
 
Rua Tocantins, nº 600, Centro 

Entre Rios do Oeste – PR 
Fone: (45) 3257-1268 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PLANO MUNICIPAL DE ASSSITÊNCIA SOCIAL 
 

2022 - 2025 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre Rios do Oeste – PR 

2021 



 
Rua Tocantins, nº 600, Centro 

Entre Rios do Oeste – PR 
Fone: (45) 3257-1268 

1. IDENTIFICAÇÃO 

 

1.1 Plano Municipal de Assistência Social 

Vigência: 2022 - 2025  

Período de elaboração: maio a outubro de 2021. 

 

Elaboração: 

Raquel dos Santos Queiroz – Assistente Social – CRESS 11ª Região, nº 7635 

 

Colaboradores: 

Nome Representação 

Carolinne Rio Branco Secco CRAS 

Fabiana Aparecida Bancki CREAS 

Francieli Maria Kappes Kaufmann CCCA 

Lidiana Caroline Holzbach Leandro Conselho Tutelar 

 

1.2 Dados Municipais:  

Município de Entre Rios do Oeste - PR  

Porte do Município: Pequeno Porte I  

Nível de Gestão do SUAS: Gestão Básica 

 

Nome do Prefeito: Ari Aloísio Maldaner  

Mandato do Prefeito: Início: 01/01/2021 Término: 31/12/2024 

Endereço da Prefeitura: Rua Tocantins, 600, Centro - CEP: 85.988-000 

Telefone: (45) 3257-1268  

E-mail: gabinete_pmero@outlook.com   

Site: www.entreriosdooeste.pr.gov.br  
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1.3 Dados do Órgão Gestor da Assistência Social  

Nome do órgão gestor: Secretaria Municipal de Assistência Social  

Número da Lei de criação do órgão: Lei 2.490/2017 

Data criação: 05 de outubro de 2017 

Endereço órgão gestor: Rua Tocantins, 600, Centro 

Telefone: (45) 3257-1268 

E-mail: assistenciaentrerios@outlook.com  

Nome do Gestor da Assistência Social: Laiara Weschenfelder 

Ato de nomeação: Portaria nº 006/2021 

Data nomeação: 04/01/2021 

Diretora de Proteção Social Básica: Claudinéia Finkler 

 

1.4 Dados do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS)  

Número da Lei de Criação: Lei nº 2.510/2017 

Data criação: 07 de novembro de 2017 

CNPJ: 13.201.473/0001-07 

Nome do ordenador (a) de despesas do FMAS: Laiara Weschenfelder 

Lotação: Secretaria Municipal de Assistência Social/Gabinete do Secretário 

Fonte de Recursos: Municipal, Estadual e Federal. 

 

1.5 Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS)  

Número da Lei de Criação: Lei nº 2.510/2017 

Data criação: 07 de novembro de 2017 

Endereço CMAS: Rua Tocantins, 600, Centro, Prefeitura Municipal 

Telefone: (45) 3257-1268 

E-mail: assistenciaentrerios@outlook.com  

Nome do Presidente: Gelson César Korte 

Nome da Secretária executiva: Taisa Klein Schuvaab 

Número total de membros: 20 (10 titulares e 10 suplentes) 
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LISTA DE SIGLAS 

 

APMF – Associação de Pais, Mestres e Funcionários 

ARCPF- Atestado de Regularidade do Conselho, Plano e Fundo 

BPC – Benefício de Prestação Continuada 

CADUNICO – Cadastro Único para Programas Sociais 

CCCA – Centro de Convivência da Criança e do Adolescente 

CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social 

CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

CMDPI – Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa 

CN – Certidão de Nascimento 

CNAS – Conselho Nacional de Assistência Social 

CRAS – Centro de Referência de Assistência Social 

CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social 

ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente 

FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IGD/PBF – Índice de Gestão Descentralizado do Programa Bolsa Família 

IGD/SUAS – Índice de Gestão Descentralizado do Sistema Único de Assistência 

Social 

INSS – Instituto Nacional de Seguro Social 

LA – Liberdade Assistida 

LOAS – Lei Orgânica de Assistência Social 

NOB/SUAS – Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência 

Social 

NOB/RH/SUAS – Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema 

Único de Assistência Social 

PAEFI – Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Família e 
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Indivíduos 

PAIF- Programa de Atenção Integral à Família 

PMAS – Plano Municipal de Assistência Social  

PSB – Proteção Social Básica 

PSE – Proteção Social Especial 

PSC – Prestação de Serviços à Comunidade 

RI – Relatório de Informações Sociais 

SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

SMAS – Secretaria Municipal de Assistência Social 

SUAS – Sistema Único de Assistência Social 
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2. INTRODUÇÃO 

 

 A Assistência Social é uma política pública, não contributiva, garantida 

pela Constituição Federal (1988) especificamente em seus artigos 203 e 204. 

 A partir de 1993 foi tomando forma com a promulgação da LOAS – Lei 

Orgânica de Assistência Social, a qual regulamentou a organização da 

Assistência Social enquanto política de direitos. Porém, é com a PNAS (2004) 

Política Nacional de Assistência Social que passamos a construir e implantar um 

novo modelo de gestão, o SUAS – Sistema Único de Assistência Social, vigente 

até os dias atuais. 

 A elaboração do  PMAS - Plano Municipal de Assistência Social está 

prevista na LOAS como um dos condicionantes para os repasses de recursos 

através do Governo Federal, contudo ele é muito mais que isto, conforme 

estabelecido pela NOB/SUAS (2012) Norma Operacional Básica do Sistema 

Único de Assistência Social, o PMAS é um instrumento de planejamento 

estratégico que organiza, regula e norteia a execução da política municipal de 

Assistência Social. A gestão da política é responsável por sua elaboração, 

devendo este ser submetido à aprovação do CMAS – Conselho Municipal de 

Assistência Social. 

 Diante do exposto, para que pudéssemos elaborar este documento 

contamos com a contribuição de todos os equipamentos que compõe a 

Secretaria de Assistência Social do Município.  
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3. DIAGNÓSTICO SOCIOTERRITORIAL 

 

 De acordo com o art. 20 da Norma Operacional Básica do Sistema Único 

de Assistência Social – NOB/SUAS (2012) o diagnóstico socioterritorial integra o 

Plano Municipal de Assistência Social em cada esfera de governo. O diagnóstico 

é muito importante para que possamos conhecer melhor a realidade local, 

identificando os serviços, programas e projetos disponíveis bem como, as 

demandas de todo o território de abrangência.  

 E, para que possamos identificar/diagnosticar as ações da Política de 

Assistência Social no município de Entre Rios do Oeste é importante que 

façamos um breve relato sobre o histórico da Assistência Social em âmbito 

municipal.  

 Desde a emancipação de Entre Rios do Oeste, datada de 01 de janeiro 

de 1993, a Assistência Social compunha o Departamento de Saúde e Assistência 

Social, estando vinculada como uma divisão dentro do departamento. 

Inicialmente voltado à assistência social, tínhamos somente a Lei de criação do 

Conselho e Fundo de Assistência Social através da Lei nº 177, de 06 de 

setembro de 1995. No ano de 2007, através da Lei nº 1.094 de 28 de agosto foi 

realizada a reformulação da Política de Assistência Social municipal, 

organizando a estrutura da política a nível municipal, do Conselho de Assistência 

Social e do Fundo de Assistência Social.  

 Enfim, no ano de 2009 criou-se a Lei municipal nº 1.409 de 18 de agosto, 

a qual desvinculou a Assistência Social da política de Saúde, passando a partir 

de então, a ser um departamento específico, com comando único. Somente no 

ano de 2014, com a Lei nº 2.064 de 15 agosto passou a denominar-se Secretaria 

de Assistência Social.  

 Já em 2013, a legislação do ano de 2007 foi revogada pela Lei 1.940/2013 

que então, instituiu o Sistema Único de Assistência Social – SUAS Municipal e 
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em 2017 criou-se a Lei 2.490 que está vigente até a atualidade, que reformulou 

e reorganizou a Assistência Social em âmbito municipal.  Como se vê, a história 

da Assistência Social em nosso município é bastante recente e, desde então, 

estamos aos poucos construindo e organizando a política a nível municipal.  

 No que tange à população do município, nossa estimativa prevista no site 

do IBGE1 - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística é de 4.596 pessoas no 

ano de 2020, sendo que 67% com residência na área urbana e 33% na área rural 

do município. Desta previsão de habitantes, conforme dados de janeiro de 2021 

extraídos do RI - Relatório de Informações Sociais do Ministério da Cidadania, 

299 famílias2 estão cadastradas no Cadastro Único e, destas 41 estavam em 

situação de extrema pobreza, 36 em situação de pobreza e 130 seriam famílias 

consideradas de baixa renda. 

 Atualmente, ainda conforme o RI, temos 77 famílias recebendo o 

benefício de transferência de renda do Programa Bolsa Família. Já em relação 

ao benefício do BPC – Benefício de Prestação Continuada, são atualmente 57 

beneficiários, destes, 34 são pessoas idosas e 23 pessoas com deficiência.  

Outra questão relevante que identifica o Município de Entre Rios do Oeste 

é o fato de sermos região de fronteira, fazendo divisa com o Paraguai através do 

Lago de Itaipu, onde há um alto índice dos chamados “brasiguaios” que buscam 

fixar residência no município, com intuito de atendimento às necessidades 

básicas de saúde, habitação, educação, documentação civil e trabalho. 

Acarretando assim, em uma demanda expressiva nos serviços ofertados 

também pela política de Assistência Social.  

Com este percentual de munícipes, somos identificados como Município 

de Pequeno Porte I, estando em nível de gestão básica. Por sermos um 

Município pequeno, muitos serviços não estão disponíveis e por isso em algumas 

situações precisamos recorrer aos municípios vizinhos, já que, ainda não há a 

                                                 
1 Disponível em https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/entre-rios-do-oeste/panorama  
2 Informação obtida pelo Relatorio de Informaçoes Sociais, disponível em 
https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/ri/relatorios/cidadania/?codigo=410753&aM=0  
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instalação de serviços regionalizados, principalmente quando trata-se de 

serviços de alta complexidade.  

