2.1 - Objetivos Específicos do Plano Municipal de Assistência * 

 Estruturar a Secretaria Municipal de Assistência Social com formalização de áreas essenciais, conforme preconiza a NOB/SUAS 2012.   

 Adequar a Lei Municipal que Regulamenta a Política de Assistência Social e a Lei Orgânica Municipal na perspectiva do SUAS.  

 Implantar e implementar Plano de Cargos, Carreira e Salários e educação permanente para os trabalhadores do SUAS. 

 Garantir cofinanciamento para a Política de Assistência Social para execução dos serviços, programas e benefícios conforme demanda do 

município. 

 Garantir apoio técnico e financeiro para o CMAS e capacitação continuada para os conselheiros do CMAS. 

 Criar e implementar novos cargos para atuação na Política de Assistência Social, conforme preconiza a Resolução nº 15 de 2014 do 

CNAS, e demanda dos serviços. 

 Realizar levantamento de custo dos serviços, programas e benefícios para subsidiar a revisão dos critérios de partilha do FMAS. 

 Garantir aprimoramento do Sistema IRSAS e equipe técnica para a vigilância socioassistencial conforme legislação vigente. 
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 Desenvolver e aprimorar os serviços, programas e benefícios da Proteção Social Básica, conforme normativas e pactuações do SUAS. 

 Garantir a execução integrada de serviços e benefícios socioassistenciais. 

  Revisar e implementar a lei municipal de benefícios eventuais, regulamentando o auxílio funeral conforme normativas do SUAS. 

 Reordenar a execução dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, conforme pactuação com o Ministério de 

Desenvolvimento Social. 

 Descentralizar o Cadastro Único para os CRAS de forma gradativa. 

 Ampliar a cobertura dos serviços e benefícios no município, através da construção de novas unidades de CRAS e Serviços de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos.    

 Garantir a execução do Plano de Ações estratégicas do PETI no município.  

 Reordenar os serviços de acolhimento para crianças e adolescentes até 21 anos, conforme pactuação com o Ministério de 

Desenvolvimento Social. 

 Reordenar os CREAS existentes, deixando de ser temáticos e referenciando as famílias às unidades, conforme território e estabelecendo 

uma equipe volante para atender a demanda dos Distritos e comunidades rurais. 

 Desenvolver, ampliar e aprimorar os serviços de proteção social de média complexidade. 

 Desenvolver e aprimorar os serviços de proteção social de alta complexidade. 

 Contribuir para o fortalecimento da família no desempenho de sua função protetiva. 

 Promover a inclusão das famílias no sistema de proteção social e nos serviços públicos, conforme necessidades. 
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3 - DIRETRIZES E PRIORIDADES DELIBERADAS* 

Nº PRIORIDADES DEFINIDA POR: 
A Comissão Intergestores Tripartite (CIT) 
definiu na sua 124ª reunião ordinária as 
Prioridade e Metas para a gestão municipal, no 
âmbito do Pacto de Aprimoramento do SUAS, 
previsto na NOB SUAS/2012, para o quadriênio  
(2014/2017) 

METAS ANO DA  
DELIBE
RAÇÃO: 
2013 
 

DELIBE
RAÇÃO
: 
Resoluçã
o do 
CNAS nº 
18, de 15 
de junho 
de 2013 

OBSERVAÇÕES: 

GESTÃO DAS SUAS (Vigilância socioassistencial/Gestão do Trabalho/Gestão Financeira) 
1 Desprecarização dos vínculos  

trabalhistas das equipes que atuam  
nos serviços socioassistenciais e na  
gestão do SUAS. 

Atingir percentual mínimo 60% de 
trabalhadores do SUAS de nível superior e 
médio com vínculo de servidor estatutário. 

2013 Resoluçã
o do 
CNAS nº 
18 

O município já 
conta com 77% do 
seu quadro de 
trabalhadores com 
vínculo de servidor 
estatutário. 

2 Estruturação da Secretaria Municipal de 
Assistência Social com formalização de áreas 
essenciais. 

Instituir formalmente, na estrutura do órgão 
gestor de assistência social, áreas constituídas  
como subdivisões administrativas a Proteção 
Social Básica; Proteção Social Especial, com 
subdivisão de Média e Alta Complexidade; 
Gestão Financeira e Orçamentária; Gestão de 
Benefícios Assistenciais e Transferência de 
Renda; área de Gestão do SUAS com 
competência de: Gestão do Trabalho, 
Regulação do SUAS e Vigilância 
Socioassistencial e Coordenadoria Municipal 
de políticas para mulheres conforme Decreto 

2013  
Resoluçã
o do 
CNAS nº 
18 

Está constituída 
através da Lei 
Municipal 
5.307/2009 a 
Secretaria 
Municipal de 
Assistência Social, 
com o 
Departamento de 
Assistência Social 
e as seguintes 
divisões: Proteção 
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Municipal 11622/2013. Social Básica; 
Proteção Social 
Especial, 
Administrativa e 
Financeira e 
Divisão do Sistema 
Municipal de 
Assistência Social. 

3 Adequação da legislação Municipal à  
legislação do SUAS. 

Atualizar a Lei Municipal 4.537/2007 que  
regulamenta a Assistência Social e o  
SUAS e a Lei Orgânica Municipal. 
 

2013 Resoluçã
o do 
CNAS nº 
18 

 

CONTROLE SOCIAL 
4 Instituir o CMAS como instância de  

Controle Social do Programa Bolsa  
Família. 

Instituir o Conselho 
Municipal de Assistência Social como 
instância de controle social do PBF. 

2013 Resoluçã
o do 
CNAS nº 
18 

 META 
CUMPRIDA 
 
O CMAS é a 
instância de 
Controle Social do 
Programa Bolsa 
Família, sendo que 
discute e delibera 
sobre o 
planejamento, 
execução e 
financiamento do 
PBF. Entretanto o 
município instituiu 
a Instância 
Municipal de 
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Controle Social do 
Programa Bolsa 
Família- 
IMCSPBF, com 
composição 
pluralizada com 
representantes dos 
diversos órgãos 
envolvidos na 
execução do PBF, 
entre eles 
trabalhadores do 
CRAS, dos SCFV, 
CadÚnico, 
Secretarias de 
Saúde e Educação, 
entre outros e 
especialmente 
representantes de 
beneficiários. A 
Instância é 
consultiva e 
propositiva, sendo 
que encaminha as 
matérias discutidas 
para apreciação e 
deliberação do 
CMAS. 

PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 
1. Acompanhamento familiar pelo PAIF. Atingir taxa de 10% de acompanhamento do 2013 Resoluçã Segundo 
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PAIF das famílias cadastradas no CadÚnico. o do 
CNAS nº 
18  

diagnóstico 
municipal o PAIF 
já acompanha 
34,2% das famílias 
do Cadunico. 

2. Acompanhamento pelo PAIF das famílias com 
membros beneficiários do BPC. 

Atingir taxa de 10% acompanhamento do  
PAIF das famílias com membros beneficiários 
do BPC.  

2013 Resoluçã
o do 
CNAS nº 
18 

 

3. Cadastramento das famílias com beneficiários do 
BPC no CadÚnico. 

Atingir o percentual de 60% no Cadastramento 
no CadÚnico das famílias com presença de  
beneficiários do BPC. 

2013 Resoluçã
o do 
CNAS nº 
18 

 

4. Acompanhamento pelo PAIF das famílias 
beneficiárias do Programa Bolsa Família que 
apresentem outras vulnerabilidades sociais, para 
além da insuficiência de renda. 

Atingir taxa de 10% de acompanhamento pelo  
PAIF das famílias beneficiárias do Programa 
Bolsa Família. 

2013 Resoluçã
o do 
CNAS nº 
18 

Segundo 
diagnóstico 
municipal o PAIF 
já acompanha 
36,8% das famílias 
beneficiárias do 
PBF. 

5. Acompanhamento pelo PAIF das famílias 
beneficiárias do Programa Bolsa Família em fase 
de suspensão por descumprimento de 
condicionalidades, cujos motivos sejam da 
assistência social. 

Atingir 50% de taxa de acompanhamento das 
famílias em fase de suspensão do Programa 
Bolsa Família em decorrência do 
descumprimento de condicionalidades, cujos 
motivos sejam da assistência social com 
respectivo sistema de informação. 

2013 Resoluçã
o do 
CNAS nº 
18 

 

6. Reordenamento dos Serviços de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos. 

Atingir o percentual de 50% de inclusão do 
público prioritário no Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos. 

2013 Resoluçã
o do 
CNAS nº 
18 
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7. Ampliação da cobertura da Proteção Social 
Básica no município. 

Referenciar 100% da população constante no 
CadÚnico com ½ SM ou 20% dos domicílios 
do município aos CRAS. 

2013 Resoluçã
o do 
CNAS nº 
18 

 

8 Adesão ao Programa BPC na Escola.  Alcançar 100% de adesão dos municípios ao 
Programa BPC na Escola. 

2013 Resoluçã
o do 
CNAS nº 
18 

META 
CUMPRIDA. O 
município aderiu 
ao programa no 
ano de 2007.  

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 
1 Ampliação da cobertura do PAEFI. Implantar e implementar no mínimo 1 CREAS 

para cada 200 mil habilitantes. 
2013 Resoluçã

o do 
CNAS nº 
18 

 

2 Identificação e cadastramento de crianças e 
adolescentes em situação de Trabalho Infantil. 

Atingir no mínimo 70% de cadastro até fim de 
2016 nos Municípios com alta incidência que 
aderiram ao cofinancimento das ações 
estratégicas 2013do PETI em 2013. 

2013 Resoluçã
o do 
CNAS nº 
18 

 

3 Cadastramento e atendimento da População em 
Situação de Rua. 

Identificar e cadastrar no CadÚnico  
70% das pessoas em situação de rua em 
acompanhamento pelo Serviço Especializado 
ofertado no Centro Pop. 
 

2013 Resoluçã
o do 
CNAS nº 
18 

 

4 Acompanhamento pelo PAEFI de famílias com 
crianças e adolescentes em serviço de 
acolhimento. 

Acompanhar 60% das famílias com criança ou 
adolescente nos serviços de acolhimento. 

2013 Resoluçã
o do 
CNAS nº 
18 

 

5 Reordenamento dos Serviços de Acolhimento 
para Crianças e Adolescentes. 

Reordenar 100% dos serviços de acolhimento 
para crianças e  
adolescente em conformidade com as 

2013 Resoluçã
o do 
CNAS nº 
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pactuações da CIT e resoluções do CNAS. 18 
6 Acompanhamento pelo PAEFI das famílias com 

violação de direitos em decorrência do uso de 
substâncias psicoativa. 

Realizar em 100% dos CREAS o 
acompanhamento de famílias com presença de 
violação de direitos em decorrência do uso de 
substâncias psicoativas. 

2013 Resoluçã
o do 
CNAS nº 
18 

 

7 Implantar e implementar Unidades de 
Acolhimento (residência inclusiva) para pessoas 
com deficiência em situação de dependência 
com rompimento de vínculos familiares. 

Implantar e implementar 100% das unidades de 
acolhimento (residência inclusiva), conforme 
pactuado na CIT e deliberado pelo CNAS, para 
pessoas  
com deficiência em situação de dependência 
com rompimento de vínculos familiares. 

2013 Resoluçã
o do 
CNAS nº 
18 

 

 

 

Nº PRIORIDADES DEFINIDA POR: 
 Conferência Municipal de Assistência Social 

METAS ANO DA  
DELIBE
RAÇÃO: 
2013 
 

DELIBERA
ÇÃO: 
Propostas 
aprovadas na 
Conferencia 
Municipal de 
19 e 20 de 
julho de 2013 

OBSERVAÇ
ÕES: 

GESTÃO DO SUAS (Vigilância socioassistencial/Gestão do Trabalho/Gestão Financeira) 
1 Garantir a Implantação e Implementação do 

Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos 
Trabalhadores da Política de Assistência Social 
conforme NOB/SUAS/RH . 
Garantir melhor remuneração aos trabalhadores 
do SUAS, capacitação continuada (Resolução 

Que a SEASO e a Comissão do CMAS 
instituída retome os trabalhos de 
revisão/elaboração do Plano de Cargos, 
Carreiras e Salários dos Trabalhadores da 
Política de Assistência Social. 
 

2013 Proposta da 
Conferencia 
Municipal 
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CNAS 04/2013), criação de novos cargos 
conforme necessidade de atendimento à 
demanda do SUAS (Resolução CNAS 09/2014), 
bem como reposição do quadro de trabalhadores. 

Implantar e implementar formalmente a 
Divisão de gestão do trabalho do SUAS, 
quando da revisão da estrutura do órgão gestor 
de assistência social, conforme preconiza a 
NOB-RH/SUAS. 
 
Elaborar e executar plano de capacitação 
continuada para trabalhadores do SUAS. 
 
Criar novos cargos para suprir as demandas do 
atendimento do SUAS. 
 
Repor o quadro de trabalhadores do SUAS de 
forma a garantir as equipes de referência de 
acordo com a demanda do atendimento. 

2 Garantir aumento e executar orçamento na sua 
integralidade, de forma que venha garantir a 
contratação de trabalhadores conforme demanda 
apresentada nos serviços, programas e projetos, 
garantindo que a equipe de referência esteja 
sempre completa nos serviços, não ocorrendo 
pendências e/ou vagas ociosas, ocasionado pelo 
retardamento na efetivação de novas 
contratações, demora na reposição, e 
insuficiência de recursos para novas 
contratações. 

Garantir o orçamento suficiente para os 
serviços sociaoassistenciais conforme 
demanda, bem como sua execução na 
integralidade.   
 
 

2013 Proposta da 
Conferencia 
Municipal 

 

3 Disponibilidade real e integral de recursos para a 
viabilização completa de obras com 
acessibilidade e condizentes com o contexto, 
demanda, serviços executados, não realizando 

SEASO não construa obra sem acessibilidade 
e/ou por etapas. 
 
 

2013 Proposta da 
Conferencia 
Municipal 
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obras por etapas, e/ou precárias.  
 

4 Aumentar o cofinanciamento para a Política de 
Assistência Social do Município de Cascavel, 
priorizando a Proteção Social Básica. 

Que a SEASO garanta o aumento do 
cofinanciamento para a Política de Assistência 
Social do Município de Cascavel. 

2013 Proposta da 
Conferencia 
Municipal 

 

5 Ampliar a publicização do orçamento da 
Assistência Social para população de forma mais 
acessível e compreensível ao público e sociedade 
civil. 

Realizar maior divulgação do orçamento da 
Assistência Social para população. 

2013 Proposta da 
Conferencia 
Municipal 

 

6 Constituir e efetivar novos Serviços 
Socioassistenciais, bem como, ampliar o 
cofinanciamento das entidades da sociedade civil 
que exercem assessoramento e a garantia de 
direitos. 
 

Realizar implantação implementação de 
serviços socioassistenciais conforme demanda. 
 
Construir coletivamente padrões de qualidade 
dos serviços de assessoramento e defesa e 
garantia de direitos.  

2013 Proposta da 
Conferencia 
Municipal 

 
 

7 Manter atualizado o diagnóstico social do 
município e possibilitar ampla divulgação e 
disponibilização dos materiais gráficos 
produzidos. 

