
PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 

VIGENCIA 2022 - 2025 

Prefeitura de Realeza - Estado do Parana 

Secretaria Municipal de Assistencia Social 

Centro de Referencia da Assistencia Social 

~ 

~t i'~ 
CenU'O de Refer"'ncla 
da AssisU:ncla Socia' 

MUNiCiPIO DE REALEZA - ESTADO DO PARANA 



PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2022 - 2025 

1.IDENTIFICACAO 

1.1. Oados da Prefeitura Municipal: 
Municipio: Realeza - PR 
Porte Populacional: Porte I 

Nome do Prefeito: Paulo Cezar Casaril 

Mandato do Prefeito: Inicio 01/01/2021 Termino: 31/12/2024 

Endereco da Prefeitura: Rua Barao do Rio Branco, 3507 - CEP: 85770-000 
Telefone: (46) 3543-1122 

E-mail: gabinete@realeza.pr.gov.br 
Site: www.realeza.pr.gov.br 

1.2. 6rg80 Gestor da Assistencia Social 
Nome do Orgao Gestor: Secreta ria Municipal de Assistencia Social 
Responsavel: Zaneti de Carli Marcante 

Ato de norneacao do (a) gestor (a): Portaria N° 5.945/21 

Data nomeacao: 05/01/2021. 

Endereco 6rgao gestor: Rua Barao do Rio Branco, 3507 - CEP: 85770-000 

Telefone: (46) 3543-1122 Ramal: 211 
E-mail: assistenciasocial@realeza.Dr.gov.br 

1.3. Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS 

Numero da Lei de Criacao: 686/95 Data crlacao: 06/09/1995 

Numero do Decreto que regulamenta 0 Fundo: 1.265/96 Data: 13/02/1996 

CNPJ: 16.850.381/0001-38 
Lotacao: Secreta ria Municipal de Asslstencia Social 



1.4. Conselho Municipal de Assistencia Social - CMAS 

Numero da Lei de Criacao: 686/95 Data criacao: 06/09/1995 

Endereco CMAS: Rua Barao do Rio Branco, 3507 CEP: 85770-00 

Telefone: (46) 3543-1122 E-mail: assistenciasocial@realeza.pr.gov.br 

Nome do Presidente: Eliane Maria Baroni Rodrigues Souza 

Nome do secreta rio (a): Cleonice Regina Vardanega Perico. 

Numero total de membros: 22 

1.5. Composi~io do Conselho Municipal de Assistencia Social com 

inicio de mandato em 20109/2021 e termino de mandato em 20109/2023. 
GOVERNAMENTAL 

Nome do(a) Conselheiro (a) Representatividade Titularidade 
Zaneti de Carli Marcante SMAS Titular 
Taline de Campos CRAS Titular 
Juciane Fornal Saude Titular 
Rejane Grzebieluckas Educacao Titular 
Eliane Maria Baroni Agemcia do Trabalhador Titular 

NAO GOVERNAMENTAL 
Nome do(a) Conselheiro (a) Representatividade Titularidade 

Sonia Maciel de Souza da Silva APAE Titular 
Carme Consoladora Cerutti Pastoral da Crianca Titular 
Carmem Daiane Basso Representante da Area Titular 
Luciana Ribas de Oliveira Balheiros Usuarlo Titular 
Virginia Agustini Pastoral da Pessoa Idosa Titular 

1.6.Responsaveis pela elaboracao: 

Nome Escolaridade Fun~ao 1 Cargo Representacac 
Zaneti de Carli Marcante Ensino Superior Secreta ria de 6rgao Gestor Assistencia Social 
Cleonice Regina Ensino Superior Auxiliarde 

6rgao Gestor ~ardanega Perico Secreta ria 

Carmem Daiane Basso Ensino Superior Assistente Social Orgao Gestor 
Ana Silvia Scandolara Ensino Superior Psicoloqo Orgao Gestor 
Taline de Campos Ensino Superior Assistente Social CRAS 
Emerson Aparecido Ensino Superior Psicoloqo CRAS 
Sgarbossa 



2 - APRESENTACAO 

2.1 - INTRODUCAO AO PLANO MUNICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 

o Plano Municipal de Assistencia Social - PMAS 2022·2025 e um instrumento 

de planejamento e gestao da Politica Municipal de Assistencia Social. 