Para o atendimento de toda a população em situação de vulnerabilidade 

e risco social o município possui orçamento específico com a previsão de 

recursos municipais, royalties (referentes à indenização da construção da usina 

hidrelétrica da Itaipu Binacional) e também do cofinanciamento do Governo 

Federal,  Bloco PSB – Piso Básico Fixo/PAIF, Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos – SCFV, Bloco PSE – Piso Fixo de Média e Alta 

complexidade / PAEFI, IGD- Índice de Gestão Descentralizada - SUAS e IGD – 

Índice de Gestão Descentralizada – PBF.  Além destes, frequentemente somos 

contemplados com recursos provenientes do Governo do Estado do Paraná, 

através de Deliberações fundo a fundo, com repasses através dos Fundos 

Estaduais de Assistência Social, da Infância e Adolescência e dos Direitos da 

Pessoa Idosa. 

No que tange aos serviços disponíveis à população usuária, citamos e 

especificamos abaixo, todos que atualmente estão disponíveis à população no 

Município de Entre Rios do Oeste, através da Política de Assistência Social. 

 

 

3.1. ÓRGÃO GESTOR 

 A gestão da política de Assistência Social está sob a responsabilidade da 

Secretaria de Assistência Social, com comando único desde 2009, estando no 

nível de Gestão Básica. 

 Dentro do Órgão Gestor responsabilizamo-nos por gerir e coordenar toda 

a política de Assistência Social a nível municipal e realizar a articulação com as 

demais secretarias municipais na perspectiva da intersetorialidade, buscando 

sempre, a qualidade dos serviços disponibilizados à população usuária. 

Atualmente possuímos somente o serviço público a ser disponibilizado para a 

população, não havendo até o momento entidades assistenciais privadas 
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prestando atendimento à Assistência Social no município.  

 Compondo o gabinete da Secretaria de Assistência Social, temos o 

Conselho Tutelar que atua na defesa e garantia de direitos de crianças e 

adolescentes, e também os Conselhos Municipais de Assistência Social, Direitos 

da Criança e do Adolescente e Direitos da Pessoa Idosa. Abaixo discorremos 

sobre estes, de acordo com as informações pontuadas por cada equipamento.  

 

 

3.1.1. CONSELHO TUTELAR 

  

 No município de Entre Rios do Oeste, o Conselho Tutelar foi implantado 

em abril de 1997, porém, já estava criado através da Lei Municipal nº 259, de 17 

de dezembro de 1996. Inicialmente eram as entidades assistenciais que elegiam 

seus membros. Já dia 04 de outubro de 2015, ocorreu a primeira eleição 

unificada no Brasil, elegendo 5 membros para mandato de 4 anos. 

 O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, não 

jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos 

da criança e do adolescente. Dentre eles podemos destacar os direitos 

fundamentais: 

 - Direito à Vida e à Saúde; 

- Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade; 

- Direito à Convivência Familiar e Comunitária; 

- Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e Lazer; 

- Direito à Profissionalização e à Proteção do Trabalho. 

  Todas as especificações das atribuições do conselho tutelar estão 

previstas no art. 136 do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. 

 O Conselho Tutelar é responsável pelo atendimento às crianças e 

adolescentes, bem como prestam orientações aos pais e responsáveis. A 

atuação do Conselho Tutelar acontece principalmente por meio de denúncias, 
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sendo de extrema importância que a população comunique o órgão sempre que 

houver alguma suspeita de que crianças e adolescentes estejam em risco.  

 Dentre os diversos tipos de atendimentos realizados pelo Conselho 

Tutelar podemos citar alguns: 

- Notificações de comparecimento para pais e responsáveis relacionado com 

diversos assuntos como: prestar esclarecimentos de denúncias, evasão escolar, 

direito à saúde violado (quando a mãe não comparece ao pré-natal, quando pais 

não levam seus filhos para vacinar, no caso de vacina obrigatória no calendário 

de vacinação), etc; 

- Termos de Responsabilidade para pais ou responsáveis; 

- Termos de entrega/ acolhimento (quando há a necessidade da criança ou 

adolescente ser entregue para a família extensa ou família acolhedora; 

- Representar a criança ou adolescente perante a Justiça (realização de boletim 

de ocorrência, Ministério Público, Requisitar Atendimentos) no caso da ausência 

ou omissão dos pais ou responsáveis; 

- Requisitar serviços e atendimentos como: encaminhamento para atendimento 

Psicológico, para atendimento na área de Saúde, encaminhamento para 

atendimento especializado pelo CREAS, pedido de vaga escolar, emissão de 

documentação (RG, CN); 

- Orientações em geral para famílias, pais, responsáveis; etc. 

 O órgão é responsável por aplicar medidas que zelem pela proteção e 

direitos de crianças e adolescentes, vale ressaltar que o Conselho não é 

competente para aplicar alguma medida judicial ou fazer julgamento de casos, 

desta forma, quando uma criança ou adolescente pratica algum delito deve ser 

enviado diretamente à polícia militar.  

 A sede do Conselho Tutelar é própria e está implantada na Rua 

Tocantins, 1316 Centro, telefone/fax (45) 3257-1363 e celular/plantão (45) 

99145-1188. O horário de funcionamento do Conselho Tutelar é de segunda a 

sexta-feira na sede, das 07h30 às 11h30 e 13h30 às 17h30. Finais de semana 
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e/ou feriados funciona em regime de plantão 24h. Atualmente O Conselho 

Tutelar possui 5 Conselheiros efetivos trabalhando da seguinte forma: 3 sempre 

atendendo na sede enquanto 2 estão de folga para compensar horas, a cada 3 

meses são realizadas trocas das escalas conforme disposto na Lei Municipal Nº 

2.879, de 05 de junho de 2020. 

 

 

3.1.2. CONSELHOS MUNICIPAIS  

 

 Os conselhos municipais de responsabilidade da Assistência Social são o 

Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, o Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA e o Conselho Municipal dos 

Direitos da Pessoa Idosa – CMDPI, todos criados e implantados através de lei 

municipal específica, decretos de regulamentação e regimentos internos.  

 Os conselhos contam com uma secretaria executiva, a qual tem por 

atribuição apoiar o funcionamento dos conselhos, assessorando as reuniões, 

elaborando e/ou auxiliando nas atas, divulgando suas deliberações e realizando 

outras atividades correlatas. Atualmente a secretaria executiva conta com uma 

funcionária efetiva na função de auxiliar administrativa, com formação em nível 

superior, que presta suporte administrativo aos conselhos que compreendem a 

Secretaria de Assistência Social. 

Os conselhos de Assistência Social e Direitos da Criança e do 

Adolescente reúnem-se ordinariamente 1 vez ao mês e extraordinariamente 

sempre que necessário. Já o Conselho dos Direitos da Pessoa Idosa se reúne 

bimestralmente e extraordinariamente também sempre que necessário.  

 A convocação das reuniões e todas as resoluções/deliberações destes, 

são publicadas no Diário Oficial Eletrônico do Município.  

Os conselhos de direito são de extrema importância para o funcionamento 

das políticas públicas, pois é através deles que o município consegue angariar 
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os recursos necessários para o financiamento da Assistência Social em nível 

federal e estadual e das Políticas da Criança e do Adolescente e dos Direitos da 

Pessoa Idosa em âmbito estadual, bem como, é com a participação atuante dos 

conselhos de direitos que conseguimos a garantia de direitos a todos aqueles 

que necessitam.   

 

 

3.1.2.1. CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social 

 

 O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS foi criado no ano de 

1995 através da Lei municipal nº 177/1995, sendo sua legislação mais recente e 

vigente a Lei nº 2.510/2017. De acordo com o artigo 6º da legislação citada, o 

CMAS é um órgão colegiado de caráter deliberativo, permanente, de 

composição paritária que normatiza, acompanha, avalia e fiscaliza a gestão e a 

execução dos serviços, programas, projetos e benefícios da Assistência Social.  

 O CMAS está composto por 10 representações, sendo 05 governamentais 

e 05 não-governamentais. As representações governamentais estão divididas 

em: Assistência Social; Saúde; Educação; Administração e Finanças. Já a 

representação não governamental está dividida em: Organizações de usuários, 

Usuários, ambos com 02 representações e trabalhadores do setor. 

 Atualmente o município não possui entidades compondo o CMAS, por não 

haver nenhuma implantada e regulamentada, porém caso venhamos a ter 

futuramente, estaremos providenciando a atualização das legislações.  

 

 

3.1.2.2. CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente 

 

 O CMDCA foi criado no ano de 1996, através da Lei nº 259/1996.  
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Atualmente sua legislação em vigência é a Lei nº 2.879/2020. Conforme o artigo 

12 da atual legislação, o CMDCA é responsável por deliberar, controlar e 

fiscalizar as ações da política de atendimento à criança e ao adolescente em 

âmbito municipal. 

 O CMDCA está composto por 10 representações, das quais 05 são 

governamentais e 05 não governamentais. As representações governamentais 

são: Assistência Social; Saúde; Educação e Cultura; Esportes, Lazer e Turismo 

e Administração. Dos representantes não–governamentais temos as seguintes 

representações: Associação de Pais, Mestres e Funcionários (APMF) das 

Escolas Municipal, Estadual e do Centro Municipal de Educação Infantil e, duas 

representações de Entidades que atuam direta ou indiretamente na política da 

criança e do adolescente.  

 Cada representação é composta por um titular e um suplente, totalizando 

20 membros.  

 

 

3.1.2.3. CMDPI – Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa 

 

O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa- CMDPI foi criado no 

ano de 2005 através da Lei nº 809/2005 e sua atual legislação é a Lei nº 

2.470/2017. 

 De acordo com o artigo 9º da Lei 2.470/2017, o CMDPI é um órgão 

permanente, paritário, deliberativo, formulador e controlador das políticas 

públicas e ações voltadas para a pessoa idosa.  

 O CMDPI é composto por 08 representações, sendo 04 governamentais 

e 04 não governamentais, as quais estão representadas da seguinte forma: As 

representações governamentais competem à Assistência Social, Educação e 

Cultura, Esportes, Lazer e Turismo e Saúde. Já as representações não 

governamentais são: Usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
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Vínculos – SCFV; e 03 representantes de grupos, associações ou movimentos 

de idosos devidamente legalizados e em atividade.  Todas estas representações 

contam com 1 titular e 1 suplente. 

 

 

3.2. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 

 

A proteção social básica destina-se à população que está em situação de 

vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, 

precário ou nulo acesso aos serviços públicos, dentre outros) e, ou, fragilização 

de vínculos afetivos – relacionais e de pertencimento social, discriminações de 

gênero, étnicas, por idade, por deficiências. 

