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APRESENTAÇÃO

O presente Plano Municipal da Assistência Social apresenta as ações a serem
realizadas pela Política de Assistência Social para atender às pessoas, aos grupos
sociais que se encontram em situação econômica, cultural, de trabalho, familiar ou
pessoal que as coloca em desvantagem social, tornando-as vulneráveis ou sujeitas à
vulnerabilidade ou ao risco social, físico e psicológico.
Caracteriza vulnerabilidade a pobreza, desemprego, fragilização de vínculos
afetivos, pertencimento social e discriminações.
Caracteriza risco a privação de bens e condições de sobrevivência digna, seja pela
ausência de renda, seja pelo precário acesso aos serviços públicos de saúde,
educação e assistência social; violação de direitos, como sub-habitação, desnutrição,
maus tratos, abandono ou negligência.
O Plano apresenta algumas características do município, como se efetuará a
operacionalização da política da Assistência Social e as ações que se pretende
desenvolver.
O Plano foi elaborado pela assistente Social e psicóloga do CRAS e pela
assistente social e documentadora da Secretaria de Municipal de Assistência Social a
partir do confronto com a realidade e apresentado ao Conselho Municipal de
Assistência Social para discussão, sugestões e aprovação.
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ORGÃO GESTOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
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SUAS
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1 - DIAGNÓSTICO SOCIOTERRITORIAL
1.1

– HISTÓRICO

O município de Pérola D’Oeste, criado através da Lei Estadual n° 4.348, de 11
de abril de 1961, foi instalado em 27 de novembro do mesmo ano, sendo
desmembrado do município de Capanema. Sua antiga denominação era “KM – 35”.
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Pérola D’Oeste teve o início do seu povoamento em 1948, com a instalação de
algumas famílias no local, essa povoação, está associada a revolta de 1957, pois o
município era uma área florestal densa e de solo muito fértil, motivo pelo qual
despertou interesse de pequenos agricultores vindos do Sul, especificamente RS e SC,
que traziam em sua bagagem a esperança de fartura e a coragem de conquistar uma
nova terra, desbravar a mata e fecundar o solo com grãos que lhes trouxesse o
alimento. Queriam sustentar suas famílias e construir a sua história.
Em seus 61 anos de história, Pérola D’Oeste foi palco de um dos mais trágicos
episódios da Revolta dos Colonos, o “massacre da caminhonete”. Um trágico malentendido em que sete pessoas perderam a vida. Esta Revolta deixou marcas
inesquecíveis na história do município.
A revolta de 1957, conhecida como a "Revolta dos Posseiros", trouxe além da
terra prometida muita dor e sangue derramado, mas também lhes trouxe a vitória,
dando inicio assim a história do nosso querido Município denominado PÉROLA
D'OESTE.

Contam os pioneiros que a origem do nome PÉROLA D’OESTE se deve a um
missionário, que passando por estas terras viu dois morros em forma de concha e teria
dito: “Aqui está realmente uma Pérola”. O termo utilizado tinha vinculação da
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proximidade da região com o Oeste Paranaense. A partir daí as pessoas teriam
passado a chama-la de “PÉROLA D’OESTE”.

1.2

– DADOS DEMOGRÁFICOS

O Município de Pérola D´Oeste está localizado na região Sudoeste do Paraná,
distante da Capital Curitiba aproximadamente 550 km, o mesmo faz divisa com os
Municípios de Ampére, Planalto, Bela Vista da Caroba, Pranchita e a República
Argentina e tem uma área total de 205,2 km². De acordo com o Censo de 2020 IBGE a
população era de 6.761 habitantes, sendo na área urbana 3.178 habitantes e na área
rural 3.583 habitantes. Sua densidade demográfica 32,81. É um município onde a base
econômica é a agricultura, comércio e a pecuária. Seu principal Rio é o Lajeado
Grande.

1.3- ASPECTOS ECONÔMICOS
As principais atividades econômicas do Município são: a agricultura (soja,
milho, trigo, feijão e fumo), pecuária e setor de serviços (comércio).
11

A Participação no PIB Municipal desenvolve-se da seguinte forma: Agropecuária:
41,52 %, indústria: 1,68 % e Serviços: 56,80 %.

1.4– MERCADO DE TRABALHO
O Município de Pérola D’Oeste tem principalmente na área agrícola maior demanda
de fonte de renda. Hoje Pérola D’Oeste investe com frequência na área de
industrialização, conseguindo nos últimos anos aumentar as vagas de emprego tanto
no comércio, quanto na indústria.
Município adquiriu uma área para instalação de indústrias, e isso vem acontecendo
gradativamente e deve com certeza suprir a demanda de desemprego e ate mesmo
atrair novos trabalhadores e investidores.
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1.5- HABITAÇÃO

O Município apresenta um número considerável de famílias que estão em situação
de pobreza, que necessitam de auxilio com Unidades Habitacionais, para atende suas
necessidades básicas, sendo que a grande maioria destas famílias é beneficiária do
Programa de Transferência de Renda do Governo Federal – Programa Auxilio Brasil e
outros programas Federais e Estaduais. Importante destacar que um existe um grande
número destas famílias que residem em uma área de preservação ambiental (área
verde) e do DNIT, bem como em áreas irregulares do Município.
Destaca-se que tem se a previsão para regularização fundiária para as famílias que
residem na área verde do munícipio, essa grande necessidade de famílias com o
sonho de possui sua de unidade habitacional o Município tem parceiras com a Cohapar
– Companhia de Habitação do Paraná, com o intuito de beneficiar estas famílias.
13

Importante dizer que buscamos formas para regularizar a situação destas famílias
que moram em situações irregulares e de preservação ambiental bem como do DNIT,
pois a cobrança vem do Ministério Público e obviamente o interesse é buscar parcerias
para recolocar estas famílias que em sua grande maioria são de extrema pobreza e de
idosos.

1.6 – ASPECTOS SOCIAIS

Pérola D’Oeste um Município pequeno, atualmente possui uma população de
aproximadamente 6.761 habitantes (IBGE – 2010), constituída principalmente por
descendentes de Italianos, Alemães e Poloneses, sendo que 3.178 residem na área
urbana e 3.583 na área rural, com IDH – Índice de Desenvolvimento Humano 0,726%
da população (PNUD - 2010).
O município apresenta um número considerável de famílias que estão em
situação de extrema pobreza com aproximadamente 257 famílias, taxa de pobreza
1,73% (dados do CADÚNICO – 2022), e que necessitam de auxílio para atender suas
necessidades básicas, sendo a grande maioria destas famílias beneficiária do
Programa de Transferência de Renda do Governo Federal Programa Auxilio Brasil –
PAB e atendidas nos programas sociais existentes no município – programa do leite,
benefícios eventuais, programa de geração de emprego e renda através dos cursos de
capacitações, entre outros.
A Secretaria Municipal de Assistência Social não possui uma equipe mínima
para atender toda a demanda que lá se encontra, demanda essa na Proteção Social
Básica, Especial de Média e Alta Complexidade, atende ainda toda a demanda oriunda
da Saúde, Educação e Judiciário, Família Acolhedora, Habitação Urbana e Rural e
Atendimento Socioeducativo de Liberdade Assistida e Prestação de Serviço à
Comunidade. A Secretaria Municipal de Assistência Social conta com a gestora e uma
documentadora, ambas com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, e uma
assistente social com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, e no Centro de
14

Referência de Assistência Social - CRAS, 04 (quatro) servidores, sendo: 01 (uma)
Assistente Social, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais 01 (uma) psicóloga
com 40 (quarenta) horas semanais, 01 (um) Administrativo com carga horária de 40
(quarenta) horas semanais e uma zeladora com carga horária de 40 horas semanais,
localizados no território municipal, formando o quadro de profissionais e trabalhadores
do Sistema Único de Assistência Social - SUAS.
Importante destacar que apenas esta equipe mínima de duas Assistentes
Sociais e uma Psicóloga atualmente são responsáveis por todas as ações realizadas
pelo Órgão Gestor, bem como do CRAS, deixando o trabalho bastante comprometido,
pois a NOB – Norma Operacional Básica do SUAS, prevê para os Município de
Pequeno Porte a quantidade de no mínimo 02 (dois) profissionais de nível superior e
02 (dois) de nível médio isso para executar apenas as ações dentro da Proteção Social
Básica e para as demais Proteções de Média e Ata Complexidade o Órgão Gestor ter
sua equipe referenciada para realizar o acompanhamento e assim não comprometer o
trabalho preventivo com as famílias.
A rede de saúde é dividida em 03 Equipes de Saúde da Família (ESF) e 01
Pronto atendimento 24 horas. O quadro de profissionais que forma a equipe da atenção
básica conta com: 03 Médicos Clínicos Geral, 01 Pediatra, 01 Ginecologista, 03
Fisioterapeuta, 01 Nutricionista, 03 Dentistas, 06 Enfermeiros, 11 Auxiliares de
Enfermagem, 18 Agentes Comunitárias de Saúde (ACS) e 03 agentes de endemias. O
município mantém como referência para atendimento clínico e especializado as
cidades de Curitiba, Cascavel, Pato Branco, Francisco Beltrão, Pranchita e Dionísio
Cerqueira.
A rede de Educação conta com 01 (uma) Escola Municipal (Sede), 03 (três)
Escolas Municipais do Campo, 01 (um) Centro Municipal de Educação Infantil (Sede),
somando 548 (quinhentos e quarenta e oito) alunos na rede municipal. E 01(uma)
Escola de Educação Especial com 55 (cinquenta e cinco) alunos. E também 01 (um)
Colégio Estadual do Campo 01 (uma) Escola Estadual do Campo com 123 (cento e
vinte e três) alunos e 01(um) Colégio Estadual (Sede) com 413 (Quatrocentos e treze)
alunos.
15

Nos dados apresentados pelo censo 2010/2014, atualmente o município
apresenta um total de 300 crianças de zero (0) á cinco (5) anos dados registrados na
Saúde.
Outros resultados como: Cadastro Único são 867 famílias cadastradas e 198
famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, temos ainda um total de 94
beneficiários do BPC, 24 pessoas idosos e 68 pessoas com deficiências inscritas no
Cadastro Único. No Incentivo Programa Família Paranaense um total de 101 famílias,
964 domicílios em atendimento com abastecimento de água e os demais são atendidos
principalmente por poços doméstico. Destes domicílios com abastecimento de água da
SANEPAR 99,07% estão incluídos no Programa de baixa renda da água, 280
domicílios, aproximadamente 115 famílias em baixa renda de luz. Contamos ainda com
basicamente 2.500 famílias referencias no Programa PAIF e no Serviço de Convivência
e Fortalecimento de Vínculos: com 9 (nove) Grupos de Mulheres com 191 mulheres,
Grupo de gestantes, de beneficiários do BPC. Já para as crianças e adolescentes
ofertamos as oficinas de Teatro, música, arte circense, capoeira, pintura, educação
física e computação, onde as mesmas freqüentam e sistema de contra turno escolar.
Finalizando são aproximadamente 574 pessoas idosas cadastradas nos nove (9)
grupos de idosos do município.