A estrutura deste plano comporta em especial dados gerais do municipio, 
caracterizacao da rede de assistencia, os objetivos gerais e especificos; as diretrizes 

e prioridades deliberadas; as acoes estrateqlcas correspondentes para sua 

implementacao; as metas estabelecidas; os recursos materiais, humanos e 

financeiros disponiveis e necessarios: os mecanismos e fontes de financiamento; a 

cobertura da rede prestadora de services; 0 monitoramento e avaliacao e 0 espaco 
temporal de execucao para um periodo de quatro anos, compreendidos entre 0 
segundo ana do mandato atual e 0 primeiro ana do mandato subsequente. 0 PMAS 

e uma importante ferramenta de gestao que vem organizar e consolidar a execucao 

das legislac;oes contidas no Sistema Unico de Assistencia Social -SUAS, no Plano 

Plurianual- PPA e no Plano Diretor Municipal- PDM. 

o Plano de Assistencia Social e um instrumento de 
planejamento estrategico que organiza, regula e norteia a 

execucao da PNAS/2004 na perspectiva do SUAS. Sua 
etaboracao e de responsabilidade do orgao gestor da 
Politica que 0 submete a aprovacao do Conselho de 
Assistencia Social reafirmando 0 principio dernocratico e 
participativo (PNAS/04:119). 

A Secretaria Municipal de Asststencia Social - SMAS tern por finalidade 

coordenar a definicao, a implementacao das poHticas sociais no Municipio de forma 

integrada e intersetorial. Tem ainda como atribuicoes a orqanizacao da rede de 
atendimento publico e privado de assistencia social, execucao de programas, projetos, 
beneficios e services, captacao de recursos financeiros, proposicao dos recursos 
humanos necessaries e apoio a participacao popular e controle social. Competem 

ainda a mesma as acoes poHtico-administrativas com relacao as esferas: Municipal, 
Estadual e Federal; 0 apoio as atividades relacionadas a acoes 



comunitarias: atuacao na orientacao e recuperacao social e integrar-se aos projetos 
sociais de outras politicas publlcas, que visem 0 desenvolvimento eo atendimento a 
populacao usuaria. Portanto, 0 PMAS 2022/2025 e urn instrumento de materializacao 

da Politica de Assistencia Social a partir da definiy80 de diretrizes, objetivos, acoes e 
metas para 0 periodo, dentro de uma 6tica de planejamento a curto, rnedio e longo 

prazo, que traga visibilidade e cornpreensao da realidade fisica,humana, tecnica e 

financeira da Assistencia Social no Municipio de Realeza-Pr. 0 processo foi realizado 

atraves de reunioes, oficinas ternaticas, avallacao in loco, pesquisa documental 
juntamente com as secretarias afins, revisao do plano 2022 - 2025 junto a cada 
unidade, envolvendo todos os atores da politica, sendo eles: Gestor, Tecnicos, 

Conselheiros e demais trabalhadores do SUAS e usuaries. Foram parceiros neste 

processo as entidades socioassistenciais publicas e privadas como forma de garantir 

a democranzacao de informacoes e construcao de propostas que atendam os anseios 

da populacao usuarla. Alem disso, foi utilizadas pesquisas no Sistema de Avallacao 
e Gestae -SAG I da tnformacao, fontes do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatisticas-IBGE entre outros. 

2.2 - ASPECTOS LEGAlS E TECNICOS DO PLANO 

Na Constituicao de 1988, a Constituicao "Cidada", a Assistencia Social e 

elevada ao status de politica publica, compondo 0 "Tripe da Seguridade Social", 
juntamente com Saude e Previdencia Social. Todavia, ainda que na Constituicao 

estivessem previstos direitos socia is e socioassistenciais, estes ainda careciam de 

requlamentacao e ordenamento. 

A Lei Organica da Assistencia Social - LOAS, promulgada em 1993, vem 
regulamentar a Assistencia Social enquanto poHtica publica, estabelecendo normas 

e criterios para sua orqanizacao. A LOAS "[ ... ] estabelece urn novo desenho 
institucional, com comando uruco, conselhos paritarlos de gestao e fundos financeiros 

em cada instancia de governo, colocando os Pianos de Asslstencla Social - PAS 

como instrumentos impulsionadores de novas e planejadas praticas interventivas". 

(Capacita Suas vol. 3, p. 6). 
A Norma Operacional Basica do Sistema Onico de Assistencia Social - 

NOB/SUAS, aprovada pela Resolucao CNAS nO 33, de 18 de dezembro de 2012, em 



seu Capitulo III, art. 18, define os Pianos de Assistencia Social como "[ ... ] instrumentos 

de planejamento estrateqicc que organiza, regula e norteia a execucaoda PNAS na 

perspectiva do SUAS" .(NOB/SUAS, 2012). 