O principal objetivo da Proteção Social Básica é atuar na prevenção, ou 

seja, é trabalhar as famílias que mesmo estando com os vínculos familiares 

fragilizados, ainda o possuem.  

No município de Entre Rios do Oeste a proteção social básica é executada 

pela unidade de atendimento do Centro de Referência de Assistência Social – 

CRAS. 

 

 

3.2.1. CRAS – Centro de Referência de Assistência Social 

 

O CRAS foi implantado no Município de Entre Rios do Oeste no ano de 

2008, através de Termo de Aceite estabelecido com o MDS – Ministério do 

Desenvolvimento Social. Por ser considerado município de Pequeno Porte I, 

possui capacidade de atendimento de até 2.500 famílias referenciadas, porém, 

de acordo com dados dos registros de atendimentos da unidade, no ano de 2020 

foram atendidas cerca de 500 famílias. 
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Atualmente, o CRAS disponibiliza os seguintes serviços e programas a 

população entrerriense: 

 

 Programa de Atenção Integral à Família – PAIF: é o principal serviço da 

proteção social básica. Consiste no trabalho social com famílias, de caráter 

continuado, com a finalidade de fortalecer a função protetiva da família, prevenir 

a ruptura e seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos, e 

contribuir na melhoria de sua qualidade de vida. 

 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV: é o 

serviço realizado em grupos, organizado a partir de percursos, de modo a 

garantir aquisições progressivas aos seus usuários, de acordo com o seu ciclo 

de vida, a fim de complementar o trabalho social com famílias, e prevenir a 

ocorrência de situações de risco social. Dentro do SCFV, são executados os 

seguintes grupos atualmente: crianças de 0 a 6 anos e seus familiares, crianças 

e adolescentes de 7 a 14 anos, adolescentes de 15 a 17 anos, adultos de 30 a 

59 anos, idosos e pessoas com deficiência. Tais grupos, hoje, ocorrem uma vez 

por mês. Conforme a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, os 

objetivos principais de cada grupos será brevemente descrito a seguir:  

I - Crianças de 0 a 6 anos e seus familiares: Tem por foco o desenvolvimento 

de atividades com crianças, familiares e comunidade, para fortalecer vínculos e 

prevenir ocorrência de situações de exclusão social e de risco, em especial a 

violência doméstica e o trabalho infantil. 

II - Crianças e adolescentes de 7 a 14 anos: Tem por foco a constituição de 
espaço de convivência, formação para a participação e cidadania, 
desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das crianças e adolescentes, 
a partir dos interesses, demandas e potencialidades dessa faixa etária.  

III - Adolescentes de 15 a 17 anos: Tem por foco o fortalecimento da 
convivência familiar e comunitária e contribui para o retorno ou permanência dos 
adolescentes e jovens na escola, por meio do desenvolvimento de atividades 
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que estimulem a convivência social, a participação cidadã e uma formação geral 
para o mundo do trabalho.  

IV - Adultos de 30 a 59 anos: Tem por foco o fortalecimento de vínculos 
familiares e comunitários, desenvolvendo ações complementares assegurando 
espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o 
desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e encontros 
intergeracionais de modo a desenvolver a sua convivência familiar e comunitária.  

V - Idoso: Tem por foco o desenvolvimento de atividades que contribuam no 
processo de envelhecimento saudável, no desenvolvimento da autonomia e de 
sociabilidades, no fortalecimento dos vínculos familiares e do convívio 
comunitário e na prevenção de situações de risco social.  

VI - BPC/Pessoa com Deficiência: Fortalecimento de vínculos familiares e 
comunitários, desenvolvendo ações complementares, assegurando espaços de 
referência para o convívio grupal, comunitário e social. 

 Programa Nossa Gente Paraná: é um programa do Estado do Paraná 

que tem como atribuição a articulação das políticas públicas de várias áreas dos 

governos estadual e municipal com outros diferentes setores da sociedade, para 

promover o protagonismo, a proteção e a emancipação das famílias que vivem 

em situação de alta vulnerabilidade social em todo o Estado.  

 Benefícios Eventuais: é uma modalidade de provisão de proteção social 

básica, de caráter suplementar e temporário, que integra organicamente as 

garantias do Sistema único de Assistência Social – SUAS. O benefício eventual 

se destina aos cidadãos e famílias com impossibilidade de arcar por conta 

própria o enfrentamento de contingencias sociais, cuja ocorrência provoca riscos 

e fragiliza na manutenção do indivíduo, a unidade da família e a sobrevivência 

de seus membros. Garantido em âmbito municipal através da Lei municipal nº 

3.024/2021 a qual prevê a concessão dos seguintes benefícios: Auxílio 

natalidade; Auxílio funeral; Auxílio alimentos e higiene; Auxílio documentação; 

Auxílio passagens e hospedagem; Auxílio em situação de calamidade pública 

e/ou situação de emergência; Auxílio aluguel para mulheres vítimas de violência. 
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Todos os benefícios citados são concedidos às famílias que, mediante entrevista 

se enquadrem nos critérios estabelecidos pela referida legislação: 

I – Auxílio natalidade: é uma prestação temporária, não contributiva, que visa 
atender as necessidades do recém-nascido e/ou da gestante. O benefício é 
concedido através de valor em pecúnia, correspondente ao valor de ½ salário 
mínimo nacional vigente. 
II – Auxílio funeral: constitui-se em prestação temporária para munícipes de 
Entre Rios do Oeste, com o intuito de reduzir a vulnerabilidade provocada por 
falecimento de membro da família, através da concessão de auxílio em pecúnia 
no valor de 01 (um) salário mínimo nacional vigente.  
III – Auxílio alimentos e higiene: constitui-se em prestação temporária, não 
contributiva, da Política de Assistência Social, com o intuito de suprir as 
necessidades básicas alimentares e de higiene da família em situação de 
vulnerabilidade social temporária, sendo concedido itens básicos para a 
alimentação e higiene. 
IV – Auxílio documentação: visa atender usuários da Política de Assistência 
Social e pessoas encaminhadas pela rede de proteção e garantia de direitos, 
com o fornecimento de 2ª vias de Certidão de nascimento, casamento (com ou 
sem averbações de divórcio), Certidão de opção de nacionalidade, transcrições 
para livro “E”, 2ª via da Cédula de Identidade – Registro Geral (RG) e demais 
documentos que a equipe técnica do CRAS avaliar como necessários para 
atendimento do usuário.   
V – Auxílio passagens e hospedagem: visa atender necessidades 
socioassistenciais de caráter emergencial mediante o pagamento de passagens, 
alimentação e hospedagem a pessoas em estado migratório ou em situação de 
risco social. 
VI - Auxílio em situação de calamidade pública e/ou situação de 
emergência: reconhecida como sendo uma situação anormal, advinda de 
baixas ou altas temperaturas, tempestades, enchentes, inversão térmica, entre 
outros eventos da natureza, bem como desabamentos, incêndios, 
epidemias/endemias/pandemias, ocasionando sérios danos à família ou a 
comunidade. Visa atender as famílias atingidas por situações de calamidade 
pública e/ou situação de emergência. O material/serviço que abrange/necessário 
será avaliado pela equipe técnica caso a caso, e regulamentado via decreto. 
VII – Auxílio aluguel para mulheres vítimas de violência: destinado para 
pessoas e famílias em situação de risco social e pessoal em decorrência de 
violação de direitos e rompimento de vínculos familiares atendidas e 
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acompanhadas pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social 
– CREAS. 
 

 Agendamento e orientações para o Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS: o serviço de agendamento é executado apenas para usuários da 

política de assistência social, tendo em vista que muitos não possuem acesso à 

internet, smartphone ou mesmo à telefonia fixa. Desta forma a equipe realiza o 

primeiro atendimento, prestando informações básicas quanto ao 

encaminhamento do benefício solicitado, bem como, realizam agendamento do 

benefício requerido via internet ou via central de atendimento 135. Para a 

população em geral, são oferecidas apenas orientações de como acessar os 

serviços do INSS (telefone ou aplicativo). 

 

 Cadastro Único para Programas Sociais – CADUNICO: é um 

instrumento que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda, e que permite 

conhecer a realidade socioeconômica dessas famílias, trazendo informações de 

todo o núcleo familiar, das características do domicilio, das formas de acesso 

aos serviços públicos essenciais em também dados de cada um dos 

componentes da família. O Cadastro Único pode ser realizado e atualizado 

durante o ano todo. Podem se inscrever no Cadastro Único:  

I - Famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa;  

II - Famílias com renda mensal total de até três salários mínimos; ou  

III - Famílias com renda maior que três salários mínimos, desde que o 

cadastramento esteja vinculado à inclusão em programas sociais nas três 

esferas do Governo.  

 

 Programa Auxílio Brasil: O Auxílio Brasil é um programa de 

transferência direta e indireta de renda, destinado às famílias em situação de 

pobreza e de extrema pobreza em todo o país, de modo que consigam superar 

a situação de vulnerabilidade social.  
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Podem participar do Programa as famílias em situação de pobreza ou extrema 

pobreza que tenham, em sua composição, gestantes, nutrizes (mães que 

amamentam), crianças, adolescentes e jovens entre 0 e 21 anos incompletos. 

As famílias extremamente pobres são aquelas que têm renda familiar per capita 

de zero a R$ 100,00 (cem reais). As famílias pobres são aquelas que têm renda 

familiar per capita de R$ 100,01 (cem reais e um centavo) a R$ 200,00 (duzentos 

reais). Para se candidatar ao Programa é necessário que a família esteja inscrita 

no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e tenha 

atualizado seus dados cadastrais nos últimos 2 anos. 

 

 Encaminhamento para o Programa Luz Fraterna: O Programa Luz 

Fraterna é um benefício criado pelo Governo do Estado do Paraná, que realiza 

o pagamento da conta de luz das famílias de baixa renda, desde que 

beneficiárias da Tarifa Social de Energia Elétrica. A Tarifa Social de Energia 

Elétrica é um benefício criado pelo Governo Federal, que concede descontos na 

conta de luz às famílias de baixa renda de todo o Brasil, até o limite de consumo 

de 200 kWh. Tem direito à Tarifa Social, famílias inscritas no Cadastro Único, 

com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo 

nacional e cadastro atualizado há menos de 2 anos, e, famílias inscritas 

no Cadastro Único, com renda familiar de até três salários mínimos e cadastro 

atualizado há menos de 2 anos, que tenha portador de doença ou patologia cujo 

tratamento demande o uso continuado de aparelhos elétricos. Também têm 

direito a Tarifa Social de Energia Elétrica pessoas que recebem o Benefício da 

Prestação Continuada (BPC). Lembrando que o benefício é válido para apenas 

uma unidade consumidora por família.  

