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APRESENTAÇÃO 

 

A Constituição Federal de 1988 foi o marco regulatório da Assistência Social 

no Brasil, estabelecendo parâmetros jurídicos legais para a instituição de uma 

política pública de direito do cidadão e dever do estado. O tripé da Seguridade Social 

composto pela Saúde, Previdência Social e Assistência Social, inscrevendo a 

Assistência Social como política pública de Direito do Cidadão e Dever do Estado, 

de acordo com o artigo 203 da supracitada Constituição, prevê ainda que a 

Assistência Social será prestada a quem dela necessitar, independentemente da 

contribuição à Seguridade Social, tendo por objetivos: 

I - A proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; 

II - A amparo às crianças e adolescentes carentes; 

III - A promoção da integração ao mercado de trabalho; 

IV - A habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção 

 de sua integração à vida comunitária; 

V - A garantia de um salário-mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de     

deficiência e ao idoso desde que comprovada à impossibilidade de prover a própria 

manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme assegurado em lei. 

A LOAS – Lei Orgânica de Assistência Social sob nr. 8.742/1993, 

regulamentou os dispositivos constitucionais. A LOAS prevê ainda a primazia da 

responsabilidade do Estado na condução e no comando único das ações em cada 

esfera de governo e a participação da sociedade civil na condução da política como 

diretrizes da Assistência Social brasileira. 

   O processo de implantação dos parâmetros para a organização da 

Assistência Social nos municípios brasileiros foram acontecendo de forma gradativa, 

e com as Conferencias de Assistência Social foram sendo aperfeiçoadas as 

normativas, dessa forma a LOAS foi sendo alterada, em especial pela Lei nr.12.435 

de 06 de julho de 2011, que incluiu enunciados já incorporados na Política Nacional 

de Assistência Social – PNAS desde 2004, quando da aprovação da mesma pelo 

Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS. 

A PNAS definida como política pública de direitos e de cidadania, efetivou-

se por meio do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, sendo que este último 
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define princípios e diretrizes que orientam a execução da PNAS, tendo por referência 

o Pacto Federativo. 

 O SUAS determina a oferta de proteção social bem como as 

regulamentações e seus desdobramentos, a exemplo pode-se citar a Norma 

Operacional Básica – NOB/SUAS, determinando que as ações socioassistenciais 

devam ser oferecidas por território e em três níveis de proteção, sendo a Proteção 

Básica e a proteção especial dividida em Média e Alta Complexidade, e ainda a 

Gestão do SUAS com funções específicas.  

 A prioridade deverá ser dada àquela parcela da população que se encontra 

em situação de vulnerabilidade social e econômica e de risco social. Para tanto são 

definidos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, oferecidos 

nos municípios e no Distrito Federal, tendo por objetivo a superação da pobreza e a 

promoção dos direitos humanos. 

 Os Serviços, Programas, Projetos e Benefícios orientam-se pela Norma 

Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social – NOB/SUAS, 

instrumento que define, em nível nacional, a organização desse Sistema. A gestão 

do SUAS é compartilhada, sendo a mesma pactuada na Comissão Inter gestora 

Tripartite - CIT, composta pela União, Estados e municípios, em conformidade com 

as deliberações dos Conselhos de Assistência Social. Estabelecendo a coerência 

entre os três níveis de gestão e o cofinanciamento de responsabilidade dos três 

entes federados, sejam eles, governo federal, estadual e municipal. 

Das funções específicas da Política de Assistência Social podem-se 

destacar três ações, a vigilância social, a proteção socioassistencial e a defesa social 

e institucional, como direito do cidadão e dever do estado, incorporadas na LOAS e 

no SUAS.  

 Nesse sentido a Política de Assistência Social, “configura-se como 

possibilidade de reconhecimento público, da legitimidade das demandas de seus 

usuários e espaço de ampliação de seu protagonismo". PNAS 

No que diz respeito à proteção social a PNAS prevê que o campo de ação 

desta política deve garantir: 

I. Segurança de rendimento, que implica na "garantia de que todos tenham uma 

forma monetária de garantir sua sobrevivência, independentemente de suas 

limitações para o trabalho ou do desemprego";  
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II. Segurança de acolhida, "opera como a provisão e necessidades humanas que 

começa com os direitos à alimentação, ao vestuário e ao abrigo, próprios da 

vida humana em sociedade";  

III. Segurança de convívio, que implica no resgate dos vínculos sociais 

considerando as dimensões multiculturais, Inter geracional, Inter territorial, 

intersubjetivas, entre outras. 

 Notadamente as provisões assistenciais previstas na LOAS e na PNAS 

deverão prioritariamente garantir a cidadania, sob a vigilância do Estado, 

responsável pela universalização da cobertura e a garantia de direitos pelo acesso 

de serviços, programas, projetos e benefícios. 

Para além da proteção social a PMAS deverá garantir - a vigilância 

socioassistencial e a defesa social e institucional. Sendo que a vigilância se refere 

ao conhecimento da presença de vulnerabilidades sociais da população em sua 

territorialidade, a partir da produção, sistematização de informações, indicadores e 

índices territorializados da incidência de situações sobre indivíduos e famílias nos 

diferentes ciclos de vida.  

A Lei 12.435/2011, objetiva analisar territorialmente e a capacidade protetiva 

das famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e 

danos. 

 A defesa social e institucional, destinam-se a garantia do direito do usuário 

de acesso à Proteção Social Básica e Especial para a busca de condições de 

autonomia, resiliência, sustentabilidade, protagonismo, acesso a oportunidades, 

capacitações, serviços, condições de convívio e socialização. O SUAS atribui o papel 

de garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto das provisões socioassistenciais. 

 Para a gestão do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), entendido 

como um Sistema Descentralizado e Participativo, de acordo com a diretriz 

constitucional de descentralização político-administrativa, objetiva: 

I. Integração da rede pública e privada, estabelecendo a gestão integrada de 

serviços e benefícios; 

II. Implementação da gestão do trabalho;  

III. Assegurar a vigilância socioassistencial e a garantia dos direitos definindo 

e organizando os elementos essenciais e imprescindíveis à execução da 

política de Assistência Social, possibilitando a normatização dos padrões 
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nos serviços, qualidade no atendimento, indicadores de avaliação e 

resultado, nomenclatura dos serviços e da rede socioassistencial. 

 No que concerne à rede sócio assistencial, o SUAS estabelece que a mesma 

assuma a responsabilidade pelas provisões vinculadas às proteções sociais básicas 

e especiais, oferecidas diretamente por entes públicos ou por entidades e 

organizações não governamentais referenciadas, instituindo como equipamentos 

exclusivamente públicos estatais, os Centros de Referência da Assistência Social - 

CRAS e os Centros de Referência Especializados de Assistência Social – CREAS, 

que devem desenvolver, respectivamente, o PAIF (Proteção e Atendimento Integral 

à Família) e o PAEFI (Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e 

Indivíduos). 

Ainda, tendo por referência que a política atribui à esfera local 

responsabilidades específicas nas provisões e garantias de direitos, torna-se 

imprescindível que a Secretaria Municipal de Assistência Social de Manfrinópolis – 

PR, reavalie, reestruture e qualifique sua rede socioassistencial sob os moldes da 

legislação nacional. Tal perspectiva requer a garantia de recursos orçamentários e 

financeiros, em escala crescente, objetivando assegurar investimentos em todos os 

campos, como: 

I. Provisão de recursos humanos efetivos para a prestação dos serviços 

exclusivamente públicos e de gestão da política;  

II. Garantia da manutenção dos serviços já existentes, cumprindo o caráter de 

continuidade das ofertas da Assistência Social;  

III. Implantação de novos serviços de acordo com o diagnóstico social e dados 

da demanda existente; 

IV. Adequação de estruturas públicas para o funcionamento dos serviços 

cumprindo as normativas legais relacionadas às condições de oferta dos 

mesmos; 

V. Incremento dos materiais e equipamentos necessários às provisões desta 

política pública, a fim de imprimir a marca da qualidade a essas ofertas;  

VI. Garantia de condições para o exercício do controle social, especialmente a 

manutenção do Conselho e a realização de Conferências Municipais da 

Assistência Social; 
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VII. Publicação de materiais informativos e formativos sobre a Assistência Social, 

com a edição de periódicos e materiais gráficos sobre a área.  

A política assume protagonismo com a Lei 12.435/2011 que cria o SUAS – 

Sistema Único de Assistência Social e pela Norma Operacional Básica - NOB 2012, 

e a gestão assume um novo status no que se refere ao planejamento, monitoramento 

e avaliação, a vigilância socioassistencial e a gestão do trabalho. Tendo sob suas 

mãos um grande desafio, pautado na gestão do trabalho no âmbito do SUAS, na 

esfera municipal, à luz da NOB/RH/SUAS, a qual regula a relação entre gestores e 

trabalhadores da área socioassistencial, da esfera governamental e não 

governamental, instituindo provisões de servidores públicos exclusivamente estatais 

para a proteção social básica, especial e para a gestão. 

 As normativas legais enfatizam a importância de preservar a efetiva 

instituição e funcionamento do Conselho Municipal de Assistência Social, de 

composição representativa e paritária entre governo e sociedade civil, a criação e 

funcionamento do Fundo de Assistência Social, sob orientação e controle dos 

Conselhos e a apresentação do Plano Municipal de Assistência Social - PMAS. 

 O PMAS tem por objetivo, orientar e acompanhar a execução da Política de 

Assistência Social no município, na perspectiva do SUAS, contemplando as ações 

prioritárias, os serviços, os programas, projetos e benefícios a serem prestados para 

a população usuária da Assistência Social.  

Refletindo as necessidades de serem realizadas, ações planejadas no 

âmbito da Política, pautadas em diagnósticos da realidade sócio territorial e 

desenvolvidas com monitoramento e avaliação sistematizada pela execução e nos 

resultados obtidos.  

 O PMAS do município de Manfrinópolis– PR, objetiva consolidar o SUAS, 

tendo por referência as diretrizes, princípios e objetivos da Política Nacional de 

Assistência Social, organizando as ações governamentais e não governamentais 

num conjunto, compondo a rede integrada e efetiva de Proteção Social, concebida 

como direito do cidadão e dever do estado. Buscamos nessa direção a qualificação 

cada vez maior e efetiva da gestão e prestação dos serviços com vistas a 

acessibilidade e inclusão dos usuários  

Não se pretende com este PMAS esgotar ou limitar as possibilidades de 

atuação da política para o quadriênio, contudo buscou-se dar maior visibilidade e 
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contemplar o máximo possível de objetivos e ações esperados pelos usuários de 

Manfrinópolis– PR, conforme prevê a legislação. 

A Secretaria Municipal de Assistência Social, enquanto Órgão Gestor desta 

política tem a responsabilidade de coordenar a Politica Municipal de Assistência 

Social, respeitando os princípios e diretrizes de participação, descentralização e 

controle das ações, com o envolvimento e articulação do Conselho Municipal de 

Assistência Social (CMAS).   

Denota-se aqui a responsabilidade da Gestão em viabilizar as condições 

para que o processo de aprimoramento do SUAS tenha efetividade, cumprindo assim 

sua missão institucional, atendendo à população usuária com a dignidade e respeito 

que compõem o escopo do que se concebe como direito. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



ESTADO DO PARANÁ 

MUNICIPIO DE MANFRINOPOLIS 

16 

 

SUAS - SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONSTITUIÇÃO DA 
EQUIPE DE RH

POLITICA DE 
EDUCAÇÃO 

PERMANENTE DO 
SUAS

GESTÃO DA REDE 
SOCIOASSISTENCIAL

SERVIÇOS

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

ALTA COMPLEXIDADE

ACOLHIMENTO

MEDIA COMPLEXIDADE

MEDIDAS SOCIO 
EDUCATIVAS LA-PSC

CRAS PROTECAO SOCIAL BASICA

PAIF, SCFV, SERVICOS EM 
DOMICILIO

PROGRAMAS E PROJETOS
BENEFICIOS SOCIAIS

TRANSFERENCIA DE RENDA, 
BPC, Auxilio Brasil,

Comida Boa, Nossa Gente 
Paran

a

BENEFICIOS 
EVENTUAIS

ASSESSORIA 
AOS 

CONSELHOS

SUPERVISÃO E 
APOIO TËCNICO

ALIMENTAÇÃO 
DO SISTEMA DE 
INFORMAÇÃO

PLANEJAMENTO

ELABORAÇÃO 
DOS PLANOS

POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

GESTAO DO SUAS

FINANCIAMENTO 

 LOA      LDO      PPA 

 

LOA 

CONTROLE SOCIAL 

CONSELHOS: ACOMPANHAMENTO FISCALIZAÇÃO E DELIBERAÇÃO DA POLITICA DE 

ASSISTENCIA SOCIAL 



ESTADO DO PARANÁ 

MUNICIPIO DE MANFRINOPOLIS 

17 

 

  

1. IDENTIFICAÇÃO  

 

1.1 Ente Federativo  

Município: Manfrinópolis- PR 

Prefeita: Ilena de Fátima Pegoraro Oliveira 

Telefone: (46) 3562-1001 – Ramal: 203    Celular: +55 46 98400-4899 

Vice-Prefeito: Taisller Guimarães da Silva 

Telefone: (46) 3562-1001 – Ramal: 203    Celular: +55 46 98406-8126 

Endereço: Rua Encantilado, 11, Centro     CEP: 85628-000 

E-mail: manfri@manfrinopolis.pr.gov.br 

Site: www.manfrinopolis.pr.gov.br 

 

1.1.1 Órgão Gestor da Assistência Social  

Órgão Gestor: Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social 

Gestor: Daniele Andressa Ferreira 

Endereço: Rua Walter Francisco Manfrin 

CEP: 85628-000 

Telefone: 46-35621116          

E-mail:  secretariasocialmanfri2021@gmail.com 

 

1.1.2 Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS  

Gestor do FMAS: Daniele Andressa Ferreira 

Lei de Criação do FMAS:  

CNPJ: 14.490.541/0001-50 

Fontes de Recursos: (x) Federal (x) Estadual (x) Municipal  

 
1.2 Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS  

Presidente: Diego Comiran 

Endereço: Rua Valter Francisco Manfrin 

Bairro:      Centro                 CEP:  85628-000 

Telefone: 46-35621116 

O CMAS é Instância de Controle Social do Programa Auxilio Brasil: ( x ) Sim (  ) Não 
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1.2.1 Representação Governamental 

 

NOME SEGMENTO QUE REPRESENTA 

Titular Daniele Andressa Ferreira Secretaria de Assistência Social 

Suplente Sônia Reichert 

Titular Ana dos Santos Secretaria de Educação e Cultura 

Suplente Zelair ames de Camargo 

Titular Fabiane Andresa de 

Oliveira 

Secretaria de Saúde 

Suplente Amarildo Alves Carneiro 

 

1.2.2   Representação Não Governamental 

 

NOME SEGMENTO QUE REPRESENTA 

Titular Mônica de Lima Representantes dos usuários 

Suplente Ornelio Suptitz 

Titular Adiane Soares Antunes Representantes dos usuários 

Suplente Maria Lurdes Arias 

Titular Diego Comiran Representantes dos Trabalhadores do 

Setor Suplente Otilia Aparecida Tomas 
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO DO ÓRGÃO GESTOR MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL  

 

O reconhecimento da assistência social como política pública de direito do 

cidadão e dever do Estado, teve como marco a constituição de 1988 e a LOAS em 

1993. Refletir sobre esse contexto requer olhar para uma história recente de 

assistencialismo paternalista, substituído por uma política pública de direito do 

cidadão e de dever do Estado. 

A LOAS remete a pressupostos constitucionais que vão dar legitimidade aos 

Artigos 203 e 204 da Constituição Federal, que definem e garantem o direito a 

Assistência Social. 

Ao prever benefícios, serviços, programas e projetos para o enfrentamento 

da exclusão social da população brasileira em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica e de risco social, a LOAS inova e garante um “novo olhar” a 

população com o objetivo de garantir o acesso aos direitos e a cidadania a brasileiros 

que estão expostos as diversas formas de vulnerabilidades.  

A nova lógica de atendimento aos cidadãos mais vulnerabilizados e ao 

enfrentamento a pobreza e de outros riscos sociais decorrentes do contexto atual, é 

de garantir a cidadania a todos os brasileiros e o acesso as condições mínimas 

necessárias para viver com dignidade. 

 Dessa forma inicialmente constituiu-se nos municípios uma estrutura mínima 

para a implantação da LOAS, contratando equipe técnica, e organizando instalações 

adequadas para o atendimento da demanda da Assistência Social. Ainda,  a LOAS 

prevê a criação do Conselho Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de 

Assistência Social e a elaboração do Plano Municipal de Assistência Social como 

instância do Controle Social e para assegurar a participação da comunidade nas 

decisões da política. 

             Em consonância com a LOAS, organizou-se os serviços, programas e 

projetos sociais, bem como a regulamentação de benefícios, como o Benefício de 

Prestação Continuada (BPC),  para a pessoa idosa e para a pessoa com deficiência, 

este sob a gestão da  Previdência Social, porem com recursos da Assistência Social. 

Além disso, foi regulamentado os Benefícios Eventuais que preveem provisões 

suplementares e provisórias que integram organicamente as garantias do Sistema 
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Único da Assistência Social -SUAS e são prestadas aos cidadãos e às famílias, por 

ocasião de situações de vulnerabilidade temporária e calamidade pública. (Redação 

dada pela Lei no 12.435, de 2011).  

Como podemos observar a regulamentação dos benefícios eventuais e a 

responsabilização pelo financiamento consolidou-se efetivamente em 2011, sendo 

que para estes a fonte de financiamento ficou sob a responsabilidade dos governos 

municipais e estaduais. 