1.7. A REDE SOCIOASSISTENCIAL
A rede socioassistencial do Município de Pérola D’ Oeste é composta por um
conjunto integrado de serviços, executados diretamente pela Secretaria Municipal de
Assistência Social ou em parceria com entidades conveniadas que compõem de
maneira integrada e articulada a rede de serviços de assistência social do município.
Além disso, a SMAS responde pela concessão, gestão e/ou orientação às famílias
quanto aos benefícios socioassistenciais em três modalidades:
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a) Continuados (transferência direta e regular de renda): BPC – Benefício de
Prestação Continuada para pessoas idosas e pessoas com deficiência
(Federal), Bolsa Família (Federal);
b) Eventuais: Segunda via de documentos pessoais, passagens rodoviárias
intermunicipais e interestaduais, vale social, aluguel social, auxílio natalidade e
auxílio funeral.
c) Emergenciais: Cestas Básicas;

O presente Plano propõe a articulação entre os serviços socioassistenciais,
organizados pela Proteção Básica e Especial, respeitados os preceitos da Tipificação
Nacional dos Serviços Socioassistenciais, visando consolidar o Sistema Único de
Assistência Social – SUAS no município de Pérola D’Oeste, de forma a viabilizar a
garantia dos direitos aos usuários da assistência social. As atividades e ações
exercidas pela SMAS estão descritas a seguir.

1.8 - A REDE PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1.8.1- Proteção Social Básica

A Política Nacional de Assistência Social (Resolução nº. 145, de 15 de outubro
de 2004 do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS), estabelece que o
objetivo da Proteção Social Básica é: “Prevenir situações de risco, desenvolvendo
potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários”.
O público alvo é “a população que vive em situação de vulnerabilidade social
decorrente de pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso aos
serviços públicos, dentre outros) e, ou fragilidade de vínculos afetivos relacionais e
fortalecimento social (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências
dentre outras)”. De acordo com as diretrizes da Tipificação Nacional de Serviços
Socioassistenciais (Resolução nº. 109, de 11/12/2009), a SMAS procedeu à
reorganização da rede, seguindo a seguinte descrição:
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a) Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF.
b) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.
c) Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com deficiência e
idosas.
a) Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF
O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF consiste no trabalho
social com famílias, de caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a função
protetiva das mesmas, prevenir a ruptura dos seus vínculos, promover seu acesso e
usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida. Prevê o
desenvolvimento de potencialidades e aquisições das famílias e o fortalecimento de
vínculos familiares e comunitários, por meio de ações de caráter preventivo, protetivo e
proativo. O trabalho social do PAIF utiliza-se também de ações nas áreas culturais para
o cumprimento de seus objetivos, de modo a ampliar o universo informacional e
proporcionar novas vivências às famílias usuárias do serviço. Realiza ações com
famílias de pessoas que precisam de cuidado, com foco na troca de informações sobre
questões relativas à primeira infância, a adolescência, à juventude, o envelhecimento e
deficiências, a fim de promover espaços para troca de experiências, expressão de
dificuldades e reconhecimento de possibilidades. Tem por princípios norteadores a
universalidade e gratuidade de atendimento, ofertado necessariamente no Centro de
Referência de Assistência Social (CRAS). Todos os serviços da proteção social básica,
desenvolvidos no território de abrangência do CRAS, em especial os Serviços de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos, bem como o Serviço de Proteção Social
Básica, no Domicílio, para Pessoas com Deficiência e Idosas, devem ser a ele
referenciados e manter articulação com o PAIF. É a partir do trabalho com famílias no
serviço PAIF que se organizam os serviços referenciados ao CRAS. A articulação dos
serviços socioassistenciais do território com o PAIF garante o desenvolvimento do
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trabalho social com as famílias dos usuários desses serviços, permitindo identificar
suas demandas e potencialidades dentro da perspectiva familiar, rompendo com o
atendimento segmentado e descontextualizado das situações de vulnerabilidade social
vivenciadas. É o CRAS que desenvolve o PAIF.

b) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

Este serviço é realizado em grupos, organizado a partir de percursos, de modo a
garantir aquisições progressivas aos seus usuários, de acordo com o seu ciclo de vida,
a fim de complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de
situações de risco social. Organiza-se de modo a ampliar trocas culturais e de
vivências, desenvolver o sentimento de pertença e de identidade, fortalecer vínculos
familiares e incentivar a socialização e a convivência comunitária. Possui caráter
preventivo e proativo, pautado na defesa e afirmação dos direitos e no
desenvolvimento de capacidades e potencialidades, com vistas ao alcance de
alternativas emancipatórias para o enfrentamento da vulnerabilidade social. Possui
articulação com o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF, de
modo a promover o atendimento das famílias dos usuários destes serviços, garantindo
a matricialidade sociofamiliar da política de assistência social. No município, esse
serviço é oferecido a quatro públicos diferenciados, com metodologias específicas,
conforme preconizado pela tipificação nacional de serviços socioassistenciais, sendo
eles:

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para
Crianças de 0 a 06 anos

Tem por foco o desenvolvimento de atividades com crianças, familiares e
comunidade, para fortalecer vínculos e prevenir ocorrência de situações de exclusão
social e de risco, em especial a violência doméstica e o trabalho infantil, sendo um
serviço complementar e diretamente articulado ao PAIF. Pauta-se no reconhecimento
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da condição peculiar de dependência, de desenvolvimento desse ciclo de vida e pelo
cumprimento dos direitos das crianças, numa concepção que faz do brincar, da
experiência lúdica e da vivência artística uma forma privilegiada de expressão,
interação e proteção social. Desenvolve atividades com crianças, seus grupos
familiares, gestantes e nutrizes. Com as crianças, busca desenvolver atividades de
convivência, estabelecimento e fortalecimento de vínculos e socialização centradas na
brincadeira, com foco na garantia das seguranças de acolhida e convívio familiar e
comunitário, por meio de experiências lúdicas, acesso a brinquedos favorecedores do
desenvolvimento e da sociabilidade e momentos de brincadeiras fortalecedoras do
convívio com familiares. Com as famílias, o serviço busca estabelecer discussões
reflexivas, atividades direcionadas ao fortalecimento de vínculos e orientação sobre o
cuidado com a criança. Este serviço é oferecido no CRAS e é levado ate as
comunidades, com interlocução com a concessão de auxílio natalidade, numa
perspectiva do cuidado anterior ao nascimento da criança, preparando a família para
seu acolhimento, através de parcerias com a secretaria de saúde com o Programa
Nascer E Crescer Feliz onde são realizados encontros mensais com as gestantes.

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e
Adolescentes de 06 a 15 anos

Tem por foco a constituição de espaço de convivência, formação para a
participação e cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das
crianças e adolescentes, a partir dos interesses, demandas e potencialidades dessa
faixa etária. As intervenções são pautadas em experiências lúdicas, culturais e
esportivas como formas de expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e
proteção social. Inclui crianças e adolescentes prioritariamente retirados do trabalho
infantil ou submetidos a outras violações, cujas atividades contribuem para ressignificar
vivências de isolamento e de violação de direitos, bem como propiciar experiências
favorecedoras do desenvolvimento de sociabilidades e na prevenção de situações de
risco social.
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Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para
Adolescentes e Jovens de 15 a 17 anos

As ações voltadas a este segmento têm por finalidade o fortalecimento do
convívio familiar e comunitário, por meio de atividades que estimulem o interesse
escolar, a participação cidadã e a preparação para o mundo do trabalho. O foco do
diálogo é a juventude e todas as transformações que esta faixa etária vivencia, de
forma a contribuir para a construção de novos conhecimentos e formação de atitudes e
valores que reflitam positivamente em sua formação. A preparação para o mundo do
trabalho também é um foco importante, visto que, através da inclusão digital e do
estímulo à capacidade comunicativa, o jovem é levado a pensar sobre suas escolhas
profissionais e construção de projetos de vida. A arte, a cultura, o esporte e o lazer são
ferramentas utilizadas que possibilitam valorizar a pluralidade e singularidade da
condição juvenil. Este público é atendido nos CAP – Centro de Aprendizagem
Profissional, através da oferta de oficinas específicas de acordo com o perfil do mesmo.

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos
com idade igual ou maior que 60 anos

Tem por foco a realização de atividades que contribuam no processo de
envelhecimento saudável, no desenvolvimento da autonomia e de sociabilidades, no
fortalecimento dos vínculos familiares e do convívio comunitário e na prevenção de
situações de risco social. A intervenção social deve estar pautada nas características,
interesses e demandas dessa faixa etária e considerar que a vivência em grupo, as
experimentações artísticas, culturais, esportivas e de lazer e a valorização das
experiências vividas constituem formas privilegiadas de expressão, interação e
proteção social. Devem incluir vivências que valorizem suas experiências e que
estimulem e potencializem as condições de escolher e decidir. As atividades são
propostas pelo CRAS e desenvolvidas de forma descentralizadas e no próprio CRAS
com o objetivo de ficar mais próximo deste público. Atualmente o Municipio conta com
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o selo da cidade amiga da pessoa idosa, onde possui um comissão Intersetorial que
trabalha diretamente ações de todas áreas voltadas a atenção ao idoso.

c) Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com deficiência e
idosas

O serviço tem por finalidade a prevenção de agravos que possam provocar o
rompimento de vínculos familiares e sociais dos usuários. Visa a garantia de direitos, o
desenvolvimento de mecanismos para a inclusão social, a equiparação de
oportunidades e a participação e o desenvolvimento da autonomia das pessoas com
deficiência e pessoas idosas, a partir de suas necessidades e potencialidades
individuais e sociais, prevenindo situações de risco, a exclusão e o isolamento.
Contribui com a promoção do acesso de pessoas com deficiência e pessoas idosas
aos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos e a toda a rede
socioassistencial, aos serviços de outras políticas públicas, entre elas educação,
trabalho,

saúde,

transporte

especial

e

programas

de

desenvolvimento

de

acessibilidade, serviços setoriais e de defesa de direitos e programas especializados
de habilitação e reabilitação. Desenvolve ações extensivas aos familiares, de apoio,
informação, orientação e encaminhamento, com foco na qualidade de vida, exercício
da cidadania e inclusão na vida social, sempre ressaltando o caráter preventivo do
serviço.