Manter atualizado o diagnóstico social do 
município e possibilitar ampla divulgação e 
disponibilização dos materiais gráficos 
produzidos. 

2013 Proposta da 
Conferencia 
Municipal 

 

8 Incentivar o protagonismo do usuário, através da 
criação de um Plano Municipal de informação, 
formação e, por conseguinte, de politização do 
usuário, através de informativos, campanhas, 
oficinas, palestras em horários compatíveis com 
a disponibilidade do usuário participar.  
Realizar ciclos de debates territoriais e 
municipais, visando à avaliação continuada da 
Política de Assistência Social pelos 
trabalhadores, usuários e conselheiros, bem 
como fomentando a criação do Fórum Municipal 

Realizar ciclos de debates territoriais e 
municipais, visando à avaliação continuada da 
Política de Assistência Social pelos 
trabalhadores, usuários e conselheiros, bem 
como fomentando a criação do Fórum 
Municipal Permanente de Assistência Social. 

2013 Proposta da 
Conferencia 
Municipal 
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Permanente de Assistência Social. 
9 Compor a equipe multidisciplinar para a 

execução da vigilância socioassistencial.  
Reordenar a Divisão do Sistema de Assistência 
Social, conforme orientações da NOB 2012.   

2013 Proposta da 
Conferencia 
Municipal 

 

10 Implementar o monitoramento e avaliação nas 
entidades de assessoramento e de defesa e 
garantia de direitos inscritas no CMAS. 

Construir coletivamente padrões de qualidade 
dos serviços de assessoramento e defesa e 
garantia de direitos.   

2013 Proposta da 
Conferencia 
Municipal 

 

11 Implementar a Política Municipal de Segurança 
Alimentar e Nutricional garantindo a 
intersetorialidade de sua gestão, provimento de 
serviços, programas e projetos, e controle social. 

Município aderir ao Sistema Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional, a partir da 
implantação dos componentes de SAN: 
Conselho Municipal de Segurança Alimentar e 
Nutricional; Conferencia Municipal de 
Segurança Alimentar e Nutricional; Câmara 
Intersetorial de SAN; Plano Municipal de SAN. 

2013 Proposta da 
Conferencia 
Municipal 

 

12 Garantir que as normas de contratação para 

exercício de cargos e funções responsáveis pelos 

serviços, programas, projetos e benefícios 

socioassistenciais, bem como responsáveis pelas 

unidades públicas, prestadoras dos serviços 

socioassistenciais, tais como, coordenadores e 

cargos de gestão, sejam preenchidos por 

trabalhadores de carreira do SUAS, conforme 

NOB/RH, via concurso público. 

Realizar revisão da lei sobre a estrutura do 
órgão gestor de assistência social, garantindo 
que os coordenadores, gerentes e diretores 
sejam funcionários de carreira, ou seja, 
trabalhadores do SUAS. 

2013 Proposta da 
Conferencia 
Municipal 

 

13 Garantir e ampliar a equipe de referência nos 
serviços, programas e projetos de Assistência 
Social, em conformidade com a NOB RH/SUAS, 
bem como a garantia dos serviços de caráter 
intersetorial entre as políticas publicas.  

  Garantir e ampliar a equipe de referência nos 
serviços, programas e projetos de Assistência 
Social, em conformidade com a NOB 
RH/SUAS, bem como a garantia dos serviços 
de caráter intersetorial entre as políticas 

2013 Proposta da 
Conferencia 
Municipal 
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Garantir o padrão de qualidade dos serviços da 
rede socioassistencial, em especial na dimensão 
de recursos humanos através da reposição 
imediata dos trabalhadores exonerados e 
contratação de novos profissionais para 
completar as equipes de referência. 
Garantir que edital de concurso seja exigida 

formação profissional de acordo com as 

necessidades dos serviços existentes no 

município. 

publicas.  
 

 

14 Construir e manter Casa Regional de Apoio ao 
Índio, para que os mesmos possam permanecer 
na cidade por um período determinado para 
venda de seus trabalhos. 

 2013 Proposta da 
Conferencia 
Municipal 

Não compete 
exclusivament
e ao 
município. 

CONTROLE SOCIAL 
1 Criação de uma comissão permanente do CMAS 

e do Fórum Municipal de Assistência Social para 
acompanhamento sistemático da implantação das 
propostas aprovadas na conferência, tendo em 
vista o controle social do cumprimento das 
deliberações no decorrer dos 2 anos posteriores a 
conferência. 

 2013 Proposta da 
Conferencia 
Municipal 

META 
CUMPRIDA, 
O CMAS em 
2013 já 
instituiu uma 
Comissão de 
Acompanhame
nto da proposta 
aprovadas na 
Conferência.  

2 Constituir conselhos locais de Assistência Social, 
de acordo com a região de abrangência de cada 
CRAS realizando reuniões descentralizadas em 
cada bairro. 

  2013 Proposta da 
Conferencia 
Municipal 

A proposta de 
instituir 
Conselhos 
Locais nos 
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territórios dos 
CRAS não foi 
implementada 
em âmbito 
nacional. 

3 Realizar uma consulta pública para verificar nas 
comunidades o melhor horário para realização 
das plenárias do CMAS, tendo em vista ampliar 
a participação da sociedade civil. 
 
Maior divulgação dos horários das Sessões do 
CMAS, bem como horários acessíveis para a 
comunidade a fim de possibilitar participação 
dos usuários. 

Que o CMAS organize consulta pública para 
verificar nas comunidades o melhor horário 
para realização das plenárias do CMAS, tendo 
em vista ampliar a participação da sociedade 
civil. 

2013 Proposta da 
Conferencia 
Municipal 

 

4 Ampliar a divulgação das pré- conferências e 
conferencias envolvendo as demais politicas 
publicas (escola, UBS, associação de moradores, 
etc.) fazendo atividades de mobilização e 
discussão prévias e utilizando os espaços de 
divulgação na mídia, jornais, rádios, carro de 
som, cartazes, etc. 

Ampliar a divulgação das pré- conferências e 
conferencias. 

2013 Proposta da 
Conferencia 
Municipal 

 

5 Divulgar as reuniões do Conselho Municipal de 
Assistência Social, por meio da secretaria 
executiva dos conselhos através dos meios de 
comunicação em massa. 

SEASO garantir meios/recursos para maior 
publicização das reuniões do CMAS.   

2013 Proposta da 
Conferencia 
Municipal 

 

6 Que o CMAS elabore uma cartilha informativa 

com apoio técnico da Secretaria Executiva dos 

Conselhos, e realize parcerias com os serviços 

governamentais e não-governamentais, a fim de 

SEASO garantir meios/recursos para 
capacitação de Conselheiros do CMAS, 
principalmente usuários da política de 
Assistência Social.   

2013 Proposta da 
Conferencia 
Municipal 
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desenvolver ações de capacitação dos usuários 

instrumentando-os para o exercício do 

protagonismo e do Controle Social. 

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 
1 Construção de uma quadra poliesportiva para o 

Eureca II. 

Construir uma quadra poliesportiva para o 
Eureca II. 

2013 Proposta da 
Conferencia 
Municipal 

 

2 Aumentar a carga horária dos grupos 
socioeducativos, principalmente para o grupo 
feminino com a presença de mais profissionais. 

Desenvolver grupo do PAIF, conforme a 
tipificação de serviços socioassistenciais. 

2013 Proposta da 
Conferencia 
Municipal 

 

3 Ampliação de coletivos de Projovem 
Adolescente de acordo com demanda, para os 
Distritos. 

Desenvolver coletivo de SCFV – Projovem 
Adolescente nos Distritos, conforme demanda 
do público prioritário. 
 

2013 Proposta da 
Conferencia 
Municipal 

 

4 Fomentar grupos de geração de renda de 
acordo com a demanda e potencialidades de 
todos os Distritos. 

Fomentar e apoiar grupos de geração de renda 
conforme a demanda dos Distritos. 

2013 Proposta da 
Conferencia 
Municipal 

 

5 Implantar grupo socioeducativo com famílias 
de todos os Distritos em parceria com a 
Secretaria de Saúde. 

Desenvolver grupos do PAIF, conforme 
demanda. 

2013 Proposta da 
Conferencia 
Municipal 

 

6 Necessidade de ampliação da oferta dos grupos 
de idosos nos Bairros com equipe adequada, a 
fim de garantir a realização das atividades 
semanalmente. 

Ampliar SCFV para idosos, conforme demanda 
do público prioritário. 

2013 Proposta da 
Conferencia 
Municipal 

 

7 Voltar a realizar os cursos de artesanato no 
Salão Comunitário do Bairro Melissa. 

Pactuar a oferta de curso de qualificação 
profissional (PRONATEC), conforme 
demanda. 

2013 Proposta da 
Conferencia 
Municipal 

 

8 Garantia de transporte para os usuários da 
política de assistência social dos distritos para 

Articular com a CETTRANS a ampliação de 
linha de transporte coletivo para área rural. 

2013 Proposta da 
Conferencia 
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efetivar a participação nas atividades 
desenvolvidas pela equipe do CRAS Volante 
na sede de cada Distrito. 

Municipal 

9 Ampliar a oferta de oficinas de artesanato para 
os usuários dos serviços de convivência e 
fortalecimento de vínculos, na área urbana e 
rural, atendidos pelos CRAS, garantindo a 
oferta e a qualidade dos materiais necessários 
para o desenvolvimento das atividades. 

Reordenar os serviços de convivência e 
fortalecimento de vínculos para idosos, 
conforme as orientações técnicas para esse 
serviço. 

2013 Proposta da 
Conferencia 
Municipal 

 

10 Construção de novos Restaurantes Populares 
considerando a análise da demanda 
socioterritorial do município. 

Construir restaurantes Populares. 2013 Proposta da 
Conferencia 
Municipal 

 

11 Elaborar critérios de avaliação da necessidade 
de cada família em relação à composição 
familiar, quantidade de alimentos, para o 
recebimento da cesta. 

Revisão anual de protocolo de benefício auxílio 
alimentação. 

2013 Proposta da 
Conferencia 
Municipal 

 

12 Criar o benefício eventual do Passe Livre para 
assegurar o acesso ao transporte municipal dos 
usuários da Política de Assistência Social os 
quais necessitam deslocar-se para os serviços 
da rede socioassistencial. 

Verificar legalidade de instituição do beneficio 
eventual do Passe Livre para assegurar o acesso 
ao transporte municipal dos usuários da Política 
de Assistência Social os quais necessitam 
deslocar-se para os serviços da rede 
socioassistencial. 

2013 Proposta da 
Conferencia 
Municipal 

 

13 Contemplar os Distritos conforme demanda 
socioterritorial, com espaços para atendimento 
a idosos, crianças, adolescente e jovem, com 
atividades de esporte, cultura e assistência 
social. 

Implantar e ampliar SCFV conforme as 
demandas dos distritos. 

2013 Proposta da 
Conferencia 
Municipal 

 

14 Implementação, efetivação, reestruturação e 
divulgação do auxílio funeral e revisão da lei 
vigente. 

Definir no âmbito municipal (SEASO, CMAS 
e ACESC) o papel dos CRAS na articulação do 
Beneficio Funeral com os serviços 

2013 Proposta da 
Conferencia 
Municipal 
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socioassistenciais. 
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 

1 Garantir o atendimento e abrigo aos idosos 
vítimas de abandono e de violência - Casa de 
Passagem. 

Implantar e implementar um Serviço de 
Acolhimento provisório para pessoas idosas 
com vivência de situações de violência e 
negligência, em situação de rua e de abandono, 
com vínculos familiares fragilizados ou 
rompidos na modalidade de Casa-Lar 

2013 Proposta da 
Conferencia 
Municipal 

 

2 Construir política regional para pessoas em 

situação de rua, definindo protocolo de 

atendimento, bem como consórcio entre os 

municípios interessados.  

 2013 Proposta da 
Conferencia 
Municipal 

Não compete 
exclusivament
e ao 
município. 

3 Implantação de uma Equipe Volante de 
CREAS para atendimento as demandas dos 
distritos de Cascavel. 

Reordenar os CREAS existentes, deixando de 
ser temáticos e referenciando as famílias às 
unidades, conforme território estabelecendo 
uma equipe volante para atender a demanda 
dos Distritos e comunidades. 
 

2013 Proposta da 
Conferencia 
Municipal 

 

 

 PRIORIDADES DEFINIDA POR: 
Plano Municipal de Assistência Social 2013 

METAS ANO DA  
DELIBE
RAÇÃO: 
2013 
 

DELIBERA
ÇÃO: 
Resolução 
CMAS nº024 
de 23 de abril 
de 2013 

OBSERVAÇ
ÕES: 

 GESTÃO SUAS (Vigilância socioassistencial/Gestão do Trabalho/Gestão Financeira) 
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1 Aprimoramento continuado do Sistema de 
Informação da Rede de Serviços de 
Assistencia Social –IRSAS.  

Contratar assessoria técnica para realizar o 
aprimoramento continuado do Sistema de 
Informatização da Rede de Serviços de 
Assistência Social-IRSAS. 

2013 Resolução do 
CMAS nº024 

 

2 Conclusão da construção coletiva do 
protocolo de gestão dos serviços 
socioassistenciais, tendo em vista a melhoria 
da referencia e contrarreferencia e o registro 
das informaçoes de forma padronizada no 
IRSAS, submetendo-o para aprovação do 
Conselho Municipal de Assistencia Social. 

Recompor os grupos de trabalho composto por 
profissionais da rede socioassistencial para 
conclusão da construção coletiva do protocolo 
de gestão dos serviços socioassistenciais. 
 
 

2013 Resolução do 
CMAS nº024 

 

3 Revisar o Sistema Municipal de 
Monitoramento e Avaliação, submetendo-o 
para aprovação do Conselho Municipal de 
Assistencia Social. 

Instituir comissão técnica para revisão do 
sistema municipal de monitoramento e 
avaliação.   

2013 Resolução do 
CMAS nº024 

 

4 Informatizar o processo de Monitoramento e 
Avaliação, inserindo os instrumentais no 
IRSAS. 

 2013 Resolução do 
CMAS nº024 

Proposta 
implementada 
em abril de 
2014.  

5 Instituir a Comissão Mista e Permanente de 
Assessoramento e Defesa e Garantia de 
Direitos, e realizar o 1º ciclo do 
monitoramento e avaliação nos serviços, 
programas e projetos de assessoramento e 
defesa e garantia de direitos inscritos no 
Conselho Municipal de Assistência  
Social. 
Implementar o Sistema de Informação IRSAS 
junto aos serviços, programa e projetos de 
assessoramento, defesa e garantia de direitos. 

Construir coletivamente padrões de qualidade 
das unidades de assessoramento e defesa e 
garantia de direitos. Implantar e implementar o 
Sistema de Informação IRSAS nas unidades 
que executam  o assessoramento e defesa e 
garantia de direitos.  
 

 

 Resolução do 
CMAS nº024 
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6 Assumir gradativamente a Política Municipal 
de Segurança Alimentar e Nutricional no 
âmbito da Assistência Social, a partir da 
criação da Assessoria para ações de 
Segurança Alimentar e Nutricional.  

Criar junto ao Gabinete da SEASO a 
Assessoria Técnica Responsável em 
acompanhar as ações de Segurança Alimentar e 
Nutricional no âmbito da Política de 
Assistência Social.   