 O SUAS – Sistema Único de Assistência Social, foi implantado em 2005, 

tendo por referência a PNAS de 2004, refletindo num avanço em termos de qualidade 

no ordenamento político-institucional da Assistência Social, brindando com uma 

maior visibilidade a política pública de Estado responsável por garantir os direitos de 

proteção social não contributiva.   

 A gestão da política de Assistência Social, emerge com uma proposta 

inovadora de superação das práticas e concepções tradicionais, burocráticas e 

clientelistas, características da Assistência Social praticada até o advento da LOAS. 

A referência do SUAS traz um novo modelo de gestão, descentralizado e 

participativo que prevê a inclusão social com uma nova lógica de organização das 

ações, oferecidas pelo conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios, tendo 

como ponto prioritário a atenção as famílias, seus membros e indivíduos, sendo o 

território a base de organização deles, definidas pelo número de usuários a que deles 

necessitam e pela sua complexidade.  

O SUAS definiu e organizou elementos essenciais para a execução da política 

de assistência social, normatizando os serviços, qualificando o atendimento, com 

indicadores de avaliação e resultados, com nomenclatura dos órgãos gestores nas 

três esferas de governo, dos serviços e da rede socioassistencial. 

 O processo de implantação do SUAS aconteceu gradativamente em 

Manfrinópolis– PR, tendo como marco a regulamentação, o reordenamento da oferta 

dos serviços e adequação da estrutura física. 

 A NOB/SUAS prevê que os municípios podem ser enquadrados em três 

níveis de gestão municipal, sendo elas: a inicial, a básica e a plena, avançando 

conforme a organização e oferecimento dos serviços ofertados.  

O município de Manfrinópolis– PR, está com nível de gestão básica, 

assumindo a responsabilidade precípua de organizar a oferta de Proteção Social 
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Básica, prevenindo situações de risco por meio do desenvolvimento de 

potencialidades.  

 Seus objetivos estão em fortalecer os vínculos familiares e comunitários, bem 

como promover ações aos beneficiários do BPC (Benefício de Prestação 

Continuada) e aos usuários de benefício de transferência de renda. 

A NOB/SUAS caracteriza os municípios por porte de acordo com a 

densidade demográfica, o município de Manfrinópolis– PR, é de pequeno porte 1, 

segundo as orientações técnicas deve organizar pelo menos um CRAS, para até 

2.500 famílias referenciadas. 

Os serviços de Proteção Social Especial, de média e alta complexidade, que 

segundo a NOB/SUAS, deve ser oferecido em espaço físico específico, no caso do 

município em questão são oferecidos junto da gestão do SUAS.  

O município possui Secretaria própria, não conta com Lei Orçamentária 

própria, e a dotação de recursos está vinculada ao Fundo Municipal de Assistência 

Social que tem orçamento e CNPJ próprio.  

Para a organização dos serviços de acordo com os níveis de proteção social 

básica e especial, o município buscou se adequar as normativas do SUAS.  

O CRAS foi implantado no ano de 2010, e tem por objetivo prevenir situações 

de risco, desenvolvendo potencialidades e aquisições dos usuários e fortalecendo 

os vínculos familiares e comunitários. Destina-se à população que vive em “situação 

de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação (...), e/ ou, fragilização de 

vínculos afetivos – relacionais e de pertencimento social (...)” (NOB/SUAS, 2005). 

 O CRAS conta com instalações físicas própria, com estrutura e equipamentos 

adequados para o funcionamento e atendimento da população.  Localiza-se em um 

ponto estratégico, com acessibilidade e visibilidade para o acesso da população 

usuária. Nesse espaço desenvolve-se o Serviço de Atenção Integral à Família 

(PAIF), Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Serviço de 

Atendimento no Domicílio para Pessoas Idosas e com Deficiência, dentre outros 

pertinentes a atender as demandas do território.  

 Considerando que as ações e os serviços ultrapassam a prevenção, o SUAS 

estrutura a Proteção Social Especial (PSE) que se configura em uma “modalidade 

de atendimento assistencial destinada a atender as famílias e indivíduos que se 

encontram em situação de risco pessoal e social”, decorrentes de situações de 
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abandono, violência, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas 

socioeducativas, situação de rua, situação de trabalho infantil e outras situações de 

rompimento de vínculos.   

 A NOB/SUAS, preconiza que estes serviços devam ser ofertados no CREAS 

– Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que se constitui numa 

unidade pública de prestação de serviços especializados e continuados, a indivíduos 

e famílias com seus direitos violados, envolvendo um conjunto de profissionais e 

processos de trabalhos que devem ofertar apoio e acompanhamento individualizado 

especializado.  

 As ações da Proteção Social Especial no Município de Manfrinópolis – PR, 

são realizadas pela equipe da Proteção Social Básica, hoje composta por uma 

Assistente Social e um Psicólogo, pois a não implantação do CREAS, obedece a 

normativa federal que cria este precedente para os municípios de pequeno porte I e 

abre a prerrogativa para realizar as ações de média e alta complexidade pela equipe 

da gestão. Contudo não tem equipe gestão 

 O Serviço de Proteção Social Especial oferece apoio, orientação e 

acompanhamento para a superação de situações complexas, através da garantia do 

acesso aos direitos de reconstrução e da preservação de vínculos familiares e 

sociais. 

 Em relação aos serviços de acolhimento para crianças e adolescentes em 

situação de risco social e pessoal e de violação de direitos, estes são atendidos por 

Pelo Programa de Família Acolhedora e através de convenio com instituição 

de acolhimento do Município de Barracão - PR, que integram esta Comarca. 

 O acolhimento de pessoas idosas é realizado por uma instituição de longa 

permanência, casa Lar Aconchego de Iporã do Oeste, conveniada com a secretaria.  

 A Secretaria Municipal de Assistência Social tem sua estrutura organizativa 

pautada por gestão, controle e financiamento da Política Municipal de Assistência 

Social.  

A Política Municipal de Assistência no município de Manfrinópolis– PR, é 

organizada e executada, conforme o organograma abaixo.
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Considerando os dispostos na legislação vigente, a Gestão Municipal da 

Assistência Social e o CRAS devem funcionar em espaços físicos distintos, pela 

característica de serviços oferecidos. Esta orientação surge para que não haja a 

descaracterização dos serviços prestados, e prejuízos dos usuários da Política. 

Em Manfrinópolis a Secretaria de Assistência Social e o CRAS estão 

organizados num mesmo espaço físico, porém distintos, sendo que a função do CRAS 

é de fazer o acolhimento dos usuários e a prevenção através de atendimentos do 

Serviço de Proteção Integral à Família (PAIF), e do Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de vínculos (SCFV), conforme Resolução nº 109 de 11 de novembro 

de 2009 do CNAS que dispõe sobre a Tipificação Nacional dos Serviços sócio 

assistenciais organizados por níveis de complexidade.  

A Gestão responsabiliza-se pelas funções de planejamento, organização, 

monitoramento, avaliação e coordenação dos serviços, a fim de dar eficiência e 

eficácia aos objetivos programados e prezando pela efetividade dos serviços. 

De acordo com o enquadramento do município nas normativas previstas pela 

Política Nacional de Assistência Social, os serviços de Média e Alta Complexidade 

são desenvolvidos na Gestão representada pelo seu Departamento de Assistência 

Social.  

Em relação à capacitação dos trabalhadores da área de Assistência Social, o 

município tem como diretriz a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do 

Sistema Único de Assistência Social – NOB/RH/SUAS, que prevê qualificação 

continuada, para os trabalhadores melhorando assim a qualidade dos serviços 

prestados na Política Municipal de Assistência Social. 

O Controle Social da Política de Assistência Social, no município é efetuado 

pelo Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS – o qual conta com 

representação governamental e não governamental (usuários, trabalhadores do 

SUAS e entidades de assistência social).  

Nesse contexto, o Plano Municipal de Assistência Social, o Plano de Ação da 

Assistência Social, o Demonstrativo Sintético Financeiro da Assistência Social, os 

relatórios de Gestão, o Censo SUAS e o orçamento são instrumentos norteadores de 

fiscalização, controle e avaliação do Conselho Municipal de Assistência Social. 
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O SUAS trouxe mudanças paradigmáticas importantes para a Assistência 

Social, em relação à organização dos serviços, na execução e no compromisso dos 

profissionais e dos usuários do SUAS. 
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3. MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS– PR 

 

3.1 Histórico do Município 

 Na extensa região onde se localiza o Município, habitaram inúmeros indígenas. 

Dentre as tribos mais conhecidas estavam os Chapuás, Chovas e os Caiurucrês. Os 

primeiros exploradores tiveram dissabores com tribos indígenas, apesar de algumas 

se mostrarem amistosas e se incorporarem ao sistema, colaborando para o 

surgimento do caboclo paranaense. 

 A região vivenciou os problemas com a Revolta do Contestado (1912/ 1916). 

Mais tarde, participou e assimilou o período conturbado das pendengas judiciais entre 

posseiros de terras e grileiros. Foi marcante o Levante dos Posseiros, em 1957, 

ocasião em que grande parte das terras desta porção territorial foi legalizada. 

 Entre os anos de 1950 a 1956 desbravadores passaram pela área onde se situa 

o Município abrindo picadas que iam até o município de Barracão, que já era uma vila 

e possuía um pequeno comércio. Esses desbravadores moravam no Marrecas (hoje 

município de Francisco Beltrão) e seu principal objetivo era realizar um levantamento 

do local. 

 À noite, estas pessoas se reuniam em torno de fogueiras que, além de 

afugentar os animais selvagens (na época eram comuns: onças, macacos, quatis, 

veados, tatus, urus, jacutingas, nhambus, entre outros), serviam para marcar os 

lugares por onde passavam. Os terrenos deste território, em grande parte, pertenciam 

à colonizadora Erechim e a outra parte, à GETSOP (Grupo Executivo para as Terras 

do Sudoeste Paranaense), que era um órgão federal. 

 Em 1954, um trator de esteira, trazido pela colonizadora Erechim, do Rio 

Grande do Sul, abriu a estrada que hoje liga o município de Francisco Beltrão a 

Manfrinópolis e Salgado Filho. 

 No ano de 1956, começaram a chegar famílias oriundas de Santa Catarina e 

Rio Grande do Sul, dentre as quais se destacaram: Ladislau Turski, José de Paula, 

André Rabaioli, Valdomiro Pilati e Arcebides Panzera. Estas famílias chegavam, 

desbravavam as matas, abriam picadas para demarcar os terrenos e depois 

começavam a construir pequenas palhoças de madeira lascada. 

 As famílias pioneiras logo se preocuparam com a questão religiosa. Como 

ainda não tinham um local definido para que pudessem se reunir e rezar, José de 

Paula, que tinha uma casa com porão, ofereceu este lugar com ponto de encontro 
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para as famílias. Nesta época, não havia padres na localidade e o atendimento 

religioso acontecia, de três em três meses, no município de Salgado Filho. 

 O porão também era utilizado como escola. Nesta época, um morador, de nome 

Pires, ofereceu-se para ensinar as crianças, tornando-se o primeiro professor da 

localidade. 

 Em 1958, o Padre que atendia a localidade trouxe a imagem de São Cristóvão, 

que posteriormente se tornou o Padroeiro do Município. 

 As manhãs de domingo eram reservadas para caçadas, pois havia muitas 

espécies de animais silvestres e à noite, as pessoas se reuniam para contar as 

histórias das caçadas, jogar baralho e cantar. 

 A primeira denominação da localidade foi Encantilado, devido a um episódio 

acontecido nas viagens de alguns desbravadores. Em uma destas viagens pelo local 

onde se situa o Município, um dos viajantes, depois de terem pernoitado próximo do 

rio, que na época ainda não tinha nome, e seguirem em direção ao município de 

Barracão, pediu aos colegas que pegassem o cantil (objeto utilizado na época para 

transportar e conservar a cachaça) e ao procurarem, perceberam que o haviam 

esquecido no local em que tinham pernoitado. Então, resolveram que dois deles 

voltariam para buscá-lo. Deste episódio nasceu o nome do rio próximo ao local onde 

tinham pernoitado, pois ao perguntarem onde poderia estar o cantil, alguém 

respondeu que estaria do outro lado do rio. Desta forma, surgiu o nome Encantilado, 

dado ao rio e, também, à localidade. 

 

 
 O Município nunca foi distrito e teve seu nome alterado quando foi criado 

através da Lei Estadual nº 11.261, de 21 de dezembro de 1995, sancionada pelo 
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Governador Jaime Lerner, com território desmembrado do município de Salgado 

Filho. A instalação deu-se em 1º de janeiro de 1997. 

 
 

3.2 Aspectos Econômicos 

 A atividade principal da população rural é a agricultura, avicultura e produção 

de leite. Na avicultura, o Município contava, em 2006, com 72 aviários de frangos e 

62 avicultores, produzindo anualmente 1.212.200 aves; 16 aviários de peru e 12 

avicultores produzindo, mensalmente, 112.000 aves que são abatidas na Sadia de 

Francisco Beltrão. 

 Na atividade leiteira, são produzidos, mensalmente, 435,333 litros de leite. O 

Município tem 20.980 cabeças de gado. 

 Na agricultura são cultivados o milho, o feijão e o fumo. Na produção de fumo 

o Município conta com aproximadamente 199 galpões. As atividades comerciais estão 

voltadas à fábrica de móveis, mercados com panificadoras, lojas de confecções, loja 

de móveis, posto de gasolina, madeireira, oficinas mecânicas, ferraria e um laticínio. 

  Os valores da renda per capita mensal registrados, em 2000 e 2010, 

evidenciam que houve crescimento da renda no município - Manfrinópolis - entre os 

anos mencionados. A renda per capita mensal no município era de R$ 229,76, em 

2000, e de R$ 435,85, em 2010, a preços de agosto de 2010. 

No Atlas do Desenvolvimento Humano, são consideradas extremamente 

pobres, pobres e vulneráveis à pobreza as pessoas com renda domiciliar per capita 
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mensal inferior a R$70,00, R$140,00 e R$255,00 (valores a preços de 01 de agosto 

de 2010), respectivamente. Dessa forma, em 2000, 30,16% da população do 

município eram extremamente pobres, 56,03% eram pobres e 72,61% eram 

vulneráveis à pobreza; em 2010, essas proporções eram, respectivamente, de 9,23%, 

20,57% e 41,38%. 

Analisando as informações do Cadastro Único (CadÚnico) do Governo 

Federal, a proporção de pessoas extremamente pobres (com renda familiar per capita 

mensal inferior a R$ 70,00) inscritas no CadÚnico, após o recebimento do Bolsa 

Família passou de 11,08%, em 2014, para 10,19%, em 2017. Já a proporção de 

pessoas pobres (com renda familiar per capita mensal inferior a R$ 140,00), inscritas 

no cadastro, após o recebimento do Bolsa Família, era de 38,39%, em 2014, e 

32,25%, em 2017. Por fim, a proporção de pessoas vulneráveis à pobreza (com renda 

familiar per capita mensal inferior a R$ 255.00), também inscritas no cadastro, após o 

recebimento do Bolsa Família, era de 58,38%, em 2014, e 63,80%, em 2017. 

  Na análise dos dados do Censo Demográfico, entre 2000 e 2010, a taxa de 

atividade da população de 18 anos ou mais, ou seja, o percentual dessa população 

que era economicamente ativa no município, passou de 77,19% para 72,01%. Ao 

mesmo tempo, a taxa de desocupação nessa faixa etária, isto é, o percentual da 

população economicamente ativa que estava desocupada, passou de 0,90% para 

1,82%. 

No município, o grau de formalização entre a população ocupada de 18 anos 

ou mais de idade passou de 49,77%, em 2000, para 39,85%, em 2010. 

Situação ocupacional da população de 18 anos ou mais, por sexo e cor no 

município - Manfrinópolis/PR - 2000 e 2010 

Situação de Ocupação Total 

2000 

Total 

2010 

Taxa de atividade - 18 anos ou mais de idade 77,19 72,01 

Taxa de desocupação - 18 anos ou mais de idade 0,90 1,82 

Grau de formalização dos ocupados - 18 anos ou mais 49,77 39,85 

Nível educacional dos ocupados 

% dos ocupados com ensino fundamental completo 17,50 32,23 

% dos ocupados com ensino médio completo 7,27 20,24 

Rendimento dos ocupados 

% dos ocupados com rendimento de até 1 salário mínimo (de 

ago/2010) 

79,01 50,04 
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% dos ocupados com rendimento de até 2 salários mínimo 

(de ago/2010) 

90,43 85,81 

Fonte: Elaboração: PNUD, Ipea e FJP. Fonte: Censos Demográficos (2000 e 2010). 

Tabela:01 

 

Outros indicadores de renda, por sexo e cor, calculados com base em 

registros administrativos - Manfrinópolis/PR - 2015 e 2016. 
Indicadores de Registros 

Administrativos 

To 

tal 

2015 

To 

tal 

2016 

Ne 

gros 

2016 

Bran 

cos 

2016 

Mulh

eres 

2016 

Hom 

ens 

2016 

Produto Interno Bruto per 
capita (PIB per capita anual, 
em mil R$ de ago/2010) 

11,70 12,49 - - - - 

Participação da Indústria no 
Valor Adicionado 

3,04 4,63 - - - - 

% de pessoas inscritas no Cad 
Único que recebem Bolsa Fam 

57,93 46,31 41,55 48,44 47,68 45,08 

% de extremamente pobres no 
Cad Único pós BF (com renda 
domiciliar per capita mensal 
inferior à R$ 70,00 de ago/2010) 

14,70 10,19 10,80 9,77 10,58 9,85 

% de pobres no Cad Único pós 
B F (com renda domiciliar per 
capita mensal inferior à R$ 
140,00 de ago/2010) 

40,83 32,25 30,75 32,94 33,02 31,55 

% de vulneráveis à pobreza no 
Cad Único pós B F (com renda 
domiciliar per capita mensal 
inferior à R$ 255,00 de 
ago/2010) 

79,92 63,80 66,20 62,63 62,34 65,11 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP. Fonte: CadÚnico – MDH (2015 e 2016) 

Tabela:02 

 

3.3  Aspectos Políticos 

     O indicador apresentado a seguir dialoga com as metas definidas pelos 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS e permite observar, de forma 

atualizada, a situação da igualdade de gênero e da redução de desigualdades no 

município - Manfrinópolis. 