1.8.2 - Proteção Social Especial
A Proteção Social Especial (PSE) destina-se às famílias e indivíduos em
situação de risco pessoal ou social, cujos direitos tenham sido violados ou ameaçados.
Para integrar as ações da Proteção Especial, é necessário que o cidadão esteja
enfrentando situações de violações de direitos por ocorrência de violência física ou
psicológica, abuso ou exploração sexual; abandono, rompimento ou fragilização de
vínculos ou afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medidas. Tem dois
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níveis de complexidades, sendo eles média e alta complexidade. Atualmente
desenvolvidos pelo CRAS e descritos a seguir:

1.8.2.1 - Media Complexidade:

Oferta atendimento especializado a famílias e indivíduos que vivenciam
situações de vulnerabilidade, com direitos violados, geralmente inseridos no núcleo
familiar. A convivência familiar está mantida, embora os vínculos possam estar
fragilizados ou até mesmo ameaçados. No município são ofertados os seguintes
serviços:
a) Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos;
b) Serviço Especializado em Abordagem Social;
c) Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida
Socioeducativa de Liberdade Assistida – LA, e de Prestação de Serviços à
Comunidade – PSC;
d) Serviço de Proteção Social para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias;
a) Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos

Este é um serviço de apoio, orientação e acompanhamento a famílias com um
ou mais de seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos.
Compreende atenções e orientações direcionadas para a promoção de direitos, a
preservação e o fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e sociais e para o
fortalecimento da função protetiva das famílias diante do conjunto de condições que as
vulnerabilizam e/ou as submetem a situações de risco pessoal e social.

b) Serviço Especializado em Abordagem Social
Este serviço visa à realização de trabalho social de abordagem e busca ativa
nos territórios, no sentido de identificar indivíduos em situação de vulnerabilidade
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pessoal e social tais como: trabalho infantil, exploração sexual de crianças e
adolescentes, pessoas em situação de rua, entre outros.

c) Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida
Socioeducativa de Liberdade Assistida – LA, e de Prestação de Serviços à
Comunidade – PSC.

O

serviço

acompanhamento

tem
a

por

finalidade

adolescentes

e

prover
jovens

atenção
em

socioassistencial

cumprimento

de

e

medidas

socioeducativas em meio aberto, determinadas judicialmente. Deve contribuir para o
acesso aos direitos e para a ressignificação de valores na vida pessoal e social dos
adolescentes e jovens. Para a oferta do serviço faz-se necessária a observância da
responsabilização face ao ato infracional praticado, cujos direitos e obrigações devem
ser assegurados de acordo com as legislações e normativas específicas para o
cumprimento da medida.
No acompanhamento da medida de Prestação de Serviços à Comunidade, o
serviço deverá identificar no município os locais para a prestação de serviços, a
exemplo de: entidades sociais, programas comunitários, hospitais, escolas e outros
serviços governamentais. A prestação dos serviços deverá se configurar em tarefas
gratuitas e de interesse geral, com jornada máxima de oito horas semanais, sem
prejuízo da escola ou do trabalho, no caso de adolescentes maiores de 16 anos ou na
condição de aprendiz a partir dos 14 anos. A inserção do adolescente em qualquer
dessas alternativas deve ser compatível com suas aptidões e favorecedora de seu
desenvolvimento pessoal e social.

1.8.2.2. Alta Complexidade

Este nível de complexidade oferta atendimento às famílias e indivíduos que se
encontram em situação de abandono, ameaça ou violação de direitos, necessitando de
acolhimento provisório, fora de seu núcleo familiar de origem.
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a)

Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes

na modalidade Família Acolhedora.
O Programa Família Acolhedora é um programa que organiza o acolhimento de
crianças e adolescentes quando por violação de seus direitos precisam ser afastados
temporariamente da sua família de origem. O acolhimento ocorre por medida judicial e
a família que acolhe permanece temporariamente e por no máximo dois anos com um
acolhido, sendo responsável pelos cuidados, por garantir seus direitos básicos como
saúde, educação e moradia e, principalmente, por lhe dar afeto e atenção. Essas
famílias são cadastradas e capacitadas pela equipe da rede de Proteção Social
Especial e recebem um auxílio financeiro para custear as despesas com a criança ou
adolescente.
Sendo assim, a Política Nacional de Assistência Social fez com que a proteção
social especial deste município assumisse com mais força sob o amparo das leis a
responsabilidade de aplicar esse Programa de maneira eficaz, portanto, o presente
Projeto tem por objetivo apresentar a proposta de implantação do Serviço de
Acolhimento Familiar, Lei 1.105/2018 de 14/03/2018, do município de Pérola D’ Oeste –
PR.

b)

Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de

Emergência

Este serviço promove o apoio à população atingida por situações de emergência
e calamidade pública, alimentação e demais provimentos no sentido de minimizar os
danos

ocasionados.

Além

disso,

prevê

o

apoio

de

profissionais

para

o

acompanhamento das famílias atendidas. O município tem a Defesa Civil, vinculada à
SMAS, que gerencia estas ações.

1.9. BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
Os Benefícios Assistenciais no âmbito do Sistema Único de Assistência Social
(SUAS) são prestados de forma articulada às demais garantias, o que significa um
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trabalho continuado com as famílias atendidas, com objetivo de incluí-las nos serviços
previstos, além de promover a superação das situações de vulnerabilidade.
Os Benefícios Assistenciais se dividem em duas modalidades direcionadas a
públicos específicos: o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e os Benefícios
Eventuais.
O BPC garante a transferência mensal de um salário mínimo ao idoso, com
idade de 65 anos ou mais, e à pessoa com deficiência, de qualquer idade, incapacitada
para a vida independente e para o trabalho, que comprove não possuir meios de prover
a própria manutenção, nem a ter provida por sua família.
Já os Benefícios Eventuais caracterizam-se por seu caráter provisório e pelo
objetivo de dar suporte aos cidadãos e suas famílias em momentos de fragilidade
advindos de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de
calamidade pública.
Em Pérola D’Oeste são oferecidos Auxílio Funeral, Auxilio Natalidade e
atendimentos em situações de calamidade ou emergenciais (suprimentos alimentares,
segunda via de documentos pessoais, aluguel social). O acesso aos Benefícios é um
direito do cidadão. Deve ser concedido primando-se pelo respeito à dignidade dos
indivíduos que deles necessitem. Todo o recurso financeiro do BPC provém do
orçamento

da

Seguridade

Social,

sendo

administrado

pelo

Ministério

do

Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e repassado ao Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS). A prestação e o financiamento dos Benefícios Eventuais
estão na esfera de competência do município, através do CRAS e SMAS.
Tanto o BPC, quanto os benefícios eventuais precedem de avaliação e
encaminhamento do assistente social do Órgão Gestor ou do CRAS.

1.10. GESTÃO DE PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA
O processo de implantação dos Programas de Transferência de Renda no
Brasil iniciou-se em 1995. Em 2004, a criação do Ministério do Desenvolvimento Social
e Combate à Fome (MDS) determinou o aumento significativo dos investimentos em
políticas de proteção, assistência e desenvolvimento social, que se traduz em
programas de transferência de renda, segurança alimentar e nutricional, assistência
26

social e inclusão produtiva. Os programas de transferência de renda orientam-se pela
perspectiva de contribuir para a inclusão social das famílias em situação de extrema
pobreza. Considera-se aqui, como política estruturante, que inclusive demanda a
expansão e a democratização de serviços sociais. A estimativa do Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS tendo como base o CENSO de
2010 é que o município de Pérola D’ Oeste tem 257 famílias em situação de extrema
pobreza. Com o intuito de atender a esta parcela da população o município executa
sua parte de gestão municipal dos programas Bolsa Família, do governo federal. Cabe
a ele identificar, cadastrar e acompanhar as famílias elegíveis aos critérios dos
mesmos.

1.10.1. Programa Auxilio Brasil

O Programa Auxilio Brasil (PAB) é um programa de transferência direta de renda
com condicionalidades, que beneficia famílias em situação de pobreza (com renda
mensal de setenta a cento e quarenta reais por pessoa) e extrema pobreza (com renda
mensal de até setenta reais por pessoa). O PBF integra a estratégia FOME ZERO, que
tem o objetivo de assegurar o direito humano à alimentação adequada, promovendo a
segurança alimentar e nutricional e contribuindo para a erradicação da extrema
pobreza e para a conquista da cidadania pela parcela da população mais vulnerável à
fome.
Dispõe de benefícios financeiros, definidos pela Lei nº. 10.836/04, que são
transferidos mensalmente às famílias beneficiárias. As informações cadastrais das
famílias são mantidas no Cadastro Único para Programas Sociais, e para receber o
benefício é levada em consideração a renda mensal per capita da família e também o
número de crianças e adolescentes até 17 anos e 11 meses. O meio de identificação
do beneficiário é o Cartão Social Bolsa Família. O cartão é magnético e personalizado,
emitido para o responsável familiar. É utilizado para o saque integral dos benefícios em
toda a rede da Caixa Econômica Federal.
O município de Pérola D’Oeste possui 198 famílias beneficiárias do Programa
Bolsa Família, sendo 49 famílias com o benefício de bolsa de superação da pobreza,
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segundo dados da folha de pagamento do mês de março de 2018, disponível na página
da SAGI – Relatório de Informações Sociais.

1.10.2. Programa Nossa Gente Paraná

O Programa Nossa Gente Paraná é um programa estratégico que tem como
atribuição, articular as políticas públicas de várias áreas do Governo, visando o
desenvolvimento, o protagonismo e a promoção social das famílias que vivem em
maior situação de vulnerabilidade e risco no Paraná. Objetiva estabelecer uma rede
integrada de proteção às famílias através da oferta de um conjunto de ações
intersetoriais planejadas de acordo com a necessidade de cada família e das
especificidades do território onde ela reside.