2013 Resolução do 
CMAS nº024 

 

7 Ampliar o numero de trabalhadores da equipe 
de gestão da Secretaria Municipal de 
Assistencia Social. 
 

Instituir formalmente, na estrutura do órgão 
gestor de assistência social, áreas constituídas 
como subdivisões administrativas a Proteção 
Social Básica, Proteção Social Especial, com 
subdivisão de Média e Alta Complexidade, 
Gestão Financeira e Orçamentária, Gestão de 
Benefícios Assistenciais e Transferência de 
Renda, área de Gestão do SUAS com 
competência de: Gestão do Trabalho, 
Regulação do SUAS e Vigilância 
Socioassistencial.  

2013 Resolução do 
CMAS nº024 

 

8 Elaborar e executar Plano de Capacitação em 
consonância com as diretrizes da Politica 
Nacional, viabilizando a participação de seus 
trabalhadores em atividades e eventos de 
capacitação e formação no âmbito municipal, 
estadual e federal na área da assistência 
social, com dispensa de carga horaria, 
cobertura de custos e revezamento de 
participantes.  

Implantar e implementar formalmente a 
Divisão de gestão do trabalho no SUAS, 
quando da revisão da estrutura do órgão gestor 
de assistência social, conforme preconiza a 
NOB-RH/SUAS. 

2013 Resolução do 
CMAS nº024 

 

9 Realizar supervisão e apoio de assessorias 
internas e/ou externas, tendo em vista o 
aprimoramento da gestão e dos processos de 
trabalho para qualificar a prestação dos 
serviços.  

Contratar assessoria técnica para realizar 
supervisão dos serviços.  

2013 Resolução do 
CMAS nº024 
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10  Elaborar em conjunto com os trabalhadores o 
Plano de Cargos, Carreira e Salários –PCCS.  
Ampliação das vagas dos trabalhadores do 
SUAS, conforme as necessidades dos serviços  
socioassistenciais. 

Que a Comissão do CMAS instituída retome os 
trabalhos de revisão/elaboração do Plano de 
cargos, carreira e salario dos trabalhadores do 
SUAS.   
Que a SEASO garanta a composição das 
equipes de referencia conforme demanda dos 
serviços e benefícios. 

2013 Resolução do 
CMAS nº024 

 

11 Articular com a rede de saúde, referente à 
dificuldade de realização de 
encaminhamentos intersetoriais para garantia 
de direitos em razão da ausência de cobertura 
de serviços especializados. 

Participar das discussões da rede intersetorial e 
das instâncias de deliberação da Política de 
Saúde, que tratem do atendimento a 
adolescentes em situação de acolhimento na 
rede de saúde mental. 

2013 Resolução 
CMAS nº024 

 

12 Realizar reuniões periódicas com os 
Conselhos Tutelares, viabilizando que se 
estabeleçam fluxos com a rede de serviços 
socioassistenciais.  
 

SEASO manter a agenda fixa de reuniões com 
os Conselhos Tutelares. 

2013 Resolução do 
CMAS nº024 

As reuniões 
vêm sendo 
realizadas 
mensalmente 
desde 2012. 

13 Realizar adequações solicitadas pelo órgão 
fiscalizador para concessão da Licença 
Sanitária e do Corpo de Bombeiros em alguns 
dos Serviços Socioassistenciais.  

SEASO providenciar as adequações solicitadas 
pelo órgão fiscalizador para concessão da 
Licença Sanitária e do Corpo de Bombeiros em 
todos os Serviços Socioassistenciais 
governamentais. 

2013 Resolução do 
CMAS nº024 

 

14 Ampliação do percentual de recursos 
financeiros destinados a Politica Municipal de 
Assistencia Social. 

Garantir em lei o estabelecimento de no 
mínimo 10% do orçamento de cada esfera para 
o financiamento da Assistência Social com 
repasse de fundo a fundo no prazo de 2 anos. 

2013 Resolução do 
CMAS nº024 

 

15 Revisão dos critérios de partilha dos recursos 
financeiros do FMAS, considerando as 
necessidades levantadas no monitoramento e 
avaliação. 

Realizar estudo de custo dos serviços 
socioassistenciais para subsidiar a revisão dos 
critérios de partilha dos recursos do FMAS.   

2013 Resolução do 
CMAS nº024 
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 CONTROLE SOCIAL 
1 As orientações estaduais e nacionais são 

disponibilizadas ao município em datas muito 
próximas a realização da Conferencia. 

Que o CMAS solicite junto ao CEAS e CNAS 
o planejamento referente à realização das 
conferenciais municipais com no mínimo seis 
meses de antecedência, visando ampliar a 
participação.    

2013 Resolução do 
CMAS nº024 

 

2 Cadernos de textos da Conferencia foram 
disponibilizados em datas muito próximas a 
realização da Conferencia. 

Que o CMAS solicite junto ao CEAS e CNAS 
o planejamento referente à realização das 
conferenciais municipais com no mínimo seis 
meses de antecedência, visando o planejamento 
local.    

2013 Resolução do 
CMAS nº024 

 

3 Profissional de nível superior responsável 
pelo CMAS, compartilhado com outras 
instancias de Controle Social. 

Que a SEASO garanta profissional de nível 
superior para atuação exclusiva na Secretaria 
Executiva do CMAS. 

2013 Resolução do 
CMAS nº024 

 

4 Ausência de estrutura física adequada para 
realização de reuniões de Comissões. 

 2013 Resolução do 
CMAS nº024 

Em 2011 foi 
instituído sala 
de reuniões na 
estrutura da 
SEASO que 
atende a 
demanda do 
CMAS. 

5 Ausência de sala privativa para o  
recebimento de denuncias. 

Que a SEASO garanta espaço físico adequado 
e exclusivo para o funcionamento da Secretaria 
Executiva do CMAS. 

2013 Resolução do 
CMAS nº024 

 

6 Compartilhamento do espaço físico com mais 
dois Conselhos e três Comissões/Instancia. 

Articular com o poder publico municipal a 
criação de uma Assessoria de Políticas Sociais 
responsável pela alocação dos Conselhos de 
Direitos, com vinculação direta a Secretaria de 
Governo. 

2013 Resolução do 
CMAS nº024 
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7 Compreensão da caracterização das entidades 
de assessoramento, defesa e garantia de 
direitos. 

 2013 Resolução do 
CMAS nº024 

Instituído 
grupo de 
trabalho 
composto por 
CMAS e 
SEASO e 
entidades para 
construir o 
padrão de 
qualidade das 
entidades de 
assessorament
o e defesa e 
garantia de 
direitos.   

8 Compartilhamento das equipes e estrutura 
física para as instancias de Controle Social: 
CMAS, CMDCA, CMDI, ICS/Bolsa  
Família, CEV/PETI e CISVEL. 

Articular com o poder publico municipal a 
criação de uma Assessoria de Políticas Sociais 
responsável pela alocação dos Conselhos de 
Direitos, com vinculação direta a Secretaria de 
Governo. 

2013 Resolução do 
CMAS nº024 

 

9 Dificuldade de participação em atividades de 
competência do CMAS, tais como: reuniões 
de comissões e plenárias, visitas de 
monitoramento e avaliação, visitas de 
fiscalização. 

 2013 Resolução do 
CMAS nº024 

Problema 
resolvido, pois 
o CMAS 
realizou 
recomposição 
das comissões 
e estabeleceu 
agenda de 
reuniões de 
comissões.  
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10 Descentralizar o Cadastro Único para os 
CRAS na zona urbana e rural, e CREAS POP.  

Descentralizar o Cadúnico para o 02 CRAS no 
ano de 2015. 
Descentralizar o Cadúnico para 03 CRAS no 
ano de 2016. 
Descentralizar o Cadúnico para a zona rural no 
ano de 2017. 

2013 Resolução 
CMAS nº024 

A 
descentralizaçã
o para o 
Centro Pop 
ocorreu no ano 
de 2013. 

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 
1 Ampliar as equipes volantes, visando à 

divisão territorial dos CRAS na zona urbana e 
rural. 

Totalizar 04 equipes volantes para cobertura 
territorial da zona rural do município 

2013 Resolução 
CMAS nº024 

 

2 Reordenamento da divisão territorial dos 
CRAS e Serviços de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos.  

Implantar e implementar 04 novos CRAS; 
implantar e implementar 04 Centros de 
Convivência Intergeracionais. 

2013 Resolução 
CMAS nº024 

 

3 Aprimorar a articulação com o INSS, 
implantando protocolos de referencia e 
contra-referencia. 

 2013 Resolução 
CMAS nº024 

A SEASO 
buscou 
estabelecer 
canais de 
articulação 
permanente 
com o INSS, 
entretanto o 
mesmo está 
legalmente 
impossibilitado 
de realizar a de 
referencia e 
contra-
referencia. 

4 Construção de protocolos: concessão de 
beneficio auxilio alimentação; 

Construção de protocolos de benefícios, 
visando à integração entre benefícios e serviços 

2013 Resolução 
CMAS nº024 
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acompanhamento sistemático as crianças e 
adolescentes beneficiários –BPC na Escola; 
integração entre benefícios e Serviços 
oferecidos nos CRAS; Plano de Atendimento 
Familiar -PAF, Plano Individual de 
Atendimento –PIA e Plano de 
Desenvolvimento do Usuário –PDU; 
atendimento psicossocial; atendimento socio-
juridico, auxilio documentação para 
estrangeiro, entre outros. 

socioassistenciais e acompanhamento familiar.   

5 Revisar o Plano Municipal de inserção e 
acompanhamento dos beneficiários do BPC. 

Realizar a revisão do Plano Municipal de 
inserção e acompanhamento dos beneficiários 
do BPC. 

2013 Resolução 
CMAS nº024 

 

6 Descentralizar a entrega do auxilio 
alimentação e/ou criação de um Programa de 
Transferência de Renda Municipal. 

Propor alteração do beneficio auxílio 
alimentação da modalidade de cesta básica para 
outro que atenda a realidade local. 
 

2013 Resolução 
CMAS nº024 

 

7 Articular com a rede socioassistencial, 
visando à ampliação de vagas para Inserção 
dos adolescentes em Programas de 
Capacitação e Aprendizagem. 

Efetivar a execução do fluxo do Programa 
Adolescente Aprendiz.   

2013 Resolução 
CMAS nº024 

 

8 Disponibilizar ônibus de transporte coletivos 
para os serviços de convivência e 
fortalecimento de vínculos para idosos, 
através da reforma do ônibus já existente ou 
aquisição de um novo.  

Adquirir um ônibus exclusivo para o 
atendimento dos SCFV de Idosos, bem como, 
realizar reforma geral no ônibus já existente na 
SEASO. 

2013 Resolução 
CMAS nº024 

 

9 Adequar as condições de acessibilidade para a 
chegada até a unidade do CRAS XIV de 
Novembro, uma vez que as ruas sem asfalto 
tornam-se barreiras para as pessoas com 

Garantir que as ruas de acesso ao CRAS XIV 
de Novembro possuam condições de 
acessibilidade. 

2013 Resolução 
CMAS nº024 
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mobilidade reduzida. 
10 Padronizar as estratégias de planejamento e 

avaliação em conjunto com os usuários em 
todos os CRAS. 

 2013 Resolução 
CMAS nº 
024 

Meta 
cumprida. Em 
2013, foi 
construído o 
protocolo de 
planejamento e 
avaliação dos 
CRAS. 

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 
1 Articular com o Ministério Público para a 

efetividade do Programa de Proteção ao 
Adolescente em situação de ameaça. 

Articular com Defensoria Pública e Ministério 
Público para a efetividade do Programa de 
Proteção ao Adolescente em situação de 
ameaça. 

2013 Resolução 
CMAS nº024 

 

2 Articular com a rede de saúde, referente à 
dificuldade com o acolhimento de 
adolescentes dependente de drogas e outras 
doenças mentais o que é intensificado pela 
fragilidade da rede de saúde mental 
(tratamento psicológico e psiquiátrico em 
regime hospitalar e ambulatorial). 

Participar das discussões da rede intersetorial e 
das instâncias de deliberação da Política de 
Saúde, que tratem do atendimento a 
adolescentes em situação de acolhimento na 
rede de saúde mental. 

2013 Resolução 
CMAS nº024 

 

3 Aumentar o valor da bolsa auxílio das 
famílias acolhedoras, para um salario mínimo. 

 2013 Resolução 
CMAS nº024 

Deliberação 
cumprida 2013 

4 Elaborar e implementar o Plano Municipal de 
Reordenamento dos Serviços de Acolhimento 
para pessoas adultas e famílias em situação de 
rua20.  

Implementar o Plano Municipal de 
Reordenamento dos Serviços de Acolhimento 
para pessoas adultas e famílias em situação de 
rua. 

2013 Resolução 
CMAS nº024 

 

                                                        
20 Anexo III. 
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5 Instituir em âmbito Municipal o Centro de 
Referência de Atendimento à Mulher 

Implantar e Implementar o Centro de 
Referência de Atendimento à Mulher 

2013 Resolução 
CMAS nº024 

 

 

4 – META/AÇÕES/ ESTRATÉGIAS/ RESULTADOS/ IMPACTO/ /RESPONSÁVEIS E PRAZOS CORRESPONDENTES PARA 

SUA IMPLEMENTAÇÃO*: 

METAS PACTO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS 

GESTÃO DO SUAS 
Meta Estratégias Resultados Impactos Responsável Prazo 
Atingir percentual mínimo 
60% de trabalhadores do 
SUAS de nível superior e 
médio com vínculo de servidor 
estatutário. 

Criar o cargo de educador social 
II para atuar nos Serviços 
Socioassistenciais, com 
habilidades específicas (dança, 
música, teatro, etc.), em 
substituição aos estagiários e 
instrutores terceirizados. 
Ampliar o número de vagas de 
Agente Administrativo e 
preencher as vagas de reposição. 

Garantir a 
continuidade das 
ações. 
Manutenção de 
vínculos dos 
profissionais com 
os usuários 
atendidos. 

Cumprir a 
NOB/RH/SUAS através 
da garantir a 
estabilidade dos 
profissionais do SUAS, 
possibilitando a 
capacitação continuada. 
 

SEASO 2014 - 2016 

Instituir formalmente, na 
estrutura do órgão gestor de 
assistência social, áreas 
constituídas  
como subdivisões 
administrativas a Proteção 
Social Básica; Proteção Social 
Especial, com subdivisão de 
Média e Alta Complexidade; 

Dar seqüência aos tramites 
legais para aprovação no 
Executivo e Legislativo da 
proposta de organograma já 
formulada pela SEASO.  
 
Encaminhar a proposta de 
organograma para deliberação 
pelo CMAS.   

Melhoria da 
qualidade da 
prestação dos 
Serviços 
socioassistenciais. 
Especialização dos 
setores referente às 
suas atribuições e 
especificidades; 

Alcance de uma gestão 
de qualidade do SUAS 
a nível municipal. 

SEASO 2014 - 2015 
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Gestão Financeira e 
Orçamentária; Gestão de 
Benefícios Assistenciais e 
Transferência de Renda; área 
de Gestão do SUAS com 
competência de: Gestão do 
Trabalho, Regulação do SUAS 
e Vigilância Socioassistencial e 
Coordenadoria Municipal de 
Políticas para mulheres 
conforme Decreto Municipal 
11622/2013. 