 

 ID Jovem: é um documento que possibilita acesso aos benefícios de 

meia-entrada em eventos artísticos-culturais e esportivos, e também vagas 

gratuitas ou com desconto no sistema de transporte coletivo interestadual, 
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conforme disposto no Decreto 8.537/2015. A ID Jovem é destinada às pessoas 

com idade entre 15 e 29 anos, pertencentes a famílias com renda mensal de até 

dois salários mínimos e inscritos no Cadastro Único do Governo Federal, com 

informações atualizadas a pelo menos 24 meses. 

 

 Programa Leite das Crianças:  é um programa criado pelo Governo do 

Estado do Paraná, que visa atender famílias com crianças com idade entre 6 e 

36 meses, em situação de vulnerabilidade, com renda per capta de ½ salário 

mínimo paranaense (R$ 733,70). Para requerer esse benefício a família precisa 

estar inscrita no Cadastro Único, o qual, como dito anteriormente é realizado no 

CRAS. Já a solicitação e o repasse do leite são feitos pelo Colégio Estadual 

Professor Ildo José Fritzen, garantindo o fornecimento de 1 (um) litro diário por 

criança cadastrada. 

 

 Carteira da Pessoa Idosa: é uma das formas de comprovação de renda 

para acessar o direito do acesso a transporte interestadual gratuito (duas vagas 

por veículo) ou desconto de 50% (cinquenta por cento), no mínimo, no valor das 

passagens para pessoas idosas com renda individual igual ou inferior a dois 

salários mínimos. 

 

 Passe livre intermunicipal: O Programa Passe Livre é um benefício 

estadual (Lei 18.419/2015) concedido à pessoa com deficiência. O benefício 

assegura a isenção tarifária nos transportes coletivos intermunicipais para 

pessoas com deficiência e renda familiar per capita inferior a 2 salários mínimos. 

Essa isenção se estende também às pessoas que possuem algumas doenças 

crônicas descritas na legislação, desde que em tratamento continuado fora do 

município de sua residência. 
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 Passe livre interestadual: é um benefício do Ministério da Infraestrutura 

que garante à pessoa com deficiência, comprovadamente carente, o acesso 

gratuito ao transporte coletivo interestadual por rodovia, ferrovia e barco. 

Além de todos os serviços e programas citados, o CRAS também organiza 

esporadicamente, atividades de cunho coletivo como encontros, cursos de 

geração de renda e cursos que visam o bem estar e socialização entre crianças, 

adolescentes e suas famílias. O CRAS também realiza diversos atendimentos 

de orientação e encaminhamento para a rede de atendimento local, para a 

população em geral. 

 

 

3.3. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 

 

A Proteção Social Especial do Sistema Único de Assistência Social é 

destinada à famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal 

e social, por ocorrência de abandono, maus tratos físicos e/ou psíquicos, abuso 

sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas 

socioeducativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, entre outras 

situações de violação dos direitos.  

Cabe salientar ainda que, a proteção social especial é dividida entre média 

e alta complexidade. 

No município de Entre Rios do Oeste a proteção social de média 

complexidade é executada pelo Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social – CREAS. Quando o atendimento chega ao CREAS é porque 

já se extrapolou a função da proteção social básica. 

Na alta complexidade, o município possui apenas o Serviço de 

acolhimento em família acolhedora.  
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3.3.1. CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social 

 

No que se refere à Proteção Social Especial de média complexidade, o 

município conta com a unidade do Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social – CREAS, que tem como papel ofertar trabalho especializado 

e continuado às famílias e indivíduos com seus direitos violados, devido aos 

vários tipos de violência. O CREAS é responsável pela execução dos seguintes 

serviços em âmbito municipal: 

 

 Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e 

Indivíduos – PAEFI: Serviço de apoio, orientação e acompanhamento a famílias 

com um ou mais de seus membros em situação de ameaça ou violação de 

direitos. Compreende atenções e orientações direcionadas para a promoção de 

direitos, a preservação e o fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e 

sociais e para o fortalecimento da função protetiva das famílias diante do 

conjunto de condições que as vulnerabilizam e/ou as submetem a situações de 

risco pessoal e social. 

O atendimento fundamenta-se no respeito à heterogeneidade, 

potencialidades, valores, crenças e identidades das famílias. O serviço articula-

se com as atividades e atenções prestadas às famílias nos demais serviços 

socioassistenciais, nas diversas políticas públicas e com os demais órgãos do 

Sistema de Garantia de Direitos. Deve garantir atendimento imediato e 

providências necessárias para a inclusão da família e seus membros em serviços 

socioassistenciais e/ou em programas de transferência de renda, de forma a 

qualificar a intervenção e restaurar o direito. 
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 Serviço de Proteção Social aos Adolescentes em Cumprimento de 

Medidas Socioeducativas de Liberdade Assistida (LA) e Prestação de 

Serviços à Comunidade (PSC): 

 O Serviço tem por finalidade prover atenção socioassistencial e 

acompanhamento a adolescentes e jovens em cumprimento de medidas 

socioeducativas em meio aberto, determinadas judicialmente. Deve contribuir 

para o acesso a direitos e para ressignificação de valores na vida pessoal e 

social dos adolescentes e jovens.  

A medida socioeducativa de Liberdade Assistida – LA (art. 112 do ECA) 

destina-se a acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente autor de ato 

infracional. Trata-se de uma medida socioeducativa que implica em certa 

restrição de direitos, pressupõe um acompanhamento sistemático, no entanto, 

não impõe ao adolescente o afastamento de seu convívio familiar e comunitário. 

A medida socioeducativa de Prestação de Serviços à Comunidade- PSC, 

art. 112, III do ECA, consiste na prestação de serviços comunitários gratuitos e 

de interesse geral por período não excedente a seis meses, devendo ser 

cumprida em jornada máxima de oito horas semanais, aos sábados, domingos 

e feriados ou em dias úteis, não prejudicando a frequência escolar ou jornada de 

trabalho. Neste sentido, cabe salientar a necessidade de planejar a metodologia 

de intervenção em um espaço de tempo menor, tendo em vista o prazo limite 

para a execução da PSC, definindo no Plano Individual de Atendimento - PIA os 

tipos de atividades que serão desenvolvidas pelo adolescente. 

 

 Serviço Especializado em Abordagem Social  

Serviço ofertado, de forma continuada e programada, com a finalidade de 

assegurar trabalho social de abordagem e busca ativa que identifique, nos 

territórios, a incidência de trabalho infantil, exploração sexual de crianças e 

adolescentes, situação de rua, dentre outras. Deverão ser consideradas praças, 

entroncamento de estradas, fronteiras, espaços públicos onde se realizam 
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atividades laborais, locais de intensa circulação de pessoas e existência de 

comércio, terminais de ônibus, trens, metrô e outros. O Serviço deve buscar a 

resolução de necessidades imediatas e promover a inserção na rede de serviços 

socioassistenciais e das demais políticas públicas na perspectiva da garantia dos 

direitos. 

 

 

3.3.2. Serviço de Proteção Social de Alta Complexidade 

 

No o que se refere à Proteção social especial de alta complexidade, temos 

o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, o qual atualmente também é 

executado pelo CREAS em virtude de sermos município de Pequeno Porte I e 

não termos estrutura física e nem recursos humanos para atendimento exclusivo 

de alta complexidade.  

 Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora:  

Serviço que organiza o acolhimento, em residências de famílias 

acolhedoras cadastradas, de crianças e adolescentes afastados do convívio 

familiar por meio de medida protetiva (ECA, Art. 101), em função de alguma 

violação de direitos ou cujas famílias ou responsáveis encontram-se 

temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção, 

até que seja viabilizado o retorno ao convívio com a família de origem ou, na sua 

impossibilidade, encaminhamento para adoção. Propicia o atendimento em 

ambiente familiar, garantindo atenção individualizada e convivência comunitária, 

permitindo a continuidade da socialização da criança/ adolescente.  

Atualmente há duas famílias inscritas e o programa tem as inscrições 

abertas permanentemente. 
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3.4. CCCA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 

 O Centro de Convivência da Criança e do Adolescente – CCCA foi 

implantado no ano de 2000, com recursos próprios municipais, e desde então 

desenvolve atividades com crianças e adolescentes de 6 a 14 anos, através de 

oficinas diárias. É um programa de caráter contínuo, realizado em forma de 

contraturno social e ocorre durante 11 meses do ano – fevereiro a dezembro.  

 O CCCA atende o público supracitado, sendo crianças e adolescentes 

preferencialmente com inscrição no Cadastro Único, porém, seu atendimento é 

voltado à toda população entrerriense independente de classe social e/ou 

situação financeira, realizando atendimento conforme demanda de atendimento, 

sendo em média 130 crianças e adolescentes diariamente. 

 Dentro da unidade são disponibilizadas as seguintes oficinas, em forma 

de contraturno: 

 Raciocínio Lógico - Estimula o Raciocínio Lógico, visando o 

desenvolvimento de cidadãos críticos e com um grande senso 

argumentativo, estimulando a habilidade de resolver problemas de forma 

sequencial e tomada de decisões. Propõe atividades que aumentam a 

capacidade de atenção, concentração, raciocínio e pensamento 

estratégico, como jogos de tabuleiro, cubo mágico, enigmas, sudoku, 

testes, racha-cuca, atividades de estimulação cognitiva e jogos em geral. 

 

 Musicalização – Desenvolve agilidades de musicalização com aspectos 

à prática de atividades de percepção, execução instrumental e vocal, 

promovendo a socialização e o trabalho em equipe através das 

modalidades de instrumentos musicais como: percussão, percussão 

alternativa com utensílios do cotidiano, flauta doce, violão, pandeiro, 

cajon, teclado, além de canto em coros de todos os estilos e ritmos 

folclóricos. 
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 Educação Ambiental - Incentiva a preservação do meio ambiente, 

promovendo   atividades e técnicas relacionadas à produção sustentável 

de hortaliças, frutas e plantas medicinais, além do cultivo de jardins, 

plantio, capina, colheita e orientações sobre o manejo com os aspectos 

biológicos da planta, composição do solo, maneiras de cultivo, dentre 

outros.  