As famílias residentes no município de Pérola D´Oeste em maior situação de
vulnerabilidade e risco são o público alvo. O IPARDES em conjunto com a SEDS
desenvolveu um índice sintético, chamado Índice de Vulnerabilidades das Famílias
(IVF/PR), para medir essa vulnerabilidade e conseguir elencar as famílias prioritários
ao Programa. Essa medida leva em consideração indicadores importantes da situação
familiar que ultrapassam o simples critério da insuficiência de renda na priorização do
atendimento e atenção a família. O índice é calculado a partir da versão 7 da base de
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dados do Cadastro Único para Programas Sociais do governo (CadÚnico), sendo que
possuímos 112 famílias cadastradas no referido programa.
O município de Pérola D’Oeste possui 104 (cento e quatro) famílias beneficiárias
com o incentivo do Programa Família Paranaense.
1.11. CONSELHO TUTELAR

Os Conselhos Tutelares, previstos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente
(Lei nº. 8.069/1990), são criados por lei para garantir que, nos municípios, a política de
atendimento à população infanto-juvenil seja cumprida. Estes órgãos devem ser
procurados pela população em caso de suspeita ou denúncia de violação dos direitos
de crianças e adolescentes, à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à
convivência familiar e comunitária. Quando comprovada a denúncia, cabe ao
conselheiro tutelar acionar os demais atores da rede de proteção à infância e
adolescência, como as Delegacias de Proteção à Criança e ao Adolescente e os
Centros de Defesa da Criança e do Adolescente, e as instâncias do Poder Judiciário,
como o Ministério Público e os Juizados da Infância e Juventude. Além de atender a
denúncias, o conselheiro tutelar também deve estar atento à realidade de sua
comunidade, atuando na prevenção de situações que ponham em risco os direitos de
meninos e meninas.
Os conselheiros tutelares são escolhidos pela própria comunidade em processo
eleitoral conduzido pelo Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente.
Em Pérola D’Oeste o Conselho Tutelar funciona em sede própria as eleições
aconteceram em outubro de 2019. Os mesmos foram empossados em janeiro 2020
mantendo sua vigência em um período de 04 (quatro) anos. Contamos com um total de
05 (cinco) conselheiros titulares. A manutenção das atividades é custeada pelo Fundo
Municipal de Assistência Social com recursos próprios.
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1.12. REDE PRIVADA DE ASSISTÊNCIA

A Rede Privada de Assistência Social é composta por entidades e organizações
não governamentais estabelecidas no município, devidamente inscritas no Conselho
Municipal de Assistência Social. Para o SUAS, tais instituições são parceiras
imprescindíveis para a execução da Política de Assistência Social. Cabe ao Conselho
Municipal de Assistência Social acompanhar, avaliar e fiscalizar as mesmas, sobretudo
quando existe cofinanciamento de ações com recursos públicos.
2 – OBJETIVOS DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2.1 – OBJETIVO GERAL

Implementar a política municipal de assistência social em consonância com o
Sistema Único de Assistência Social – SUAS, com o objetivo de articular e promover
de ações de proteção social básica e especial, afiançador de seguranças sociais, com
monitoramento e avaliação de suas ações, processos e resultados, de modo a obter
maior eficiência e eficácia nos investimentos públicos e efetividade no atendimento à
população, bem como coordenar a definição e a implementação das políticas sociais
no Município de forma integrada e Intersetorial.
2.2 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS

I - Combater às conseqüências geradas pela pobreza como a exclusão social,
a garantia de acesso às políticas públicas essenciais para a vida como educação,
saúde, cultura, esporte e lazer e o desenvolvimento de uma política de inclusão social
das camadas mais pobres da população;
II - Promover a organização da rede de atendimento, execução de programas e
projetos desenvolvidos pela Prefeitura, coordenação e implementação de um sistema
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de supervisão, acompanhamento e avaliação das ações e da prestação de contas da
rede pública e filantrópica da assistência social no Município, bem como a definição da
relação com as entidades prestadoras de serviços e dos instrumentos legais a serem
utilizados;
III - Promover e coordenar as ações político-administrativas com relação a esfera
municipal, apoiar as atividades relacionadas a ações comunitárias, atuar na orientação
e inclusão social e integrar-se aos projetos sociais de outras políticas públicas, que
visem o desenvolvimento e o atendimento à população usuária;
IV - Elaborar planos, programas e projetos de desenvolvimento social;
V - Coordenar as estratégias de implementação de planos, programas e projetos
de proteção social;
VI - Coordenar as atividades relativas a direitos humanos e cidadania para
garantia de direitos;
VII - Coordenar as atividades de política de segurança alimentar e proteção
social básica como PAA e benefícios eventuais;
VIII - Planejar, coordenar e executar programas e atividades de apoio à pessoa
com deficiência, visando a sua reinserção na sociedade;
IX - Gerir os fundos municipais de Assistência Social, da Criança e do
Adolescente e Idoso;
X - Avaliar e acompanhar o processo de monitoramento para as entidades
sociais do Município, aprovando projetos e liberando recursos financeiros e humanos
necessários à implementação das atividades das mesmas em parceria com as
Instâncias de Controle Social;
XI

–

Executar

os demais

serviços

públicos municipais que

estejam

compreendidos no âmbito de atuação de Assistência Social.
XII – Monitorar a organização da rede de atendimento pública e privada de
assistência social, na execução de programas, projetos, benefícios e serviços,
captação de recursos financeiros.
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3 – DIRETRIZES E PRIORIDADES DELIBERADAS

Prioridades definida por:
(A Comissão Intergestores Tripartite (CIT) definiu na sua 124ª reunião ordinária as

Nº

Prioridade e Metas para a gestão municipal, no âmbito do Pacto de Aprimoramento
do SUAS, previsto na NOB SUAS/2012, para o quadriênio 2019/2022)

Ano da

(Conferência AS, Deliberação, outras conferências, Conselho, PPA, Pacto de

Deliberação

Deliberação

Observação

Aprimoramento).

3.1 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
01

Acompanhamento familiar pelo

Atingir taxa de acompanhamento do PAIF das

PAIF

Famílias cadastradas no CadÚnico de 15% para

50%
2003

municípios de Pequeno porte I e 10% para os demais

Pacto

de

das

famílias

acompanhadas

Aprimoramento

portes.

02

Acompanhamento pelo PAIF

Atingir taxa de acompanhamento do PAIF das famílias

das famílias com membros

com membros beneficiários do BPC: 25 % para

beneficiários do

municípios de Peq. Porte I e 10% para os demais

BPC

portes.

Cadastramento das famílias

Atingir os seguintes percentuais de Cadastramento no

100% dos beneficiários são
2003

Pacto

de

acompanhados

Aprimoramento

100% cadastrados.
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03

com beneficiários do BPC no

CadÚnico das famílias com presença de beneficiários

CadÚnico

do BPC: Munic. Peq. I - 70%; Munic. Peq. II – 70%;

2003

Pacto

de

Aprimoramento

Médio Porte – 60 %; Grande Porte – 60% Metrópole –
50%.

04

Acompanhamento pelo PAIF

Atingir taxa de acompanhamento pelo

Está

das famílias beneficiárias do

PAIF das famílias beneficiárias do Programa Bolsa

cursos de qualificação para

Programa

Família de 15% para os municípios de Peq. Porte I e

a famílias e seus membros

Bolsa Família que apresentem

10% para os demais portes.

outras

2003

vulnerabilidades

sociais,

para

além

Pacto

de

Aprimoramento

sendo

realizado

com o objetivo de melhoras
a renda das famílias.

da

insuficiência da renda.

05

Acompanhamento pelo PAIF

Atingir 50% de taxa de acompanhamento das famílias

Identificação das famílias,

das famílias beneficiárias do

em fase de suspensão do Programa Bolsa Família em

busca

programa Bolsa Família em

decorrência do descumprimento de condicionalidades,

orientações

fase

cujos

de

suspensão

descumprimento
condicionalidades,

por
de

motivos

sejam

da

assistência

social

com

2003

respectivo sistema de informação.

Pacto

de

Aprimoramento

como

para

o
da

condicionalidade através de

cujos

parcerias com as escolas e
agentes

social

saúde.

Reordenamento dos Serviços

Atingir o percentual de 50% de inclusão do público

de

prioritário no Serviço de Convivência e Fortalecimento

e

bem

cumprimento

motivos sejam da Assistência

Convivência

ativa

comunitárias

de

Realizar busca ativa para
2003

Pacto

de

atingir o percentual
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06

07

Fortalecimento de Vínculos

de Vínculos.

Ampliação da cobertura da

Referenciar 100% da população constante no CadÚnico

Proteção Social Básica nos

com ½ SM ou 20% dos domicílios do município aos

municípios de grande porte e

CRAS.

Aprimoramento
Não se aplica
2003

Pacto

de

Aprimoramento

metrópoles
08

Adesão ao Programa BPC na

Alcançar 100% de adesão dos municípios ao Programa

Escola

BPC na Escola.

2005

Pacto

de

Aprimoramento

100%

das

famílias

acompanhadas em parceria
com a APAE

Ação de amparo a pessoa

Aumento de recursos para a ação de amparo a pessoa

idosa

idosa

Criado
2007

Conferência

09

o

Conselho

Municipal da Pessoa Idosa
através da Lei 460/2007 de
09 de maio de 2007.

Implantação de CRAS

10

Implantação de 01(um) Centro de Referência de

Executada de acordo com

Assistência Social para atender a demanda da rede

normativa

socioassistencial

2007

Conferência

do

MDS,

enquadramento na gestão
básica – porte I

11

12

Construção de 01(um) Centro

Construção de 01(um) Centro de Referência de

de Referência de Assistência

Assistência Social para atender a demanda da rede

Social

socioassistencial.

Ação de amparo a criança e

Financiamento das atividades de amparo a criança e

adolescente

adolescente

2013

CMAS

2007

Conferência

Em execução

Ação

deliberada

com

Implantação do FIA

34

a

Grupo de Mulheres

Disponibilização de recursos para os Grupos de

13
Lei

14

fixando

repasse

de

Determinar através de Lei, porcentagem para o Fundo

Aguardando

Municipal

Repasse de 2%.

2011 – 2013

Conferência

obrigatoriedade

conforme

implantação

Social

Cidadão

Em execução pelo órgão
gestor

Municipal de Assistência Social

Assistência

Conferência

Mulheres.

porcentagem para o Fundo
de

2007

da

Lei

Municipal do SUAS.

nas

Conferência

como controle social
15

Reforçar a importância do papel do cidadão na

Deliberada

participação das conferências como instrumento de

busca ativa, convocações,

controle social

2009 - 2017

Conferência

convites,

através

uso

da

de

mídia

(rádio, jornais).
Usuários SUAS

Identificar e conhecer os usuários

16

Deliberada
2009 - 2017

Conferências

Cadúnico

através
e

do

cadastros

próprios da secretaria de
assistência social.
Secretaria
17

Municipal

de

Criar Secretaria Municipal de Assistência Social

Assistência Social
Contraturno social

18

2017

Conferências

Implementar recursos financeiros para o contraturno
social

Contraturno social

2011-2013 Ação executada.
Em
2011

Conferência

execução,

(utilizado

apenas recursos federais).