Revisão da Lei Orgânica 
Municipal que dispõe sobre a 
estrutura organizacional da 
SEASO em conformidade com a 
NOB/RH/SUAS e a 
NOB/SUAS/2012. 
 

Otimização do 
tempo despendido 
para realização das 
tarefas.   

Atualizar a Lei que  
regulamenta a Assistência 
Social e o  
SUAS . 

Instituir Comissão do CMAS 
para elaboração de proposta de 
revisão da Lei. 
Aprovar no CMAS a minuta da 
Lei.  
Encaminhar proposta de revisão 
da Lei para aprovação por parte 
do Legislativo Municipal. 

Instituir legalmente 
o SUAS em âmbito 
municipal. 
Formalizar as ações 
já implantadas na 
execução da 
Política de 
Assistência Social. 

Garantir a continuidade 
da execução do SUAS 
no município. 
Garantia de acesso da 
população usuária da 
política de Assistência 
Social. 

CMAS 
SEASO 

2014 - 2015 

 
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 

Meta Ações/estratégias  Resultados Impactos esperados Responsáveis Prazos 
b) Atingir taxa de 10% 
acompanhamento do PAIF das 
famílias com membros 
beneficiários do BPC. 
 
 

Priorizar a inserção de 
beneficiários do BPC em 
serviços ofertados pelos CRAS.  
 
Identificar, através do IRSAS, as 
famílias que recebem BPC 
verificando o percentual de 

Efetivar a inserção 
em serviços e 
benefícios. 
 
Proporcionar as 
famílias o acesso 
aos programas 

Possibilitar as famílias 
o acesso aos seus 
direitos. 
 
Contribuir com o 
fortalecimento de 
vínculos familiares e 

DVPSB 
CRAS 
SCFV 
 

2014-2017 
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famílias inseridas no PAIF. 
 
Alimentar dados no sistema 
IRSAS, possibilitando às 
equipes a maior identificação do 
publico. 
 
Realizar as ações nos CRAS 
contemplando o Plano Municipal 
de inserção e acompanhamento 
dos beneficiários do BPC. 

vinculados ao 
Cadúnico. 
 
 

comunitários, 
prevenindo situações de 
vulnerabilidade e risco. 

c) Atingir o percentual de 60% 
no cadastramento no CadÚnico 
das famílias com presença de 
beneficiários do BPC. 

Alimentar dados no sistema 
IRSAS dos beneficiários, 
contribuindo para as equipes 
identificar e encaminhar os 
beneficiários do BPC para a 
inclusão /atualização cadastral 
no CadÚnico. 
 
Monitorar anualmente os índices 
do município com relação à meta 
de 60%. 
 
Priorizar a inserção dos 
beneficiários em serviços 
ofertados pela rede 
socioassistencial. 
 
Realizar as ações nos CRAS 
contemplando o Plano Municipal 

Otimizar o índice 
de 
acompanhamento 
que está em 72% 
de usuários do BPC 
cadastrados no Cad 
Único. 
 
Proporcionar as 
famílias o acesso 
aos programas 
vinculados ao 
Cadúnico. 
 

Possibilitar as famílias 
o acesso aos seus 
direitos. 
 
Contribuir com o 
fortalecimento de 
vínculos familiares e 
comunitários, 
prevenindo situações de 
vulnerabilidade e risco. 

DVPSB 
DVPSE 
CRAS 
CREAS 
SCFV 
 

2014 - 2017 
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de inserção e acompanhamento 
dos beneficiários do BPC. 

d) Atingir taxa de 10% de 
acompanhamento pelo PAIF 
das famílias beneficiárias do 
Programa Bolsa Família. 

Garantir a reposição das equipes 
dos CRAS. 
 
Capacitar equipes dos CRAS, 
SCFV e CREAS com relação ao 
PBF. 

Otimizar o índice 
de 36,8% de 
acompanhamentos 
já realizados pelo 
PAIF do público 
PBF. 
 
Aumentar os 
índices de registros 
de 
acompanhamento 
de famílias em 
descumprimento de 
condicionalidades 
do PBF no sistema 
SIG PBF/ SICON. 
 

Superação das 
vulnerabilidades 
apresentadas pelas 
famílias. 

DVPSB 
DVPSE 
CRAS 
CREAS 
SCFV 

2014 – 2017 

e) Atingir 50% de taxa de 
acompanhamento das famílias 
em fase de suspensão do 
Programa Bolsa Família em 
decorrência do 
descumprimento de 
condicionalidades, cujos 
motivos sejam da assistência 
social com respectivo sistema 
de informação. 

Aumentar os índices de registros 
de acompanhamento familiar das 
famílias em descumprimento de 
condicionalidades do PBF no 
sistema SIG PBF/ SICON. 
 
Garantir a reposição das equipes 
dos CRAS. 
 
Capacitar equipes dos CRAS 
SCFV e CREAS com relação ao 

Acesso das famílias 
aos serviços da 
rede intersetorial. 
 
Garantir o retorno 
ao acesso à renda. 
 
Efetivar o 
cumprimento das 
condicionalidades 
do PBF. 

Superação das 
vulnerabilidades 
apresentadas pelas 
famílias. 
 
Reduzir índice de 
descumprimento de 
condicionalidades. 

DVPSB 
DVPSE 
CRAS 
CREAS 
SCFV 

2014-2017 
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PBF. 
f) Atingir o percentual de 50% 
de inclusão do público 
prioritário no Serviço de 
Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos. 

Criar ocorrência no IRSAS para 
identificação do publico 
prioritário do SCFV, conforme 
Reordenamento. 
 
Capacitar equipes. 
 
Priorizar na inserção o público 
prioritário definido no 
reordenamento do SCFV. 
 
Garantir a reposição das equipes 
dos CRAS e SCFV. 

Inserir o publico 
prioritário definido 
no reordenamento. 
 
Fortalecer os 
vínculos familiares 
e comunitários. 
 

Contribuir com o 
fortalecimento de 
vínculos familiares e 
comunitários, 
prevenindo situações de 
vulnerabilidade e risco. 

DVPSB 
CRAS 
SCFV 

2014 

Referenciar 100% da 
população constante no 
CadÚnico com ½ SM ou 20% 
dos domicílios do município 
aos CRAS. 

Encaminhar as famílias com ½ 
SM ao cadastro único visando o 
acesso aos programas, benefícios 
e serviços. 
 
Divulgar nos serviços ofertados 
pelos CRAS e CREAS, sobre a 
forma de acesso ao Cad Único. 
 
Realizar a atualização cadastral 
dos usuários pelo sistema 
IRSAS, inserindo o numero do 
NIS para posterior mapeamento 
de usuários com relação a esta 
meta. 

Proporcionar as 
famílias o acesso 
aos programas 
vinculados ao 
Cadúnico. 

Possibilitar as famílias 
o acesso aos seus 
direitos. 
 
Contribuir com o 
fortalecimento de 
vínculos familiares e 
comunitários, 
prevenindo situações de 
vulnerabilidade e risco. 

DVPSB 
DVPSE 
CRAS 
CREAS 
SCFV 
CADUNICO 

2014 - 2017 
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PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 

Meta Ações/estratégias  Resultados Impactos esperados Responsáveis Prazos 
Implantar e implementar no 
mínimo 1 CREAS para cada 
200 mil habilitantes. 

Reordenar os CREAS existentes, 
deixando de ser temáticos e 
referenciando as famílias às 
unidades, conforme território. 
 

Implementação de 
no mínimo duas 
unidades de 
CREAS que 
execute o PAEFI 
com referência à 
família. 

Referenciamento 
territorializado das 
famílias aos CREAS. 
 
Matricialização familiar 
dos atendimentos; 
 
Otimização dos 
Recursos Humanos, 
Físicos e Financeiros; 

DVPSE 
DVSMAS 
 

2014- 2015 

Atingir no mínimo 70% de 
cadastro até fim de 2016 nos 
Municípios com alta incidência 
que aderiram ao 
cofinancimento das ações 
estratégicas do PETI em 2013. 

Executar o “Plano de Ações 
Estratégias do PETI”. (Anexo 2)  

Identificar as 
situações de 
trabalho e inserção 
das crianças e 
adolescentes e suas 
famílias nos 
sociassistenciais e 
intersetoriais. 
 
Diminuir a 
incidência de 
trabalho infantil no 
município. 

Garantir a proteção 
integral de crianças e 
adolescentes através da 
erradicação do trabalho 
infantil. 

Coordenação 
Municipal do 
PETI e rede 
intersetorial 

2014 a 2016 

Identificar e cadastrar no 
CadÚnico 70% das pessoas em 
situação de rua em 
acompanhamento pelo Serviço 

Incorporar ao processo de 
trabalho dos profissionais que 
atuam no Serviço Especializado 
para pessoas em situação de rua, 

Contribuir para que 
se obtenha, a nível 
federal, um índice 
de pessoas em 

Propiciar aos usuários 
as mediações para a 
superação da situação 
da vulnerabilidade e 

Centro Pop e 
Cadastro Único 

2014-2017 
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Especializado ofertado no 
Centro Pop. 

o cadastramento no CadÚnico de 
todos os usuários que acessarem 
o Serviço. 

situação de rua. 
 
Facilitar o acesso 
dos usuários aos 
benefícios e 
Serviços 
socioassistencias. 

risco da vivência de 
rua. 

Acompanhar 60% das famílias 
com criança ou adolescente 
nos serviços de acolhimento. 

Referenciar e acompanhar todas 
as crianças adolescentes e suas 
respectivas famílias nos CREAS 
para a inserção no PAEFI. 
    
Recompor as equipes de 
referencia dos CREAS.  

Realizar o 
fortalecimento de 
vínculos familiares 
e comunitários, 
diminuindo o 
numero de crianças 
e adolescentes em 
situação de 
acolhimento. 

Reduzir as violações de 
direitos de crianças e 
adolescentes, seus 
agravamentos e 
reincidência, garantindo 
o direito à convivência 
familiar e comunitária. 
 
Garantir a brevidade e a 
excepcionalidade da 
medida de acolhimento. 

Rede de 
Acolhimento de 
crianças e 
adolescentes 
CREAS  

2014 a 2017 

Reordenar 100% dos serviços 
de acolhimento para crianças e 
adolescente em conformidade 
com as pactuações da CIT e 
resoluções do CNAS. 

Elaborar, de forma participativa 
e democrática, e implementar o 
Plano de Acolhimento, com 
ações, prazos e metas de 
reordenamento de serviços de 
acolhimento para crianças e 
adolescentes até 21 anos de 
idade. 

Garantir a 
articulação entre os 
serviços de 
acolhimento, os 
demais serviços 
socioassistenciais, 
as diversas 
políticas públicas e 
os órgãos de defesa 
de direitos.  

Fortalecer a gestão e a 
organização da rede de 
proteção social e defesa 
de direitos no território, 
de forma a garantir a 
excepcionalidade da 
medida de acolhimento. 

DVPSE 
DVSMAS 

2014 a 2015 

Realizar em 100% dos CREAS 
o acompanhamento de famílias 

- Inserção das famílias com 
presença de violação de direitos 

Fortalecer vínculos 
familiares e 

- Melhoria da qualidade 
de vida das famílias. 

CREAS 2014 -2017 
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com presença de violação de 
direitos em decorrência do uso 
de substâncias psicoativas. 

em decorrência do uso de 
substâncias psicoativas em 
PAEFI e encaminhamento para 
rede intersetorial.  
 
- Criar ferramentas no sistema 
IRSAS que possibilitem a 
identificação da violação de 
direitos em decorrência do uso 
de substâncias psicoativas. 

comunitários e 
superar a violação 
de direitos.  

 

 

METAS CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
GESTÃO DO SUAS  

Metas Estratégias Resultado esperado Impactos esperados Responsável Prazo 
Que a SEASO e a Comissão do 
CMAS instituída retome os 
trabalhos de revisão/elaboração 
do Plano de cargos, carreira e 
salario dos trabalhadores do 
SUAS. 
 

Estabelecer calendário de 
reuniões da Comissão do 
CMAS e SEASO. 
 
Articular com a gestão 
municipal e legislativo para 
aprovação da proposta do plano 
de cargos carreiras e salários 

para os trabalhadores do SUAS. 
 
Que a SEASO estabeleça a 
mesa de negociação sobre 
revisão/elaboração do Plano de 

Elaboração e 
aprovação do Plano 
de cargos, carreira 
e salario dos 
trabalhadores do 
SUAS.  
 
Melhoria nas 
condições de 
trabalho e na 
remuneração dos 
Trabalhadores do 
SUAS. 

Valorização dos 
trabalhadores do SUAS. 
Qualificar os 
atendimentos prestados 
aos usuários 

SEASO e CMAS 2014 a 2015 
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cargos, carreira e salario dos 
trabalhadores do SUAS.  
 
 

Implantar e implementar 
formalmente a Divisão de 
gestão do trabalho no SUAS, 
quando da revisão da estrutura 
do órgão gestor de assistência 
social, conforme preconiza a 
NOB-RH/SUAS. 
Criação de novos cargos para 
suprir as demandas do 

atendimento do SUAS. 

Dar seqüência aos tramites 
legais para aprovação no 
Executivo e Legislativo da 
proposta de organograma já 
formulada pela SEASO e 
aprovada pelo CMAS.   

 

Cumprir os 
objetivos previstos 
da NOB-
RH/SUAS. 
 Implantação e 
implementação da 
Divisão de Gestão 
do Trabalho no 
SUAS.    

 

Qualificar os 
atendimentos prestados 
aos usuários. 

SEASO 2014 a 2015 

Elaborar e executar plano de 
capacitação continuada para 
trabalhadores do SUAS. 

Compor um grupo de trabalho, 
responsável por realizar 
diagnóstico das necessidades de 
capacitação e elaborar o plano. 
 
Implantar e implementar o 
plano de capacitação 
continuada. 

Garantir o 
atendimento 
adequado às 
demandas dos 
usuários e à 
Política de 
Assistência Social. 
 
Disseminação de 
conhecimentos 
produzidos no 
âmbito do SUAS; 

Valorização dos 
trabalhadores do SUAS. 
 
Qualificar os 
atendimentos prestados 
aos usuários. 

SEASO 2014 a 2015 

Criar de novos cargos para 
suprir as demandas do 
atendimento do SUAS. 

Realizar diagnóstico das 
necessidades para criação de 
novos cargos para os serviços 
socioassistenciais. 

Atender as 
demandas dos 
serviços 
socioassistenciais. 

Qualificar os 
atendimentos prestados 
aos usuários. 

SEASO 2014 a 2015 
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Elaboração de proposta para 
aprovação da criação de novos 
cargos. 

Repor o quadro de 
trabalhadores do SUAS de 
forma a garantir as equipes de 
referência de acordo com a 
demandas do atendimento. 

Realizar diagnóstico das 
necessidades de reposição de 
quadro de trabalhadores do 
SUAS. 
 
Convocar os aprovados em 
concurso público e/ou realizar 
concurso, se necessário. 

Atender as 
demandas dos 
serviços 
socioassistenciais. 
 
Minimizar a 
incidência de 
demanda reprimida 
e/ou negligenciada. 