 
 Atividades rítmicas e práticas Integrativas – Estimula a percepção 

corporal e com isso, melhora as ações motoras do cotidiano e do 

metabolismo orgânico, além do desenvolvimento cognitivo e coletivo, 

tendo como resultado uma convivência positiva e solidária, utilizando-se 

de jogos e brincadeiras da cultura popular, atividades rítmicas e 

expressivas (dança) e ginástica (yoga/meditação/técnicas de respiração, 

hidroginástica) e atividades na natureza (trilhas, caminhadas), para 

alcançar objetivos de aprendizagem, que incluem a construção de uma 

cultura corporal. 

 

 Regência de atividades equestres - atividades de manuseio com 

materiais de equitação (arreamento), atividades com animais: (cuidados, 

manejo, alimentação), atividades no solo, guia dos praticantes (solo) e na 

cela conduzido por um guia e individualmente. Atividades ao ar livre, 

trilhas e passeios, caminhadas ecológicas, desenvolvendo o espirito de 

equipe e dissolução de problemas, desenvolvendo assim coragem, 

autoestima, autoconfiança e liderança. 

 
 Artesanato – Proporciona o contato com diferentes produções artísticas 

manuais existentes, utilizando técnicas de recorte, colagem, composição 

das cores, objetos reciclados e da natureza, EVA, mosaico, artes visuais. 

Confecção e customização de peças MDF - Técnicas de decorações em 
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caixas, bancos, bandeja, quadros decorativos, porta-retratos feitos de 

MDF, bem como, técnicas de patchwork, fuxico e feltro.  

 

 Arte circense – Desenvolve inúmeras atividades como: acrobacias de 

solo, equilibrismo, contorcionismo, dramaturgia cômica, malabares, 

manipulações, acrobacias aéreas e história do circo. Trabalha agilidade, 

coordenação motora e reflexo, preparando os integrantes para 

apresentações locais, regionais, espetáculos e intercâmbios. 

 
 Artes Visuais e Criatividade – Desenvolve técnicas sobre a história da 

arte e movimentos artísticos. Estimula o lado artístico e criativo, 

explorando habilidades no processo de criação e produção de desenhos 

e artes visuais. Ensina as técnicas de desenho em grafite, lápis de cor, 

aquarela, carvão, nanquim, giz pastel seco, marcadores e canetinhas 

explorando universo bidimensionais e tridimensionais. Desenvolve 

percepção, emoção, inteligência, coordenação motora fina e criatividade. 

 

 As atividades de cada oficina são planejadas e adequadas a cada faixa 

etária, respeitando as diferentes fases do desenvolvimento das crianças e 

adolescentes. 

       O Centro de Convivência da Criança e do Adolescente também realiza 

atividades extracurriculares com as crianças e adolescentes, como passeios, 

visitas técnicas, atividades em datas comemorativas que envolvem a 

participação dos pais e/ou responsáveis e, em alguns momentos, toda a 

comunidade entrerriense. 
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4. OBJETIVOS  

 

4.1 Objetivo Geral 

Executar a Política Municipal de Assistência Social, buscando a garantia de 

direitos aos usuários da política em todos os níveis de proteção social, conforme 

preconiza o Sistema Único de Assistência Social – SUAS. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 Garantir a qualificação/capacitação profissional continuada aos 

trabalhadores do SUAS; 

 Viabilizar recursos financeiros para realização de Conferências 

Municipais; 

 Ampliar o acesso das famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade 

e risco social; 

 Proporcionar capacitação continuada aos membros dos conselhos 

municipais de direitos ligados as áreas de Assistência Social, Criança e 

Adolescente e Pessoa Idosa; 

 Manter o atendimento técnico aos usuários da política de Assistência 

Social, através da concessão de benefícios eventuais garantidos em 

legislação específica; 

 Priorizar ações que garantam o atendimento de crianças e adolescentes 

com os vínculos familiares rompidos, favorecendo o retorno ao convívio 

familiar superando com isso a fragilidade familiar e social; 

 Realizar orientação e acompanhamento às famílias com seus direitos 

violados buscando a promoção de direitos, preservação e fortalecimento 

de vínculos familiares e das funções protetivas das famílias; 

  Buscar a adesão de recursos provenientes do Fundo Estadual de 

Assistência Social para o Fundo Municipal de Assistência Social, visando 
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manter a qualidade dos Serviços Socioassistenciais; 

 Buscar a adesão de recursos provenientes do Fundo Estadual para 

Infância e Adolescência para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança 

e do Adolescente, visando manter a qualidade dos serviços 

disponibilizados a este público;  

 Buscar a adesão de recursos provenientes do Fundo Estadual dos 

Direitos da Pessoa Idosa para o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa 

Idosa, visando sempre dispor de atendimentos de qualidade voltados à 

população idosa municipal; 
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5. DIRETRIZES E PRIORIDADES  

 

5.1 Diretrizes  

Conforme artigo 5º da NOB/SUAS de 2012 são Diretrizes Organizacionais 

estabelecidas pelo Sistema Único de Assistência Social (SUAS): 

I. Primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de 

Assistência Social.  

II.  Descentralização político-administrativa e comando único das ações 

em cada esfera de governo.  

III. Financiamento partilhado entre a União, os Estados, o Distrito Federal e 

os Munícipios.  

IV. Matricialidade sociofamiliar.  

V. Territorialização.  

VI. Fortalecimento da relação democrática entre Estado e sociedade civil.  

VII. Controle social e participação popular.  

VIII. Universalização do Sistema Único de Assistência Social. 

IX.  Aperfeiçoamento institucional contínuo do Sistema Único de 

Assistência Social.  

X. Integralidade da Proteção socioassistencial. 
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5.2 Prioridades e Plano de Ação 

                                                 
3 ARCPF – Atestado de Regularidade do Conselho Plano e Fundo. Documento necessário para recebimento de repasses dos Fundos Estaduais de Assistência Social, Criança e 
Adolescente e Pessoa Idosa. 

Nº Objetivos Metas Ações Prazo de execução 
 

Responsável Fonte de 
Recursos 

Observações 
 
 2022 2023 2024 2025 

 
 
 
1       

Manter o 
cofinanciamento das 
ações da Assistência 
Social 

Garantir o repasse 
continuado dos recursos 
federais. 
 
Garantir a parceria com o 
governo do estado, com a 
possibilidade de adesão 
às deliberações estaduais 

Prever o mínimo de 5% do 
orçamento geral do 
município para Assistência 
Social 
 
Manter atualizados 
os sistemas federais 
garantindo a continuidade 
dos repasses; 
 
Manter a emissão dos 
ARCPF’S3 junto ao 
governo estadual; 
 
Manter atualizados os 
sistemas do governo 
estadual, garantindo a 
continuidade dos repasses. 

 
 
 
 
x 

 
 
 
 
x 

 
 
 
 
x 

 
 
 
 
x 

Órgão 
Gestor/Secretaria 
de Assistência 
Social 

Livres 
Royalties 
Federais 
Estaduais 

Proposta da 
Conferência 
2021 
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2 Proporcionar 
capacitação 
Permanente para os 
trabalhadores do 
SUAS 

Capacitar 100% dos 
trabalhadores da 
assistência Social 

Garantir recursos para 
capacitação continuada 
aos trabalhadores; 
 
Encaminhar licitações de 
acordo com a demanda 
levantada pelos servidores; 
 
Contratação de consultoria, 
se necessário, para 
capacitar e qualificar os 
trabalhadores de CRAS e 
CREAS. 

x x x x Órgão 
Gestor/Secretaria 
de Assistência 
Social 

Livres 
Royalties 
Deliberações 
Estaduais 

Proposta da 
Conferência 
2021 

3 Acompanhar pelo 
PAIF as famílias com 
membros integrantes 
do BPC 

Alcançar todos os 
beneficiários do BPC do 
município. 

Realizar visitas 
domiciliares; 
 
Acompanhar mensalmente 
os beneficiários, mesmo 
que de forma remota; 

 x x x x CRAS Royalties 
Livres 
Bloco PSB 
 

Previsão do 
Pacto de 
aprimoramento 
do SUAS 

4 Promover a melhoria 
do parquinho público 
ao lado do CCCA. 

Garantir um espaço 
adequado com estrutura 
física necessária para que 
a população possa 
desfrutar do mesmo. 

Adequar a reforma e 
aquisição de novos 
brinquedos, no parquinho 
público ao lado do CCCA. 
 

 x    CCCA 
Órgão Gestor 
Secretária da 
Assistência 
Social. 

Livres 
Royalties 

Solicitação 
equipe do 
CCCA 

5 Construir uma 
quadra coberta para 
o CCCA. 

Dispor de estrutura física 
para ser usada nas 
oficinas de circo, 
atividades rítmicas e 
apresentações e eventos 
em geral do CCCA. 

Prever a construção deste 
espaço para melhor 
atendermos a nossa 
demanda de crianças e 
adolescentes. 

 x   x   Órgão 
Gestor/Secretaria 
de Assistência 
Social 
Administração 
Municipal 

Livres 
Royalties 

Solicitação 
equipe do 
CCCA 
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6 Manter e aprimorar o 
Programa Municipal 
Família Acolhedora 

Cadastrar novas famílias 
para o programa; 
 
Capacitar continuamente 
as famílias para o 
acolhimento de crianças e 
adolescentes; 
 
Capacitar continuamente 
a equipe técnica 
responsável pelo 
programa municipal 
Família Acolhedora 

Realizar busca ativa na 
procura de novas famílias 
acolhedoras; 
 
Divulgar nas redes sociais 
e demais meios de 
comunicação Programa 
Família Acolhedora; 
 
Valorizar e acompanhar 
continuamente as famílias 
já cadastradas e 
habilitadas do Programa. 

x x x x CREAS 
Órgão 
Gestor/Secretaria 
de Assistência 
Social 

Livres 
Royalties 
Delib. 
estaduais 

Proposta da 
Conferência 
2021 

7 Adequar as equipes 
de referência de 
CRAS e CREAS de 
acordo com a 
NOB/RH/SUAS 

Conseguir obter as 
equipes de acordo com o 
que está previsto na 
NOB/RH/SUAS 

Buscar a realização de 
concurso público ou PSS. 
 