Melhorar o trabalho com profissionais na Escola de

Deliberada

Iniciação Profissional

contratação

através
de

de
vários
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19

2005 - 2017

Conferência

profissionais para melhorar
as

atividades

no

contraturno.
Contratação de técnicos para

Profissionais habilitados e com experiência nas áreas

o CRAS

específicas para melhor aprendizagem dos alunos;

2005-2007-

Contratação de técnicos (Assistente Social e Psicóloga)

2011 - 2017

20

Ação
Conferências

Deliberada

Assistente
concursada

–
Social

e

psicóloga

terceirizada.
Capacitação profissional
21

Promover e articular capacitações profissionais para os

Deliberada

através

da

funcionários.

participação

sempre

que

2007-2010-

Conferências

2011 - 2017
Atendimento para gestantes

Atendimento

e

acompanhamento

psicológico

gestantes

e município

para

Ação
2007

Conferência

22

executada

em

parceria com a secretaria
de saúde.

Grupos de Mulheres

Viabilizar a criação de mais Grupos de Mulheres

23

Ação em andamento
2005 - 2017

Conferência

Trabalho constante sobre drogas (escolas)

Deliberação

Palestras com adolescentes
24

ofertado pela união, estado

realizada

constantemente
2005

Conferência

com

realização de reuniões nas
escolas, grupos de famílias,
comunidades em parceria

36

com o conselho tutelar.
Criar cursos adequados para

Dispor de cursos profissionalizantes adequados para

E através de teste seletivo

jovens

jovens

para o curso de auxiliar

25

2005-2013

Conferência

administrativo com o SENAI
(Menor Aprendiz).

Artesanato

Cursos para o artesanato

26

2005 - 2017

Conferência

Deliberada

conforme

solicitação

das

comunidades

e

com

instrutores do município.
Busca ativa de usuários do

Diversificar

CRAS

população usuária do CRAS com o objetivo de obter

27

os

mecanismos

da

busca

ativa

da

maior êxito nas ações

Deliberada
reuniões
2011 - 2017

Conferência

através

de

descentralizadas

em todas as comunidades
com temas diversificados.

Erradicação da pobreza

Buscar programas e projetos que visem a erradicação
da pobreza.

Deliberada a através da
2011 - 2017

Conferência

28

regularização
benefícios

da

lei

de

eventuais

e

através

de

demais.
Bolsa Família
29

Participação

das

famílias

nas

ações

condicionalidades do Programa Bolsa Família

de

Deliberada
2011 - 2017

Conferência

busca ativa das famílias
com

reuniões

descentralizadas.

37

Trabalho articulado entre as

Fortalecimento do trabalho articulado entre as demais

Deliberada através do

diversas políticas públicas

políticas.

trabalho integrado com as

30

2011 - 2017

Conferência

secretarias municipais,
saúde, educação, etc.

BPC – Benefício de Prestação

Divulgar nos meios de comunicação o BPC – Benefício

Ação deliberada, pois, a

Continuada

de Prestação Continuada

divulgação acontece nas

31

2007
Benefícios Eventuais

Conferência

reuniões descentralizadas.

Informar à população sobre os benefícios eventuais.

Ação

32
2007 - 2017

Conferência

deliberada,

mas

dificuldades

de

entendimento

da

população,

das

pessoas

que atendem os critérios do
beneficio eventuais.
Benefícios
33

oferecidos

pela

Previdência Social

Divulgar os benefícios oferecidos pela Previdência
Social.

Ação deliberada, pois, a
2011 - 2017

Conferência

divulgação acontece nas
reuniões descentralizadas.

3.2 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
01

Ampliação da cobertura do

Implantar 1 CREAS em todos os municípios entre 20 e

PAEFI nos municípios com

200 mil habitantes e no mínimo de 1 CREAS para cada

Não se aplica
2013

Pacto

de

38

02

mais de 20 mil habitantes

200 mil habilitantes.

Identificação e cadastramento

Atingir no mínimo 70% de cadastro até fim de 2016 nos

Realização de diagnóstico

de crianças e Adolescentes

Municípios com alta incidência que aderiram ao

para

em

cofinanciamento das ações estratégicas do PETI em

situação

de

Trabalho

Infantil

Aprimoramento

2013

2013.

Pacto

levantamento

de

dados

de

Não se aplica

Aprimoramento

Atingir no mínimo 70% de cadastro até fim de 2017 nos
Municípios com alta incidência que aderiram ao
cofinanciamento das ações estratégicas do PETI em
2014.
Atingir 50% de identificação e o cadastro do trabalho
infantil para os demais municípios.

03

Cadastramento e atendimento

Identificar e cadastrar no CadÚnico 70% das pessoas

Pacto

da População em Situação de

em situação de rua em acompanhamento pelo Serviço

Aprimoramento

Rua.

Especializado ofertado no Centro Pop.

2013

Implantar 100% dos Serviços para população de rua
(Serviço Especializado para Pop Rua, Serviço de
Abordagem Social e Serviço de
Acolhimento para pessoa em situação de rua) nos
municípios com mais de 100 mil habitantes e municípios
de regiões metropolitanas com 50 mil ou mais, conforme
pactuação na CIT e deliberação do CNAS.

39

de

04

Acompanhamento pelo PAEFI

Acompanhar

60%

das

famílias

com

de famílias com crianças e

adolescente nos serviços de acolhimento.

criança

ou

adolescentes em serviço de

Pacto

de

Em andamento

Aprimoramento
2013

acolhimento.

05

Reordenamento dos Serviços

Reordenar 100% dos serviços de acolhimento para

de Acolhimento para Crianças

crianças e adolescente em conformidade com as

e Adolescentes

pactuações da CIT e resoluções do

Acolhimento
2013

Pacto

de

familiar

em

Família Acolhedora

Aprimoramento

CNAS.

06

Acompanhamento pelo PAEFI

Realizar em 100% dos CREAS o acompanhamento de

das famílias com violação de

famílias com presença de violação de direitos em

direitos em decorrência do uso

decorrência do uso de substâncias psicoativas.

Em andamento

2013

de substâncias psicoativas

07

Pacto

de

Aprimoramento

Implantar Unidades de

Implantar 100% das unidades de acolhimento

Acolhimento (residência

(residência inclusiva), conforme pactuado na CIT e

inclusiva) para pessoas com

deliberado pelo CNAS, para pessoas com deficiência

deficiência em situação de

em situação de dependência com rompimento de

dependência com rompimento

vínculos familiares.

Ação não executada

Pacto
2013

de

Aprimoramento

de vínculos familiares
Consorcio Casa Lar
08

Incentivo financeiro para consórcio de Casa Lar para
crianças e pessoa idosa com direitos violados

Rampas de acesso para

Construção de rampas de acesso para os deficientes

Em andamento
2011

Conferência
Ação

deliberada

40

nas

09

deficientes físicos

físicos

2005

Conferência

principais ruas e vias de
acesso.

Implantar o PETI – Programa de Erradicação do
10

2011

Conferência

Não deliberada pois não há

PETI

Trabalho Infantil

demanda

Implantar CREAS

Implantar CREAS

Não deliberada – Município

11

2011

Conferência

de pequeno Porte I.

3.2.1 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Nº

Prioridade Definidas

Metas

Ano da
deliberação
2019

Deliberação

Observações

01

Criar Projeto para Casa de
Acolhimento
de
crianças,
adolescentes e pessoas com
deficiência
sem
vínculo
familiar.

Atender a demanda que está sob medida de proteção.

Conforme
necessidade

Atender/acompanhar
a
demanda
de
acolhimento
institucional.

Não executada

02

Criação do Programa Centro
Dia para Idosos

Implantação do Programa e adequação do espaço físico

10 Pessoas

Atender
idosos
conforme
critérios
estabelecidos
no
projeto.

Não executada
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03

Programa Família Acolhedora

Registrar o Programa junto ao CMDCA.

Conforme
demanda

a

Capacitação
continuada
para
equipe técnica e
família acolhedora

Em andamento

a

Implantar e capacitar
equipe técnica.

Não executada

Trabalho em parceria
com as escolas com
adolescentes e suas
famílias.

Reuniões, palestras
e visitas domiciliares
e
inclusão
em
programas sociais.

Trabalho
em
parcerias
com
entidades
(APAE,
Casa lar do Idoso,
etc.) para promover
a
autonomia
e
qualidade de vida.

Em andamento

Haver equipe técnica para o atendimento do Programa.

04

Implantar equipe para atender
mulheres vítimas de violência

Atendimento especializada para demanda de mulheres
vitimas de violências ou em situação de negligências

Conforme
demanda

05

Implantação do SINASE

Acompanhar adolescentes que cometem ato infracional.

Conforme
demanda

06

Serviço de Proteção social
para pessoas com deficiência,
idosas e suas famílias.

Atender 40% da demanda
25 Famílias

3.3 – GESTÃO DO SUAS
Desprecarização dos vínculos

Atingir percentual mínimo 60% de trabalhadores do

No CRAS apenas a

42

01

trabalhistas das equipes que

SUAS de nível superior e médio com vínculo de servidor

atuam

estatutário ou empregado público.

nos

serviços

Pacto
2013

de

Aprimoramento

Assistente Social e
um

nível

média

socioassistenciais e na gestão

efetivos e Psicóloga

do SUAS

órgão

gestor

não

possui apenas uma
assistente social.
Estruturação das SMAS com

100% dos municípios de pequeno porte I e II e médio

formalização

porte com instituição formal, na estrutura do órgão

de

áreas

essenciais Socioassistencial.

gestor de assistência social, as áreas constituídas como

Ação não executada.

subdivisões administrativas, Proteção Social Básica,
Proteção Social Especial e a área de Gestão do SUAS
02

com competência de Vigilância Socioassistencial.100%
dos municípios de grande porte e metrópole com

2013

Pacto

de

Aprimoramento

instituição formal, 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.
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Adequação
03

Municipal

da
à

legislação

legislação

do

100% dos municípios com Lei que regulamenta a
Assistência Social e o SUAS atualizada.

Pacto
2013

de

Ação executada

Aprimoramento

SUAS
Plano de Carreira e Salário

Pleitear o Plano de Cargos e Salários

04

Conferência

Ação Executada.

2011

3.4 - CONTROLE SOCIAL

01

02

Ampliar a participação dos

Atingir 100% dos Conselhos Municipais de Assistência

usuários e trabalhadores nos

Social com representação da sociedade civil composta

Conselhos Municipais de

representantes de usuários e dos trabalhadores do

Assistência Social.

SUAS.

Instituir o CMAS com instância

Atingir 100% dos Conselhos Municipais de Assistência

de Controle Social do

Social como instância de controle social do PBF.

2013

Ação executada.

de

Ação executada.