Qualificar os 
atendimentos prestados 
aos usuários. 

SEASO 2014 

Garantia de orçamento 
suficiente para os serviços 
sociaoassistenciais conforme 
demanda, bem como sua 
execução na integralidade.   
 
 
 
 
  

SEASO elaborar a PPA e LDO 
em conjunto com o CMAS. 
SEASO apresentar a execução 
orçamentaria nas reuniões do 
CMAS a cada três meses. 
CMAS acompanhar a execução 
da LDO visando garantir a 
aplicação na sua integralidade. 

Aplicação dos 
recursos 
orçamentários 
conforme 
necessidades dos 
serviços e 
benefícios. 
 

Garantir o controle 
social na aplicação de 
recursos públicos. 

SEASO 
CMAS 

2014 a 2017 

Que a SEASO não construa 
obra sem acessibilidade e/ou 
por etapas. 

Que a SEASO elabore projetos 
considerando: o território, a 
população a ser atendida, a 
contribuição das equipes 
técnicas.  
 
Que o CMAS aprove somente 

Garantir 
atendimento em 
espaços adequados 
e com 
acessibilidade. 

Qualificar os 
atendimentos prestados 
aos usuários. 
Melhorias das 
condições de trabalho. 

SEASO 
CMAS 

2014 a 2017 
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obras/projetos condizentes com 
a realidade local, com 
acessibilidade e não permita a 
construção de obras por etapas.   

Que a SEASO garanta o 
aumento do cofinanciamento 
para a Política de Assistência 
Social do Município de 
Cascavel. 

Realizar levantamento de custo 
dos serviços e benefícios a fim 
de subsidiar a solicitação de 
aumento no orçamento para a 
política de Assistência Social. 
 
O CMAS articular com o 
executivo e legislativo 
municipal a garantia de 
orçamento para a política de 
assistência social, conforme 
demanda de serviços e 
benefícios.   

Garantir a 
execução adequada 
dos serviços e 
benefícios de 
acordo com a 
demanda. 

Qualificar os 
atendimentos prestados 
aos usuários. 
Melhorias das 
condições de trabalho. 

SEASO 
CMAS 

2014 a 2017 

Realizar maior divulgação do 
orçamento da Assistência 
Social para população. 

Apresentar orçamento da 
assistência social, como 
funcionamento do orçamento e 
processo de compras públicas 
nas reuniões de famílias, e 
SCFV, desenvolvidos nos 
CRAS, CREAS e Serviços 
Socioassistenciais 
governamentais.    

Informar a 
população sobre 
orçamento público. 
Viabilizar a 
participação da 
população na 
elaboração do 
orçamento.  

Garantir maior 
participação da 
população nas 
instancias de controle 
social e Conferencias, 
visando proposição e 
reformulações de ações.   

SEASO 2014 a 2017 

Criar critérios de partilha 
municipal tendo como 
referência os critérios de âmbito 
federal definidos pelo Conselho 

Implantar e implementar 
formalmente a Divisão de 
Regulação do SUAS, quando da 
revisão da estrutura do órgão 

Garantir o 
cofinanciamento 
dos serviços 
conforme demanda 

Qualificar os 
atendimentos prestados 
aos usuários. 

 

SEASO 
CMAS 

2014 a 2016 
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de Assistência Social e 
Conselhos de Direitos, 
considerando o padrão de 
qualidade dos serviços entre 
outras normativas legais do 
SUAS, estabelecendo a 
referência do custo real dos 
serviços, programas e projetos. 
 

gestor de assistência social, 
conforme preconiza a 
NOB/SUAS 2012 
Realizar levantamento de custo 
dos serviços e benefícios a fim 
de subsidiar a solicitação de 
aumento no orçamento para a 
política de Assistência Social.   
Criar critérios de partilha dos 
recursos. 

real dos mesmos. 
Garantir a 
execução adequada 
dos serviços e 
benefícios de 
acordo com a 
demanda. 

Realizar implantação de 
serviços socioassistenciais 
conforme demanda. 
Construir coletivamente 
padrões de qualidade dos 
serviços de assessoramento e 
defesa e garantia de direitos. 
 
 
 

Concluir a construção coletiva 
dos padrões de qualidade dos 
serviços de assessoramento e 
defesa e garantia de direitos 
socioassistenciais. 
Instituir a comissão Mista e 
Permanente de Assessoramento 
e Defesa e Garantia de Direitos.  
Realizar o 1º ciclo do 
monitoramento e avaliação nos 
serviços, programas e projetos 
de assessoramento e defesa e 
garantia de direitos inscritos no 
Conselho Municipal de 
Assistência Social. 
Realizar levantamento de custo 
dos serviços de Assessoramento 
e defesa de direitos 
sociassistenciais. 
Criar critério de partilha para o 

Adequação dos 
serviços conforme 
a legislação do 
SUAS. 
 
Desenvolver as 
atividades de 
assessoramento e 
defesa e garantia de 
direitos visando à 
aquisição de 
conhecimentos, 
habilidades e 
desenvolvimento 
de potencialidades 
que contribuam 
para o alcance da 
autonomia pessoal 
e social dos 
usuários da 

Garantia da defesa dos 
direitos 
sociassistenciais. 
Fortalecimento dos 
movimentos sociais e 
das organizações de 
usuários, formação e 
capacitação de 
lideranças, dirigidos ao 
público da política de 
assistência social. 
 

SEASO 
CMAS 

2014 a 2015 
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cofinanciamento dos serviços 
de assessoramento e defesa de 
direitos sociassistenciais.  

assistência social. 

Manter atualizado o diagnóstico 
social do município e 
possibilitar ampla divulgação e 
disponibilização dos materiais 
gráficos produzidos. 

Contratar cientista social para 
compor a equipe de vigilância 
socioassistencial, para realizar 
diagnóstico social do município 
e mantê-lo atualizado. 

Realizar 
diagnóstico 
socioterritorial a 
fim de apreender as 
particularidades do 
território, as 
situações de 
vulnerabilidades e 
riscos, bem como 
as potencialidades. 

Reordenamento e 
implantação de novos 
de serviços, programas 
e benefícios conforme 
preconiza o SUAS, 
considerando a 
demanda levantada no 
diagnóstico 
socioterritorial.  

SEASO 
 

2014 a 2017 

Realizar ciclos de debates 
territoriais e municipais, 
visando à avaliação continuada 
da Política de Assistência 
Social pelos trabalhadores, 
usuários e conselheiros, bem 
como fomentando a criação do 
Fórum Municipal Permanente 
de Assistência Social. 

Garantir equipe de referencia 
nos CRAS para que a equipe 
técnica realize articulação com 
a rede socioassistenciais dos 
territórios para ações de 
informação, discussão e 
avaliação da política de 
assistência social. 
Fomentar e articular junto ao 
CMAS e entidades e 
organizações de Assistência 
Social a implantação do Fórum 
Municipal Permanente de 
Assistência Social. 

 

Realizar 
divulgação sobre os 
serviços, 
programas, projetos 
e benefícios 
socioassistenciais 
aos usuários da 
Política de 
Assistência Social.  

Usuários informados 
sobre como e onde 
manifestar seus direitos 
e requisições sobre o 
atendimento 

socioassistenciais.  

SEASO 
 

2014 a 2015 

Reordenar a Divisão do Sistema 
de Assistência Social, conforme 

Dar seqüência aos tramites 
legais para aprovação no 

Aprimorar a 
Vigilância 

Reordenamento e 
implantação de novos 

SEASO 
 

2014 a 2015 
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orientações da NOB 2012.   Executivo e Legislativo da 
proposta já formulada pela 
SEASO e aprovada pelo CMAS 
do novo organograma da 
SEASO conforme NOB/2012.    

 

Socioassistencial 
no município. 
Realizar o 
diagnóstico 
socioassistencial do 
município.  
Aprimorar o 
monitoramento e 
avaliação da rede 
socioassistencial. 

de serviços, programas 
e benefícios conforme 
preconiza o SUAS, 
considerando a 
demanda levantada no 
diagnóstico 
socioterritorial. 

Garantir e ampliar a equipe de 
referência nos serviços, 
programas e projetos de 
Assistência Social, em 
conformidade com a NOB 
RH/SUAS, bem como a 
garantia dos serviços de caráter 
intersetorial entre as políticas 
publicas. 

Implantar e implementar 
formalmente a Divisão de 
gestão do trabalho no SUAS, 
quando da revisão da estrutura 
do órgão gestor de assistência 
social, conforme preconiza a 
NOB/2012. 
CMAS acompanhar, avaliar e 
fiscalizar a execução dos 
serviços através da verificação e 
analise dos relatórios mensais 
identificando o quadro de 
trabalhadores atual, para que 
seja garantindo a execução dos 
serviços com equipe suficiente. 
Que a SEASO por meio da 
DVSMAS possibilite a 
identificação do quadro de 
trabalhadores dos serviços 
socioassistenciais bem como 

Qualificar o 
atendimento 
prestado aos 
usuários. 
Minimizar as 
demandas 
reprimidas e 
negligenciadas. 
Otimizar e 
qualificar o 
exercício do 
controle social. 
Atender as 
exigências e 
orientações da 
Politica de 
Assistência Social. 
 
 

Contribuir para 
aprimorar a gestão do 
SUAS e a qualidade da 
oferta dos serviços na 
perspectiva de 
consolidar os direitos 
socioassistenciais. 

SEASO 
 

2014 a 2015 
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permita a identificação das 
alterações de lotação realizadas 
no quadro de trabalhadores 
dentro dos relatórios mensais de 
cada serviço; 
Garantir recursos financeiros 
para convocação de 
trabalhadores através de 
concurso público, para 
complementação do quadro de 
servidores que compõem as 
equipes de referencia. 

Construir coletivamente 
padrões de qualidade dos 
serviços de assessoramento e 
defesa e garantia de direitos.   

Instituir a comissão Mista e 
Permanente de Assessoramento 
e Defesa e Garantia de Direitos.  
Realizar o 1º ciclo do 
monitoramento e avaliação nos 
serviços, programas e projetos 
de assessoramento e defesa e 
garantia de direitos inscritos no 
Conselho Municipal de 
Assistência Social. 
Realizar levantamento de custo 
dos serviços de Assessoramento 
e defesa de direitos 
sociassistenciais. 
Criar critério de partilha para o 
cofinanciamento dos serviços 
de assessoramento e defesa de 
direitos sociassistenciais.  

Adequação dos 
serviços conforme 
a legislação do 
SUAS. 
Desenvolver as 
atividades de 
assessoramento e 
defesa e garantia de 
direitos visando à 
aquisição de 
conhecimentos, 
habilidades e 
desenvolvimento 
de potencialidades 
que contribuam 
para o alcance da 
autonomia pessoal 
e social dos 

Garantia da defesa dos 
direitos 
sociassistenciais. 
Fortalecimento dos 
movimentos sociais e 
das organizações de 
usuários, formação e 
capacitação de 
lideranças, dirigidos ao 
público da política de 
assistência social. 
 

SEASO 
CMAS 

2014 -2015 
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usuários da 
assistência social. 

Município aderir ao Sistema 
Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional, a partir 
da implantação dos 
componentes de SAN: 
Conselho Municipal de 
Segurança Alimentar e 
Nutricional; Conferencia 
Municipal de Segurança 
Alimentar e Nutricional; 
Câmara Intersetorial de SAN; 
Plano Municipal de SAN. 
 
 

Instituir Câmara Intersetorial de 
Segurança Alimentar e 
Nutricional do Município de 
Cascavel com representantes 
das secretarias municipais afeta 
pela SAN. 
Realizar revisão e alteração da 
Lei Nº: 5.873/2011, que cria o 
sistema municipal de segurança 
alimentar e nutricional do 
município de cascavel-pr 
(SIMSAN), conforme 
legislação Estadual e Nacional 
sobre SAN.   
Compor o Conselho Municipal 
de SAN, conforme lei 
municipal de SAN.  
Realizar Conferencia Municipal 
de SAN. 

Elaborar o Plano 
municipal de SAN. 
Elaborar a Política 
Municipal de SAN. 

Contribuir para a 
efetivação do direito 
constitucional à 
alimentação para todos. 

SEASO 
SESAU 

2014  

Realizar revisão da lei sobre a 
estrutura do órgão gestor de 
assistência social, garantindo 
que os coordenadores, gerentes 
e diretores sejam funcionários 
de carreira, ou seja, 
trabalhadores do SUAS. 

Dar seqüência aos tramites 
legais para aprovação no 
Executivo e Legislativo da 
proposta de organograma da 
SEASO já formulada pela 
SEASO. 
Encaminhar para deliberação do 
CMAS a proposta 
reestruturação de organograma 

Garantir equipe de 
gestão com 
conhecimento 
técnico. 
Qualificar o 
atendimento 
prestado aos 
usuários. 

Contribuir para 
aprimorar a gestão do 
SUAS e a qualidade da 
oferta dos serviços na 
perspectiva de 
consolidar os direitos 
socioassistenciais. 

SEASO 
 

2014 a 2015 
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da SEASO. 
CONTROLE SOCIAL  

Metas Estratégias Resultado esperado Impactos esperados Responsável Prazo 
Que o CMAS organize consulta 
pública para verificar nas 
comunidades o melhor horário 
para realização das plenárias do 
CMAS, tendo em vista ampliar 
a participação da sociedade 
civil. 

Incluir a temática de Controle 
Social, Participação e 
Conselhos Gestores no Projeto 
Técnico Político dos Serviços 
Socioassistencias. 
Incluir assuntos relacionados a 
Controle Social, Participação e 
Conselhos Gestores nas 
reuniões, encontros e grupos 
promovidos pelos Serviços 
Socioassistenciais. 
Construir instrumental de 
Consulta Pública. 
Realizar reuniões específicas 
nas Unidades socioassistenciais 
para divulgação das ações, 
objetivos e atribuições do 
CMAS e aplicação do 
instrumental de consulta 
pública. 

Identificar o 
horário mais 
propício à garantia 
da participação da 
sociedade civil. 
Divulgar as ações, 
objetivos e 
atribuições do 
CMAS. 

Ampliar a participação 
da sociedade civil na 
efetivação do controle 
social. 

Comissão de 
Comunicação 
Institucional do 
CMAS 

2014 e 2015 

Ampliar a divulgação das pré- 
conferências e conferencias. 

Realizar reuniões específicas 
nas Unidades socioassistenciais 
para divulgação das ações, 
objetivos e atribuições do 
CMAS, das pré-conferências e 
conferências. 
Divulgar nas redes sociais as 

Ampliação da 
participação social 
na Conferência e 
pré-conferencias. 
Possibilitar espaços 
para vocalização 
dos anseios da 

Ampliar a participação 
da sociedade civil na 
efetivação do controle 
social. 
 

Comissão de 
Comunicação 
Institucional do 
CMAS 

2015 
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ações, objetivos e atribuições do 
CMAS, das pré-conferências e 
conferências. 
Incluir a temática de Controle 
Social, Participação, Conselhos 
Gestores e Conferências no 
Projeto Técnico Político dos 
Serviços Socioassistencias. 
Realizar as pre-conferências de 
forma descentralizada a 
organização e realização das 
pre-conferencias e conferencias 
para as unidades 
socioassistenciais. 

população usuária 
da Assistência 
Social. 