O gráfico ao lado mostra o percentual de mulheres e homens eleitos para 

compor a câmara municipal do município - Manfrinópolis - nos anos de 2013 e de 

2017. Nesse período, destaca-se que houve redução no percentual de assentos no 

parlamento ocupado por mulheres, que era 11,11% em 2013 e 0,00% em 2017. 

Atualmente a Gestora municipal é do sexo feminino. 
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4. DIAGNOSTICO SOCIO TERRITORIAL 

 

 O diagnóstico sócio territorial é uma forma de conhecimento, descrição, análise 

e compreensão da realidade. É um método de investigação, composto por uma 

metodologia que exige o afastamento do senso comum e uma postura científica, 

crítica e reflexiva, questionando constantemente a realidade social e os 

conhecimentos produzidos sobre ela.  

 Um dos objetivos do diagnóstico é permitir que gestores e agentes locais 

pudessem orientar ações mais efetivas baseados em uma maior aproximação com a 

realidade e a vida cotidiana das pessoas. 

 A particularidade desse diagnóstico frente a outras pesquisas sociais está na 

capacidade de produzir um conhecimento estratégico voltado à ação e intervenção, a 

fim de subsidiar o planejamento de ações e intervenções. O diagnóstico evidencia 

dinâmicas, peculiaridades e movimentos dos territórios e das pessoas que ali vivem, 

procurando entender a realidade e agir sobre ela, a partir de informações qualificadas 

sobre os territórios, capazes de revelar desigualdades, sutilezas e aspectos concretos 

que se aproximam da vida das pessoas. 

Nesse contexto há que se conhecer quem são como estão, e onde vive a 

população do município de Manfrinópolis– PR. 

 

4.1 Aspectos demográficos 

O Censo de 2010 constatou uma densidade demográfica de 14,45 habitantes 

por km², e uma população de 3.127 pessoas no município de Manfrinópolis– PR. Tem 

uma projeção de redução populacional para 2.442 pessoas para 2021.  

De acordo com as estimativas de 2017, a população do município - 

Manfrinópolis - era de 2.861 pessoas, sendo composta, em sua maioria, por homens 

e brancos. 

Entre 2013 e 2017, a população do município - Manfrinópolis - teve uma 

redução de 6,29%. No mesmo período, a UF - Paraná - registrou um aumento de 

2,94%. A tabela mostra a população total do município e a sua composição por sexo 

e cor nesses dois anos. 

  A população por sexo e cor no município de Manfrinópolis em 2017 apontava 

para 53,72% da população sendo do sexo masculino e 46,28% do sexo feminino, sedo 

que destes 65,61% com características considerada brancas e 31,98% negros. 
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  De acordo com as estimativas de 2017, a população do município - Manfrinópolis - 

era de 2.861 pessoas, sendo composta, em sua maioria, por homens e brancos. 

Entre 2013 e 2017, a população do município - Manfrinópolis - teve uma 

redução de 6,29%. No mesmo período, a UF - Paraná - registrou um aumento de 

2,94%. A tabela mostra a população total do município e a sua composição por sexo 

e cor nesses dois anos. 

 

População total por sexo e cor no município - Manfrinópolis/PR - 2013 e 2017 

 
População 

2013 

% do Total 

2013 

População 

2017 

% do Total 

2017 

População total 3.053 100,00 2.861 100,00 

Mulher 1.413 46,28 1.324 46,28 

Homem 1.640 53,72 1.537 53,72 

Negro 977 32,00 915 31,98 

Branco 2.003 65,61 1.877 65,61 

Fonte: Elaboração: PNUD, Ipea e FJP. Fonte: Estimativa populacional FJP (2013 e 2017).  

Tabela:03 

 

A densidade populacional por sexo de acordo com o censo IBGE em 2010 

apresentou o seguinte quadro. 

 

DENSIDADE POPULACIONAL DE MANFRINOPOLIS - PR 

 
Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/manfrinopolis/pesquisa/23/25888?detalhes=true 
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No que diz respeito a estrutura etária por razão e dependência total no 

município passou de 66,32%, em 2000, para 52,17% em 2010, e a proporção de 

idosos, de 4,71% para 8,31%. 

 Já na UF, a razão de dependência passou de 52,39% para 43,78%, e a 

proporção de idosos, de 5,50% para 7,53% no mesmo período. 

 

Estrutura etária da população no município - Manfrinópolis/PR - 2000 e 2010 

Estrutura Etária População 

2000 

% do Total 

2000 

População 

2010 

% do Total 

2010 

Menor de 15 anos 1.337 35,17 812 25,97 

15 a 64 anos 2.279 59,94 2.055 65,72 

65 anos ou mais 186 4,89 260 8,32 

Razão de dependência 66,32 - 52,17 - 

Taxa de envelhecimento 4,71 - 8,31 
 

Fonte: Elaboração: PNUD, Ipea e FJP. Fonte: Censos Demográficos (2000 e 2010).  

Tabela: 04 

 

A esperança de vida ao nascer é o indicador utilizado para compor a 

dimensão Longevidade do IDHM e faz referência ao Objetivo de Desenvolvimento 

Sustentável 3 – Saúde e Bem-estar. O valor dessa variável no município - 

Manfrinópolis - era de 70,28 anos, em 2000, e de 73,31 anos, em 2010. Na UF - 

Paraná -, a esperança de vida ao nascer era 69,83 anos em 2000, e de 74,80 anos, 

em 2010. 

A taxa de mortalidade infantil, definida como o número de óbitos de 

crianças com menos de um ano de idade para cada mil nascidos vivos, passou de 

26,41 por mil nascidos vivos em 2000 para 15,10 por mil nascidos vivos em 2010 

no município. Na UF, essa taxa passou de 20,30 para 13,08 óbitos por mil nascidos 

vivos no mesmo período. 

 A tabela a seguir mostra as esperanças de vida ao nascer e as taxas de 

mortalidade infantil total e desagregadas por sexo e cor para os anos de 2000 e 

2010. 
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Longevidade e mortalidade, por sexo e cor e situação de domicílio no 

município - Manfrinópolis/PR - 2000 e 2010 

Indicadores Total 

2000 

Total 

2010 

Mortalidade infantil 26,41 15,10 

Esperança de vida ao nascer 70,28 73,31 

Fonte: Elaboração: PNUD, Ipea e FJP. Fonte: IBGE. Censos Demográficos de 2000 e 2010. 

Tabela: 05 

 

 A razão de dependência e mensurada pela população com menos de 15 anos 

ou com mais de 65 anos de idade (população economicamente dependente) em 

relação à população de 15 a 64 anos de idade (população potencialmente ativa). 

Sendo que a taxa de envelhecimento populacional está entre a população de 65 anos 

ou mais de idade em relação à população total. 

Em relação ao Índice de Desenvolvimento Humano, A partir dos dados do 

Censo Demográfico, o gráfico e a tabela mostram que o IDHM do município - 

Manfrinópolis - era 0,506, em 2000, e passou para 0,645, em 2010. 

Em termos relativos, a evolução do índice foi de 27,47% no município. 

 

Planejamento orçamentário da Assistência Social 

(com base no PPA – 2021) 

Recursos financeiros disponíveis 

Ano Orçamento do 

município  

Orçado (Despesa 

Prefeitura) 

Orçamento da 

Assistência Social 

(Próprios) 

% 

2022 R$ 19.200.000,00 R$ 899.020,00 3% 

 

Planejamento Orçamentário (em reais) 

Departamento da Assistência Social 

Despesas Correntes 

Fonte 2022 2023 2024 2025 

Municipal 899.020,00 988.922,00 1.087.814,20 1.196.595,62 

Estadual     

Federal 205.000,00 225.500,00 248.050,00 272.855,00 
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Total Geral 1.104.020,00 1.214.422,00 1.335.864,20 1.469.450,62 

 

Orçamento Mensal do Governo Federal destinado ao Município/mês 

Incentivo Ação Orçamentária Teto Financeiro 

IGD- Índice de Gestão 

Descentralizada do Bolsa 

Família 

Índice de Gestão 

Descentralizada do 

Programa Bolsa Família 

 

18.000,00 ano 

IGD – Índice de gestão 

descentralizada do SUAS 

Índice de Gestão 

Descentralizada  

29.890,00 
ano 

 
 

Orçamento Mensal do Governo Federal destinado ao Município/mês 

Proteção Social Básica/ mês 

 Valor /Mês 

Piso básico fixo/CRAS (Serviço de Convivência e 

fortalecimento de vínculos) 

66.086,42 

                     ANO 

Piso Básico Variável PB (Idosos e crianças de 0 a 

6 anos) 

00,00 

mês 

PTMC Pessoa com deficiências Idosas e suas 

famílias  

00,00   

  mês 

PVMC – Piso Variável de Média complexidade 

(Serv.Fort.Vinc.Peti) 

00,00 

 

Proteção Social Especial 

 Valor 

Não recebe co financiamento  

 

Orçamento Anual de Repasse de Recursos do Governo do 

Estado de Santa Catarina 

Proteção Especial de Média Complexidade 

 Valor  

Componente - piso de transição de média 

complexidade 
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Proteção Social Especial de Alta Complexidade 

 Valor ano 

Não possui co financiamento  

  

Benefícios Eventuais 

 Valor ano 

Co financiamento de Benefícios Eventuais  

 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) 

Fonte: Elaboração: PNUD, Ipea e FJP. Fonte: Censos Demográficos (1991, 2000 e 2010).  

Gráfico:06 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é um número que 

varia entre 0,000 e 1,000. Quanto mais próximo de 1,000, maior o desenvolvimento 

humano de uma localidade. 

 
IDHM e seus indicadores no município - Manfrinópolis/PR - 2000 e 2010 

Indicadores Total 

2000 

Total 

2010 

IDHM 0,506 0,645 

IDHM Educação 0,317 0,520 

% de 18 anos ou mais de idade com ensino fundamental 

completo 

15,89 28,28 

% de 4 a 5 anos na escola 25,39 70,78 
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% de 11 a 13 anos de idade nos anos finais do ensino 

fundamental ou com ensino fundamental completo 

74,64 86,26 

% de 15 a 17 anos de idade com ensino fundamental 

completo 

43,47 65,99 

% de 18 a 20 anos de idade com ensino médio completo 2,91 32,34 

IDHM Longevidade 0,755 0,805 

Esperança de vida ao nascer 70,28 73,31 

IDHM Renda 0,540 0,642 

Renda per capita 229,76 435,85 

Fonte: Elaboração: PNUD, Ipea e FJP. Fonte: Censos Demográficos (2000 e 2010). 

Tabela: 07 

  

 Como evidenciado anteriormente, o IDHM do município - Manfrinópolis - 

apresentou aumento entre os anos de 2000 e 2010, enquanto o IDHM da UF - Paraná 

– PR, passou de 0,650 para 0,749. Neste período, a evolução do índice foi de 27,47% 

no município, e 15,23% na UF. 

Ao considerar as dimensões que compõem o IDHM, também entre 2000 e 

2010, verifica-se que o IDHM Longevidade apresentou alteração 6,62%, o IDHM 

Educação apresentou alteração 64,04% e IDHM Renda apresentou alteração 18,89%. 

Em 2010, o IDHM do município - Manfrinópolis - ocupava a 3201ª posição 

entre os 5.565 municípios brasileiros e a 363ª posição entre os municípios de seu 

estado (UF). 

  Sobre as condições de habitação da população, entre os anos de 2013 e 

2017, não houve alteração no percentual da população residente em domicílios com 

abastecimento de água, abarcando, em 2017, 100,00%. 

  No percentual da população em domicílios com coleta de resíduos sólidos, 

destaca-se que houve redução no período, alcançando 79,55% da população em 

2015. 

O IDHM Educação é composto por cinco indicadores. Quatro deles se referem 

ao fluxo escolar de crianças e jovens, buscando medir até que ponto estão 

frequentando a escola na série adequada à sua idade. O quinto indicador refere-se à 

escolaridade da população adulta. A dimensão Educação, além de ser uma das três 

dimensões do IDHM, faz referência ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável.  

No município, a proporção de crianças de 5 a 6 anos na escola era de 97,19%, 

em 2010. No mesmo ano, a proporção de crianças de 11 a 13 anos, frequentando os 
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anos finais do ensino fundamental, era de 86,26%. A proporção de jovens de 15 a 17 

anos com ensino fundamental completo era de 65,99%; e a proporção de jovens de 

18 a 20 anos com ensino médio completo era de 32,34%. 

 

Indicadores de educação 

 
Fonte: Elaboração: PNUD, Ipea e FJP. Fonte: Censos Demográficos (2000 e 2010). 

Gráfico: 07 

 

Em 2000, 92,28% da população de 6 a 17 anos estavam cursando o ensino 

básico regular com menos de dois anos de defasagem idade-série. Em 2010, esse 

percentual era de 85,24%. 

  A taxa de Distorção idade-série no ensino médio no município era de 15,30%, 

em 2016, e passou para 15,70%, em 2017. Por sua vez, a taxa de evasão 

no fundamental foi de 3,80%, em 2013, para 1,90%, em 2014. A taxa de evasão 

no ensino médio foi de 13,50%, em 2013, e, em 2014, de 8,40%. 

  O indicador Expectativa de anos de estudo sintetiza a frequência escolar da 

população em idade escolar. Mais precisamente, ele indica o número de anos de 

estudo que uma criança que inicia a vida escolar no ano de referência terá completado 

ao atingir a idade de 18 anos. 

  No município, esse indicador registrou 9,75 anos, em 2000, e 9,94 anos, em 

2010, enquanto na UF registrou 10,11 anos e 10,43 anos, respectivamente. Outro 

indicador que compõe o IDHM Educação e mede a escolaridade da população adulta 

é o percentual da população de 18 anos ou mais com o ensino fundamental completo. 

Esse indicador reflete defasagens das gerações mais antigas, de menor escolaridade. 
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Entre 2000 e 2010, esse percentual passou de 15,89% para 28,28, no município, e de 

41,95% para 55,53%, na UF. 

 

Outros indicadores de educação, por sexo e cor, calculados com base nos 

registros do Ministério da Educação - Manfrinópolis/PR – 2016 e 2017 

Indicadores de Registros 

Administrativos 

Total 

2016 

Total 

2017 

Negro

s 

2017 

Bran 

cos 

2017 

Mulhe 

res 

2017 

Hom 

ens 

2017 

Taxa de Distorção Idade-Série no 

médio 

15,30 15,70 - - - - 

Taxa de evasão no ensino 

fundamental 

3,80 1,90 - - - - 

IDEB anos finais do ensino 

fundamental 

- 5,10 - - - - 

IDEB anos iniciais do ensino 

fundamental 

6,20 6,30 - - - - 

% de alunos do ensino fundamental 

em escolas com laboratório de 

informática 

51,17 50,80 55,56 50,00 54,22 48,10 

% de alunos do ensino fundamental 

em escolas com internet 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

% de alunos do ensino médio em 

escolas com laboratório de 

informática 

100,00 100,00 100,00 100,00 - - 

% de alunos do ensino médio em 

escolas com internet 

100,00 100,00 100,00 100,00 
  

Fonte: Elaboração: PNUD, Ipea e FJP. Fonte: Censo Escolar - INEP (2016 e 2017). 

Tabela: 07 

 

  Em 2010, considerando-se a população de 25 anos ou mais de idade no 

município - Manfrinópolis, 18,38% eram analfabetos, 22,36% tinham o ensino 

fundamental completo, 13,27% possuíam o ensino médio completo e 3,23%, o 

superior completo. Na UF, esses percentuais eram, respectivamente, 7,86%, 50,85%, 

35,62% e 12,75%. 

 

4.3 Aspectos da Saúde  

  A esperança de vida ao nascer é o indicador utilizado para compor a 

dimensão Longevidade do IDHM e faz referência ao Objetivo de Desenvolvimento 

Sustentável – Saúde e Bem-estar. O valor dessa variável no município - Manfrinópolis 
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- era de 70,28 anos, em 2000, e de 73,31 anos, em 2010. Na UF - Paraná -, a 

esperança de vida ao nascer era 69,83 anos em 2000, e de 74,80 anos, em 2010. 

  A taxa de mortalidade infantil, definida como o número de óbitos de crianças 

com menos de um ano de idade para cada mil nascidos vivos, passou de 26,41 por 

mil nascidos vivos em 2000 para 15,10 por mil nascidos vivos em 2010 no município. 

Na UF, essa taxa passou de 20,30 para 13,08 óbitos por mil nascidos vivos no mesmo 

período. 

  A tabela a seguir mostra as esperanças de vida ao nascer e as taxas de 

mortalidade infantil total e desagregadas por sexo e cor para os anos de 2000 e 2010. 

Longevidade e mortalidade, por sexo e cor e situação de domicílio no 
município - Manfrinópolis/PR - 2000 e 2010 

Indicadores Total 2000 Total 2010 

Mortalidade infantil 26,41 15,10 

Esperança de vida ao nascer 70,28 73,31 

Fonte: Elaboração: PNUD, Ipea e FJP. Fonte: IBGE. Censos Demográficos de 2000 e 2010.  

Tabela: 08 

 

4.4 Aspectos Sociais 

Os aspectos sociais aqui descritos têm por referência os dados do Censo 

Demográfico de 2010 bem como os dados da SAGI – MDS de julho de 2022.  

   O município de Manfrinópolis -PR, tem uma estimativa populacional para 2021 

de 2.442 habitantes. Caracterizado como município de pequeno porte I, destas 312 

pessoas estão em situação de extrema pobreza, 38 pessoas têm entre 0 e 9 anos de 

idade, 30 pessoas tem entre 18 e 24 anos de idade e 3 com sessenta anos ou mais. 
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População em extrema pobreza por faixa etária segundo o censo demográfico 

do IBGE em 2010 apresentava o seguinte gráfico. 