Aprimoramento

Pacto
2013

de

Aprimoramento

Programa Bolsa Família
Capacitação para conselheiros

03

Pacto

Promover e articular cursos de capacitações para os

2007-2010-

conselheiros municipais

2011 - 2017

Conferência

Ação executada.
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4 – AÇÕES, ESTRATÉGIAS E METAS CORRESPONDENTES PARA A SUA IMPLEMENTAÇÃO
4.1. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
OBJETIVO: APRIMORAR as ações e serviços relativos à Proteção Social Básica no município de Pérola D’ Oeste, tendo como
base a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais do SUAS.
DIRETRIZ: Fortalecer a Proteção Social Básica como espaço de proteção efetiva e prevenção de riscos e vulnerabilidades sociais.

PROGRAMA

AÇÃO ESTRATÉGICA

META

PERÍODO
2022

Construção de uma Unidade de CRAS no município
Realizar diagnóstico socioassistencial e territorial do município.

Realizar a redefinição dos territórios a partir do diagnóstico
socioassistencial e territorial.

Equipar adequadamente e garantir a manutenção dos equipamentos

2023

2024
-

2025

01 unidade

100%

-

-

2500

1000

1200

Famílias

Famílias

famílias

Famílias

famílias

2500

800

1000

1500

2000

Famílias

famílias

famílias

Famílias

Famílias

100%

100%

-

-

-

100% da equipe

80% da

90% da

100% da

-

1500

2000

de todos os espaços e realidade territorial do CRAS.
Garantir equipe técnica conforme NOB – RH nos CRAS.
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técnica

equipe

equipe

equipe

técnica

técnica

técnica

30 oficinas

15 oficinas

18 oficinas

25 oficinas

30 oficinas

Capacitar 100% dos

-

-

-

-

90% de

95% de

CRAS/PAIF
Garantir equipe de apoio (artesãos, oficineiros, auxiliar de serviços
gerais, atendentes, entre outros) para a realização de oficinas e
demais ações desenvolvidas nos CRAS.
Promover de forma permanente, capacitações e treinamentos de
recursos humanos.

recursos humanos

Elaborar e implantar protocolos de atendimento – rotinas,
encaminhamentos, fluxo dos usuários, entre outros.

100% de Protocolos

serviços da SMAS

-

Protocolos

Protocolos

Protocolos

elaborados,

elaborados,

elaborados,

implantados

implantados

implantados

Sistema

100% do

-

-

-

implantado

sistema

2024

2025

elaborados e
implantados

Aprimorar um sistema de informação integrado com todos os

100% de

implantado

AÇÃO ESTRATÉGICA

META

PROGRAMA

PERÍODO
2022

2023

ADOLESCENTES E JOVENS DE 0 A 06 ANOS
Implantar o serviço de 0 a 06 anos em todos os CRAS.

Atender

Atender

Atender

Atender

Atender

200 crianças

100

110

120

200

crianças

crianças

crianças

crianças
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Estruturar o CRAS com Brinquedoteca.

100%

Contratar e capacitar recursos humanos para atuação no programa.

Atender

Atender

Atender

Atender

50

90

100

120

crianças

crianças

crianças

crianças

01

02

02

03

profissional

profissionais

profissionais

profissionais

Capacitar 100% dos

Capacitar

Capacitar

Capacitar

Capacitar

recursos humanos

95% dos

95% dos

95% dos

100% dos

recursos

recursos

recursos

recursos

humanos

humanos

humanos

humanos

03

04

05

05

secretarias

secretarias

secretarias

secretarias

06 oficinas

08 oficinas

10 oficinas

10 oficinas

-

-

-

03 profissionais

ADOLECENTES E JOVENS DE 06 A 15 ANOS
Capacitar recursos humanos para atuação no programa.

SERVIÇO DE
CONVIVÊNCIA E
FORTALECIMEN

Firmar parcerias com demais Secretarias para prestar serviços ao

05 secretarias

grupo.

TO DE
VÍNCULOS

Garantir a realização de oficinas lúdicas, culturais, esportivas, dentre
outras.

Garantir recursos materiais para apoio às atividades do serviço.

10 oficinas

Recursos garantidos

100%
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ADOLESCENTES E JOVENS DE 15 A 17 ANOS
Atender

Atender

Atender

Atender

Atender

400 adolescentes

150

200

250

350

adolesc.

adolesc.

adolesc.

adolesc.

Expandir e reestruturar o serviço para todo o CRAS considerando as
particularidades dos territórios.

Garantir a realização de oficinas lúdicas, culturais, esportivas, dentre

10 oficinas

outras

realizadas

06 oficinas

08 oficinas

10 oficinas

10 oficinas

Atividades

Atividades

Atividades

Atividades

Atividades

aprimoradas com

aprimoradas

aprimoradas

aprimoradas

aprimoradas

com 600

com 650

com 700

com 850

idosos

idosos

idosos

idosos

Capacitar 100% dos

Capacitar

Capacitar

Capacitar

Capacitar

recursos humanos

95% dos

95% dos

95% dos

100% dos

recursos

recursos

recursos

recursos

humanos

humanos

humanos

humanos

IDOSOS
Aprimorar as atividades do serviço.

900 idosos
Capacitar recursos humanos para atuação no serviço.

Garantir a realização de oficinas lúdicas, culturais, esportivas, dentre

03 oficinas

02 oficinas

02 oficinas

02 oficinas

03 oficinas

outras.

realizadas

realizadas

realizadas

realizadas

realizadas
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Garantir recursos materiais para apoio às atividades do serviço.

PROGRAMA

AÇÃO ESTRATÉGICA

Recursos garantidos

100%

-

META

-

-

PERÍODO
2022

2023

2024

50 famílias

75 famílias

90 famílias

2025

SERVIÇO DE PSB
NO DOMICÍLIO

Divulgar e aprimorar os serviços conforme orientações da política.

PARA PESSOAS

Atender

100
famílias

100 famílias

COM
DEFICIÊNCIA E
IDOSOS

PROGRAMA

AÇÃO ESTRATÉGICA

META

PERÍODO
2022

Equipar adequadamente os postos de atendimento do CADÚNICO

2023

2024

2025

100%

100%

-

-

-

Garantia de espaço compatível com o desenvolvimento de atividades

Espaço Físico

100%

-

-

-

da equipe.

Disponibilizado

com mobiliário, telefone, internet, dentre outros.
CADASTRO
ÚNICO

Capacitação permanente da equipe.

Capacitar 100% dos

100%

recursos humanos
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PROGRAMA

AÇÃO ESTRATÉGICA

META

PERÍODO
2022

Implantação do Sisan
POLÍTICA DE

2023

2024

2025

SISAN implantado

100%

-

-

-

Formalizar a elaboração do PAA no município

PAA implantado

50%

100%

-

-

Elaboração do Plano Municipal de Segurança Alimentar e

Plano Elaborado

100%

-

-

-

SEGURANÇA
ALIMENTAR E
NUTRICIONAL

Nutricional
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4.2. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
4.2.1 MEDIA COMPLEXIDADE
OBJETIVO: APRIMORAR as ações e serviços relativos à Proteção Social Especial de Média Complexidade no município de
Pérola D’Oeste, tendo como base a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais do SUAS.
DIRETRIZ: Fortalecer a Proteção Social Especial de Média Complexidade como espaço de proteção, apoio, orientação e
acompanhamento de indivíduos e famílias em situação de ameaça ou violação de direitos.

PROGRAMA

AÇÃO ESTRATÉGICA

Discutir a implantação de 01 CREAS com capacidade de agregar

META

PERÍODO
2022

2023

2024

2025

01 Unidade

-

-

-

100%

100%

50%

80%

90%

100%

100%

50%

80%

90%

100%

100% de Divulgação

100%

-

-

-

Protocolos implantados

100%

-

-

-

serviços em área central do município em nível de comarca.
Garantir equipe técnica conforme a necessidade dos serviços e NOBRH.
CREAS/

Realizar diagnóstico socioassistencial e territorial com identificação de

PAEFI

riscos e vulnerabilidades.
Implementar a divulgação das ações e serviços.
Elaborar e implantar protocolos de atendimentos, rotinas,
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encaminhamentos, fluxo dos usuários, etc.
Implantar o Protocolo e o fluxograma de atendimento de violências

PROGRAMA

AÇÃO ESTRATÉGICA

Protocolo implantado

100%

-

META

-

-

PERÍODO
2022

2023

2024

2025

SERVIÇO DE
PROTEÇÃO

Transferência do serviço para o espaço físico do CREAS a ser

Serviço transferido

50%

70%

80%

100%

Capacitar 100% dos

Capacitar

Capacitar

Capacitar

Capacitar

recursos humanos

20% dos

50% dos

95% dos

100% dos

recursos

recursos

recursos

recursos

humanos

humanos

humanos

humanos

Parcerias realizadas

30%

50%

85%

100%

Plano implantado

100%

-

-

-

SOCIAL A
ADOLESCEN-

implantado.

TES EM
CUMPRIMENTO DE MEDIDA
SÓCIOEDUCA-

Manutenção das ações de educação e formação permanente dos
recursos humanos.

TIVA DE
LIBERDADE
ASSISTIDA
(LA) E

Ampliação e fortalecimento da rede de parcerias.

DE
PRESTAÇÃO

Implementação do Plano Individual de Atendimento – PIA, conforme

DE SERVIÇOS

SINASE

À
COMUNIDADE
(PSC)
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PROGRAMA

AÇÃO ESTRATÉGICA

META

PERÍODO
2022

2023

2024

2025

SERVIÇO DE
PROTEÇÃO
SOCIAL
ESPECIAL

Reordenar as demandas com referência técnica para os serviços.

Serviços reordenados

30%

50%

70%

80%

PARA
PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA
IDOSOS E
SUAS
FAMÍLIAS

PROGRAMA

AÇÃO ESTRATÉGICA

META

PERÍODO
2022

Garantir a criação de um ou mais Conselhos Tutelares de acordo com

2023

2024

2025

Conselho Criado

100%

-

-

-

Conselho equipado

100%

-

-

-

Espaço adequado

100%

-

-

-

Sistema Implantado

100%

-

-

-

demanda
Equipar adequadamente com veículos, mobiliários, recursos
CONSELHO
TUTELAR

tecnológicos, serviços de telefonia móvel, dentre outros.
Garantir espaço físico adequado
Implementar o sistema de informação utilizado.
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Realizar capacitação permanente dos recursos humanos.