SEASO garantir meios/recursos 
para maior publicização das 
reuniões do CMAS.   

Garantir a destinação dos 3% 
dos Recursos do IGD SUAS 
para financiamento das ações do 
CMAS. 
Possibilitar acesso as redes 
sociais com o objetivo de 
divulgar as ações do CMAS. 
Garantir equipe suficiente para 
apoio e assessoria ao CMAS, 
com no mínimo um Assistente 
Social, um agente 
administrativo e um estagiário 
com atuação exclusiva na 
Secretaria Executiva do CMAS.  

Democratizar o 
acesso as 
informações 
relativas ao CMAS. 
 

Ampliar a participação 
da sociedade civil, dos 
trabalhadores do SUAS 
na efetivação do 
controle social. 

SEASO 
CMAS 
 

2014 a 2017 

SEASO garantir meios/recursos 
para capacitação de 

Implantar formalmente e 
implementar a Divisão de 

Qualificar a 
atuação dos 

Tornar o Controle 
Social eficaz. 

SEASO 2014 a 2017 
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Conselheiros do CMAS, 
principalmente usuários da 
política de Assistência Social.   

gestão do trabalho no SUAS, 
quando da revisão da estrutura 
do órgão gestor de assistência 
social, conforme preconiza a 
NOB-RH/SUAS. 
Incluir no Plano de capacitação 
continuada para trabalhadores 
do SUAS, a capacitação de 
Conselheiros de Assistência 
Social. 

Conselheiros no 
CMAS. 

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 
Meta Ações/estratégias  Resultados Impactos esperados Responsáveis Prazos 
Construir uma quadra 
poliesportiva para o Eureca II. 

Viabilizar recurso para 
construção. 
Elaboração de projeto 
arquitetônico. 

Desenvolver 
atividades de 
esportes em espaço 
adequado. 
Tornar as 
atividades mais 
atrativas e garantir 
a freqüência das 
crianças e 
adolescentes. 

Reduzir índices de trabalho 
infantil e outras violações 
de direitos. 

SEASO 2014 a 2015 

Desenvolver grupo do PAIF, 
conforme a tipificação de 
serviços socioassistenciais. 

Levantar demanda e 
desenvolver grupo de PAIF, 
considerando o público 
prioritário definido no Pacto 
de Aprimoramento de gestão 
do SUAS. 
 Garantir composição de 
equipe de referencia dos 

Inserção no Serviço 
PAIF das famílias 
referenciadas nos 
territórios do 
CRAS.  

Superação da situação de 
vulnerabilidade social 
contribuindo para a 
autonomia das famílias. 

DVPSB 
CRAS 

2014 a 2017 
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CRAS. 
Desenvolver coletivo de SCVF 
– Projovem Adolescente nos 
Distritos, conforme demanda 
do público prioritário. 
 

Realizar levantamento de 
demanda considerando o 
público prioritário conforme 
termo de reordenamento dos 
serviços de convivência e 
fortalecimento de vínculos 
para adolescentes. 
 
Eleger territórios para o 
desenvolvimento do SCFV 
para jovens conforme 
demanda apresentada. 
 
Lotar equipe técnica e de 
nível médio para 
desenvolvimento do Serviço, 
de forma compatível à 
demanda apresentada. 
 
Viabilizar espaços físicos 
para o desenvolvimento do 
SCFV. 

Atender a demanda 
de jovens existente 
nos territórios. 
 
Aumentar o 
número de jovens 
atendidos pelo 
SCFV. 

Desenvolver o 
protagonismo juvenil dos 
adolescentes dos territórios 
rurais. 
 

Gestão da 
SEASO 
DVPSB 

2014-2017 

Fomentar e apoiar grupos de 
geração de renda conforme a 
demanda dos Distritos. 

Estender o Programa de 
Inclusão Produtiva para a 
área rural; 
 
Ampliar as equipes volantes.  
 
Capacitar às equipes volantes 

Inclusão das 
famílias da área 
rural na iniciativa 
da Economia 
Solidária. 
 

Possibilitar alternativas de 
geração de renda às famílias 
da área rural. 
 

Gestão da 
SEASO 
DVPSB 
CRAS 
Programa de 
Inclusão 
Produtiva 

2015 a 2017 
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para o desenvolvimento da 
iniciativa de Economia 
Solidária nos distritos. 
 

Desenvolver grupo do PAIF, 
conforme demanda. 

Levantar demanda e 
desenvolver grupo de PAIF, 
considerando o público 
prioritário definido no Pacto 
de Aprimoramento de gestão 
do SUAS; 
 
Garantir composição de 
equipe de referencia dos 
CRAS. 

Inserção no Serviço 
PAIF das famílias 
referenciadas nos 
territórios do 
CRAS.  

Superação da situação de 
vulnerabilidade social 
contribuindo para a 
autonomia das famílias. 

DVPSB 
CRAS 

2014 a 2017 

Ampliar SCVF para idosos, 
conforme demanda do público 
prioritário. 

Implantação de 04 Centros de 
Convivência Intergeracionais, 
conforme Projeto do BID. 

Contribuir para 
cumprimento do 
Pacto de 
Aprimoramento de 
gestão do SUAS. 
Ampliar a 
cobertura dos 
Serviços de 
Convivência e 
Fortalecimento de 
vínculos; 

Facilitar o acesso dos 
usuários aos Serviços, 
Programas, Projetos e 
Benefícios 
socioassistenciais, bem 
como o fortalecimento de 
vínculos familiares e 
comunitários. 
Diminuir o índice de 
trabalho infantil no 
município. 

SEASO 
SEPLAN 

2015 a 2017 

Pactuar a oferta de curso de 
qualificação profissional 
(PRONATEC), conforme 
demanda. 

Levantamento da demanda 
reprimida dos cursos do 
PRONATEC nos CRAS e 
encaminhamento ao 
Programa de Capacitação e 

Qualificação 
profissional da 
população inscrita 
no Cadúnico. 
Facilitar o acesso 

Geração de renda e 
empoderamento familiar. 
 

CRAS 
Programa de 
Inclusão 
Produtiva 

2014 a 2017 



84 

 

Inclusão Produtiva; 
Solicitar ao Governo Federal 
a pactuação de novos cursos e 
ampliação de vagas dos 
cursos já existentes, 
juntamente às unidades 
ofertantes.  
 

da população 
inscrita no 
Cadúnico ao 
mundo do trabalho, 
com qualificação 
profissional. 

Articular com a CETTRANS a 
ampliação de linhas de 
transporte coletivo para área 
rural. 

Realizar reunião entre 
SEASO, CETTRANS e 
Secretaria de Governo. 

Possibilitar aos 
usuários o acesso 
aos serviços e às 
políticas públicas. 

Efetivação da garantia de 
direitos. 

GOVERNO 
MUNICIPAL 
CETTRANS 
SEASO 

2014  

Reordenar os serviços de 
convivência e fortalecimento 
de vínculos para idosos, 
conforme as orientações 
técnicas para esse serviço. 

Encaminhar usuários para 
cadastro no Cad único. 
Estabelecer fluxos de 
atendimento e 
acompanhamento e alimentar 
os sistemas IRSAS, SISC 
dentre outros. 

Atender público 
prioritário definido 
no reordenamento 
do SCFV. 
 

Contribuir para o 
fortalecimento de vínculos 
familiares prevenindo 
violações de direitosda 
população idosa. 
 

SEASO 
DPSB 
CRAS 

2014  

Construir restaurantes 
Populares. 

Elaborar projeto técnico para 
angariar recursos da esfera 
federal para construção de 
restaurantes populares. 
Prever recursos 
orçamentários municipais 
para a manutenção dos 
Restaurantes Populares. 

Ofertar refeições 
diárias a um preço 
acessível para a 
população do 
município. 

Atender a população do 
município em atenção ao 
direito constitucional da 
alimentação. 

Governo 
Municipal 
Gestão da 
SEASO 
 

- 2015 a 2017 

Revisão anual de protocolo de 
benefício auxílio alimentação.    

Revisão anual de protocolos 
de beneficio auxilio 
alimentação com equipes 

Integração entre 
benefícios e 
Serviços oferecidos 

Garantir o acesso das 
famílias aos serviços e 
benefícios socioassistenciais 

DVPSB e CRAS 2014 a 2017 
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técnicas dos CRAS. nos CRAS, através 
da execução do 
PAF e PDU 
conforme 
Protocolo de 
Gestão Integrada 
em Serviços e 
Benefícios 
Socioassistenciais. 
 

e fortalecer vínculos 
familiares e comunitários. 

Verificar legalidade de 
instituição do beneficio 
eventual do Passe Livre para 
assegurar o acesso ao 
transporte municipal dos 
usuários da Política de 
Assistência Social os quais 
necessitam deslocar-se para os 
serviços da rede 
socioassistencial. 

Estudar a viabilidade de um 
projeto de lei para passe livre, 
que permita o acesso das 
famílias vulneráveis aos 
equipamentos 
socioassistencias do 
município.  

Ampliar o acesso 
das famílias aos 
serviços 
socioassistenciais 
do município. 

Redução da vulnerabilidade 
social das famílias que 
passarão a cessar os serviços 
independente do território 
em que residem. 

CETTRANS 
SEASO 
GOVERNO 
MUNICIPAL 

2014-2015 

Implantar e ampliar SCFV 
conforme as demandas dos 
Distritos. 

Realizar levantamento de 
disponibilidade de espaços 
para a implantação de SCFV 
nos Distritos. 
 
Articular a atuação das 
equipes volantes de referência 
do CRAS para junto com as 
Secretarias de Esporte e 
Cultura desenvolver SCFV 

Ampliar o acesso 
das famílias aos 
serviços 
socioassistenciais 
do município. 

Redução da vulnerabilidade 
social das famílias que 
passarão a cessar os serviços 
independente do território 
em que residem. 

SEASO 2015 
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nos Distritos. 
Definir no âmbito municipal 
(SEASO, CMAS E ACESC) o 
papel dos CRAS na articulação 
do Beneficio Funeral com os 
serviços socioassistenciais. 

Alteração da lei municipal 
que dispõe sobre os 
Benefícios Eventuais, 
dispondo sobre os critérios e 
competências dos diversos 
órgãos na concessão do 
auxílio funeral. 
 
Construção coletiva de um 
fluxo no processo de 
concessão do Benefício 
Eventual Auxílio Funeral. 

Regulamentar a 
concessão do 
Benefício Funeral 
enquanto Benefício 
Eventual a nível 
municipal. 
 
Integrar os CRAS 
no processo de 
concessão do 
Benefício Eventual 
Auxílio Funeral. 
 
 Integrar Serviços e 
Benefício. 
 
Garantir o 
atendimento de 
100% da demanda 
de Benefício 
Funeral. 
 

Contribuir no acesso ao 
direito socioassistencial às 
famílias elegíveis. 
 

SEASO 
ACESC 
CMAS 

2014 -2015 

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 
Implantar e implementar 
Serviço de Acolhimento 
provisório para pessoas idosas 
com vivência de situações de 
violência e negligência, em 
situação de rua e de abandono, 

Apresentar Proposta ao 
Conselho Municipal dos 
Direitos do Idoso e Conselho 
Municipal de Assistência 
Social para instalação do 
Serviço. 

Disponibilizar 
acolhimento 
provisório para 
idosos em situação 
de abandono e 
violência. 

Garantia de Proteção 
Integral dos Idosos. 

 Gestão SEASO 
 

2014 a 2017 
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com vínculos familiares 
fragilizados ou rompidos na 
modalidade de Casa-Lar. 

 
Elaborar Projeto Técnico 
Arquitetônico. 
 
Apresentar projetos para 
instâncias estaduais e federais 
para pleitear recursos para 
construção da unidade. 

Reordenar os CREAS 
existentes, deixando de ser 
temáticos e referenciando as 
famílias às unidades, conforme 
território estabelecendo uma 
equipe volante para atender a 
demanda dos Distritos e 
comunidades. 

Planejar o reordenamento dos 
CREAS, com as equipes 
técnicas e gestão, 
estabelecendo território e 
abrangência e fluxo de 
atendimento e ampliação de 
RH necessário conforme 
demanda. 
 
Compor equipe volante, 
referenciada em um CREAS 
para atender a demanda dos 
Distritos e Comunidades. 

Cobertura do 
atendimento das 
famílias com 
situação de 
violação de 
direitos, na área 
urbana e rural. 
 
Evitar a 
duplicidade de 
atendimento das 
famílias nos 
CREAS. 

 Fortalecimento de vínculos 
familiares 
Referenciamento 
territorializado das famílias 
aos CREAS. 
 
Matricialização familiar dos 
atendimentos. 
 
Otimização dos Recursos 
Humanos, Físicos e 
Financeiros.   

DVPSE 
DVSMAS 

2014-2015 

 

 

 

META PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2013 
GESTÃO DO SUAS 

Metas Estratégias Resultado esperado Impactos esperados Responsável Prazo 
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Contratar assessoria técnica 
para realizar o aprimoramento 
continuado do Sistema de 
Informação da Rede de 
Serviços de Assistência Social 
–IRSAS. 

Realizar licitação para contração 
da empresa.  
 
Realizar reuniões com equipes 
técnicas dos serviços 
sociassistenciais para levantar as 
demandas para o aprimoramento 
do IRSAS.  
 
Instalar rede de fibra óptica nos  
Serviços.  

Qualificar e 
ampliar o registro 
dos atendimentos. 
 
Ampliar o 
fornecimento de 
dados a  Vigilância 
Sociassistencial.  

Aprimorar e fortalecer a 
rede de proteção e 
atenção 
socioassistencial e 
intersetorial.    

SEASO 2014 

Recompor os grupos de 
trabalho composto por 
profissionais da rede 
socioassistencial para 
conclusão da construção 
coletiva do protocolo de gestão 
dos serviços socioassistenciais. 
 
,  

 Retomar as reuniões periódicas 
com as equipes de rede 
socioassistencial. 
 

Qualificar os 
atendimentos 
prestados aos 
usuários. 
Melhoria da 
referencia e contra-
referencia e o 
registro das 
informaçoes de 
forma padronizada 
no IRSAS 

Aprimorar e fortalecer 
os serviços  
socioassistencial.    

SEASO 2014 - 2015 

Revisão do sistema municipal 
de monitoramento e avaliação.   

Constituir grupos de trabalhos 
com equipe técnica conforme 
serviços executados. 
 
Encaminhar a proposta final de 
revisão do sistema municipal de 
monitoramento e avaliação para 
apreciação e deliberação do 

Aprimorar e 
adequar o 
monitoramento dos 
serviços 
socioassistenciais. 
Aprimorar a 
Vigilância 
Sociassistencial. 

Aprimorar e fortalecer 
os serviços  
socioassistencial.    

SEASO 2014- 2015 
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CMAS. 
  

Construir coletivamente 
padrões de qualidade das 
unidades de assessoramento e 
defesa e garantia de direitos. 
Implantar e implementar o 
Sistema de Informação IRSAS 
nas unidades que executam o 
assessoramento e defesa e 
garantia de direitos.  
 
  
 

  

Instituir Grupo de Trabalho de 
Assessoramento e Defesa e 
Garantia de Direitos. 
 
Construir coletivamente padrões 
de qualidade dos serviços de 
assessoramento e defesa e 
garantia de direitos. 
  