Providenciar auxiliar 
administrativo para atuar na 
recepção, entrevistador e 
digitador para acessar o 
sistema CADÚNICO e 
SIBEC, de modo a garantir 
a ininterrupção dos 
atendimentos em caso de 
férias ou atestado da 
gestora do programa. 

    x   x  Órgão 
Gestor/Secretaria 
de Assistência 
Social 
Administração 
municipal 

Livres 
Royalties 

Proposta da 
Conferência 
2021 
 
Solicitação 
equipe CRAS 

8 Buscar subsídios 
para construção de 
sede própria para 
CRAS e CREAS 

Disponibilizar um espaço 
adequado, com estrutura 
física necessária e 
suficiente para suprir as 
demandas de 
atendimento de CRAS e 

Prever a construção destes 
espaços no PPA, LOA e 
LDO; 
 
Buscar recursos através 
dos governos estadual e 

   x   x Órgão gestor 
 
Administração 
Municipal 

Livres 
Royalties 
Estadual 
Federal 

Proposta da 
Conferência 
2021 
 
Solicitação 
equipe CRAS 
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CREAS federal. 

9 Disponibilizar cursos 
gratuitos de geração 
de renda e 
qualificação 
profissional aos 
usuários da Política 
de Assistência Social 

Capacitar a população 
usuária da Assistência 
Social para que possuam 
meios de garantir e gerar 
renda; 
 
Garantir recursos próprios 
para viabilizar de forma 
contínua a realização de 
cursos gratuitos; 
 
Disponibilizar cursos em 
horários alternativos para 
que todos os públicos 
consigam participar, em 
especial os que 
frequentam o SCFV. 

Realizar parceria com a 
Secretaria de Indústria, 
Comércio, Turismo e 
Desenvolvimento 
Econômico visando a 
gratuidade de cursos para 
os usuários da política; 
 
Promover estratégias para 
incentivar as empresas 
locais a darem 
oportunidade de trabalho 
para mulheres, em especial 
às atendidas pela 
Assistência Social. 

 

x x x x Órgão 
Gestor/Secretaria 
de Assistência 
Social 
CRAS 
CREAS 

Livres 
Royalties 

Proposta da 
Conferência 
2021 

10 Divulgar para a 
população sobre o 
acesso ao Benefício 
de Prestação 
Continuada – BPC 
Idoso e Pessoa com 
deficiência 

 Alcançar a população em 
geral na divulgação do 
BPC ( o que é e a quem 
se destina); 
 
Garantir que as pessoas 
que têm direito de 
acessar o BPC tenham 
condições para tal. 
 

Orientar a população sobre 
o que é o BPC 
Informar aos interessados 
sobre o local que podem 
procurar para se informar 
sobre o benefício; 
 
Realizar divulgação através 
da rádio local e redes 
sociais do Município. 

x x x x CRAS Livres 
Royalties 

Proposta da 
Conferência 
2021. 



 
Rua Tocantins, nº 600, Centro 

Entre Rios do Oeste – PR 
Fone: (45) 3257-1268 

11 Realizar eleição do 
Conselho Tutelar 
conforme Lei 
Municipal nº 
2.879/2020 e 
orientações 
CONANDA/ CMDCA 

Realizar a eleição para 
escolha dos conselheiros 
tutelares dentro da 
normalidade; 
 
Garantir a escolha de 
forma transparente, dos 
representantes da 
garantia de direitos da 
criança e do adolescente 

Realizar licitação para 
contratação de empresa 
para aplicação da prova 
eliminatória; 
 
Solicitar eleição através de 
urna eletrônica; 
 
Realizar o Planejamento 
antecipado de todo o 
processo de eleição com a 
parceria do CMDCA. 

 x   CMDCA  
Órgão 
Gestor/Secretaria 
de Assistência 
Social 

Livres  
Royalties 

Órgão 
Gestor/Secreta
ria de 
Assistência 
Social 

12 Prever a 
manutenção e 
aprimoramento da 
atuação dos 
Conselhos 
Municipais 
específicos  

Garantir que os 
conselheiros de direitos 
conheçam as políticas 
públicas para buscar seu 
efetivo funcionamento 

Capacitar continuamente 
os membros dos conselhos 
de direitos  
 
Realizar campanha sobre 
os conselhos com usuários 
do CRAS, CREAS, CCCA, 
Clubes de Idosos e Clubes 
de mães. 

 x  x  x  x Órgão 
Gestor/Secretaria 
de Assistência 
Social 
 
CMDCA 
CMDPI 
CMAS 
 

Livres 
Deliberações 
Estaduais 
 

Proposta da 
conferencia 
2021 

13 Garantir 
continuamente a 
Concessão dos 
Benefícios Eventuais 

Realizar o atendimento da 
população em situação de 
vulnerabilidade e risco 
social através da 
concessão dos benefícios 
eventuais de acordo com 
atendimento técnico em 
consonância com a 
legislação municipal 

Regulamentar via 
resolução do CMAS a 
concessão dos benefícios 
eventuais; 
 
Dispor de dotação 
orçamentária para o 
custeio dos benefícios 
eventuais em âmbito 
municipal. 

x x x x Órgão 
Gestor/Secretaria 
de Assistência 
Social 

Livres 
Royalties 

Proposta da 
Conferência 
2021 
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14 Realizar 
cadastramento e 
atualização cadastral 
do Cadastro Único. 

Cadastrar e/ou atualizar 
100% da demanda 
elegível 

Divulgar o Cadastro Único 
a nível municipal; 
 
Capacitar continuamente a 
gestão do Cadastro Único; 
 
Realizar campanha anual 
de atualização cadastral 
das famílias; 
 
Dispor de internet de 
qualidade para alimentação 
diária do sistema do 
Cadastro Único. 

 x   x   x   x CRAS 
 

IGD – PBF 
 

Proposta da 
Conferência 
2021 

15 Acompanhar pelo 
PAIF as famílias com 
até 1/2 salário 
registradas no 
Cadastro Único 

Garantir que a população 
em situação de 
vulnerabilidade e risco 
social seja atendida pelo 
SUAS, através do PAIF. 

Realizar busca ativa às 
famílias, conforme 
informações do setor do 
CADUNICO; 
 
Ampliar o número de 
famílias inseridas no PAIF; 
 
Acompanhar 
continuamente as famílias 
buscando o vínculo com 
estas. 

 x   x   x x CRAS Bloco PSB 
 
Livres 
 
Royalties 
 
IGD-PBF 

Pacto de 
aprimoramento 
do SUAS  
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16 Acompanhar pelo 
PAEFI famílias com 
violação de direitos 
em decorrência da 
violência. 
 
 
 
 
 
 
 

Buscar o atendimento de 
famílias e indivíduos em 
situação de violência de 
forma contínua. 

Realizar busca ativa 
continuamente 
 
Inserir e acompanhar as 
famílias através do 
Prontuário SUAS e outros 
instrumentos de coleta de 
dados; 
 
Realizar o 
acompanhamento familiar 
através da construção do 
Plano de Atendimento 
Familiar (PAF). 

 x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  x   x   x CREAS Bloco PSE 
Livres 
Royalties 
Deliberações 
estaduais 

Pacto de 
aprimoramento 
do SUAS 

17 Estruturar a SMAS 
com formalização de 
áreas essenciais 

 Criar através de 
legislação municipal e 
manter a contratação de 
profissionais para áreas 
essenciais de Proteção 
Social Básica, Especial e 
Gestão do SUAS com 
competência de Vigilância 
Socioassistencial. 

Elaborar legislação 
municipal, prevendo a 
contratação de 
profissionais com formação 
em área específica ao 
cargo; 
 
Dispor de estrutura física 
que comporte a 
contratação de todos os 
profissionais; 

      x Órgão 
Gestor/Secretaria 
de Assistência 
Social 
Administração 
Municipal 

Livres 
Royalties 

Pacto de 
aprimoramento 
do SUAS 
 
 
Proposta da 
Conferência 
2021 
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18 Manter as 
legislações da 
política de 
Assistência Social 
municipal 
atualizadas 

Buscar manter as 
legislações em dia, 
acompanhando as 
legislações estaduais e 
federais garantindo o 
acesso á população 
usuária; 
 
Garantir que o Estatuto 
do Servidor e a Lei 
Orgânica municipal 
também estejam em 
consonância com o que 
prevê o SUAS; 

Manter atualizadas as 
legislações da Assistência 
Social e dos conselhos de 
diretos do CMAS, CMDCA 
e CMDPI. 
 
Prever nas legislações dos 
Conselhos o pagamento de 
diárias para os 
conselheiros municipais. 
 
 
 
 

 x   x   x    x Órgão 
Gestor/Secretaria 
de Assistência 
Social 

Livres 
Royalties 

Pacto de 
aprimoramento 
do SUAS 
 
Proposta da 
conferencia  
 

19 Promover momentos 
de confraternização 
entre os usuários 
que participam do 
SCFV 

Proporcionar momentos 
de descontração e 
confraternização entre 
todas as faixas etárias 
que participam do SCFV. 

Realizar encontro dos 
grupos do SCFV com 
distribuição de brindes, 
brincadeiras e palestras 

 

x x x x CRAS Bloco PSB 
Igd/pbf 
Livres 
Royalties 

Proposta da 
conferencia 
2021 

20 Divulgar os serviços, 
programas, projetos 
e benefícios da 
Assistência Social 

Fazer com que a 
população compreenda 
de forma clara qual a real 
atribuição da política de 
Assistência Social; 
 
Alcançar o entendimento 
sobre a política a toda a 
população entrerriense, 
em especial àqueles que 
necessitam do 
atendimento da 
Assistência Social. 

Divulgar nas redes sociais 
e rádio os serviços, 
programas e benefícios 
disponibilizados hoje pela 
Assistência Social; 
 
Informar à população quais 
as formas de acesso a 
política de Assistência 
Social e a quem ela se 
destina. 

x x x x Órgão 
Gestor/Secretaria 
de Assistência 
Social 
CRAS 
CREAS 
CCCA 
Conselho Tutelar 

Livres 
Royalties 
Bloco PSB 
Bloco PSE 
IGD/PBF 

Proposta da 
Conferência 
2021 
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21 Realizar 
continuamente 
campanhas de 
conscientização da 
violência contra a 
mulher e contra 
criança e 
adolescente em 
especial sobre a 
violência e 
exploração sexual, 
lembrada no dia 18 
de maio. 