Capacitar 100% dos

100%

recursos humanos

capacitad

-

-

-

os

4.2.2 - ALTA COMPLEXIDADE
OBJETIVO: APRIMORAR as ações e serviços relativos à Proteção Social Especial de Alta Complexidade no município de Pérola
D’Oeste, tendo como base a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais do SUAS.
DIRETRIZ: Fortalecer a Proteção Social Especial de Alta Complexidade como espaço de garantia de proteção integral, orientação
e acompanhamento de indivíduos e/ou famílias com vínculos familiares rompidos ou fragilizados

PROGRAMA

AÇÃO ESTRATÉGICA

META

PERÍODO
2022

2023

2024

2025

Meta não executada

-

-

-

-

Serviço implantado

100%

-

-

-

CASA LAR
Reordenar e garantir os serviços de acolhimento institucional de
SERVIÇO DE

crianças e adolescentes do município.

ACOLHIMENTO

Realizar estudo de viabilidade através de espaços de discussão junto
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INSTITUCIONAL

ao Judiciário a implantação de programas tais como Família
Acolhedora, Apadrinhamento Afetivo, dentre outros.

PARA
CRIANÇAS
E
ADOLESCENTES

Garantir espaço físico adequado para o funcionamento melhor do

Espaço físico adequado

100%

-

-

-

Recursos adequados

50%

70%

90%

100%

Recursos Humanos

80%

85%

90%

100%

Capacitar 100% dos

Capacitar

Capacitar

Capacitar

Capacitar

recursos humanos

80% dos

90% dos

95% dos

100% dos

recursos

recursos

recursos

recursos

humanos

humanos

humanos

humanos

100%

-

-

serviço.
Equipar adequadamente com veículos, mobiliários, recursos
tecnológicos, dentre outros.
Garantir recursos humanos necessários conforme Plano Nacional de
Convivência Familiar e Comunitária, orientações técnicas e
necessidade do serviço.
Realizar educação permanente dos recursos humanos.

Revisar o Plano político pedagógico e regimento interno.

Plano e Regimento

-

revisados

PROGRAMA

AÇÃO ESTRATÉGICA

META

PERÍODO
2022

SERVIÇO DE

Fortalecer a parceria com a Defesa Civil.

Parceria executada

80%

2023

90%

2024

95%

2025

100%
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PROTEÇÃO
EM

Prover benefícios eventuais nos casos solicitados.

Benefícios providos

80%

90%

100%

Famílias encaminhadas

50%

70%

80%

SITUAÇÕES
DE
CALAMIDADES

Garantir o encaminhamento e o acompanhamento das famílias que
sofreram situações de calamidade.

100%

e acompanhadas

PÚBLICAS E
EMERGENCIAIS

4.3. GESTÃO DO SUAS
OBJETIVO: Aprimorar as estratégias de gestão para garantir a execução das ações previstas na Política Municipal de Assistência
Social, em todos os níveis de Proteção.
DIRETRIZ: FORTALECER a gestão do SUAS a nível municipal.

PROGRAMA

AÇÃO ESTRATÉGICA

META

PERÍODO
2022

2023

2024

2025
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Garantir estrutura física adequada para instalação da SMAS.

Estrutura Física

100%

-

-

-

Secretaria equipada

100%

-

-

-

Secretaria estruturada

80%

100%

-

-

Política implementada

100%

-

-

-

Estudo realizado

100%

-

-

-

Lei Instituída

100%

-

-

-

Fundo descentralizado

100%

-

-

-

Vigilância

50%

55%

30%

40%

Adequada
Equipar adequadamente com veículos, mobiliários, recursos
tecnológicos, dentre outros.
Garantir recursos humanos necessários a todos os níveis de proteção e
sede da SMAS conforme orientações técnicas e necessidade do

com Recursos Humanos

serviço.
Implementar a política da Assistência Social conforme política nacional
dos trabalhadores do SUAS.
Estudo de viabilidade da realização de Plano de Cargos, Carreira e
Salários da Assistência Social.
Instituir a Lei Municipal do SUAS.
Realizar a descentralização contábil e financeira do fundo municipal
vinculados à Assistência Social.
Implantar a Vigilância Socioassistencial do SUAS.

65%

70%

Socioassistencial

GESTÃO

implantada
Apoiar tecnicamente as entidades de Assistência Social.

Apoio ofertado

70%

80%
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Elaborar lei que regulamente os valores e discipline critérios para

Lei aprovada

50%

70%

100%

-

Ações e Serviços

100%

-

-

-

100%

-

-

-

repasse de recursos financeiros para as entidades socioassistenciais.
Aprimorar as estratégias de divulgação e comunicação das ações e
serviços do SUAS.

divulgados

Realizar o Projeto Pérola em Ação – Dia da Cidadania

Ação Executada

4.4. - CONTROLE SOCIAL
OBJETIVO: Apoiar os conselhos enquanto instâncias deliberativas, de caráter permanente e composição paritária entre governo e
sociedade civil, como forma de democratizar a gestão.
DIRETRIZ: FORTALECER o controle social do SUAS.

PROGRAMA

AÇÃO ESTRATÉGICA

Garantir estrutura física em local adequado com a sala dos Conselhos.

META

Estrutura física

PERÍODO
2022

2023

2024

2025

-

-

-

100%

-

-

-

100%

adequada
Equipar adequadamente a sala dos conselhos com mobiliários,

Equipamentos
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recursos tecnológicos, dentre outros.
Garantir recursos humanos necessários conforme orientações técnicas.

adequados
Recursos Humanos

-

-

-

100%

Capacitar 100% dos

Capacitar

Capacitar

Capacitar

Capacitar

recursos humanos

80% dos

90% dos

95% dos

100% dos

recursos

recursos

recursos

recursos

humanos

humanos

humanos

humanos

Capacitar 100% dos

Capacitar

Capacitar

Capacitar

Capacitar

recursos humanos

80% dos

90% dos

95% dos

100% dos

recursos

recursos

recursos

recursos

humanos

humanos

humanos

humanos

100%

-

-

-

Recursos aplicados

80%

85%

90%

100%

Conferências realizadas

50%

70%

80%

100%

adequados
Garantir a capacitação permanente e continuada dos Conselhos.
CONTROLE
SOCIAL
Garantir a capacitação permanente e continuada dos recursos
humanos.

Implementar a divulgação das ações e importância dos Conselhos.

Ações e Serviços
divulgados

Garantir a aplicação dos índices de recursos do IGD – SUAS e IGD –
PBF.
Viabilizar a realização de conferências municipais contemplando préconferências em localidades previamente pactuadas.
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Viabilizar recursos financeiros para custear despesas dos Conselheiros

Despesas custeadas

100%

-

-

-

Conselho instituído

100%

-

-

-

tanto governamentais quanto da sociedade civil em eventos oficiais fora
do município.
Instituir o CMAS com instância de Controle Social do Programa Bolsa
Família.

4.5 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
OBJETIVO: PROMOVER a superação das situações de vulnerabilidade.
DIRETRIZ: FORTALECER os Benefícios Assistenciais, Benefícios Eventuais e Programas de transferências de Renda
4.5.1. BENEFÍCIOS DE PRETAÇÃO CONTINUADA
PROGRAMA

AÇÃO ESTRATÉGICA

META

PERÍODO
2022

Garantir o BPC – Benefício de Prestação Continuada para pessoas
BENEFÍCIOS
PRESTAÇÃO
CONTINUADA

2023

2024

2025

Benefícios garantidos

100%

-

-

-

Formulários

100%

-

-

-

idosas e pessoas com deficiência (federal)
Formalizar encaminhamentos com formulários padrão

encaminhados
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4.5.2. BENEFÍCIOS EVENTUAIS

PROGRAMA

AÇÃO ESTRATÉGICA

META

PERÍODO
2022

Criação de lei que regulamenta a concessão de benefícios eventuais
BENEFÍCIOS

2023

2024

2025

Lei aprovada

100%

-

-

-

Protocolo formalizado

100%

-

-

-

para a população com estabelecimento de critérios

EVENTUAIS
Formalizar protocolo de atendimento para os serviços prestado.

4.5.3. PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA

PROGRAMA

AÇÃO ESTRATÉGICA

META

PERÍODO
2022

Garantir a continuidade do acompanhamento aos beneficiários que
apresentam descumprimento às condicionalidades.
AUXILIO

Elaborar e implantar o plano do IGD.

Beneficiários

2023

2024

2025

60%

90%

100%

-

100%

-

-

-

acompanhados
Plano implantado
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BRASIL

Capacitação permanente da equipe.
Redefinir a Instância de Controle do Bolsa Família.
Reestruturar o Comitê Gestor do Bolsa Família.

PROGRAMA

AÇÃO ESTRATÉGICA

100%

100%

-

-

-

Instancia redefinida

100%

-

-

-

Comitê reestruturado

100%

-

-

-

META

PERÍODO
2022

Garantir a continuidade do acompanhamento aos beneficiários
PROGRAMA

Garantir a equipe de Referência

2023

2024

2025

110 famílias

112

112

120

125

acompanhadas

famílias

famílias

famílias

famílias

Contratação de mais

100%

-

-

-

Equipe capacitada

100%

-

-

-

Secretarias articuladas

40%

60%

80%

100%

AUXÍLIO BRASIL

profissionais
Capacitação permanente da equipe.
Articulação entre as Secretarias no atendimento ao Programa
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5 – RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS
 Redução da ocorrência de situações de vulnerabilidade social no território de
abrangência do CRAS;
 Prevenção da ocorrência de riscos sociais, seu agravamento ou reincidência
no território de abrangência do CRAS;
 Aumento de acessos a serviços socioassistenciais e setoriais;
 Melhoria da qualidade de vida das famílias residentes no território de
abrangência do CRAS.
 Junto a outras políticas públicas, reduzir índices de: violência entre os
jovens; uso/abuso de drogas; doenças sexualmente transmissíveis e
gravidez precoce.
 Melhoria da condição de sociabilidade de idosos;
 Redução

e

Prevenção

de

situações

de

isolamento

social

e

de

institucionalização.
 Prevenção da ocorrência de situações de risco social tais como o
isolamento, situações de violência e violações de direitos, e demais riscos
identificados pelo trabalho de caráter preventivo junto aos usuários;
 Redução e prevenção de situações de isolamento social e de abrigamento
institucional;
 Redução da ocorrência de riscos sociais, seu agravamento ou reincidência;
 Famílias protegidas e orientadas;
 Pessoas com deficiência e pessoas idosas inseridas em serviços e
oportunidades;
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6 – RECURSOS MATERIAIS, HUMANOS, FINANCEIROS DISPONÍVEIS E
NECESSÁRIOS