Encaminhar a proposta padrões 
de qualidade para apreciação e 
deliberação do CMAS. 
 
Construir coletivamente as 
ocorrências para implantar o 
Sistema de Informação IRSAS 
nas unidades. 
 
Unidades realizar registro dos 
atendimentos no IRSAS. 
 
 Realizar o 1o ciclo do 
monitoramento e avaliação nas 
unidades de assessoramento e 
defesa e garantia de direitos 
inscritos no Conselho Municipal 
de Assistência Social.  

Qualificar o 
atendimento das 
Unidades de 
Assessoramento e 
Defesa e Garantia 
de Direitos. 

Garantir à efetivação 
dos direitos 
socioassistenciais as 
pessoas em situação de 
vulnerabilidade social. 

SEASO 2014-2015 

Instituir formalmente, na  Dar seqüência aos tramites Cumprir os Contribuir para SEASO 2014 - 2015 
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Estrutura do órgão gestor de  
assistência social, áreas 
constituídas  
como subdivisões 
administrativas a  
Proteção Social Básica, 
Proteção  
Social Especial, com 
subdivisão de  
Média e Alta Complexidade, 
Gestão Financeira e 
Orçamentária, Gestão de 
Benefícios Assistenciais e 
Transferência de Renda, área 
de  
Gestão do SUAS com 
competência  
de: Gestão do Trabalho, 
Regulação do SUAS e 
Vigilância Socioassistencial. 

legais para aprovação no 
Executivo e Legislativo da 
proposta de organograma da 
SEASO já formulada pela 
SEASO e aprovada pelo CMAS. 
 
Diagnóstico das necessidades 
para criação de novos cargos 
para os serviços 
socioassistenciais. 

 

objetivos previstos 
da NOB-2012.  
 Garantir equipe de 
gestão com 
conhecimento 
técnico. 
Qualificar o 
atendimento 
prestado aos 
usuários. 
 
 

 

aprimorar a gestão do 
SUAS e a qualidade da 
oferta dos serviços na 
perspectiva de 
consolidar os direitos 
socioassistenciais. 

Criar junto ao Gabinete da 
SEASO a Assessoria Técnica 
Responsável em acompanhar 
as ações de Segurança 
Alimentar e Nutricional no 
âmbito da Política de 
Assistência Social.   

Dar seqüência aos tramites 
legais para aprovação no 
Executivo e Legislativo da 
proposta de organograma da 
SEASO já formulada pela 
SEASO e aprovada pelo CMAS. 
Diagnóstico das necessidades 
para criação de novos cargos 
para os serviços 
socioassistenciais. 

Contribuir na 
elaboração do 
Plano municipal de 
SAN. 
Contribuir na 
Elaboração da 
Política Municipal 
de SAN. 

Contribuir para a 
efetivação do direito 
constitucional à 
alimentação para todos; 

SEASO 
 

2014 - 2015 
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Que a Comissão do CMAS 
instituída retome os trabalhos 
de revisão/elaboração do Plano 
de cargos, carreira e salario dos 
trabalhadores do SUAS.   
Que a SEASO garanta a 
composição das equipes de 
referencia conforme demanda 
dos serviços e benefícios. 

 

Retomar grupos de trabalho do 
CMAS e SEASO para revisão 
do Plano de cargos, carreira e 
salário dos trabalhadores do 
SUAS. 
 
Que a SEASO realize 
articulação com gestão 
municipal visando à garantia da 
composição das equipes de 
referencia dos serviços.   

Cumprir os 
objetivos previstos 
da NOB-
RH/SUAS.  

 

Valorizar os 
trabalhadores do SUAS. 
Qualificar os 
atendimentos prestados 
aos usuários.  
 
 

 

SEASO 
CMAS 

2014 - 2015 

Participar das discussões da 
rede intersetorial e das 
instâncias de deliberação da 
Política de Saúde, que tratem 
do atendimento a adolescentes 
em situação de acolhimento, na 
rede de saúde mental. 

Participar das reuniões da Rede 
de Atenção e Proteção Social, 
especialmente da Comissão: 
“Criança e Adolescente”, 
contribuindo nas pactuações 
referentes ao atendimento da 
rede de saúde mental; 
 
Participar das reuniões do 
Conselho Municipal de Saúde. 

Facilitar o acesso 
dos adolescentes 
em acolhimento à 
rede de saúde 
mental.  

 

 Contribuir na garantia 
dos direitos à saúde e 
proteção integral aos 
adolescentes em 
acolhimento 

Divisão de 
Proteção Social 
Especial da 
SEASO. 
Rede de 
Acolhimento 

 

2014 - 2017 

SEASO providenciar as 
adequações solicitadas pelo 
órgão fiscalizador para 
concessão da Licença Sanitária 
e do Corpo de Bombeiros em 
todos os Serviços 
Socioassistenciais 
governamentais. 

Realizar reunião com Corpo de 
Bombeiros, para pactuar padrão 
de exigências para emissão do 
laudo desse órgão. 
 
Providencias as adequações 
necessárias nos serviços 
conforme as exigências. 

Espaço físico 
adequado e com 
segurança para os 
trabalhadores e 
usuários atendidos. 

Qualificar os 
atendimentos prestados 
aos usuários.  
 

SEASO 2014- 2015 
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Garantir em lei o 
estabelecimento de no mínimo 
10% do orçamento de cada 
esfera para o financiamento da 
Assistência Social com repasse 
de fundo a fundo no prazo de 2 
anos; 

Realizar articulação com as 
instâncias: Federal e Estadual e 
de pactuação para as mudanças 
na legislação atual sobre a 
garantia de porcentagem fixa 
para o orçamento público.  
O CMAS articular com o 
executivo e legislativo municipal 
a garantia de orçamento para a 
política de assistência social, 
conforme demanda de serviços e 
benefícios 

Garantir a 
execução adequada 
dos serviços e 
benefícios de 
acordo com a 
demanda. 

Qualificar os 
atendimentos prestados 
aos usuários. 
 
Melhorias das 
condições de trabalho. 

SEASO  
CMAS 

2014 - 2017 

Realizar estudo de custo dos 
serviços socioassistenciais para 
subsidiar a revisão dos critérios 
de partilha dos recursos do 
FNAS.   

Articular com as instâncias: 
Federal e Estadual e de 
pactuação para a elaboração de 
estudo de custo dos serviços 
socioassistenciais, bem como o 
valor percentual de recursos de 
responsabilidade do poder 
público no cofinanciamento daos 
serviços socioassistenciais; 

Equidade na 
partilha dos 
recursos do FMAS. 
 
Tornar claros os 
critérios de partilha 
dos recursos do 
FMAS. 
 

Qualificar os 
atendimentos prestados 
aos usuários. 
 
Melhorias das 
condições de trabalho. 

SEASO  2014 - 2016 
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Realizar diagnóstico da 
cobertura e das necessidades dos 
serviços socioassistenciais; 

Equalização e 
universalização da 
cobertura dos 
serviços 
socioassistenciais 
de acordo com o 
diagnóstico das 
necessidades dos 
serviços. 

CONTROLE SOCIAL 

Que o CMAS solicite junto ao 
CEAS e CNAS o planejamento 
referente à realização das 
conferenciais municipais com 
no mínimo seis meses de 
antecedência, visando ampliar 
a participação.    

Encaminhar ofício ao CEAS e 
CNAS expondo os motivos que 
justifiquem o encaminhamento 
das informações referentes às 
Conferências com antecedência 
necessária. 
Delegar ao Conselheiro 
Estadual, representante regional 
a responsabilidade de articular 
junto ao CEAS para que este 
paute o assunto e encaminhe a 
demanda ao CNAS. 
 

Antecedência do 
planejamento da 
Conferência 
Municipal; 
Possibilitar maior 
mobilização para 
participação da 
população e dos 
segmentos 
organizados na 
Conferência 
Municipal. 

Ampliar a 
representação de 
interesses na 
Conferência Municipal; 
Contribuir para a 
efetiva participação dos 
trabalhadores e usuários 
na Conferência 
Municipal de 
Assistência Social. 

CMAS 2014 - 2015 

Que a SEASO garanta 
profissionais de nível superior 
para atuação exclusiva na 
Secretaria Executiva do 
CMAS. 

Lotação de um profissionais de 
nível superior, que componha o 
quadro de trabalhadores do 
SUAS, para atuação específica 
na Secretaria Executiva do 
CMAS. 

Possibilitar à 
Secretaria 
Executiva 
condições 
favoráveis para o 
exercício do apoio 

Qualificar o apoio e 
assessoria dada ao 
CMAS. 

SEASO 2014  
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 e assessoria à 
atuação do CMAS. 
 

Que a SEASO garanta espaço 

físico adequado e exclusivo 

para o funcionamento da 

Secretaria Executiva do 

CMAS. 

Destinar espaço físico adequado 
e exclusivo para o 
funcionamento da Secretaria 
Executiva do CMAS. 

Garantir espaço 
físico adequado 
que garanta o sigilo 
de informações e 
condições 
favoráveis para o 
exercício do apoio 
e assessoria à 
atuação do CMAS. 
 

Qualificar o apoio e 
assessoria dada ao 
CMAS e o atendimento 
adequado e 
individualizado quando 
assim se fizer 
necessário. 

SEASO 2014 - 2015 

Articular com o poder publico 

municipal a criação de uma 

Assessoria de Políticas Sociais 

responsável pela alocação dos 

Conselhos de Direitos, com 

vinculação direta a Secretaria 

de Governo. 

Pautar nas reuniões dos 
Conselhos de Direitos a 
discussão referente à instituição 
de uma Assessoria de Políticas 
Sociais responsável pela 
alocação dos Conselhos de 
Direitos. 
- Articular com o Poder 
Legislativo e Executivo para a 
construção de projeto de lei que 
institua a Assessoria de Políticas 
Sociais. 

Que as discussões 
dos diferentes 
Conselhos, de 
Políticas e de 
Direitos estejam 
articuladas. 
Que os Conselhos 
de Direitos tenham 
a possibilidade de 
deliberar sobre as 
variadas políticas 
sociais, dentro de 
sua área de 
atuação. 

Ampliação e eficácia do 
controle social e 
interface na luta pela 
garantia dos direitos. 

SEASO 
CMAS 
CMDCA 
CMDI 
CMDM 
 

2014 - 2015 

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 
Descentralizar o Cadúnico para  Contratação de internet com a 

tecnologia de fibra ótica para as 
Facilitar o acesso 
das famílias ao 

Contribuir para o 
acesso e inserção das 

Gestor SEASO 
DVADF 

- 2015 - 2017 
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02 CRAS no ano de 2015. 

 

Descentralizar o Cadúnico para 

03 CRAS no ano de 2016. 

 

Descentralizar o Cadúnico para 

a zona rural no ano de 2017. 

unidades CRAS. 
 
Contratação de equipe (Agente 
Administrativo), através de 
concurso público, para 
operacionalização do Sistema no 
CRAS. 
 
 Lotar um Assistente Social na 
sede do Cadúnico para atuar 
como técnico de referência do 
Cadúnico operacionalizado nos 
CRAS. 
 
Ampliação dos espaços físicos 
dos CRAS com a construção de 
salas para instalação do 
Cadúnico. 
 
Aquisição de computadores com 
capacidade compatível com 
aquela necessária à 
funcionalidade do Sistema do 
Cadúnico. 

Cadúnico. 
Atender aos 
princípiosde 
territorialização do 
SUAS.  
Ampliar a 
cobertura de 
cadastros das 
famílias perfil ao 
Cadúnico. 

famílias nos Serviços, 
Programas, Projetos e 
Benefícios 
socioassistenciais. 
Aprimorar o 
mapeamento do 
município em relação 
às famílias elegíveis aos 
Benefícios 
socioassistenciais. 
Ampliar o índice de 
revisão cadastral das 
famílias. 
 

DVPSB 
 
 

Totalizar 04 equipes volantes 

para cobertura territorial da 

zona rural do município. 

Instalar 03 novas equipes 
volantes, compostas por 01 
Assistente Social, 01 psicólogo, 
01 motorista, 02 técnicos de 
nível médio, para atendimento 
dos usuários da zona rural. 

Ampliação da 
cobertura de 
atendimento às 
famílias residentes 
na zona rural 

Facilitar o acesso dos 
usuários da zona rural 
aos Serviços, 
Programas, Projetos e 
Benefícios 
socioassistenciais, bem 

SEASO 01 equipe 2015 
01 equipe 2016 
01 equipe 2017 



96 

 

como o fortalecimento 
de vínculos familiares e 
comunitários. 

Implantar e implementar 04 

novos CRAS; implantar e 

implementar 04 Centros de 

Convivência Intergeracionais. 

Implantação de 02 CRAS novos, 
conforme Projeto do BID; 
 
Implantação de 01 CRAS novo, 
vinculado ao Projeto Residencial 
Riviera; 
 
Implantação de 01 CRAS 
Central; 
 
Implantação de 04 Centros de 
Convivência Intergeracionais, 
conforme Projeto do BID; 
 
Lotação de 04 equipes de 
referência para atuação nos 
novos CRAS; 
 

Ampliação da 
cobertura de 
atendimento às 
famílias através do 
reordenamento do 
território. 
 
Aprimoramento da 
função de 
articulador local do 
CRAS; 
 
 Contribuir para 
cumprimento do 
Pacto de 
Aprimoramento de 
gestão do SUAS. 
 
Ampliar a 
cobertura dos 
Serviços de 
Convivência e 
Fortalecimento de 
vínculos; 

Facilitar o acesso dos 
usuários aos Serviços, 
Programas, Projetos e 
Benefícios 
socioassistenciais, bem 
como o fortalecimento 
de vínculos familiares e 
comunitários. 
 
Diminuir o índice de 
trabalho infantil no 
município. 

SEASO 
SEPLAN 

2015 - 2017  

Aprimorar a articulação com o 

INSS, implantando protocolos 

de referencia e 

Articular com o INSS para a 
utilização da contrarreferencia 
através do número do processo 

Contribuir para 
cumprimento do 
Pacto de 

O aumento no 
acompanhamento dos 
beneficiários do BPC 

SEASO 
INSS 

2014 
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contrarreferencia. do benefício do usuário. Aprimoramento de 
gestão do SUAS. 
 
Contribuir para o 
acesso ao 
beneficio, nos 
casos de 
indeferimento e 
que há 
possibilidade de 
recorrer em outras 
instâncias. 

pelos CRAS. 
 
Agilidade no acesso ao 
beneficio. 
 
 

Construção de protocolos de 

benefícios, visando à 

integração entre benefícios e 

serviços socioassistenciais e 

acompanhamento familiar.   

Revisão anual de protocolos de 
beneficio auxilio alimentação; 
 
Construção de protocolo de BPC 
na escola; 
 
Revisão anual do protocolo de 
documentação estrangeira. 
 

Integração entre 
benefícios e 
Serviços oferecidos 
nos CRAS, através 
da execução do 
PAF e PDU; 
 
Acompanhamento 
sistemático as 
crianças e 
adolescentes 
beneficiários –BPC 
na Escola; 
 

Garantir o acesso das 
famílias aos serviços e 
benefícios 
socioassistenciais e 
fortalecer vínculos 
familiares e 
comunitários. 