Buscar envolver todo o 
setor público e privado no 
trabalho de combate à 
violência contra a mulher 
 
Fazer com que toda a 
população tenha 
informações de como e 
onde fazer denúncias de 
mulheres que estão 
sofrendo violência e 
também denúncias de 
crianças e adolescentes 
que sofrem violência 

Promover campanhas 
intersetoriais, envolvendo 
todas as políticas públicas 
que atendem mulheres. 
 
Orientar as mulheres do 
município sobre quais os 
locais de atendimento para 
situação de violência contra 
a mulher. 
 
Orientar a comunidade 
sobre a violência contra 
crianças e adolescentes 
em especial sobre a 
violência e exploração 
sexual. 

x x x x Administração 
Municipal 
Órgão 
Gestor/Secretaria 
de Assistência 
Social 
CREAS 
CRAS 
CONSELHO 
TUTELAR 

Livres 
Royalties 
Bloco PSE 

Proposta da 
Conferência 
2021 
 
Solicitação 
equipe 
CREAS. 

22 Criar uma Política 
permanente de 
divulgação dos 
Serviços 
Socioassistenciais, 
Programas, Projetos, 
visando o 
fortalecimento a 
aproximação e o 
acesso da população 

Encaminhamento mensal 
de datas, atividades e 
serviços/programas/projet
os e cursos da Secretaria 
Municipal de Assistência 
Social para o setor 
responsável pela 
comunicação social; 

Utilização de correio 
eletrônico para envio de 
informações e divulgação; 
Elaboração de Material 
informativo; 
 
Publicar todas as 
informações no site da 
Prefeitura Municipal de 
Entre Rios do Oeste 

 x x x x Órgão 
Gestor/Secretaria 
de Assistência 
Social 
Administração 
municipal 
 

Livres 
Royalties 

Solicitação 
equipe CREAS 
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23 Regularizar a 
inscrição nos 
conselhos de direitos 
dos serviços, 
programas e projetos 
da assistência social, 
criança e 
adolescente e 
idosos. 

Inscrever e manter 
atualizados todos os 
serviços, programas e 
projetos específicos das 
políticas de Assistência 
Social, Criança e 
Adolescente e Idoso nos 
conselhos de direitos 

Criar e/ou atualizar os 
instrumentos para inscrição 
dos serviços, programas e 
projetos; 
 
Capacitar os conselhos 
municipais para que 
compreendam a 
necessidade de fiscalizar a 
execução dos serviços, 
programas e projetos. 

x x x x Órgão 
Gestor/Secretaria 
de Assistência 
Social 
CMAS 
CMDCA 
CMDPI 

Royalties 
Livres 
IGD/PBF 
controle 
social 

Proposta da 
Conferencia 
2021 

24 Efetivar os 
protocolos de 
referência e contra – 
referência  

Fortalecer a rede de 
proteção municipal para 
que utilizem os protocolos 
de referência e contra 
referência 
 
Garantir que o usuário 
possa ser atendido com 
qualidade e rapidez  

Disponibilizar capacitação 
continuada para os 
trabalhadores que compõe 
a rede de proteção. 
 
Reuniões de rede entre as 
políticas envolvidas para 
efetivação do uso dos 
protocolos. 

x x x x Órgão 
Gestor/Secretaria 
de Assistência 
Social 
Demais 
secretarias da 
rede de proteção 

Livres 
Royalties 

Proposta da 
Conferência 
2021 

25 Criar programa de 
distribuição de 
alimentos orgânicos, 
laticínios e 
panificados 

Garantir que as famílias 
em situação de 
vulnerabilidade social 
atendidas pela 
Assistência Social tenham 
acesso à produtos 
saudáveis produzidos 
dentro do Município 
 
Estimular os produtores 
orgânicos do município. 

Viabilizar a criação do 
programa através de 
legislação municipal 
específica, vinculando-o ao 
CRAS 
 
Prever recurso específico 
dentro do Fundo Municipal 
de Assistência Social para 
pagamento destes 
produtos; 

  x    x  Órgão 
Gestor/Secretaria 
de Assistência 
Social 
CRAS 
Secretaria de 
Agricultura 

Livres 
Royalties 

Proposta da 
Conferência 
2021 
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26 Adequar as equipes 
de recursos 
humanos 

Garantir que as equipes 
que compõem os 
equipamentos da 
Assistência Social 
estejam com seu quadro 
completo. 

Buscar a contratação de 
auxiliar administrativo para 
o CCCA. 
 
Viabilizar a contratação dos 
profissionais de CRAS e 
CREAS de acordo com a 
NOB/RH/SUAS 

    x   x   Órgão 
Gestor/Secretaria 
de Assistência 
Social 
Administração 
Municipal 
 

Livres 
Royalties  
Bloco PSB 
Bloco PSE 

Proposta da 
Conferência de 
2021 

27 Atender as Crianças 
e adolescentes de 05 
até 12 anos 
completos através do 
CCCA. 

Garantir que esta faixa 
etária de idade seja 
atendida pelo CCCA com 
qualidade e dignidade. 

 Adequar a legislação 
municipal vigente, 
atualizando as informações 
do CCCA para atender as 
crianças de 05 até 12 anos 
completos. 

 x       Órgão 
Gestor/Secretaria 
de Assistência 
Social 
Administração 
Municipal 

Livres 
Royalties 

Solicitação da 
equipe do 
CCCA 

28 Alterar a carga 
horária dos grupos 
do SCFV 

Atender à solicitação dos 
usuários que frequentam 
os grupos do SCFV 

Estudar a viabilidade de 
ampliar a carga horária dos 
grupos; 
 
Viabilizar a oferta de 
transporte dos usuários dos 
grupos do SCFV, tendo em 
vista que muitos 
necessitam do mesmo para 
poder frequenta-lo. 
 
Contratar profissional 
orientador social através de 
PSS. 

x x x x   Órgão 
Gestor/Secretaria 
de Assistência 
Social 
CRAS 

Bloco PSB 
Delib. 
Estaduais 
IGD/PBF 
Livres 
Royalties 

Proposta da 
Conferência 
2021 
 
Solicitação 
equipe do 
CRAS 

29 Buscar o pagamento 
de insalubridade as 
equipes de 
referência de CRAS 

Garantir proteção e 
valorização dos 
profissionais que atuam 
diretamente com os 

Verificar as legislações 
pertinentes, buscando a 
viabilidade de pagamento. 
Adequar as legislações 

 x x x x Órgão Gestor 
 
Administração 
Municipal 

Livres 
 
 

Proposta da 
Conferência 
2021 
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e CREAS em 
período de pandemia 

usuários da Política de 
Assistência Social 

locais para garantir o 
pagamento de 
insalubridade a estes 
profissionais; 
 
Prever recursos financeiros 
no orçamento do FMAS. 

30 Proporcionar 
prioridade aos 
profissionais da 
Assistência Social 
em campanhas de 
imunização 

Prezar pela saúde dos 
trabalhadores da 
Assistência Social 

Realizar intervenções junto 
ao governo do Estado para 
garantir a prioridade aos 
trabalhadores da 
Assistência Social; 

x x x x Órgão 
Gestor/Secretaria 
de Assistência 
Social 
Administração 
Municipal 

Livres 
Royalties 

Proposta da 
Conferência 
2021 

31 Buscar parceria ou 
convênio para 
acolhimento de 
mulheres, idosos 
vítimas de violência 

Garantir parceria para o 
serviço de acolhimento 

Procurar parcerias para 
regionalização destes 
serviços através do 
Governo do Estado 
 
Buscar emendas 
parlamentares 

 x x x x Órgão 
Gestor/Secretaria 
de Assistência 
Social 
Administração 
Municipal 

Livres 
Royalties 
Delib. 
Estaduais 

Solicitação 
equipe do 
CREAS. 
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32 Adequar a estrutura 
física do CCCA 

Garantir uma estrutura 
física adequada para o 
atendimento de crianças 
e adolescentes 
Proporcionar a 
acessibilidade a todas as 
crianças com deficiência 
que frequentam o CCCA 

Prever orçamento 
financeiro para realizar as 
adequações necessárias, 
como Gás canalizado, 
reformas em geral dentro 
das normas exigidas pelo 
corpo de bombeiros. 
 
Realizar reforma junto ao 
CCCA, prevendo todas as 
adequações físicas 
necessárias para o bom 
funcionamento do espaço. 

x x   Órgão Gestor 
 
Administração 
Municipal 

Livres 
Royalties 

Proposta da 
Conferência 
2021 
 
Solicitação 
equipe do 
CCCA 

33 Realizar reunião 
intersetorial do 
Programa Bolsa 
Família 

Garantir nessas reuniões, 
participação de um 
técnico da gestão, 
responsável pelo 
programa no colégio 
estadual, educação, 
saúde, etc. 

Realização de reunião 
intersetorial, 
semestralmente de todos 
os responsáveis do 
município pela alimentação 
do sistema do Programa 
Bolsa Família. 
 

x x x x Gestão do 
Cadúnico 
Órgão 
Gestor/Secretaria 
de Assistência 
Social 
Saúde 
Educação 

IGD/PBF 
Livres  
Royalties 

Solicitação 
equipe do 
CRAS 

34 Viabilizar a 
contratação de 
motorista para a 
Secretaria de 
Assistência Social 

Garantir que se mantenha 
lotado um motorista para 
atender as demandas 
exclusivas da Secretaria 
de Assistência Social 
 

Apresentar dados 
concretos da necessidade 
de um motorista na 
Assistência Social; 
 
Dispor de orçamento 
necessário na Secretaria 
para a manutenção da 
contratação de um 
motorista. 

 x      Órgão 
Gestor/Secretaria 
de Assistência 
Social 
Administração 
Municipal 

Livres 
Royalties 

Proposta da 
Conferência 
2021 
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35 Garantir que a 
Equipe Técnica do 
CRAS atenda 
apenas demandas 
exclusivas da 
Política Assistência 
Social. 

Que as demais Políticas 
Públicas disponibilizem 
de contratação do 
profissional Assistente 
Social para suprir suas 
demandas. 