 
Fonte:https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/ri/relatorios/cidadania/?localizaDivisao=manfrinopolis+pr&co

digo=411435&aM=0 

Gráfico: 08 

 

  Observa-se que 67% da população em situação de extrema pobreza está 

com idade de 15 e 59 anos, ou seja, população com potencial para empregabilidade.  

  São famílias que devem estar cadastradas no cadastro único e inseridas no 

programa Auxilio Brasil, e que devem ser trabalhadas para a sua inserção no mercado 

de trabalho, bem como, sua inclusão social e econômica através da melhoria das 

condições econômicas. 

O cadastro único é a porta de entrada para que as famílias mais vulneráveis 

tenham as suas necessidades conhecidas e atendidas pelo poder público. Além disso, 

a adoção do cadastro único facilita a vida do cidadão, pois ele precisa manter seus 

dados cadastrais atualizados em apenas uma base.  

O Cadastro Único para Programas Sociais é um sistema que contém 

informações sobre as famílias brasileiras de baixa renda agrupadas em um só lugar. 

São famílias de baixa renda aquelas que possuem meio salário-mínimo mensal por 

pessoa integrante da mesma ou aquelas em que a renda total mensal é de até três 

salários-mínimos. 

 São essas as famílias que vivem em estado de pobreza ou extrema pobreza e 

precisam do auxílio do governo para conseguirem suprir algumas necessidades, 

preferencialmente, as básicas. Através do cadastro único, essas famílias têm a 
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possibilidade de ingressarem em programas sociais promovidos pelo Governo 

Federal, e operacionalizados pela política municipal de assistência social. 

Ele provê dados individualizados, que devem ser atualizados no máximo a cada 

dois anos, sobre os brasileiros com renda familiar de até meio salário mínimo per 

capita, famílias com renda mensal total de até três salários mínimos; ou 

famílias com renda maior que três salários mínimos, desde que o cadastramento 

esteja vinculado à inclusão em programas sociais nas três esferas do 

governo;  permitindo saber quem é, onde mora, o perfil de cada um dos membros das 

famílias e as características dos seus domicílios.  Essas informações permitem ao 

governo conhecer as reais condições de vida da população e, a partir dessas 

informações, selecionar as famílias para diversos programas sociais. 

 

Perfil do Cadastro Único do Município de Manfrinópolis- PR 

 
Fonte: https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/mops/serv-mapa.php?codigo=412440&sa=1 

Gráfico: 09 

 

Os dados citados anteriormente fazem parte do acompanhamento do Plano 

Brasil Sem Miséria, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

(MDS) que utilizam as informações do cadastro único para Programas Sociais do 

Governo Federal.  
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Localização no mapa de famílias cadastradas no cadastro único 

 

Fonte: https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/mops/serv-mapa.php?codigo=411435 

Mapa: 03 

 

O Cadastro Único também identifica Grupos Populacionais Tradicionais 

Específicos no município há registro de 14 agricultores familiares cadastrados com 

essa característica, sendo que 05 são beneficiários do programa Auxilio Brasil, do 

Programa Nacional do Crédito Fundiário há 03 cadastros e Resgatados do trabalho 

análogo ao de escravo 03 cadastros, destes dois últimos nenhum recebe Auxilio 

Brasil. 

  Em outubro de 2021, ainda da vigência do programa Bolsa Família, 

havia 111 famílias beneficiárias, o benefício médio mensal era de R$ 57,53, sendo 

que o valor total do mês repassado no município era de R$ 6.386.00. Do percentual 

da população do município esse número representava 15,89% da população.  O valor 

anual repassado acumulado até outubro/2021 era de r$ 161.713,00. Quanto ao valor 

anual repassado em 2020, somava r$ 696.777,00. O total de benefícios do bolsa 

família em outubro/2021, perfazia R$244,00 mensal.  Dentre essas famílias, 92,2 

% dos responsáveis familiares eram do sexo feminino. O Programa prevê o 

pagamento dos benefícios financeiros preferencialmente à mulher, com o objetivo de 

contribuir para o desenvolvimento da autonomia feminina tanto no espaço familiar 

como em suas comunidades. 

 No mês em questão, o número de pessoas beneficiárias do PBF equivalia 

aproximadamente a 16,22% da população total do município, 

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/mops/serv-mapa.php?codigo=411435
https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/mops/serv-mapa.php?codigo=411435
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abrangendo 111 famílias que, sem o programa, estariam em condição de extrema 

pobreza.  

O valor e os tipos de benefícios recebidos pelas famílias variam de acordo com 

o perfil de renda, tamanho e composição familiar (se há crianças, adolescentes, 

gestantes ou nutrizes na família, por exemplo). Na tabela abaixo, constam a 

quantidade e os valores repassados por tipo de benefício no seu município, no mês 

de outubro de 2021. 

 

Quantidades e valores por tipo de benefício 

Benefício 

Básico 

Benefíci

o 

Variável 

à 

Gestant

e (BVG) 

Benefíc

io 

Variáve

l à 

Nutriz 

(BVN) 

Benefício 

variável 

(crianças 

de 0 a 6 

anos) 

Benefício 

variável 

(crianças 

de 7 a 15 

anos) 

Benefício 

variável 

vinculado 

ao 

adolescen

te (BVJ) 

Benefício 

para 

superação 

da 

extrema 

pobreza 

(BSP) 

Qua

nt. 

R$ 

  

Qua

nt. 

R$ 

  

Qua

nt. 

R$ 

  

Qua

nt. 

R$ 

  

Qua

nt. 

R$ 

  

Qua

nt. 

R$ 

  

Qua

nt. 

R$ 

  

424 
37.73

6,00 
1 

41,

00 
0 

0,

00 
172 

7.052

,00 
280 

11.48

0,00 
102 

4.896

,00 
113 

7.564

,00 

Fonte: https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/mops/serv-mapa.php?codigo=412440&sa=1 Referência:10/ 

2021. 

Tabela: 09 

 

Conforme estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA), fundação pública federal vinculada ao Ministério da Economia, a cada R$ 1,00 

transferido às famílias do programa, o Produto Interno Bruto (PIB) municipal tem um 

acréscimo de R$ 1,78. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/mops/serv-mapa.php?codigo=412440&sa=1
https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/mops/serv-mapa.php?codigo=412440&sa=1
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Composição benefícios Programa Bolsa Família 

 

Fonte: Relatório de Informações - RI v.4 (mds.gov.br) 

Gráfico: 10 

 

Em relação aos Grupos Prioritários para o Bolsa Família, a população que deve 

ser atendida prioritariamente pelos serviços de proteção básica e especial do SUAS, 

apresentam muita vulnerabilidade social, alguns grupos são considerados prioritários 

já no processo de ingresso no PBF. São eles: famílias indígenas, quilombolas, em 

situação de trabalho infantil, com pessoas libertas de situação análoga à de trabalho 

escravo e com catadores de material reciclável, contudo não há nenhum indicador 

para esse grupo populacional. 

A averiguação ou Revisão Cadastral é realizada periodicamente, quando o 

Ministério da Cidadania convoca as famílias beneficiárias do PBF para atualizarem 

seus cadastros nos processos de Revisão Cadastral e Averiguação Cadastral. Em 

cada um desses processos, as famílias são organizadas em grupos, com prazos 

diferenciados para a atualização cadastral.  

A gestão das condicionalidades e o acesso aos serviços de educação, saúde e 

assistência social estão relacionadas aos resultados que se deseja alcançar com o 

programa. Quando uma família entra no programa, ela e o poder público assumem 

compromissos para reforçar o acesso de crianças e adolescentes beneficiários à 

saúde e à educação. Esses compromissos são conhecidos como condicionalidades, 

quais sejam: 
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Condicionalidades PBF 

 

Crianças menores de 7 anos devem ser vacinadas e ter acompanhamento de 

peso e altura; 

Gestantes precisam fazer o pré-natal; 

Crianças e adolescentes de 6 a 15 anos devem ter frequência escolar mínima 

de 85% das aulas a cada mês; e 

Adolescentes que recebem o BVJ devem ter frequência escolar mínima de 

75% das aulas a cada mês. 

Fonte:https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/mops/servmapa.php?codigo=412440&sa=1 

Tabela: 10 

 

Perfil beneficiários PBF 

Beneficiários Quantidade 

Beneficiários - 6 a 15 anos - Educação 

Com perfil 72 

Acompanhamento 68 

  
Beneficiários 16 e 17 anos - Educação 

Com perfil 18 

Acompanhamento 14 

  
Beneficiários - Saúde  
Com perfil 183 

Acompanhamento 176 
Fonte: Ministério da Cidadania, Secretaria Nacional de Renda e Cidadania 

Tabela: 11 

 

No município, 72 crianças e adolescentes com perfil para acompanhamento 

das condicionalidades de educação precisavam ter a frequência escolar 

acompanhada no quinto período (out/nov) de 2019. Dessas, foram acompanhadas 68 

crianças e adolescentes, uma cobertura de acompanhamento de 97,81%. O resultado 

nacional é de 93,07% de acompanhamento na educação. 

O município possui, portanto, um acompanhamento da frequência 

escolar muito bom, acima do resultado nacional. No entanto, é fundamental que o 

gestor municipal do PBF se articule com o gestor municipal do PBF na Educação, para 

continuar identificando os beneficiários que estejam sem informação ou com 

informação desatualizada sobre a escola em que estudam (“não localizados”), 

realizando ações de orientação às famílias para que informem nas escolas que suas  

Em relação as condicionalidades da Saúde, 183 beneficiários tinham perfil 

para acompanhamento das condicionalidades de saúde no segundo semestre de 
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2019. Compõem o público para acompanhamento das condicionalidades de saúde as 

crianças menores de 7 anos e mulheres. O município conseguiu 

acompanhar 176 crianças e adolescentes são beneficiários do PBF e para que 

atualizem o Cadastro Único quando houver mudança de escola, ou ainda realizando 

a busca ativa de beneficiários que estejam fora da escola.  

Portanto, o município possui um acompanhamento da agenda de saúde muito 

bom, acima do resultado nacional. No entanto, é fundamental que o gestor municipal 

do PBF conheça e se articule com o coordenador municipal do PBF na Saúde, que é 

o responsável técnico pelo monitoramento desse acompanhamento na Secretaria 

Municipal de Saúde, para continuar alcançando bons resultados. Podem ser 

realizadas ações de orientações às famílias para que informem que são beneficiárias 

do PBF quando forem atendidas na rede de saúde e para que atualizem o Cadastro 

Único quando mudarem de endereço. Também é importante se organizar para 

registrar mensalmente no sistema da saúde as informações sobre as gestantes 

identificadas, pois elas são elegíveis ao Benefício Variável Vinculado à Gestante 

(BVG). As informações de acompanhamento das condicionalidades de saúde servem 

de base para a articulação intersetorial entre educação, assistência social e saúde, 

para que atuem de forma integrada na superação de eventuais vulnerabilidades 

enfrentadas pelas famílias e na identificação de demandas sociais. 

As famílias que descumprem as condicionalidades podem sofrer efeitos 

gradativos, que variam desde uma advertência, passando pelo bloqueio e suspensão 

do benefício podendo chegar ao cancelamento em casos específicos. Esses efeitos 

são considerados sinalizadores de possíveis vulnerabilidades que as famílias estejam 

vivenciando, pois demonstram que elas não estão acessando seus direitos sociais 

básicos à saúde e à educação. Nestes casos, é necessário que o poder público atue 

no sentindo de auxiliar essas famílias a superar a situação de vulnerabilidade e a voltar 

a acessar esses serviços, retornando a cumprir as condicionalidades. Por isso, as 

famílias em descumprimento de condicionalidades, em especial aquelas que estão 

em fase de suspensão, são prioritárias no atendimento/acompanhamento pela 

assistência social no município. 

O Cadastro Único é a base de dados do Governo Federal onde estão 

registradas as informações socioeconômicas das famílias de baixa renda domiciliadas 

no território brasileiro, que são aquelas que possuem renda mensal de até ½ salário-

mínimo por pessoa. 
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 O governo federal utiliza os dados do Cadastro Único para conceder benefícios 

e serviços de programas sociais, como: Tarifa Social de Energia Elétrica, Benefício de 

Prestação Continuada (BPC), Programa Bolsa Família, entre outros. Os dados do 

Cadastro Único também podem ser utilizados para o mapeamento das 

vulnerabilidades locais, o planejamento das ações e a seleção de beneficiários dos 

programas sociais geridos pelo município. 

   O Programa Bolsa Família foi substituído pelo Programa Auxilio Brasil, em 

julho de 2022, haviam 374 pessoas beneficiarias, oriundas de 120 famílias com 

benefício médio mensal de R$402,90.  

 

Demonstrativo Físico/Financeiro do Auxílio Brasil 

 
Fonte: Ministério da Cidadania, SENARC, Demonstrativo Físico/Financeiro do Auxílio Brasil. 

Gráfico: 11 

  O Auxilio Brasil incluiu previsão de recursos transferidos para famílias que não 

estão em situação de suspensão, caracterizando como compensatório transitório. O 

Benefício Extraordinário foi incorporado ao Programa Auxílio Brasil pela lei nº 14.342, 

de 18 de maio de 2022, passando a ser permanente e a fazer parte da cesta de 

benefícios do PAB a partir de julho de 2022. 

  O Índice de Gestão Descentralizada (IGD) para os municípios (IGD-M) mede 

mensalmente as Taxas de Atualização Cadastral e de Acompanhamento das 

Condicionalidades de Educação e Saúde. Com base neste índice, que varia de 0 

(zero) a 1 (um), o IGD-M de Manfrinópolis – PR era de 0,84%, em outubro de 2021. 

Os repasses financeiros que o Ministério da Cidadania realiza aos municípios para 
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ajudar na gestão do Cadastro Único e do Bolsa Família neste mesmo período foi de 

R$ 1.430,00, a soma das parcelas de 2021 foi de R$14.300,00. 

Os repasses desses recursos são realizados pelo Fundo Nacional de 

Assistência Social (FNAS) para o Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) do 

seu município.  

Perfil de acompanhamento do CAD UNICO 

Acompanhament

o da Atualização 

Cadastral 

Acompanha

mento das 

condicionali

dades de 

Educação 

Acompanhamento 

das 

condicionalidades 

de Saúde 

Fator de Operação 

Nacion

al 

Municípi

o 
Nacional 

Municí 

pio 

Nacio 

nal 

Munic

ípio 

Nacio

nal 
Município 

83,29 81,38 93,06 97,81 79,70 85,15 84,83 86,43 

Fonte: https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/mops/serv-mapa.php?codigo=412440&sa=1 

Tabela: 12 

 

Como pode-se observar o município tem um bom acompanhamento, contudo 

a atualização cadastral ainda é muito insuficiente, considerando a comparação 

nacional. 

Dos Benefícios Socioassistenciais, em setembro de 2021, o percentual de 

beneficiários do BPC inscritos no cadastro único em setembro de 2021 era de 107%, 

ou seja, beneficiários do BPC inscritos no cadastro único de um total de 27 

beneficiários pela fonte pagadora.  Desses beneficiários 17 são pessoas com 

deficiência e 10 idosos beneficiários.  O município tem apenas 01 beneficiários da 

Renda Mensal Vitalícia no município. 

 

Perfil Beneficiários BPC 

Beneficiários Repassado  

   em 

Junho/2022 

Repassado  

em 2022* 

Repassado  

em 2021 

Pessoas com Deficiência      17 R$ 20.604,00 R$ 127.260,00 R$ 247.502,84 

Idosos                                     10 R$ 12.120,00 R$ 79.992,97 R$ 167.202,70 

Total                                        27 R$ 32.724,00 R$ 207.252,97 R$ 414.705,54 

Fonte: Referente aos meses de jan/2022, fev/2022, mar/2022, abr/2022, mai/2022 e jun/2022. 

Tabela: 13 

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/mops/serv-mapa.php?codigo=412440&sa=1
https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/mops/serv-mapa.php?codigo=412440&sa=1
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Em relação as pessoas elegíveis para receber auxílio emergencial para 

enfrentamento das vulnerabilidades decorrentes do COVID 19 no município, num 

valor total havia 866 pessoas elegíveis, sendo 160 oriundas do Programa Bolsa 

Família, 229 do Cadastro Único, 476 pessoas do aplicativo da Caixa Econômica 

Federal sendo que apena uma foi elegível por decisão judicial. 

   Os valores repassados foram num total de R$3,5 milhões, R$639,2 mil das 

famílias beneficiarias do Programa Bolsa Família, R$913,8 mil oriundas do Cadastro 

Único, R$1,9 milhão pelo aplicativo da Caixa Econômica Federal e R$7,2 mil a ser 

repassado aos elegíveis por Decisão Judicial. 

  O quadro abaixo apresenta o número e valor recebido por pessoas elegíveis 

ao recebimento do Auxílio Emergencial em cada parcela. A soma do total de pessoas 

elegíveis em cada parcela difere do total geral de pessoas pois no público Bolsa 

Família existem registros de ingressos no auxilio posteriores a primeira parcela 

(abril/2020). 

Auxilio emergencial – primeira etapa 

Parcela Pessoas elegíveis Valor total 

P1 869 R$ 555.000,00 

P2 868 R$ 554.400,00 

P3 838 R$ 535.200,00 

P4 827 R$ 528.600,00 

P5 806 R$ 516.000,00 

Fonte: https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/mops/serv-mapa.php?codigo=412440&sa=1 

Tabela: 14 

Notadamente com a permanência da pandemia do isolamento da população, 

houve uma extensão do auxilio em cada competência, como pode-se observar na 

tabela seguinte há um decréscimo expressivo na primeira parcela em setembro 

crescendo sensivelmente ate a parcela de dezembro de 2020. 