DVPSB e CRAS 2014  

Realizar a revisão do Plano 

Municipal de inserção e 

acompanhamento dos 

 Revisar anualmente o Plano 
Municipal de inserção e 
acompanhamento dos 
beneficiários do BPC. 

Acompanhar as 
famílias 
beneficiarias do 
BPC.  

Acesso a renda e 
fortalecimento de 
vínculos familiares e 
comunitários.  

Coordenação de 
Benefícios  
CRAS 

2014 
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beneficiarios do BPC. 

Propor alteração do beneficio 

auxílio alimentação da 

modalidade de cesta básica 

para outro que atenda a 

realidade local. 

 

Alteração da lei municipal que 
dispõe sobre os Benefícios 
Eventuais, dispondo sobre as 
formas de concessão do 
beneficio. 
 
Realizar um estudo buscando 
avaliar a viabilidade da 
substituição da cesta básica para 
outra modalidade de beneficio 
(ticket, vale, entre outros) que 
poderá ser trocado em 
supermercados. 
 

Proporcionar 
agilidade no acesso 
ao beneficio. 

Empoderamento 
familiar, através de 
oportunizar a escolha 
do consumo de acordo 
com as necessidades da 
família. 
 
Viabilizar o acesso ao 
benefício mais próximo 
do território. 

Coordenação de 
Benefícios  
CRAS 

2014- 2015  

Efetivar a execução do fluxo 

do Programa Adolescente 

Aprendiz.   

Mapeamento através do IRSAS 
de registros de encaminhamentos 
e efetivação da inserção no 
programa de aprendizagem. 
 
Solicitar ao CMAS a efetivação 
do vínculo SUAS nas entidades 
inscritas no mesmo que 
desenvolve programa 
adolescente aprendiz.   

Garantir a inserção 
de adolescente em 
situação de 
vulnerabilidade 
social nos 
programas de 
adolescente 
aprendiz. 

Diminuir os índices de 
trabalho infantil, e 
desenvolver o 
protagonismo juvenil. 

SEASO 
 

2014 - 2017 

Reordenamento da divisão 

territorial dos CRAS e 

Serviços de Convivências e 

Implantação de 02 CRAS novos, 
conforme Projeto do BID; 
 
Implantação de 01 CRAS novo, 

Ampliação da 
cobertura de 
atendimento às 
famílias através do 

Facilitar o acesso dos 
usuários aos Serviços, 
Programas, Projetos e 
Benefícios 

- SEASO 
- SEPLAN 

2014 - 2017  



99 

 

Fortalecimento de Vínculos.  

 

vinculado ao Projeto Residencial 
Riviera; 
Implantação de 01 CRAS 
Central; 
 
Implantação de 04 Centros de 
Convivência Intergeracionais, 
conforme Projeto do BID; 
 
Lotação 04 equipes de referência 
para atuação nos novos CRAS 

reordenamento do 
território. 
Aprimoramento da 
função de 
articulador local do 
CRAS; 
Contribuir para 
cumprimento do 
Pacto de 
Aprimoramento de 
gestão do SUAS. 
Ampliar a 
cobertura dos 
Serviços de 
Convivência e 
Fortalecimento de 
vínculos; 

socioassistenciais, bem 
como o fortalecimento 
de vínculos familiares e 
comunitários. 
Diminuir o índice de 
trabalho infantil no 
município. 

Construir 04 centros 

intergeracionais buscando 

atender os territórios que não 

tem cobertura de SCFV de 06 a 

15 anos. 

Implantação de 04 Centros de 
Convivência Intergeracionais, 
conforme Projeto do BID; 
 

Ampliar a 
cobertura dos 
Serviços de 
Convivência e 
Fortalecimento de 
vínculos; 

Diminuir o índice de 
trabalho infantil no 
município. 
 
Prevenir situação de 
risco de crianças e 
adolescentes. 

SEASO  
SEPLAN 

2015 - 2017 

Adquirir um ônibus exclusivo 

para o atendimento dos SCFV 

de Idosos, bem como, realizar 

reforma geral no ônibus já 

existente na SEASO. 

Ampliar o número de veículo 
coletivo com a aquisição de um 
ônibus para ser utilizado pelo 
SCFV de Idosos para atividades 
externas. 
 

Realizar atividades 
externas nos SCFV 
de Idosos 
objetivando o 
fortalecimento de 
vínculos entre os 

Melhorar a qualidade 
de atendimento 
ofertando a 
diversificação de 
atividades no SCFV de 
Idosos. 

SEASO 2017 
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Reformar o ônibus já existente 
para transportar os idosos com 
conforto, segurança e qualidade. 

usuários dos 
grupos, bem como, 
promover ações 
intergeracionais. 

Garantir que as ruas de acesso 

ao CRAS XIV de Novembro 

possuam condições de 

acessibilidade. 

Articular com a Secretaria de 
Obras a construção asfalto nas 
ruas nas Romário de Oliveira e 
Francisco Guaraná de Menezes.    

Garantir 
acessibilidade dos 
usuários do CRAS.  

Garantir a efetivação 
dos direitos 
socioassistencias. 

SEASO 
SESOP 

2015 

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 
Articular com Defensoria 

Pública e Ministério Público 

para a efetividade do Programa 

de Proteção ao Adolescente em 

situação de ameaça. 

Realizar reunião entre SEASO, 
Defensoria Pública e Ministério 
Público com os objetivos de 
discutir os limites encontrados 
no encaminhamento para o 
Programa de Proteção ao 
Adolescente em situação de 
ameaça. 

Facilitar a inserção 
dos adolescentes no 
Programa de 
Proteção ao 
Adolescente em 
situação de 
ameaça. 

Promover a Proteção 
Integral dos 
Adolescentes. 

SEASO 2014  

Participar das discussões da 

rede intersetorial e das 

instâncias de deliberação da 

Política de Saúde, que tratem 

do atendimento a adolescentes 

em situação de acolhimento, na 

rede de saúde mental. 

 Participar das reuniões da Rede 
de Atenção e Proteção Social, 
especialmente da Comissão: 
“Criança e Adolescente”, 
contribuindo nas pactuações 
referentes ao atendimento da 
rede de saúde mental. 
 
Participar das reuniões do 
Conselho Municipal de Saúde. 

Facilitar o acesso 
dos adolescentes 
em acolhimento à 
rede de saúde 
mental.  
 

Contribuir na garantia 
dos direitos à saúde e 
proteção integral aos 
adolescentes em 
acolhimento. 

Rede de 
Acolhimento 
 
DPSE. 

2014 - 2017 
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Implementar o Plano 

Municipal de Reordenamento 

dos Serviços de Acolhimento 

para pessoas adultas e famílias 

em situação de rua. 

Cumprir as ações previstas no 
Plano Municipal de 
Reordenamento dos Serviços de 
Acolhimento para pessoas 
adultas e famílias em situação de 
rua. 

 Tornar a execução 
dos Serviços de 
Acolhimento para 
pessoas adultas e 
famílias em 
situação de rua 
compatíveis com as 
normativas do 
SUAS;  
Favorecer a 
inserção dos 
usuários aos 
demais Serviços da 
rede 
socioassistencial e 
intersetorial. 

Contribuir para a 
proteção integral de 
pessoas adultas e 
famílias em situação de 
rua. 
 

SEASO 
Rede de 
Acolhimento para 
pessoas adultas e 
famílias em 
situação de rua. 

2014 

Implantar e Implementar o 

Centro de Referência de 

Atendimento à Mulher 

 Construir uma sede do Centro 
de Referencia de Atendimento a 
Mulher 
Estruturar o Centro de 
Referencia de Atendimento a 
Mulher com equipamentos e 
equipe técnica  
Capacitar a equipe técnica para 
atuação no Centro de Referencia 
de Atendimento a Mulher 

Favorecer a 
inserção dos 
usuários aos 
demais Serviços da 
rede 
socioassistencial e 
intersetorial. 

Contribuir para a 
proteção integral de 
mulheres em situação 
de violência. 

SEASO 2014-2017 
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5 - RECURSOS MATERIAIS, HUMANOS, FINANCEIROS DISPONÍVEIS E NECESSÁRIOS* 

 DISPONÍVEIS 2014 (LDO) NECESSÁRIOS 2015 (PPA/2015) 
RECURSOS MATERIAIS (Equipamentos e 
Obras) 

R$8.305.593,00 
 

R$9.305.593,00 

RECURSOS HUMANOS R$12.916.176,00 R$13.820.308,32 
RECURSOS FINANCEIROS (custeio e 
serviços) 

R$11.758.912,00 R$12.582.035,84 

 

6 - INDICADORES DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO* 

O Monitoramento e Avaliação acontecerá de forma contínua e sistemática com o objetivo de acompanhar e avaliar a efetivação deste 

Plano Municipal de Assistência Social. 

O processo de monitoramento e avaliação se desdobrará em três etapas:  

1. Acompanhamento cotidiano e sistemático da execução dos Serviços por parte dos Gerentes de Divisão da Secretaria de Assistência 

Social através de acompanhamento in loco e da análise dos Relatórios Mensais. 

2. Acompanhamento sistemático por parte das Comissões Permanentes do CMAS, quais sejam: Comissão da Área de Proteção Social 

Básica, Comissão da Área de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade e Comissão de Assessoramento, Defesa e 

Garantia de Direitos. As quais realizarão reuniões trimestrais para análise dos Relatórios Mensais e visitas in loco quando assim se 

fizer necessário. 

3. A Comissão de Elaboração deste Plano em conjunto com a Comissão de Acompanhamento das Deliberações da Conferência 

Municipal de Assistência Social, realizará reuniões anuais, nas quais serão analisadas as Metas estabelecidas sendo confrontadas com 



103 

 

os Relatórios Anuais de cada Unidade da Rede socioassistencial e com os Planos de Providências resultantes do Ciclo de 

Monitoramento e Avaliação Anuais.  

A Comissão também será responsável pela Elaboração de Relatórios Anuais de Acompanhamento do Plano Municipal de Assistência 

Social, nos quais serão discriminadas as Metas, sendo descritas quais ações e estratégias foram cumpridas dentro de ano vigente.  

Caso considere necessário, esta Comissão indicará ao CMAS que solicite à Gestão Municipal da Assistência Social Relatório 

Informativo referente à execução ou justificativa no caso de não execução das Metas estabelecidas no presente Plano. 

 

7- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A estruturação do Sistema Municipal de Assistência Social – SUAS é um importante passo na legitimação de direitos. E para consolidar-

se como tal o SUAS propõe a previsibilidade, continuidade e partilha de responsabilidades nas decisões. Assim o Plano Municipal de Assistência 

Social - PMAS é um instrumento de gestão da política de Assistência Social, que orienta a intervenção antecedida por planejamento e 

racionalidade, ou seja, as respostas às necessidades e demandas sociais são planejadas. Portanto, o PMAS é um instrumento fundamental para a 

construção de uma política planejada, efetiva e de impacto sobre as situações de vulnerabilidade e riscos sociais identificados.   

Dessa forma, o processo de construção do Plano Municipal de Assistência Social constitui-se enquanto espaço político de interlocução 

entre governo e sociedade civil na definição de metas e prioridades para o atendimento das necessidades levantadas.   Nesse sentido, a construção 

do Plano Municipal de Assistência Social de Cascavel ocorreu de forma coletiva. O processo de formulação do referido plano foi coordenado 

pela Secretaria Municipal de Assistência Social, com a participação do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, que nomeou uma 

comissão composta por representantes de entidades, trabalhadores e usuários, também participaram na construção desse plano profissionais dos 

CRAS, CREAS e Centro POP. A comissão se reuniu por diversas vezes e de forma dialogada a partir das propostas da Conferencia Municipal de 
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Assistência Social de 2013, as propostas não executadas do Plano Municipal de Assistência Social de 2013 e as deliberações do Pacto de 

Aprimoramento da Gestão do SUAS, consensuou o que ora está escrito neste documento, fruto da construção coletiva de todos os participantes 

da comissão citada.   

 Considerando que a realidade social é dinâmica e que o planejamento deve ser flexível as mudanças sociais, o referido plano será avaliado 

e revisado anualmente, conforme descrito no item seis “indicadores de monitoramento e avaliação”. 

8- APROVAÇÃO DO CMAS 

Parecer do CMAS: 

As Comissões de Orçamento e Finanças, Comissão da Área de Proteção Social Básica, Comissão da Área de Proteção Social Especial de Média 

e alta complexidade e Comissão de Assessoramento, Defesa e Garantia de Direitos do CMAS, em análise do Plano Municipal de Assistência 

Social Quadriênio 2014 a 2017, apresentou o indicativo à plenária: 

 Que aprove o Plano Municipal de Assistência Social Quadriênio 2014 a 2017; 

 Que seja inserido neste Plano: 

 Plano de Reordenamento do Serviço de Acolhimento para Pessoas Adultas e Famílias em Situação de Rua; 
 Coordenadoria Municipal de Políticas para Mulheres; 
 Centro de Referência de Atendimento à Mulher – CRAM; 

 

 Que sejam inseridos também 3 anexos:  

 Anexo I -Territorialização do Irsas; 
 Anexo II - Plano de Ação Estratégias do PETI; 
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 Anexo III - Plano de Reordenamento dos Serviços de Acolhimento para Pessoas Adultas e Famílias em Situação de Rua. 
 

 Que haja o acompanhamento sistemático por parte das Comissões Permanentes do CMAS, quais sejam: Comissão da Área de Proteção 

Social Básica, Comissão da Área de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade e Comissão de Assessoramento, Defesa e 

Garantia de Direitos. As quais realizarão reuniões trimestrais para análise dos Relatórios Mensais e visitas in loco quando assim se fizer 

necessário. 

 Que a Comissão de Elaboração deste Plano em conjunto com a Comissão de Acompanhamento das deliberações da Conferência 

Municipal de Assistência Social, realizará reuniões anuais, nas quais serão analisadas as Metas estabelecidas sendo confrontadas com os 

Relatórios Anuais de cada Unidade da Rede socioassistencial e com os Planos de Providências resultantes do Ciclo de Monitoramento e 

Avaliação Anuais.  

Data da reunião:  

24/04/2014  

Conselheiros presentes:  

Carin Andréia Savaris, Carlos Alberto S. da Rosa,  Celso Beno Lunkes, Cleodomira Soares dos Santos,  Francieli Aparecida da Silva, Gisele 

Fossá, Hudson Márcio Moreschi Júnior,  Leoni Aldete Prestes Naldino, Luiza Maria Oliveira Scardua, Luzia de Aguiar Soares,  Maria Tereza 

Chaves,  Marinês Reolon, Milício Vicente Stroher, Mônica Gomes, Poliana Lauther, Rodrigo Soares Galvão, Ronaldo Adriano Alves dos Santos, 

Rosani da Rosa Bendo, Roseli Fátima Baltokoski Cardoso, Susana Medeiros Dal Molin, Vitória Suzana Skiziski, Zelmira Salete Taglieber. 

Ata n°: 004/2014 

Resolução: nº 024/2014   Publicação: 26/04/2014 
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Anexo I – Territorialização do IRSAS 

 

Anexo II - Plano de Ações Estratégicas PETI-2013 

 

Anexo III- Plano Municipal de Reordenamento dos Serviços de Acolhimento para pessoas adultas e famílias em situação de rua 