6.1- Recursos Materiais
Produto/Equipamentos

Existente

Necessário

Finalidade

 Computadores

06

02

CRAS/Órgão Gestor

 Notebook

01

01

CRAS/Órgão Gestor

 Impressoras

05

02

CRAS/Órgão Gestor

 Câmera fotográfica

01

02

CRAS/Órgão Gestor

 Filmadora

01

01

CRAS/Órgão Gestor

 DVD

01

01

CRAS/Órgão Gestor

 Televisão

01

01

CRAS/Órgão Gestor

 Telão

01

01

CRAS/Órgão Gestor

 Geladeira

01

01

CRAS/Órgão Gestor

 Data Show

01

01

CRAS/Órgão Gestor

 Ar Condicionado

06

04

CRAS/Órgão Gestor

 Fogão a gás

01

01

CRAS/Órgão Gestor

 Escrivaninhas

06

04

CRAS/Órgão Gestor

 Cadeiras giratórias

06

03

CRAS/Órgão Gestor

 Cadeiras sala de reuniões

20

15

CRAS/Órgão Gestor

 Cadeiras acopladas para recepção

03

03

CRAS/Órgão Gestor

 Caixa de som

01

01

CRAS/Órgão Gestor

 Armários

07

05

CRAS/Órgão Gestor

 Arquivos para documentos

06

05

CRAS/Órgão Gestor

 Mesa de cozinha

01

01

CRAS/Órgão Gestor

 Armário para cozinha c/ cuba e aéreo

01

01

CRAS/Órgão Gestor

 Mesa para sala de reuniões

01

02

CRAS/Órgão Gestor
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 Aquisição de veículo

02

01

CRAS/Órgão Gestor

 Material de Expediente

-

-

CRAS/Órgão Gestor



-

-

CRAS/Órgão Gestor

 Produtos alimentícios/limpeza

-

-

CRAS/Órgão Gestor

 Combustível

-

-

CRAS/Órgão Gestor

Materiais para realização de oficinas

6.2 – Recursos Humanos

Categoria
Profissional
Assistente Social

Quantitativo de RH existente
EFETIVO

PROCESSO
SELETIVO

COMISSIONADO

Total

Total

Existente

Necessário

02

02

01

01

-

Pedagoga

-

01

-

01

01

Psicólogo

-

01

-

01

02

02

-

-

02

02

02

-

-

02

04

-

-

01

01

-

-

-

-

01

02

-

-

-

-

01

Auxiliar
administrativo
Nível Superior
Funcionário Nível
Fundamental
Gestor SMAS
Auxiliar
administrativo
Nível médio
Motorista
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6.3 - Recursos Financeiros
ANEXO I – PLANILHA REFERENTE AOS RECURSOS FINANCEIROS -

FONTE DE FINANCIAMENTO

2022
UNIÃO
R$
2022

ESTADO
R$
2022

MUNICÍPIO
R$
2022
OUTROS

FMAS
PROTEÇÃO SOCIAL
BÁSICA
PROTEÇÃO SOCIAL
ESPECIAL
GESTÃO DO SUAS
CONTROLE SOCIAL

TOTAL

UNIÃO
R$
2023

ESTADO
R$
2023
FMAS

MUNICÍPIO
R$
2023
OUTROS

TOTAL

52.300,40

-

-

320.200,00

372.500,40

48.870,54

-

-

302.197,50

351.068,04

7.884,09

-

-

59.895,00

67.779,09

7.884,09

-

-

59.895,00

67.779,09

10.243,20

-

545.710,00

555.953,20

10.243,20

-

545.710,00

555.953,20

577,20

-

-

58.362,43

58.939,63

577,20

-

-

58.362,43

58.939,63

-

-

-

13.310,00

13.310,00

-

-

-

13.310,00

13.310,00

19.047,60

-

-

-

19.047,60

19.047,60

-

-

TOTAL

1.087.529,92

BENEFÍCIOS
EVENTUAIS
BENEFÍCIOS DE
PRETAÇÃO CONTINUADA

2023

2024
UNIÃO
R$
2024

ESTADO
R$
2024
FMAS

-

19.047,60

TOTAL

1.066.097,56

2025

MUNICÍPIO
R$
2024
OUTROS

TOTAL

UNIÃO
R$
2025

ESTADO
R$
2025
FMAS

MUNICÍPIO
R$
2025
OUTROS

TOTAL

PROTEÇÃO SOCIAL
BÁSICA
PROTEÇÃO SOCIAL
ESPECIAL
GESTÃO DO SUAS
CONTROLE SOCIAL
BENEFÍCIOS
EVENTUAIS
BENEFÍCIOS DE
PRETAÇÃO CONTINUADA

53.430,27

-

-

329.422,50

382.852,77

58.053,44

-

-

355.422,00

413.475,44

7.884,09

-

-

59.895,00

67.779,09

7.884,09

-

-

59.895,00

67.062,36

10.243,20

-

545.710,00

555.953,20

10.243,20

-

545.710,00

555.022,00

577,20

-

-

58.362,43

58.939,63

577,20

-

-

58.362,43

58.882,43

-

-

-

13.310,00

13.310,00

-

-

-

13.310,00

13.310,00

19.047,60

-

-

-

19.047,60

19.047,60

-

-

TOTAL

1.097.882,29

-

19.047,60

TOTAL

1.126.799,83
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7 – COBERTURA DE REDE PRESTADORA DE SERVIÇO

Para o adequado desenvolvimento da Política de Assistência Social o
município de Pérola D’Oeste mantém a seguinte rede de serviços:
APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS A Educação Especial visa atender os Portadores de Deficiências cuja organização
e prática pedagógica procura respeitar as diversidades dos alunos, buscando
diferenciações nos atos pedagógicos que contemplem as necessidades
educacionais de todos os serviços especiais, embora diferenciados não se
desenvolvem isoladamente, mas fazem parte de uma estratégia global de
educação em suas finalidades gerais. Sendo assim a APAE procura oferecer a
cada indivíduo meios para que ele desenvolva o tanto quanto possível, o máximo
de suas potencialidades, visando melhorar as relações interpessoais, cognitivas,
afetiva de modo que propiciem as pessoas Portadoras de Deficiências sua
integração e inclusão na sociedade.
Promover uma educação inspirada nos princípios de liberdade e nos
ideais de solidariedade humana tem por finalidade o pleno desenvolvimento do
educando, seu preparo por exercício da cidadania e sua qualidade para trabalho.
Promover o desenvolvimento das potencialidades dos Portadores de
Deficiências que abrange os diferentes níveis e graus de ensino, formando
cidadãos conscientes e participativos.
Prestar atendimento psicopedagógico a educandos Portadores de
Deficiências, onde são desenvolvidos e utilizados, por profissionais qualificados,
currículos adaptados, programas e procedimentos metodológicos diferenciados,
apoiados em equipamentos e materiais didáticos específicos.
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PASTORAL DO IDOSO – Tem por objetivo assegurar a dignidade e a
valorização integral das pessoas idosas, através da promoção humana e
espiritual, respeitando seus direitos, num processo educativo de formação
continuada destas, de suas famílias e de suas comunidades, sem distinção de
raça, cor, profissão, nacionalidade, sexo, credo religioso ou político, para que as
famílias e as comunidades possam conviver respeitosamente com as pessoas
idosas, protagonistas de sua auto-realização, por meio das seguintes ações: visita
domiciliar e reunião de Avaliação e Reflexão.
PASTORAL DA CRIANÇA – As tarefas desenvolvidas pela Pastoral
têm como objetivo atender às crianças carentes desde o momento da gestação
até os seis anos de idade, zelando por uma existência qualitativa e pelo progresso
pessoal de cada uma. As famílias também são assistidas em suas necessidades,
na melhoria de suas condições, na compreensão de seus direitos e obrigações,
na erradicação da violência dentro do lar.
A assistência à comunidade é de natureza ecumênica, sempre com a
bandeira da prática do amor, da fraternidade e da paz. A intenção é sustentar
também moralmente os membros das famílias pobres, para que elas possam
melhor resolver suas dificuldades. Os dirigentes dos grupos são constantemente
conduzidos pelo Guia do Líder da Pastoral da Criança.
A Pastoral nasceu da conjunção de esforços para diminuir cada vez
mais a mortalidade infantil.
CAP – CENTRO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL – SERVIÇO
DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, visa atender todas as
crianças e adolescente do município com oficinas lúdicas e de recreação no
contra turno escolar.
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O município ainda conta com a seguinte rede prestadora de serviços
que realizam trabalhos intersetoriais:
 Ministério público;
 Secretaria Municipal de Saúde;
 Escolas Municipais e Estaduais;
 Conselho Tutelar;


Conselhos Municipais (Assistência Social, Criança e Adolescentes,
Habitação etc.);
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8. INDICADORES DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Este Plano de Assistência será avaliado e aperfeiçoado ao longo do
desenvolvimento das atividades, com o objetivo de registrar alterações
necessárias e aprimorar suas ações. Trata-se de um instrumento de
planejamento, logo, se adequará conforme as condições que se estabelecerem
no âmbito das oportunidades da assistência social nas três esferas de governo,
com a criação de novos programas e extinção de outros, de acordo com o que for
preconizado pela Política de Assistência Social.
Cada programa, projeto ou serviço aqui descrito tem previsto seu sistema
de monitoramento e avaliação, de forma qualitativa e quantitativa, cujo resultado
deverá embasar anualmente a atualização do Plano Municipal.
Caberá à Secretaria Municipal de Assistência Social e ao Conselho
Municipal de Assistência Social o acompanhamento das metas e ações previstas
neste documento, assim como a avaliação anual dos objetivos atingidos e metas
a serem repactuadas.
São realizadas prestações de contas trimestrais com o Conselho Municipal
com o objetivo de monitorar os serviços desenvolvidos, como também
Conferências Municipais para elencar prioridades.
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9 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Secretaria de Assistência Social trabalha com o objetivo de atingir,
satisfatoriamente, todas as famílias que necessitam de apoio, orientações e
acompanhamento para melhorar sua qualidade de vida. Além de fazer
acompanhamento

de

todas

as

atividades

desenvolvidas

pela

Rede

Socioassistencial Pública e Privada, observa os resultados da execução das
ações e participação dos usuários, a evolução de cada família, acolhendo e
dando suporte, a fim de proporcionar uma melhoria no seu bem-estar,
minimizando os riscos e as vulnerabilidades desses usuários.
Quanto à elaboração do plano sentimos dificuldade, pois contamos com
uma equipe reduzida de profissionais tanto no órgão gestor como no CRAS, não
só se referindo na elaboração do plano como no desenvolvimento das atividades.
Referindo se ainda a elaboração do Plano, colocamos que foram
realizadas pesquisas tanto internet como em documentos do município para
busca de conceitos dos programas e serviços ofertados sendo que estes não
alteram de um município para o outro e no que se refere a dados estatísticos
foram consultados dados de órgãos como IBGE, IPARDES, CADÚNICO, etc.
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