 

Auxilio emergencial – segunda etapa 

Competência Pessoas 
elegíveis 

Valor Total 

set/20 529 R$ 157.647,00 

out/20 626 R$ 187.647,00 

nov/20 718 R$ 216.713,00 

dez/20 713 R$ 215.513,00 
Fonte:  https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/mops/serv-mapa.php?codigo=412440&sa=1 

Tabela: 15  

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/mops/serv-mapa.php?codigo=412440&sa=1
https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/mops/serv-mapa.php?codigo=412440&sa=1
https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/mops/serv-mapa.php?codigo=412440&sa=1
https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/mops/serv-mapa.php?codigo=412440&sa=1
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  Dos equipamentos da rede socioassistencial do SUAS, o município conta com 

um CRAS – Centro de Referência de Assistência Social, que recebe co financiamento 

do Governo Federal. Para as Unidades de Acolhimento o Ministério da Cidadania 

efetua mensalmente o co financiamento de vagas em unidades do tipo Casa Lar, 

Abrigo Institucional e Programa Família Acolhedora. 

  Em relação ao IGD/SUAS, O ID CRAS médio nacional é de 0,83, e o IGD-

municipal é de 0,86, ou seja o município tem uma excelente gestão, estando acima 

da média nacional. 

 

4.5 Do órgão gestor e a operacionalização da política de Assistência Social 

 

`  A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de 

Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através 

de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir 

o atendimento às necessidades básicas, essa é a redação da Constituição Federal e 

da LOAS – Lei Orgânica de Assistência Social.  

 Para a efetivação desses direitos socioassistenciais, um conjunto de 

programas, projetos, serviços e benefícios socioassistenciais foram instituídos a fim 

de dar cobertura socioassistencial aos usuários do SUAS. 

 A Política de Assistência Social do Município de Manfrinópolis– PR, de acordo 

com as orientações técnicas e a legislação vigente, tem por objetivos:   

I – A proteção social, que visa à garantia da vida, à redução de danos e à 

prevenção da incidência de riscos, especialmente:  

a) A proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;   

b) O amparo às crianças e aos adolescentes carentes;   

c) A promoção da integração ao mercado de trabalho;   

d) A habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de 

sua integração à vida comunitária.   

II – A vigilância socioassistencial, que visa a analisar territorialmente a 

capacidade protetiva das famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, de 

ameaças, de vitimizações e danos;   

III – A defesa de direitos, que visa a garantir o pleno acesso aos direitos no 

conjunto das provisões socioassistenciais;  
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IV – Participação da população, por meio de organizações representativas, na 

formulação das políticas e no controle de ações em todos os níveis;  

V – Primazia da responsabilidade do ente político na condução da Política de 

Assistência Social em cada esfera de governo;  

VI – Centralidade na família para concepção e implementação dos benefícios, 

serviços, programas e projetos, tendo como base o território.  

Parágrafo único.  Para o enfrentamento da pobreza, a assistência social realiza 

ações de forma integrada às políticas setoriais visando universalizar a proteção social 

e atender às contingências sociais 

  Para o atendimento desses objetivos e necessidades dos usuários o SUAS 

prevê uma estrutura para a Gestão e operacionalização dos serviços 

socioassistenciais. 

  A gestão das ações na área de assistência social é organizada sob a forma de 

sistema descentralizado e participativo, denominado Sistema Único de Assistência 

Social –SUAS, conforme estabelece a Lei Federal nº 8.742, de 7 de dezembro de 

1993, cujas normas gerais e coordenação são de competência da União.   

 O Município de Manfrinópolis-PR, atuará de forma articulada com as esferas 

federal e estadual, observadas as normas gerais do SUAS, cabendo-lhe coordenar e 

executar os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais em seu 

âmbito. Caberá ao órgão gestor da política de assistência social do Município de 

Manfrinopolis - PR, Secretaria Municipal de Assistência Social. 

O Sistema Único de Assistência Social no âmbito do Município de Manfrinópolis 

– PR, organiza-se pela Proteção Social Básica que oferece um conjunto de serviços, 

programas, projetos e benefícios da assistência social que visa a prevenir situações 

de vulnerabilidade e risco social, por meio de aquisições e do desenvolvimento de 

potencialidades e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, em relação 

a Proteção Social Especial os serviços serão oferecidos no departamento de 

Assistência Social através de um conjunto de serviços, programas e projetos que tem 

por objetivo contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a 

defesa de direito, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de 

famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de violação de direitos. 

 De acordo com as normativas legais o município de Manfrinópolis– PR, é de 

pequeno porte I, portanto sua estrutura não comporta a implantação do CREAS – 

Centro de Referência Especializada de Assistência Social. São serviços essenciais, 
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contudo operacionalizados pelo órgão gestor, no caso de Manfrinópolis – PR, pela 

Secretaria de Assistência Social. 

 Nesse contexto esta Secretaria é responsável pela Gestão do Suas que se 

ocupara pelo aprimoramento da gestão da Política de Assistência Social, planejando, 

articulando, monitorando e avaliando as ações propostas, assessorando 

tecnicamente as ações propostas pelos municípios, tendo como eixo de trabalho: 

➢ Vigilância Socioassistencial: Apoio técnico aos municípios, visando subsidiar 

com informações, ampliar conhecimento e auxiliar no planejamento e execução 

das ações no âmbito da Gestão do Suas. (NOB art. 88).  

➢ Gestão do Trabalho: Planejamento, organização e execução das ações 

relativas à valorização do trabalho e estruturação do processo de trabalho 

institucional (NOB art. 109).  

➢ Regulação do SUAS: Regula e padroniza os serviços da Assistência Social. 

4.6 CRAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social 

 O CRAS é a unidade pública municipal, de base territorial, localizada em áreas 

com maiores índices de vulnerabilidade e risco social, destinada à articulação e 

execução de serviços, programas e projetos socioassistenciais de proteção social 

básica às famílias no seu território de abrangência.   

 A proteção social básica compõe-se precipuamente dos seguintes serviços 

socioassistenciais, nos termos da Tipificação Nacional dos Serviços 

Socioassistenciais, sem prejuízo de outros que vierem a ser instituídos:  

I – Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF;  

II – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV;  

III – Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com 

Deficiência e Idosas;  

§1º O PAIF deve ser ofertado exclusivamente no Centro de Referência de 

Assistência Social – CRAS.  

 A proteção social especial ofertará precipuamente os seguintes serviços 

socioassistenciais, nos termos da Tipificação Nacional dos Serviços 

Socioassistenciais, sem prejuízo de outros que vierem a ser instituídos:  

I – Proteção social especial de média complexidade:  
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a) Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida 

Socioeducativa de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à 

Comunidade;  

b) Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas 

e suas Famílias;  

II – Proteção social especial de alta complexidade:  

a) Serviço de Acolhimento Institucional;  

d) Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de 

Emergências. 

 Considera-se rede socioassistencial o conjunto integrado da oferta de 

serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social mediante a 

articulação entre todas as unidades do SUAS. 

 Quanto aos equipamentos da rede socioassistencial do SUAS, o município 

conta com um CRAS – Centro de Referência de Assistência Social, que atende a 

Proteção Social Básica e a Proteção Especial de Média e Alta Complexidade. 

 

Das atividades realizadas no ano de 2022, foram realizadas as seguintes 

atividades mensalmente. 

ATIVIDADES ANO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 

✓ Acolhida em grupo realizada por profissional de nível superior. 

✓ Acolhida particularizada realizada por técnico de nível superior. 

✓ Acolhimento particularizado de famílias ou indivíduos. 

✓ Grupos e oficinas com famílias. 

✓ Palestras. 

✓ Campanhas e eventos comunitários. 

✓ Visitas domiciliares. 

✓ Busca ativa de famílias para inserção ou adesão ao acompanhamento 

familiar. 

✓ Encaminhamento de famílias ou indivíduos para a rede de serviços 

socioassistenciais. 

✓ Encaminhamento de famílias ou indivíduos para outras políticas públicas. 

✓ Encaminhamento para inserção/atualização de famílias no cadastro único. 

✓ Acompanhamento dos encaminhamentos realizados. 
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✓ Acompanhamento de famílias. 

✓ Atendimento e acompanhamento de famílias em descumprimento de 

condicionalidades do PAB. 

✓ Registro dos atendimentos/família atendidas em prontuário com sistema 

próprio. 

✓ Registro dos acompanhamentos familiar em prontuário ou registro das 

famílias acompanhadas. 

✓ Registro do atendimento e do acompanhamento das famílias beneficiarias 

do Auxilio Brasil no sistema de condicionalidades (Sicon). 

✓ Apoio para obtenção de Documentação pessoal. 

✓ Orientação e emissão de carteira de idoso. 

✓ Orientação e apoio a famílias com crianças e adolescentes BPC – Escola. 

✓ Oferta de Benefícios eventuais 

✓ Escuta qualificada/especializada diante da identificação de relato livre, 

sinais de suspeita de situações de violências envolvendo crianças e 

adolescentes e suas famílias. 

✓ Família acolhedora 

✓ Programa nossa Gente Paraná 

✓ Acompanhamento de informações, com a rede de proteção por meio de 

relatórios, conforme previsto nas orientações técnicas. 

Fonte: Secretaria de Assistência Social de Manfrinopolis - PR 

Tabela: 16 

 

Como município de pequeno porte I, poderá atender até 2.500 famílias 

referenciadas, o CRAS conta com Programa de Atendimento Integral à Família - PAIF 

atende em média 162 famílias mês, com 201 visitas domiciliares no ano de 2021 e 

165 em 2022. Das ações coletivas, foram realizadas: 

 

Atividades realizadas pelo SUAS – 2021/2022 

Atividade Usuários 

atendidos 

Grupos de mulheres atendimento quinzenal 06 

Grupos do programa de aquisição de alimentos – cesta de 

alimentos mensais 

35 

Das demandas espontâneas que são atendidas em média 

pessoas no mês no CRAS   

10 
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serviços de média complexidade foram atendidos  

medida socio educativa 

01 

serviços de média complexidade foram atendidos 

Acolhimento 

02 

Idosos em situação de acolhimento, utilizando o limite das 

vagas pactuadas com a ILPI.  

02 

atendimentos de média complexidade do MP e Judiciário a   com 

acompanhamento 

10 

Atendimento de vítimas de maria da penha encaminhados pelo 

judiciário 

20 

Encaminhamento de vitimas d maria da penha encaminhados 

para o Judiciário 

02 

Fonte: Coordenação CRAS média ano 2022 

Tabela: 17 

 

Atendimentos CRAS – Manfrinópolis - PR 

MODALIDADE DE ATENDIMENTO QUANTIDADE 

Atendimentos presenciais 212 média mês 

Atendimentos telefônicos 150 média mês 

Atendimentos sobreaviso   15 média mês 

Visitas e acompanhamento familiar 201 média mês 

Encaminhamentos 200 média mês 

Requisições   15 média mês 

Traslados e acompanhamentos   20 média mês 

Fonte: Coordenação do CRAS mês de ano/2022 

Tabela: 18 

  

Dos atendimentos realizados na média e alta complexidade pela equipe do 

CRAS temos no quadro abaixo os dados quantitativos, os quais justificam o 

ajustamento no número de profissionais da gestão para ampliar o atendimento de 

média e alta complexidade e da gestão. 

 

Atendimento média e alta complexidade 

Modalidade de atendimento Quantidade 

Visitas domiciliares e institucionais 06 mensal 

Atendimentos realizados no CRAS de média e alta complexidade 80 mensal 

Visitas domiciliares 27 mensal 

Fonte: Coordenação do CRAS 

Tabela: 19 
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  No que diz respeito a Rede de Proteção a gestão preocupou-se com o trabalho 

interdisciplinar e com a interação com os grupos organizados no município, dessa 

forma as reuniões acontecem mensalmente, com reuniões extraordinárias sempre 

que necessário.  

 Ainda a gestão teve assessoria técnica para a implantação do Programa 

Família Acolhedora, bem como para as demandas pontuais que foram emergindo.  

Quanto aos conselhos municipais do Idoso, da Criança e do Adolescente, 

Conselho Municipal de Assistência Social e do Conselho Municipal da Pessoa com 

deficiência, estes têm assessoria técnica da gestão bem como qualificação continuada 

para os conselhos e a equipe técnica. 

Os Benefícios Eventuais previsto na LOAS, estão devidamente 

regulamentados, e disponibilizados de acordo com a demanda no município, a tabela 

abaixo apresenta o demonstrativo do ano de 2022. 

 

BENEFICIOS EVENTUAIS 

Descrição do Benefício 

Eventual 

Forma de Concessão Média/ano 

Auxilio funeral               (   ) Pecúnia    ( x  )Bens materiais 10 ano 

Auxílio natalidade          (   ) Pecúnia    (  x )Bens materiais 8 ano 

Calamidade Pública (   ) Pecúnia    (  x )Bens materiais 

Obs: Famílias /estiagem 

25 famílias 

Vulnerabilidade temporária  (   ) Pecúnia    (  x )Bens materiais 

Alimentos (Cestas básicas)  

33 mensais 

210 ano de 2022 

Fonte: Secretaria de Assistência Social de Manfrinopolis – PR - 2022 

Tabela: 20 

 

Os Serviços, os equipamentos públicos e os benefícios estão devidamente 

regulamentados conforme a NOB/SUAS, no entanto ainda há necessidade de 

reordenamento quanto ao número de profissionais que prestam serviços 

socioassistenciais. Essa é ainda uma meta a ser alcançada a curto prazo, a fim de 

melhorar a qualidade e cobertura dos serviços para os usuários. 
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5. COBERTURA DA REDE PRESTADORA DE SERVIÇOS  

 

A cobertura da rede socioassistencial de Manfrinopolis - PR, está constituída 

por unidades de serviços governamentais, com a execução dos serviços, programas 

e projetos nas proteções sociais básica e de proteção especial de média e alta 

complexidade, realizando ações de atendimento, assessoramento, defesa e garantia 

de direitos. A rede de atendimento não governamental conta com a APAE, a qual 

possui convenio com o município de Salgado Filho e Pinhal de São Bento – Quanto 

as instituição de longa permanência para atendimento aos idosos, o município 

pactuado parcerias para acolhimento de idosos com o Município de Iporã do Oeste- 

SC.  Quanto ao acolhimento de crianças e adolescente em situação de Risco pessoal 

e social é conveniado com o município de Barracão. 

 

5.1 Rede Socioassistencial Governamental 

Equipamento – Proteção Social Básica Nº de Famílias 

Referenciadas 

Centro de Referência de Assistência Social-CRAS 497 

Equipamento – Proteção Social Especial de Média 

Complexidade 

Nº de Famílias Atendidas 

e/ou Acompanhadas 

 40 Famílias 

Equipamento – Proteção Social Especial de Alta 

Complexidade 

 

Nº de Famílias Atendidas 

e/ou 

Acompanhadas 

 10 Famílias 

Fonte: Secretaria Municipal de Assistência Social em jul./2022 

Tabela:21 

 

5.2 Rede Socioassistencial não governamental 

Nome da 

entidade 

Forma de 

inscrição no 

CMAS 

Nível de 

proteção 

Descrição das principais 

ações 

Associação 

de Pais e 

Amigos dos 

Excepcionai

Enti 

dade 

(X) 

( x ) Serviço 

( x  ) 

Programa 

(  ) Projeto 

(  ) Básica 

(  ) Especial: 

( x ) Média 

Complexidade 

- Serviço Socioassistencial 

de Apoio as Famílias;  

- Serviço de 

encaminhamento do 
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s – APAE, 

convenio 

com 

município 

de 

Barracao-

PR 

(   ) 

Benefício 

( ) Alta 

Complexidade 

Benefício Assistencial BPC; 

- Serviço de 

encaminhamento para 

Benefício de Pensão 

Especial;  

- Serviço de Habilitação e 

Reabilitação; 

- Serviço de 

Atendimento/Acompanhamen

to Domiciliar; 

- Serviço de Atendimento 

Educacional Especializado 

(SAEDE);  

- Serviço de Defesa e 

Garantia de Direitos. 

Entidade 

(X) 

( x ) Serviço 

(   ) Programa 

(  ) Projeto 

(   ) Benefício 

( x ) Básica 

 

- Serviço Socioassistencial 
de Apoio as Famílias;  
- Serviço de 
Assessoramento, 
Atendimento e 
Acompanhamento Domiciliar; 
- Serviço de Atendimento 
Educacional Especializado 
para mercado de trabalho; 
- Serviço de Defesa e 
Garantia de Direitos. 

 Entid

ade 

(  x ) 

Serviço 

(   ) 

Programa 

(  ) Projeto 

(   ) 

Benefício 

( x ) Especial 

de Alta 

Complexidade 

 

- Serviço Socioassistencial 

de acolhimento a pessoas 

idosas;  

- Serviço de Defesa e 

Garantia de Direitos. 

 

Dados da Secretaria M. de Assistência Social 

Tabela: 22 
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6. DIRETRIZES 

 

A LOAS de 07/12/1993, no Cap. I, define a Assistência Social como direito do 

cidadão e dever do Estado, é política de seguridade social não contributiva, que prevê 

os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa 

pública e da sociedade para garantir o atendimento às necessidades básicas. Essa lei 

regulamenta a Assistência Social como uma política pública que significa um avanço 

para superação das desigualdades sociais, direito de cidadania, responsabilidade e 

primazia do Estado. Aponta os princípios da universalização e da descentralização da 

Assistência Social e da participação popular na construção das políticas e no controle 

social. 