Reuniões entre as pastas 
para discussão da 
necessidade deste 
profissional 
 
 Encaminhamento de ofício 
ao prefeito municipal 
justificando as 
especificidades da Política 
de Assistência Social, bem 
como a importância de 
destinar atendimento 
exclusivo a estes. 

x x x x Órgão 
Gestor/Secretaria 
de Assistência 
Social 
Administração 
Municipal 

 Solicitação 
equipe do 
CRAS 

36 Capacitar as Equipes 
Técnicas para 
aprimoramento de 
conhecimento no 
atendimento com 
famílias. 

Garantir recursos para 
cursos e/ou capacitações, 
no sentido de atualizar e 
aprimorar as formas de 
intervenção. 

 

Destinar recursos para 
capacitações. 
 
 
 
 

x x x x Órgão 
Gestor/Secretaria 
de Assistência 
Social 
CRAS 
CREAS  

Livres 
Blocos PSB 
e PSE 

Solicitação 
Equipe do 
CRAS 

37 Reativar a Horta 
junto ao CCCA. 

Garantir uma estrutura 
adequada para o plantio e 
cultivo de hortaliças e 
ervas medicinais. 

Realizar a construção de 
uma Cisterna para 
captação da água da chuva 
para utilizar na horta. 

  x   x   x Órgão 
Gestor/Secretaria 
de Assistência 
Social 
CCCA 

Livres 
Royalties 

Solicitação 
equipe do 
CCCA 
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38 Acompanhar as 
propostas das 
Conferências 
municipais 
continuamente 

Garantir a efetivação das 
propostas elencadas nas 
conferencias. 
Buscar a participação do 
poder público e da 
sociedade civil no 
acompanhamento das 
ações levantadas nas 
conferencias municipais 

Criar comissão específica 
dentro do CMAS para 
acompanhamento da 
execução das propostas 
municipais 
Incentivar a população a 
participar das audiências 
públicas de prestação de 
contas realizadas junto à 
comunidade. 

x x x x CMAS Livres 
Royalties 

Proposta da 
Conferencia 
2021. 
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6. RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS 

 

A concretização dos objetivos e metas estabelecidas neste Plano 

Municipal de Assistência Social com certeza impactará na garantia de direitos 

socioassistenciais a nossa população usuária, bem como, trará maior qualidade 

dos atendimentos ofertados e, ainda, irá contribuir para melhores condições de 

trabalho aos nossos trabalhadores.  
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7. RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS DISPONÍVEIS E NECESSÁRIOS 

 

7.1 Recursos Humanos 

CARGO VÍNCULO NÚMERO ATUAL DE 
SERVIDORES 

NÚMERO DE SERVIDORES 
QUE FALTAM PARA 

COMPOR AS EQUIPES 

Secretária (gestora) Cargo em comissão 01  

Diretora da Proteção Social 
Básica 

Cargo em comissão 01  

Diretora do Centro de 
Convivência da Criança e do 
Adolescente -CCCA 

Cargo em comissão 01  

Assistente Social Concurso Público 03  

Psicólogo (a) Concurso Público 02  
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Auxiliar 
administrativo/secretaria 

Concurso Público 02 02 

Advogado (a) Concurso Público 01 (cedido) 01 

Orientador Social PSS   01 

Zeladora/Merendeira Concurso Público 06 01 

Motorista   01 

Oficineiro  Terceirização 09 (08 no CCCA e 01 no 
CRAS/CREAS)4 

 

Estagiário Terceirização 03  

Conselheiros Tutelares Eleição 05  

Total  34 06 

 

 

 

                                                 
4 A mesma oficineira desempenha carga horária no CRAS e no CREAS. 



 
Rua Tocantins, nº 600, Centro 

Entre Rios do Oeste – PR 
Fone: (45) 3257-1268 

 

7.2 Recursos Financeiros 

Recursos financeiros previstos para o Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS 

  Fonte de    Recursos  PPA 2022 PPA 2023 PPA 2024 PPA 2025 Total geral 

  
 F

e
d

e
ra

l 

Bloco PSB  

(Paif e SCFV) 

R$ 132.000,00 R$ 132.000,00 R$ 132.000,00 R$ 132.000,00 R$ 528.000,00 

IGD - PBF R$ 17.160,00 R$ 17.160,00 R$ 17.160,00 R$ 17.160,00 R$ 68.640,00 

IGD - SUAS R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 R$ 48.000,00 

Bloco PSE R$ 78.000,00 R$ 78.000,00 R$ 78.000,00 R$ 78.000,00 R$ 312.000,00 

Subtotal R$ 239.160,00 R$ 239.160,00 R$ 239.160,00 R$ 239.160,00 R$ 956.640,00 

  
  

  
E

s
ta

d
u

a
l5  

      

      

                                                 
5 Não foram inseridos os repasses do Governo Estadual, tendo em vista que estes são esporádicos e pontuais, sendo recebidos através de Deliberações dos Conselhos estaduais 
para ações específicas e pontuais, não havendo portanto, repasse continuado recebido do Estado até o momento. 
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Subtotal      

Total Geral R$ 239.160,00 R$ 239.160,00 R$ 239.160,00 R$ 239.160,00 R$ 956.640,00 

  
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   
 M

u
n

ic
ip

a
l 

Manutenção da 
Secretaria de 
Assistência Social 
(Órgão gestor, 
capacitação 
permanente dos 
trabalhadores, 
garantia de direitos 
da pessoa com 
deficiência, política 
de fortalecimento 
da mulher e cursos 
profissionalizantes) 

R$ 664.593,75 R$ 704.469,94 R$ 746.737,62 R$ 791.541,90 R$ 2.907.343,21 
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FMAS  

(CRAS, CREAS, 
Benefícios 
eventuais) 

R$ 786.303,13 R$ 810.956,35 R$ 859.613,76 R$ 911.190,58 R$ 3.368.063,82 

CONSELHOS DE 
DIREITOS  

(CMAS, CMDCA e 
CMDPI) 

R$ 28.209,39 R$ 29.901,99 R$ 31.696,10 R$ 33.597,86 R$ 123.405,34 

CONSELHO 
TUTELAR 

R$ 283.225,32 R$ 300.218,85 R$ 318.232,00 R$ 337.325,91 R$ 1.239.002,08 

Total Geral R$ 1.762.331,59 R$ 1.845.547,13 R$ 1.956.279,48 R$ 2.073.656,25 R$ 7.637.814,45 

6

                                                 
6 O Centro de Convivência da Criança e do Adolescente – CCCA possui dotação orçamentária prevista no Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente – 
FMDCA 
2022 – R$ 881.503,13 
2023 – R$ 934.393,33 
2024 – R$ 990.456,95 
2025 – R$ 1.049.884,36 
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8. MECANISMOS E FONTES DE FINANCIAMENTO 

 

Para que possamos efetivar de fato a Política de Assistência Social, é 

imprescindível que haja a disponibilidade de cofinanciamento. Deste modo, o 

PMAS com vigência para 2022 – 2025 prevê que ocorra o cofinanciamento das 

três esferas de governo, sendo Federal, Estadual e Municipal. 

O Art. 53 da NOB/SUAS/2012 estabelece que os municípios devem 

destinar recursos próprios para o cumprimento de suas responsabilidades, em 

especial:  

I - Custeio dos benefícios eventuais;  

II -Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos socioassistenciais 

sob sua gestão;  

III - atendimento às situações emergenciais;  

IV - Execução dos projetos de enfrentamento da pobreza;  

V - Provimento de infraestrutura necessária ao funcionamento do 

Conselho de Assistência Social Municipal ou do Distrito Federal. 

No que se refere ao financiamento municipal, a Lei nº 2.510 de 07 de 

novembro de 2017, aponta em seu art. 25, que os recursos do Fundo Municipal 

de Assistência Social – FMAS, serão aplicados em: 

I – Financiamento total ou parcial de programas, projetos e serviços de 

assistência social desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social; 

II – Em parcerias entre poder público e entidades de assistência social 

para a execução de serviços, programas e projetos socioassistencial 

específicos, quando houver; 

III – Aquisição de material permanente e de consumo e de outros insumos 

necessários ao desenvolvimento das ações socioassistenciais; 

IV – Construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis 
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para prestação de serviços de Assistência Social; 

V – Desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, 

planejamento, administração e controle das ações de Assistência Social; 

VI – Pagamento dos benefícios eventuais, conforme o disposto no inciso 

I do art. 15 da Lei Federal nº 8.742, de 1993; 

VII- Pagamento de profissionais que integrarem as equipes de referência 

previstas na NOB/RH/SUAS, conforme percentual apresentado pelo Ministério 

do Desenvolvimento Social e aprovado pelo Conselho Nacional de Assistência 

Social - CNAS. 

Bem como, é de extrema importância destacarmos que o Conselho de 

Assistência Social é responsável por fiscalizar e acompanhar a execução dos 

recursos da política de assistência social em âmbito municipal conforme previsto 

na Lei municipal nº 2.510/2017 em seu artigo 7, itens III, V, VIII, XIX. 
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9. INDICADORES DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

O monitoramento é um importante instrumento para acompanhar metas e 

prazos de execução, bem como a implementação das ações, visando mensurar 

se os resultados foram ou não alcançados. A avaliação é um momento de 

reflexão e análise que avalia o processo, resultado e o impacto, a fim de observar 

a efetivação da Política de Assistência Social proposta no Plano. 

Deste modo, tanto o monitoramento quanto a avaliação são 

indispensáveis para a execução do Plano de Assistência Social, pois a partir 

destes instrumentos que se poderá identificar os avanços e dificuldades obtidos 

através da elaboração do mesmo, e ainda, sobre a viabilidade de execução.  

Ambos os procedimentos serão utilizados para realimentar anualmente o 

Plano, racionalizando e otimizando recursos, para que alcance os resultados 

previstos e, por conseguinte, as transformações pretendidas. 

O presente documento será executado no quadriênio de 2022 a 2025, 

sendo revisado e atualizado no ano de 2023, posterior à realização da 

Conferência Municipal de Assistência Social.  

Caso a gestão ou mesmo o Conselho de Assistência Social entenda a 

necessidade, este Plano poderá ser revisado anualmente, de acordo a realidade 

social do Município.  
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10. ESPAÇO TEMPORAL DE EXECUÇÃO 

 

O Plano de Assistência Social será executado no quadriênio de 2022 a 

2025, sendo o mesmo período de vigência do PPA – Plano Plurianual.  

Sendo que será revisado no ano de 2023, após a realização da 

Conferência Municipal de Assistência Social, porém, caso haja necessidade este 

Plano poderá ser revisto a qualquer tempo e/ou anualmente. 
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