 O presente Plano Municipal de Assistência Social foi construído de forma 

coerente e compatibilizado com as diretrizes estabelecidas nas normativas federais 

que regem a Política de Assistência Social e o SUAS. São estas diretrizes que vão 

nortear os caminhos que a Assistência Social vai seguir para os próximos quatro anos 

na consolidação do SUAS. 
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7. OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS 

 

7.1 Objetivo Geral  

Consolidar o Sistema Único de Assistência Social a partir da implementação da 

Política Municipal de Assistência Social como política pública garantidora de direitos 

no município, por meio da oferta qualificada de serviços, programas, projetos e 

benefícios, possibilitando o acesso aos direitos socioassistenciais e a redução das 

desigualdades sociais.  

 

7.2 Objetivos específicos 

 

7.2.1 Objetivos da Gestão 

- Garantir o acesso aos direitos socioassistenciais através da rede pública e privada a 

fim de garantir o pleno acesso aos direitos em conjunto das provisões 

socioassistenciais para o enfrentamento das desigualdades e respeitando as 

diversidades culturais, étnicas, religiosas, socioeconômicas, politicas e territoriais; 

- Fortalecer o princípio da intersetorialidade no âmbito da gestão municipal do SUAS; 

- Garantir o desenvolvimento do trabalho em rede contribuindo para o exercício da 

cidadania de todos os usuários; 

- Assegurar capacitação continuada e permanente para todos os atores envolvidos 

direta e indiretamente com a Política de Assistência Social; 

- Garantir infraestrutura adequada para oferta dos programas e serviços, conforme 

previsto na NOB/SUAS; 

- Estruturar a equipe de profissionais para oferta dos serviços socioassistenciais em 

conformidade NOB/RH-SUAS e de acordo com os níveis de proteção social, a fim de 

ampliar a equipe de profissionais com objetivo de separar o serviço de Proteção 

Básica e Proteção Social Especial; 

- Garantir a co participação no financiamento do Programa Família Acolhedora por 

parte do Estado; 

- Garantir a oferta dos serviços de Proteção Social Especial de Média e Alta 

complexidade no município, conforme NOB/SUAS; 

- Garantir as bases de financiamento da Política Municipal de Assistência Social nas 

três esferas de governo; 

- Aprimorar a rede pública e privada com vinculo no SUAS, de serviços, programas, 

projetos e benefícios de assistência social promovendo a intersetorialidade, 
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integração e articulação da rede socioassistencial com as demais políticas e órgãos 

setoriais; 

- Fortalecer a gestão do Cad Único; 

- Implantar o Sistema de Vigilância Socioassistencial; 

- Organizar o processo de monitoramento e avaliação do SUAS; 

 

7.2.2 Objetivos da Proteção Social Básica 

- Fortalecer os serviços, programas e projetos existentes priorizando a centralidade 

na família;  

- Promover o acesso a benefícios, programas e serviços socioassistenciais, 

contribuindo para a inserção das famílias na rede de proteção social de assistência 

social; 

- Estimular o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, prevenindo 

situações de risco através de ações direcionadas às famílias, crianças e adolescentes, 

pessoas idosas e com deficiência; 

- Organizar e fortalecer a parceria com a rede de atendimento Socioassistencial com 

vistas à totalidade do acompanhamento das famílias em situação de risco e 

vulnerabilidade social; 

- Fortalecer o fluxo de encaminhamento dos usuários atendidos pela PSB para a PSE 

e pela rede de atendimento com referência e contra referência; 

- Fortalecer o acompanhamento das condicionalidades do Programa Auxilio Brasil; 

- Possibilitar e incentivar o acesso do público prioritário da Assistência Social ao 

mundo do trabalho; 

- Fortalecer a profissionalização de jovens com vistas à inserção no mercado de 

trabalho; 

- Assegurar a inserção das famílias com membros beneficiários do BPC no Cad Único; 

- Aperfeiçoar o serviço de PSB no domicílio para pessoas com deficiência e idosas;  

- Garantir o desenvolvimento de ações preventivas junto ao público prioritário da 

Assistência Social; 

 

7.2.3 Objetivos da Proteção Social Especial de Média Complexidade 

- Assegurar equipe técnica de referência para o atendimento da PSE de Média e Alta 

Complexidade, conforme NOB/RH; 
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- Articular a rede de serviços visando o atendimento integral de famílias com direitos 

violados e o acesso aos direitos sociais; 

- Desenvolver ações com caráter interdisciplinar de prevenção, fiscalização e 

monitoramento em situações de violações de direitos de crianças e adolescentes 

como trabalho infantil, abuso sexual, exploração sexual; 

- Reordenar o Serviço Municipal de Atendimento Socioeducativo para adolescentes 

em cumprimento de Medidas de PSC e LA, com equipe técnica especializada; 

- Fortalecer o do Sistema de Garantia de Direitos no município visando a proteção 

integral de crianças e adolescentes; 

- Aperfeiçoar o trabalho em rede com as demais políticas públicas setoriais, 

especialmente com o Poder Judiciário através do Sistema de Garantia de Direitos, 

objetivando atender adequadamente ao usuário dos serviços; 

- Instituir o serviço de escuta especializada e a rede de proteção de vitimas de 

violência, ampliando para tanto o quadro de profissionais para escuta e a comissão 

de enfrentamento de violência infanto juvenil; 

 

7.2.4 Objetivos da Proteção Social Especial de Alta Complexidade 

- Primar pela reinserção familiar dos usuários atendidos na Proteção Social Especial 

de Alta Complexidade; 

- Garantir a proteção integral de crianças e adolescentes em medida protetiva, através 

da oferta de serviços de acompanhamento e acolhimento familiar; 

- Estruturar o serviço de proteção social especial de Alta Complexidade para pessoas 

idosas, pessoas com deficiência, mulheres, crianças e adolescentes a fim de garantir 

seus direitos; 

- Fortalecer o Programa Família Acolhedora, a fim de garantir os direitos da criança 

e adolescente em situação de acolhimento; 

 

7.2.5 Controle Social  

- Fortalecer o exercício do Controle Social por conselheiros municipais, técnicos, 

gestores e operadores da Política de Assistência Social; 

- Garantir a atuação qualificada dos Conselhos Municipais de Direitos sob a 

responsabilidade da Política Municipal de Assistência Social; 

- Garantir o monitoramento e a avaliação do Sistema Único de Assistência Social a 

fim de levantar indicadores sobre os índices de vulnerabilidades do município; 

- Prezar pela publicização das ações desenvolvidas no âmbito do controle social; 
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- Fomentar a participação da sociedade civil nas discussões e decisões da Política de 

Assistência Social; 
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8. AÇÕES, METAS E EXECUÇÃO TEMPORAL 

 

8.1      Gestão: 

Objetivos Ações Metas Execução 
Temporal 

2 
0 
2 
2 

2 
0 
2 
3 

2 
0 
2 
4 

2
0
2
5 

Assegurar a efetiva 

implementação do SUAS; 

- Identificar a real demanda de atendimento para 

execução dos programas, serviços, projetos e 

benefícios; 

 

 

- Instituir as equipes de referência para 

atendimento da demanda; 

 
- Estruturar e qualificar as condições de trabalho, 

investindo na valorização e educação 

permanente dos profissionais, de acordo com a 

Política Nacional de Educação Permanente do 

SUAS; 

 

- Aplicar na gestão municipal do SUAS, os 

princípios, diretrizes e orientações do Plano de 

Cargos e Salários, de acordo com a NOB/RH; 

- Ajustar em 50% as questões 

relacionadas aos recursos humanos 

da Política de Assistência Social, 

conforme normativas do SUAS; 

 

- Capacitar continuamente os 

trabalhadores do SUAS; 

 

 

- Implementar o SUAS na sua 

totalidade; 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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Garantir o acesso aos 

direitos sócios 

assistenciais para o 

enfrentamento das 

desigualdades;  

- Tornar público e ao alcance de todos os 

serviços socioassistenciais oferecidos e a forma 

de acesso utilizando os meios de comunicação 

local disponíveis;  

 

- Ampliar os serviços com as comunidades da 

zona rural. 

 

- Realizar reuniões e/ou palestras nas escolas, 

fornecendo material de apoio sobre os serviços, 

orientando sobre a forma de acesso; 

 

- Realizar Fórum Municipal Anual com os 

usuários do SUAS para tornar públicas as ações 

realizadas; 

 

- Realizar Encontro Anual com equipe do SUAS, 

para planejamento das ações a serem 

desenvolvidas no ano corrente; 

- Atingir 100% dos munícipes e 

trabalhadores do SUAS, com 

informações sobre a política de 

assistência social; 

 
 

 
 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalecer o princípio da 

intersetorialidade no 

âmbito da gestão 

municipal do SUAS; 

- Elaborar protocolos de definição de fluxos de 

acompanhamento da rede socioassistencial; 

 

- Firmar parceria com o Sistema de Justiça e de 

Garantia de Direitos, Educação, Saúde, Emprego 

e Previdência Social para assegurar os direitos 

dos usuários em todos os níveis de proteção; 

 

- Atingir 100% dos profissionais de 

todas as políticas públicas; 

 

- Melhorar a organização e 

planejamento das ações das políticas 

públicas; 

 

 

X 

 

 

 

X 
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- Garantir a eficiência, efetividade e a eficácia da 

oferta dos serviços por todas as políticas setoriais; 

 

- Assegurar a cobertura de atendimento através 

de todas as políticas setoriais a toda a demanda; 

- Normatizar e regulamentar a 

atuação por tipo de serviço, no que se 

refere à relação com o Sistema de 

Justiça; 

 

- Atingir 100% da demanda de 

atendimento; 

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

X 

 

Dar continuidade ao 

desenvolvimento do 

trabalho em rede 

contribuindo para o 

exercício da cidadania de 

todos os usuários; 

- Realizar capacitação continuada para todos os 

trabalhadores da política pública da assistência 

social envolvidos direta ou indiretamente; 

 

- Definir fluxos de atendimento de referência e 

contra referência utilizando instrumental próprio; 

 

 

- Estabelecer reuniões e encontros periódicos 

com a rede de atendimento;  

 - Assegurar a compreensão de todos 

os envolvidos sobre a política de 

assistência social; 

 

- Otimizar o acompanhamento de 

80% dos usuários por todas as 

políticas públicas;  

 

- Normatizar a atuação profissional 

por tipo de serviço socioassistencial, 

seguindo os princípios éticos; 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

Assegurar capacitação 

continuada e permanente 

para todos os atores 

envolvidos direta e 

indiretamente com a 

Política de Assistência 

Social; 

- Capacitar continuamente os profissionais para a 

oferta de serviços; 

 

- Capacitar a rede de atendimento para a 

qualidade da oferta dos serviços; 

 

- Atingir 100% de profissionais 

capacitados anualmente; 

 

X X X X 
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- Implantar um Sistema de capacitação 

continuada para todos os trabalhadores do SUAS 

de Manfrinópolis; 

 

- Ofertar capacitações específicas para entidades 

socioassistenciais sobre a política de assistência 

social; 

Garantir infraestrutura 

adequada para oferta dos 

programas, benefícios e 

serviços, conforme 

previsto na NOB/SUAS; 

- Adquirir espaço físico para a sede do CRAS; 

 

- Fortalecer a participação dos usuários nos 

serviços e no planejamento destes; 

 

- Melhorar a estrutura de atendimento; 

- Ter CRAS com sede própria; 

 

- Oferecer espaço físico adequado e 

com acessibilidade para o 

atendimento dos usuários; 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

Estruturar a equipe de 

profissionais para oferta 

dos serviços 

socioassistenciais em 

conformidade com a 

NOB/RH-SUAS e de 

acordo com os níveis de 

proteção social; 

- Realizar concurso público para contração de 

equipe para proteção especial;  

- Executar a política de recursos humanos, com a 

efetivação do plano de cargos e salários para os 

servidores públicos que atuam na área da 

Assistência Social. 

- Adequar o quadro de profissionais da gestão 

para oferta dos serviços socioassistenciais de 

acordo com a demanda;  

 

- Criar, através de Lei, cargos para compor a 

Equipe Técnica na Gestão Municipal da 

Assistência Social para o atendimento da 

- Evitar que haja a descontinuidade 

dos serviços; 

 

- Garantir o número de profissionais 

adequados para a oferta dos serviços 

socioassistenciais de acordo com a 

tipificação e a demanda apresentada; 

X 

 

 

X 
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Proteção Social Especial de Média e Alta 

Complexidade; 

 

 

Garantir a oferta dos 

serviços de Proteção 

Social Especial de Média 

e Alta complexidade no 

município, conforme 

NOB/SUAS; 

- Definir equipe técnica (Assistente Social e 

Psicólogo) para atendimento da Proteção Social 

Especial no Órgão Gestor; 

 

- Alcançar 100% dos idosos e 

pessoas com deficiência em 

situações de acolhimento ou vínculos 

fragilizados e crianças e 

adolescentes 

X X X X 

Garantir as bases de 

financiamento da Política 

Municipal de Assistência 

Social nas três esferas 

de governo; 

- Manter percentual orçamentário para a política 

municipal de assistência social em número 

suficiente para o financiamento das ações 

socioassistenciais; 

 

- Pleitear junto ao Estado co financiamento das 

ações socioassistenciais; 

 

- Garantir a execução orçamentária dos recursos 

oriundos da União.  

- Garantir um percentual mínimo de 

5% da receita do município para 

financiamento da Política de 

Assistência Social; 

X X X X 

Fortalecer a gestão do 

Cad Único; 

- Capacitar os operadores do Cad Único 

continuamente; 

 

- Fiscalizar juntamente com o CMAS e as outras 

políticas o cumprimento efetivo das 

condicionalidades do PBF; 

 

- Efetuar atualização cadastral anualmente 

evitando quantidades de famílias inseridas no 

Cadastro sem que seja necessário; 

- Realizar capacitação anual para os 

operadores do Cad Único; 

 

- Manter 100% dos Cadastros 

atualizados; 

 

 

- Proporcionar o acesso ao PAB de 

famílias que não estão inseridas; 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 
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- Orientar as demais políticas quanto a 

importância da realização do Cadastro Único 

bem como sua atualização constante; 

Organizar o processo de 

monitoramento e 

avaliação do SUAS 

juntamente com o CMAS; 

- Alimentar e manter o sistema municipal de 

monitoramento das ações SUAS; 

 

- Alimentar o sistema de monitoramento com as 

informações diárias de atendimento; 

- Definir parâmetros de monitoramento com 

indicadores, prazos e critérios; 

 

- Fortalecer a atuação do CMAS em face do  

monitoramento e avaliação; 

- Avaliar as ações desenvolvidas no território 

constantemente para que o planejamento e 

execução atinjam os resultados satisfatórios; 

Atingir 100% das ações do SUAS  X X X X 

 

8.2 Proteção Social Básica 

 
Objetivos 

 
Ações 

 
Metas 

Execução 
Temporal 

2 
0 
2 
2 

2 
0 
2 
3 

2 
0 
2 
4 

2 
0 
2 
5 

Fortalecer os serviços, 

programas e projetos 

- Manter o atendimento as famílias com membros 

beneficiários do PAB, através do serviço PAIF; 

 

- Atingir 100% de acompanhamento 

das famílias beneficiárias do PBF; 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 
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existentes priorizando a 

centralidade na família; 

- Manter as famílias com membros beneficiários 

do BPC, através do serviço PAIF; 

 
- Acompanhar as famílias em situação de 

pobreza extrema através do PAIF;  

 
- Acompanhar e incentivar a função protetiva da 

família, fortalecendo os laços familiares, através 

do serviço PAIF; 

  

 

 

Atingir 100% de acompanhamento 

das famílias com membros 

beneficiários do BPC; 

 

- Atingir 100% das famílias em 

acompanhamento pelo PAIF; 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

   

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

Promover o acesso a 

benefícios, programas e 

serviços 

socioassistenciais, 

contribuindo para a 

inserção das famílias na 

rede de proteção social 

de assistência social; 

- Manter a orientação a população sobre a 

diferença entre o Cad Único e os Programas 

sociais e a importância dele para a participação 

nos programas sociais;  

 

- Realizar atualização das famílias inseridas no 

Cad Único; 

 

- Realizar reuniões sistemáticas e periódicas com 

a rede de proteção social; 

- Reduzir os índices de pobreza e 

vulnerabilidade do município; 

 

 

 

- Inserir os potenciais usuários da 

Política que não se encontram 

assistidos por ela; 

 

- Atender e acompanhar 100% dos 

usuários nos serviços, programas e 

benefícios socioassistenciais; 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

Estimular o 

fortalecimento de 

vínculos familiares e 

comunitários, prevenindo 

situações de risco 

através de ações 

- Estimular a participação dos idosos nos grupos 

de convivência para idosos ofertados pelo CRAS; 

 

- Garantir equipe capacitada para atuar junto ao 

SCFV, bem como os materiais e equipamentos 

necessários e suficientes; 

- Acompanhar 100% do público 

prioritário no SCFV; 

 

 

 

 

X  

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 
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direcionadas às famílias, 

crianças e adolescentes, 

pessoas idosas e com 

deficiência; 

 

- Assegurar a inclusão do público prioritário nos 

programas, serviços e benefícios; 

 
- Estimular a função protetiva das famílias, 

prevenindo situações de risco e vulnerabilidades; 

 

- Mapear as principais áreas de vulnerabilidade 

do município, desenvolvendo ações preventivas 

no território; 

 

 

 

 

-Acompanhamento de 100% das 

famílias referenciadas, priorizando as 

inclusas no PBF e BPC; 

 

 

 

- Atendimento por faixa etária 

considerando o processo 

intergeracional; 

 

 

 
X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

Organizar e fortalecer a 

parceria com a rede de 

atendimento 

Socioassistencial com 

vistas à totalidade do 

acompanhamento das 

famílias em situação de 

risco e vulnerabilidade 

social; 

- Fortalecer o fluxo de atendimento entre a rede 

para o acompanhamento das famílias com 

referência e contra referência; 

 

- Realizar reuniões periódicas objetivando 

fortalecer a rede e sua intervenção; 

- Otimizar as ações de 

acompanhamento da rede de 

atendimento; 

 

- Conhecer a realidade local para o 

estabelecimento de estratégias de 

atendimento e acompanhamento; 

- Padronizar a rede local de 

atendimento; 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

Definir o fluxo de 

encaminhamento dos 

usuários atendidos pela 

PSB para a PSE e pela 

rede de atendimento com 

- Construir um fluxo de atendimento e 

acompanhamento para os usuários atendidos na 

PSB para a PSE visando à sua proteção e a 

prevenção dos indivíduos e suas famílias; 

 

- Implementar e executar o fluxo de atendimento 

- Consolidar o trabalho de proteção e 

prevenção de acordo com os níveis 

de proteção social; 

 
 

X 

 

 

 

X X 
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referência e contra 

referência; 

e acompanhamento construído pela rede de PSB 

e  PSE; 

- Definir os papéis para a execução 

dos serviços de acordo com o nível 

de proteção; 

 

- Separar o atendimento da PSE da 

PSB; 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalecer o 

acompanhamento das 

condicionalidades do 

Programa Auxilio Brasil; 

- Implementar a atuação intersetorial e de gestão 

das condicionalidades com os outros setores 

como saúde e educação; 

 

- Realizar ações conjuntas com a saúde e a 

educação fortalecendo as condicionalidades do 

PAB; 

 

- Periodicamente tornar públicas as informações 

do Programa Auxilio Brasil; 

 

 

- Manter acessível a todos as informações sobre 

o PAB e os beneficiários do mês em vigência; 

 

- Inserir os beneficiários do PAB no 

acompanhamento através do PAIF; 

 

- Estimular a profissionalização dos beneficiários 

do PAB estimulando estratégias de geração de 

emprego e renda; 

- Atingir 100% das famílias 

beneficiárias do PBF, em 

acompanhamento por todas as 

políticas com coberturas de 

condicionalidades; 

 

 

 

- Informar a população usuária sobre 

os critérios de condicionalidades; 

 

 

- Diminuir os índices de pobreza; 

 

 

 

 

 

- Gerar emprego e renda;  

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

  

  

 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 
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- Desenvolver estratégias que visem ao 

desenvolvimento de potencialidades dos usuários 

do PAB para que saiam da condição de 

vulnerabilidade socioeconômica; 

Possibilitar e incentivar o 

acesso do público 

prioritário da Assistência 

Social ao mundo do 

trabalho; 

- Realizar cursos profissionalizantes aos usuários 

para o acesso ao mundo do trabalho; 

- Fornecer às famílias referenciadas no CRAS, 

oficinas de orientação e motivação para inserção 

no mundo do trabalho; 

 

- Fomentar o empreendedorismo entre os 

usuários, instigando o reconhecimento de 

potencialidades; 

 

- Estimular os usuários ao reconhecimento de 

suas potencialidades e investimento nas mesmas 

como forma de encontrar meios de superação da 

condição de vulnerabilidade; 

- Atingir 100% do público prioritário 

em cursos profissionalizantes; 

-Aumentar o índice de famílias 

inseridas no PBF com emprego 

formal; 

 

- Geração de emprego e renda; 

 
 

- Desenvolvimento de 

potencialidades; 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

Proporcionar  a 

profissionalização de 

jovens com vistas à 

inserção no mercado de 

trabalho; 

- Estabelecer parcerias com empresas locais 

para inserção de jovens no mercado de trabalho 

de jovens intuindo intermediar vagas de 

emprego; 

 
- Motivar os jovens pertencentes ao PAB para a 

profissionalização e inserção no mercado de 

trabalho; 

- Aumentar em 50% o número de 

jovens capacitados para o mercado 

de trabalho; 

 

 

- Aumentar em 50% o número de 

empresas parceiras para oferta de 

vagas de emprego formal; 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 
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- Instigar os jovens em cumprimento de Medida 

Socioeducativa à profissionalização; 

 

- Oferecer cursos profissionalizantes para jovens 

do município, que venham ao encontro das 

necessidades de mercado de trabalho local, para 

que os mesmos possam ser absorvidos por este; 

 

- Incentivar à escolarização e permanência na 

escola de jovens, e posterior inserção no 

mercado de trabalho; 

 

 

 

- Diminuir os índices de evasão 

escolar; 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

Dar continuidade ao 

serviço de PSB no 

domicílio para pessoas 

com deficiência e idosas; 

- Incluir as famílias de pessoas com deficiência e 

idosas nos serviços da rede socioassistencial e 

de outras políticas setoriais e de defesa de 

direitos; 

 

- Promover ações de apoio, informação, 

orientação e encaminhamento necessários aos 

familiares e responsáveis pelos cuidados tanto 

da pessoa idosa, quanto das pessoas com 

deficiência; 

- Acompanhar 50% das pessoas com 

deficiência e idosas acamados no 

domicilio;  

 

 

- Acompanhar 100% dos familiares 

de pessoas idosas e pessoas com 

deficiência no domicílio; 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

Garantir o 

desenvolvimento de 

ações preventivas junto 

ao público prioritário da 

Assistência Social;  

- Realizar campanhas de prevenção em parceria 

com as demais secretarias e órgãos competentes 

com vistas à redução dos índices de violência e 

riscos sociais; 

Atingir toda a população em situação 

de risco social e pessoal. 

X X X X 
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Aprimorar a execução do 

Programa Nossa Gente 

Paraná. 

Fortalecer o Comitê Local e Municipal através da 

intersetorialidade; 

 
 

- Efetivar o acompanhamento das famílias 

cadastradas no programa com a pactuação do 

Plano de Ação; 

 

- Realizar o monitoramento e avaliação das 

ações; 

Propiciar a intesetorialidade das 

politicas públicas no enfrentamento e 

erradicação das situações de pobreza 

no município. 

 
 

 

- Promover o protagonismo e a 

emancipação das famílias em 

situação de vulnerabilidade social 

através da oferta e acesso a proteção 

social; 

X 

 

 

 
 

 

X 

X 

 

 

 
 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 
8.3 Proteção Especial Média Complexidade 

 
Objetivos 

 
Ações 

 
Metas 

Execução 
Temporal 

2 
0 
2 
2 

2
0
2
3 

2
0
2
4 

2
0
2
5 

Assegurar 

equipe 

técnica de 

referência 

para o 

atendimento 

da PSE de 

Média e 

- Garantir equipe técnica específica para 

atendimento da PSE no Órgão Gestor da 

Política de Assistência Social; 

- Contratar profissionais (Assistente Social e 

Psicólogo) para oferta dos serviços de PSE;  

- Adequar equipe de 

referência para atendimento 

da PSE; 

 

- Distinguir o atendimento e 

acompanhamento da PSB da 

PSE; 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

X 
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Alta 

Complexida

de, 

conforme 

NOB/RH; 

 
- Capacitar profissionais da PSE para 

acompanhamento das famílias em situação de 

vulnerabilidade e risco social e pessoal;  

    

Articular a rede de 

serviços visando o 

atendimento integral 

de famílias com 

direitos violados e o 

acesso aos direitos 

sociais; 

- Disponibilizar equipe de referência para 

acompanhamento de famílias com violação de direitos;  

 

- Orientar e proteger as famílias e indivíduos através 

de atividades e serviços específicos; 

 

- Identificar e acompanhar situações de violações de 

direitos; 

- Atender 100% das pessoas que 

vivenciam alguma situação de risco 

em equipamento específico;  

 

 

X X X X 

Desenvolver ações 

com caráter 

interdisciplinar de 

prevenção, 

fiscalização e 

monitoramento em 

situações de 

violações de direitos 

de crianças e 

adolescentes como 

trabalho infantil, 

abuso sexual, 

exploração sexual; 

- Identificar e cadastrar no CadÚnico as crianças e 

adolescentes em situação de Trabalho Infantil, com 

acompanhamento sistemático; 

 
- Inserir no SCFV as crianças e adolescentes em 

situação de trabalho infantil (quando houver);  

 

- Realizar acompanhamento das famílias com crianças 

e adolescentes em situação de trabalho infantil; 

 

- Realizar acompanhamento das famílias com crianças 

vítimas de violação de direitos; 

- Atingir 100% de cadastros de 

crianças e adolescente em situação 

de trabalho infantil com 

acompanhamento sistemático; 

 

 
 

 
 

- Empoderar a comunidade local de 

informações e conhecimento sobre a 

rede de atendimento de crianças e 

adolescentes do município; 

X 

 

 

 

 

 

   

 

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

    

 

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

   

 

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

   

 

X 

 

 

 

 

X 
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- Acompanhar sistematicamente as crianças e 

adolescentes vítimas de abuso e exploração sexual 

infantil, através da PSE; 

 
- Realizar ações preventivas juntamente com o 

CMDCA, Conselho Tutelar e toda a rede de 

atendimento da criança e do adolescente, sobre as 

violações de direitos; 

 
- Dar visibilidade aos canais de 

denúncia; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manter o Serviço 

Municipal de 

Atendimento 

Socioeducativo para 

adolescentes em 

cumprimento de 

Medidas de PSC e 

LA, com equipe 

técnica 

especializada; 

- Oferecer, conforme legislação federal (SINASE), o 

serviço de PSE para adolescentes em cumprimento de 

medida socioeducativa de PSC e LA no órgão Gestor; 

 
- Firmar parcerias com outras instituições para a oferta 

do serviço de PSC e LA; 

 

- Realizar capacitação e atividades que estimulem o 

adolescente o ingresso no mercado de trabalho formal; 

 
- Estimular estratégias de fortalecimento e manutenção 

do adolescente em ambiente escolar; 

 
- Garantir equipe técnica capacitada para 

desenvolvimento e acompanhamento de adolescentes 

em cumprimento de PSC e LA; 

- Acompanhar 100% dos 

adolescentes em cumprimento de 

medidas socioeducativas;  

 

 

 

 

 

 

 

- Capacitar os profissionais que 

atuam no atendimento de 

adolescentes em cumprimento de 

medidas socioeducativas;  

 
 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 
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- Aumentar o índice do nível de 

escolaridade dos adolescentes; 

 

 

Implementar o 

Sistema de 

Garantia de Direitos 

no município 

visando a proteção 

integral de crianças 

e adolescentes; 

- Estabelecer parcerias com os demais órgãos que 

compõe a rede de atendimento da criança e do 

adolescente; 

 
- Promover capacitações continuadas para toda a rede 

de atendimento, incluindo Conselho Tutelar e 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente; 

- Atingir 100% dos profissionais que 

compõe a rede de atendimento da 

criança e do adolescente; 

 
 

  

 

- Aperfeiçoar o acompanhamento do 

Sistema de Garantia de Direitos; 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

X 

Organizar o 

trabalho em rede 

com as demais 

políticas públicas 

setoriais, 

especialmente com 

o Poder Judiciário 

através do Sistema 

de Garantia de 

Direitos, objetivando 

atender 

adequadamente ao 

usuário dos 

serviços; 

- Desenvolver o fluxo e protocolos de atendimento e 

acompanhamento juntamente com a rede de proteção 

social; 

 

- Efetivar instrumentos de referência e contra 

referência; 

 
- Realizar reuniões periódicas com a rede para 

planejamento e avaliação de ações; 

- Tornar visíveis e efetivas as ações 

de proteção aos direitos humanos; 

 

- Garantir eficiência e agilidade no 

atendimento do SGDH; 

 

- Levantar dados e indicadores de 

acompanhamento do SGDH;  

X 

 

 

X 

 

X 

X 

 

 

X 

 

X 

X 

 

 

X 

 

X 

X 

 

 

X 

 

X 
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8.4 Proteção Social Especial de Alta Complexidade 

 
Objetivos 

 
Ações 

 
Metas 

Espaço 
Temporal 

2 
0 
2 
2 

2 
0 
2 
3 

2 
0 
2 
4 

2 
0 
2 
5 

Prezar pela 

reinserção familiar 

dos usuários 

atendidos na 

Proteção Social 

Especial de Alta 

Complexidade; 

- Garantir equipe técnica qualificada para 

desenvolvimento do serviço de PSE de Alta 

Complexidade lotada no Órgão Gestor da Assistência 

Social; 

 

- Oferecer qualificação continuada para os 

trabalhadores da PSE de Alta Complexidade; 

 

- Capacitar Famílias Acolhedoras para o exercício 

específico da função; 

 

- Capacitar Conselheiros Tutelares continuamente 

para o exercício efetivo de sua função; 

- Assegurar a convivência familiar e 

comunitária conforme prevê o ECA, 

de 100% da demanda; 

 

 

- Garantir atendimento e 

acompanhamento de qualidade; 

 

X 

 

   

 

X 

X 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

  X 

Garantir a proteção 

integral de crianças e 

adolescentes em 

medida protetiva, 

através da oferta de 

serviços de 

acompanhamento e 

acolhimento familiar; 

- Promover a convivência familiar e comunitária de 

crianças e adolescentes, em situação de acolhimento 

com sua família de origem, proporcionando, 

manutenção e fortalecimento dos vínculos familiares; 

 

- Estabelecer estratégias de fortalecimento da função 

protetiva das famílias, prezando pelo retorno ao 

- Acompanhar 100% da demanda de 

acolhimento de crianças e 

adolescentes; 

 

 

- Acompanhar 100% das famílias 

com crianças e adolescentes em 

situação de acolhimento; 

X 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

X 
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convívio familiar de crianças em situação de 

acolhimento; 

Manter o serviço de 

PSE de Alta 

Complexidade para 

pessoas idosas, 

pessoas com 

deficiência, 

mulheres, crianças e 

adolescentes a fim 

de garantir seus 

direitos; 

- Formalizar convênio/consórcio, quando houver 

necessidade, com instituição de acolhimento para 

idosos sem vínculo familiar, mulheres vítimas de 

violência, e pessoas com deficiência; 

 

- Discutir a criação do serviço de acolhimento familiar 

para pessoas idosas e pessoas com deficiência a fim 

de garantir sua proteção; 

- Atender 100% da necessidade. X X X X 

 

8.5 Controle Social 

Objetivos Ações Metas Execução 
Temporal 

2 
0 
2 
2 

2 
0 
2 
3 

2 
0 
2 
4 

2 
0 
2 
5 

Fortalecer o 

exercício do 

Controle Social por 

conselheiros 

municipais, técnicos, 

gestores e 

operadores da 

Política de 

Assistência Social; 

- Oferecer capacitação continuada aos Conselheiros 

Municipais de Assistência Social, a fim de garantir o 

controle social efetivo; 

 

 

- Possibilitar capacitações para técnicos gestores e 

profissionais da área a fim de compreender a 

importância do exercício do controle social no âmbito 

do SUAS; 

- Exercer o Controle Social em 

conformidade com as normativas, 

através de Conselheiros e 

profissionais qualificados; 

 
- Melhorar o exercício da função dos 

conselheiros do CMAS; 

X 

 

 

 
 

X 

X 

 

 

 
 

X 

X 

 

 

 
 

X 

X 

 

 

 
 

X 
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- Fornecer subsídios teóricos e práticos para aos 

conselheiros para o exercício da sua real função;  

Garantir a atuação 

qualificada do 

Conselho Municipal 

no âmbito da Política 

Municipal de 

Assistência Social; 

 

- Fortalecer a atuação do CMAS como instância de 

Controle Social do Programa Bolsa Família;  

- Fortalecer o CMAS como instância deliberativa, 

fiscalizadora e participativa; 

 
- Fomentar a participação dos usuários nas decisões e 

deliberações da Política de Assistência Social, 

exercendo assim o seu controle social; 

 
- Realizar reuniões em locais diversos, que permitam a 

participação dos usuários; 

- Consolidar a atuação dos profissionais e técnicos da 

Assistência Social com eficiência e eficácia, através de 

qualificação continuada; 

 
- Possibilitar assessoria técnica para qualificação, 

permitindo atuação adequada e eficaz de suas 

competências; 

- Assegurar que o CMAS atue como 

instância de controle social do PBF; 

 
 

- Responsabilizar o CMAS diante da 

sua atuação consciente das suas 

funções e competências; 

 

- Qualificar 100% dos conselheiros 

municipais de assistência social; 

X 

 

 

 

  

X 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

   

X 

X 

 

 

 

  

X 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

   

X 

 

 

 

X 

Garantir o 

monitoramento e a 

avaliação do 

Sistema Único de 

Assistência Social a 

- Definir instrumentos de monitoramento dos serviços 

programas e projetos sociais bem como fazer a 

discussão dos resultados com a equipe de referência; 

- Identificar e melhorar a oferta dos 

serviços socioassistenciais; 

X X X X 
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fim de levantar 

indicadores sobre os 

índices de 

vulnerabilidades do 

município; 

 

 
- Avaliar constantemente os serviços, programas, 

benefícios e projetos a fim de melhorar sua forma de 

execução; 

Prezar pela 

publicização das 

ações desenvolvidas 

no âmbito do 

controle social; 

 

- Oportunizar o acesso à informação a todos os 

usuários e potenciais usuários da assistência social 

acerca dos programas, projetos, serviços e benefícios 

oferecidos; 

- Atingir toda a população com perfil 

de usuário da política de assistência 

social; 

X X X X 

Fomentar a 

participação da 

sociedade civil nas 

discussões e 

decisões da Política 

de Assistência 

Social; 

- Ampliar a participação dos usuários e trabalhadores 

nos Conselhos Municipais de Assistência Social; 

 

   

 

 

 

- Fomentar a participação ativa da sociedade civil 

organizada nas discussões e decisões que envolvem a 

Política de Assistência Social; 

- Garantir na composição do 

Conselho Municipal de Assistência 

Social representação da sociedade 

civil composta por representantes 

de usuários e dos trabalhadores do 

SUAS; 

 

- Atingir 40% da Sociedade civil e 

usuários participando das 

discussões e decisões que 

envolvem a Política Municipal de 

Assistência Social; 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

X 
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9. RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS 

 

Com a proposta elaborada espera-se produzir os seguintes impactos na 

política municipal de assistência social de Manfrinópolis/PR: 

✓ Melhoria na Gestão do Trabalho do SUAS; 

✓ Melhoria da infraestrutura dos serviços, programas e benefícios 

socioassistenciais ofertados; 

✓ Ampliação da oferta de serviços; 

✓ Erradicação do trabalho infantil; 

✓ Redução dos índices de acolhimento institucional; 

✓ Reconhecimento da Assistência Social como Política Pública garantidora de 

direitos; 

✓ Efetividade na atuação e exercício do Controle Social; 

✓ Instituição de fluxos e protocolos de atendimento e acompanhamento nos 

serviços, programas e setores; 

✓ Atuação Inter setorial nos serviços socioassistenciais; 

✓ Efetivação do SUAS como Política Pública de Assistência Social no 

município; 

✓ Ampliação do acesso aos direitos socioassistenciais, com garantia de 

equipes mínimas para atendimento, por níveis de complexidade; 

✓ Execução dos programas, projetos e serviços da Assistência Social com 

financiamento, espaço físico, recursos humanos e materiais adequados para 

execução das ações, em conformidade com as demandas do público 

prioritário da Assistência Social; 

✓ Valorização dos trabalhadores do SUAS, garantindo condições dignas de 

trabalho; 

✓ Garantia do atendimento das demandas de média e alta complexidade; 

✓ Redução da ocorrência das situações de vulnerabilidades e riscos;  

✓ Melhoria da qualidade de vida das famílias e fortalecimento dos vínculos 

familiares e comunitários. 
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10. RECURSOS MATERIAIS, HUMANOS E FINANCEIROS 

 

Este item apresenta os recursos disponíveis e necessários para execução 

da Política de Assistência Social, quais sejam: Humanos, Materiais e Financeiros. 

  

10.1 Recursos Humanos 

Para o desenvolvimento dos Programas, serviços e benefícios desenvolvidos 

no Sistema Único de Assistência Social, conta-se com a colaboração de um grupo 

de profissionais, de nível superior e médio, conforme previsto na NOB/RH-SUAS.  

Na tabela abaixo, tem-se o quadro de funcionários do Departamento Municipal 

de Assistência Social conforme nível de escolaridade, e tipo de vínculo empregatício, 

tendo por ano de referência, o ano de 2021. 

 

10.1.1 Recursos Humanos disponíveis em 2022 

Trabalhado 

res na Ass 

social 

Qda 

de 

Função Carga 

horária 

semanal 

Forma contratação Escolarid

ade 

ÓRGÃO 

GESTOR 

01 Secretaria de 

Assistência Social 

40 h Cargo de confiança 3º Grau 

01 Auxiliar 

administrativo 

40 h Cargo de confiança 2º. Grau 

01 Chefe de 

Departamento 

40 h Cargo de confiança 2º. Grau 

PROTEÇÃO 

SOCIAL 

BÁSICA 

01 Coordenadora do 

Programa CRAS 

40 h Concurso Público 3º Grau 

01 Assistente Social 40 h Concurso Público 3º Grau 

01 Psicólogo 20 hs Concurso Público 3º grau 

01 Gestor do PAB 24 h Concurso Público 2º Grau 

01 Serviços Gerais 40 h Concurso publico 2º. Grau 

01 Recepcionista 40 hs Concurso publico 2º Grau 

02 Jovem aprendiz 20 hs PSS 2º Grau 

cursando 

Os técnicos Assistente Social e Psicólogo tem concurso público para 20 hs, contudo há dobra de 

padrão para atendimento das demandas. 

Fonte: Secretaria Municipal de Assistência Social 

Tabela:19 
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10.1.2 Recursos Humanos Necessários: 

Trabalhadores na 

Assistência Social 

Quant Função Carga 

horária 

semanal 

Forma 

contratação 

Escolari

dade 

ÓRGÃO GESTOR 01 Assistente 

Social 

30 Concurso 3º. Grau 

01 Psicólogo 30 Concurso 3º Grau  

PSE MÉDIA 

COMPLEXIDADE 

Mesma equipe do órgão gestor. 

PSE ALTA 

COMPLEXIDADE 

Mesma equipe do órgão gestor. 

Fonte:  Secretaria M. de Assistência Social de MANFRINOPOLIS-SC 

Tabela:20 

 

10.2 Recursos Materiais 

No que se refere aos Recursos Materiais disponíveis no ano de 2022, tem-se 

espaço físico adequado, os serviços de proteção social básica são desenvolvidos no 

CRAS, o mesmo conta com local próprio, para desenvolvimento das ações, com 

espaço destinado para recepção, 02 salas de atendimento individualizado, de, 01 

sala de reuniões, depósito, 01 copas, área de serviço e instalações sanitárias, com 

adequada iluminação, ventilação, conservação, privacidade e limpeza.  O ambiente 

possui outras características de acordo com a regulação específica do Centro de 

Referência de Assistência Social (CRAS).  

Quanto à Secretaria de Assistência Social, funciona em espaço físico próprio. 

Além dos espaços físicos, os equipamentos contam com materiais 

permanentes e materiais de consumo necessários ao desenvolvimento do serviço, 

tais como mobiliário, computadores, entre outros.  Portanto o CRAS, assim como a 

Secretaria de Assistência Social possuem os equipamentos e materiais permanentes 

e de consumo necessários ao desenvolvimento das ações como: computadores, 

impressoras, máquina digital, material de expediente, telefone fixo e celular, acesso 

a internet, veículo para realização de visitas domiciliares, mesas cadeias, bebedouro, 

data show, mural com informações de interesse dos usuários, aparelho de som, 

acervo bibliográfico, etc. 
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10.3 Recursos Financeiros 

No que tange aos Recursos Financeiros, conforme previsto pela Constituição 

Federal, as políticas públicas da seguridade social – o que inclui as da Assistência 

Social – devem ser, obrigatoriamente financiadas pelo estado. A destinação 

adequada dos recursos é dever do estado, em contrapartida um direito do cidadão, 

o qual tem assegurada a participação na oferta dos serviços ora financiados, 

mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, do Distrito Federal, dos 

Estados e municípios.  

Os recursos de cada ente federado para a execução da Política Nacional de 

Assistência Social (PNAS) são alocados em seus orçamentos, pelos quais se efetiva 

a gestão financeira da política.  

 Para apoiar a execução dos serviços socioassistenciais de caráter 

continuado da PNAS no Distrito Federal e nos Estados e municípios, os recursos do 

FNAS devem ser transferidos regular e automaticamente aos fundos municipais e 

estaduais (se houver). Esse co financiamento é definido com base na divisão de 

competências entre as três esferas de governo – ou seja, na responsabilidade de 

cada ente federado na execução da PNAS, levando em conta seu porte, a 

complexidade dos seus serviços prestados e as diversidades regionais. 

A Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social 

(NOB/Suas) estabelece procedimentos de pactuação entre as esferas de governo e 

de gestão que: 

● Preconiza o pacto federativo, com definição de competências dos entes das 

esferas de governo; 

● Organiza as ações: por Proteção (Básica e Especial), níveis de complexidade, 

território, considerando regiões e porte de municípios; 

●  Viabiliza o sistema descentralizado e participativo em todo o território 

nacional;  

● E propõe a articulação entre os três eixos balizadores dessa política pública: 

a gestão, o financiamento e o controle social.  

Para financiar essas ações a NOB/SUAS são consideradas as seguintes 

diretrizes: 

a) O território; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/financiamento/resolveuid/caae2bdb5a5a0fbf27a45c6f35e27d21/download
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/financiamento/resolveuid/caae2bdb5a5a0fbf27a45c6f35e27d21/download
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/financiamento/resolveuid/caae2bdb5a5a0fbf27a45c6f35e27d21/download
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/financiamento/resolveuid/caae2bdb5a5a0fbf27a45c6f35e27d21/download
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/financiamento/resolveuid/caae2bdb5a5a0fbf27a45c6f35e27d21/download
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/financiamento/resolveuid/caae2bdb5a5a0fbf27a45c6f35e27d21/download
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/financiamento/resolveuid/caae2bdb5a5a0fbf27a45c6f35e27d21/download
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/financiamento/resolveuid/caae2bdb5a5a0fbf27a45c6f35e27d21/download
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/financiamento/fundos-da-assistencia-social/resolveuid/f074e233a3f456b1a12e38020aed7eac/download
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/financiamento/fundos-da-assistencia-social/resolveuid/f074e233a3f456b1a12e38020aed7eac/download
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/financiamento/fundos-da-assistencia-social/resolveuid/f074e233a3f456b1a12e38020aed7eac/download
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/financiamento/fundos-da-assistencia-social/resolveuid/f074e233a3f456b1a12e38020aed7eac/download
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/financiamento/fundos-da-assistencia-social/resolveuid/e994631a82b8afe9f1478c9bdc43f1ea
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/financiamento/fundos-da-assistencia-social/resolveuid/e994631a82b8afe9f1478c9bdc43f1ea
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b) O porte do município; 

c) A complexidade dos serviços concebidos de maneira hierarquizada e 

complementar; 

d) O repasse fixo, regular e automático para os serviços, para esse tipo de provisão; 

e) Estabelece pisos de proteção que correspondam ao nível de complexidade a ser 

atendida; 

f) Aprimora o co financiamento, garantindo a corresponsabilidade que deve existir 

entre as esferas de governo na provisão da Assistência Social; 

g) Mantém correspondência com os instrumentos de planejamento público (Plano 

Plurianual – PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual 

– LOA); 

h) Efetua projeções para a universalização da cobertura; 

i) Garante revisão da regulação e novas normatizações; 

j) Prevê novas diretrizes para a gestão dos benefícios preconizados na Loas, 

alterada pela Lei 12453 de 2011; 

k) Efetiva com protocolos Inter setoriais, como saúde e educação a transição dos 

serviços afetos a essas áreas, ainda operados e financiados pela Assistência Social; 

l) Define responsabilidades e papéis das entidades sociais.  

 O reconhecimento dessas diretrizes definidas na PNAS como bases para o 

financiamento da Assistência Social compõe uma nova lógica de planejamento e 

gestão com o propósito de garantir respostas efetivas às funções de proteção social 

da Assistência Social. 

 A PNAS também reforça o papel dos fundos financeiros como condição para 

repasses nas três esferas de governo operacionalizado via SUAS. Assim: 

a) O financiamento dos serviços, operado através dos fundos, seja mediante 

recursos próprios ou por co financiamento, pelo repasse fundo a fundo, passa a ser 

continuado; 

b) Os programas e projetos, também devem ter os recursos financeiros 

alocados nos fundos, de forma direta ou mediante transferências, com prazo 

definido; e. 

c) Os benefícios em espécie são operados com financiamento direto aos 

cidadãos, o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC). 
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 Também existem algumas condições necessárias para recebimento de 

recursos do FNAS, por parte dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, 

conforme Art. 30 da LOAS que são: 

a) A constituição do conselho de assistência social; 

b) A elaboração do plano; 

c) A instituição e funcionamento do fundo, com alocação de recursos 

próprios do tesouro em seu orçamento; 

d) Constituir Unidade Orçamentária para cada Fundo de Assistência Social 

nas respectivas esferas de governo contemplando os recursos destinados às 

Ações/Serviços de Assistência Social (as parcelas do co financiamento federal, 

estadual e municipal). 

 Neste sentido, o novo desenho de gestão para a Assistência Social está 

articulado em três eixos norteadores de acordo com MDS (2009): a gestão; o 

financiamento e o controle social, elementos estes que materializam o financiamento 

da Assistência Social na atual configuração. 

 Os Fundos de Assistência Social, mais do que uma exigência legal, são 

instrumentos fundamentais de gestão dos recursos para a garantia da oferta de 

serviços do Sistema Único de Assistência Social - SUAS. Isto torna a estruturação e 

a organização dos fundos e consequentemente o aprimoramento da gestão 

orçamentária e financeira necessidades prementes e um desafio a ser enfrentado 

pelos gestores em cada esfera de governo. 
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11. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

Conforme o Caderno de Orientações: Capacita SUAS Vol. 03, O Plano 

Municipal de Assistência Social requer avaliação e reajustes constantes, seja em 

face de novos acontecimentos ou situações, seja para a correção dos objetivos e 

estratégias anteriormente definidos ou redefinidos, ao longo de sua implementação. 

Desta forma, o presente Plano será avaliado constantemente, pois o planejamento 

requer avaliação do alcance dos objetivos e elaboração de novas estratégias sempre 

que se fizer necessário. 

O sistema de monitoramento é considerado, atualmente, elemento primordial 

para o avanço da Política de Assistência Social e o reconhecimento de seus 

processos, resultados e impactos para toda a população.  

Art. 99. O monitoramento do SUAS constitui função inerente à gestão e ao 

controle social, e consiste no acompanhamento contínuo e sistemático do 

desenvolvimento dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais 

O monitoramento deverá ser realizado através da coleta de informações e produção 

regular de indicadores que pode ser in loco ou através de sistema informatizado.  

Deste modo, as metas indicadas nas planilhas deste Plano, servirão como 

indicadores para monitorar cada período.  

A avaliação é um instrumento político-gerencial, utilizado como meio de 

melhorar as ações existentes, aprimorar o conhecimento sobre a realidade e sobre 

as formas de intervenção, contribuindo para o planejamento futuro, com garantia de 

continuidade e permanência, superando assim a descontinuidade e transitoriedade 

das ações. 

Assim sendo, os resultados do processo avaliativo não somente servem para 

aferir se os objetivos e compromissos das ações do Plano estão sendo alcançados, 

como servem de instrumento fundamental no aperfeiçoamento do trabalho que está 

sendo desenvolvido.   

O processo avaliativo do Plano Municipal consiste na etapa, no qual serão 

analisados o desempenho e os resultados das ações, ou seja, o resultado dos 

objetivos propostos através das ações executadas. A partir desse processo torna-se 

possível identificar as dificuldades encontradas e levantar questionamentos acerca 
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dos métodos utilizados, se estes estão realmente de acordo com as necessidades 

dos usuários e se estão sendo desenvolvidas as atividades de forma prevista e 

dentro dos critérios determinados.   

A avaliação será realizada anualmente conjuntamente pelo Departamento de 

Assistência Social e Conselho Municipal de Assistência Social. 

 A Conferência Municipal de Assistência Social também realizará avaliação de 

todos os Programas, Projetos e Serviços desenvolvidos na área da Assistência 

Social do Município.  Deverá apontar a eficiência, eficácia e efetividade das ações e 

servir de subsídio para novas propostas, garantindo um gradativo processo de 

consolidação da Política de Assistência Social.  

Em relação ao sistema de informação este tem como base a utilização de 

sistemas informatizados e outras tecnologias com objetivo de definir e planejar a 

Política de Assistência Social e permitir o monitoramento e avaliação de aspectos 

inerentes à cadeia de valor, compreendidos entre insumos, processos, serviços, 

resultados e impactos. Em geral, utilizam-se aplicativos específicos sites e bases de 

dados do MDS, outros Ministérios e diversos órgãos de pesquisa na busca e 

sistematização de informações sobre a execução da Política.  

Art. 95. A gestão da informação, por meio da integração entre ferramentas 

tecnológicas, torna-se um componente estratégico para: – a definição do conteúdo 

da política e seu planejamento; – o monitoramento e a avaliação da oferta e da 

demanda de serviços socioassistenciais. (NOB/SUAS, 2012). 

Em Manfrinópolis – PR, o acesso e alimentação do sistema de informação 

que compõem a Rede SUAS e a SAGI vem sendo realizado sistematicamente. 

Contudo há uma proposição de realizar avaliação desses dados de forma semestral 

a fim de verificar a efetividade da Política de Assistência Social através dos dados 

acessados através da SAGI.   

Para além dessa avaliação há também a proposição de realizar protocolos de 

atendimento com serviços de referência e contra referência, que servirão de base 

para as reuniões de avaliação verificar se de fato o atendimento está sendo feito de 

forma a dar respostas para o cidadão de Manfrinópolis - PR. 
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Essa proposta vem de encontro com a defesa social que além de subsidiar e 

orientar a atuação dos trabalhadores permitirá ao usuário uma maior efetividade dos 

serviços oferecido e tornando-os mais acessíveis e com maior credibilidade. 

 

INSTRUMENTOS E MODO DE VERIFICAÇÃO 

Nível de 

Proteção 

Instrumentos Periodicidade 

Gestão ● Reunião com CMAS; 

● Reunião com os trabalhadores do SUAS;  

● Questionário com os usuários; 

● Visita aos usuários;  

● Reunião com o poder executivo. 

Mensal 

● Mensal 

● quadrimestral 

● Mensal 

● Trimestral ou 

sempre que 

necessário 

Proteção 

Social Básica 

● Visita junto aos usuários (amostragem) dos 

serviços; 

● Visita aos Serviços, Programas, Projetos e 

benefícios; 

● Reunião com os coordenadores dos 

Serviços, Programas, Projetos e Benefícios; 

●  Reuniões com a equipe técnica;  

● Semestral 

 

● Mensal 

 

● Mensal 

 

Mensal 

Proteção 

Social Especial 

de Média 

Complexidade 

● Visita junto aos usuários (amostragem) dos 

serviços; 

● Visita aos Serviços, Programas, Projetos, 

benefícios; 

● Reunião com os coordenadores dos 

Serviços, Programas, Projetos e Benefícios; 

● Reuniões com a equipe técnica. 

● Semestral 

 

● Semestral 

 

Mensal 

 

Mensal 
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12. APROVAÇÃO DO CMAS 

 

O Conselho Municipal de Assistência Social de Manfrinópolis - PR, no uso de suas 

atribuições legais que lhe são atribuídas através de Lei Municipal aprova o Plano 

Municipal de Assistência Social para o quadriênio de 2022/2025. 

Data da assembleia de deliberação: 09 de agosto de 2022 

Número da Resolução:  nr. 10/2022 

Nome do Presidente: Diego Comiran 

Assinatura:  
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