Alem de instrumento de planejamento importante para a Politica deAssistemcia 

Social, a existencia de PMAS passa a ser condicao para 0 repasse de recursos aos 
municipios, propoe-se a estabelecer uma nova cultura de planejamentopara a Polltica 
Municipal de Assistencia Social e para todos que a cornpoem. 

3. REALEZA, EVOLUCAO HIST6RICA. 

Em 20 de setembro de 1960, os pioneiros davam 0 nome de batismo do lugar: 
Realeza do Pinho, devido a abundancla da especle Araucaria angustif6lia. 

A ocupacao deu-se em funcao do extrativismo da madeira, e a funda~ao da 
cidade acelerou-se ap6s a lnstalacao da Industria Cazaca Ltda., as planas e ferteis 

terras de latossolos, a locallzacao e as novas estradas abertas em pleno sertao, uma 

pequena usina hidreletnca de 150 KWA, 0 plano piloto da cidade e as condicoes 
facilitadas para aquisicao do terreno e da madeira para a construcao, tudo isso foi 
tator de atracao e centenas de tamilias chegavam todos os dias. Realeza surgiu como 

uma "cidade relarnpaqo" e a exemplo de Brasilia, desde a sua fundacao, foi uma 

cidade planejada, com ruas projetadas com linhas simetricas, quadras com as 

mesmas dimensoes, urn tracado regular, exato e uniforme. 

Devido a extracao da madeira e 0 desenvolvimento acelerado, 0 municipio 
cresceu consideravelmente e instantaneamente, muitos populares diziam que 
"Realeza e feito Brasilia: Uma cidade relampaqo". No dia 24 de junho de 1963, criado 

at raves da lei estadual 4.728, fundava-se 0 Municipio de Realeza, no dia 12 de 

novembro do mesmo ano, aconteceu a instatacao do municipio, e desmembrado do 

municipio de Ampere. 



A Comissao de Emancipag80 obteve vit6ria com a promulqacao da Lei estaduaJ 

4.728 de 24 de junho de 1.963, que criou 0 municipio de Realeza, cuja instalacao deu 

se na data de 12 de novembro de 1.963 com a posse do primeiro Prefeito e da Camara 

Municipal. 

Atualmente, Realeza desponta 0 cenario nacional, sendo destaque nas 

diversas areas, como educacao, saude e assistencia social. Conta com recentes fatos, 

que se tornaram hist6ricos, como a conquista da Universidade Federal da Fronteira 

Sui, Centro de Pesquisa da Embrapa, Centro de Eventos, Lago Municipal, entre 

outros. Tarnbem se destaca por estar em urn ponto estrateqico da regiao Sudoeste. E 

pelo seu povo que vive com muita satlsfacao e qualidade de vida. 



As manitsstacoes culturais, a aqropecuaria, a industria, comercio e services, 
dotada de excelente rede roooviana e sistema de cornunicacao, Realeza tern 
Aeroporto, Area Industrial com infra-estrutura e locallzacao privilegiadas, alem do 
Centro de Ensino Superior, com cursos de Adminlstracao e Informatica e tambern a 
UFFS - Universidade Federal da Fronteira SuI. 

4. CARACTERIZACAO FislCA E GEOGRAFICA 

4.1. Hlsterlco 

Desmembrado de Ampere e elevado a categoria de Distrito pela Lei nO 17 de 

05/03/1962 e em nivel de Municipio pela Lei nO 4.728 de 24/06/1963, instalado em 
12/11/1963. 

Data de Comemoracao: 12 de novembro. 
*Fonte: Ipardes 



4.2. Posi~ao Geografica do Municipio 

Altitude: 480m 

Latitude: 25 graus 46 minutos 08 segundos Sui 

Longitude: 53 graus31 minutos 57 segundos W-GR 
*Fonte: IBGE 

4.3. Extensao Geografica 
Area T errestre: 356,137 km2 

*Fonte: SEMA 

4.4. Distancia a Capital da Sede Municipal 
Realeza/Curitiba: 566,00 km 
*Fonte: SETR 

5.POPULACAO CENSITARIA SEGUNDO FAIXA ETARIA E SEXO - 2010 

Faixa Etaria Masculina Feminina Total 
Menores de 1 ano 105 104 209 
De 1 105 92 197 
De2 104 114 218 
De 3 94 98 192 
De4 102 114 216 
De 1 a4 405 418 823 
De5 103 117 220 
De6 114 107 221 
De7 111 110 221 
De8 99 112 211 
De9 121 113 234 
Oe5a9 548 559 1.107 
De10 157 133 260 
De 11 120 134 254 
De 12 127 127 254 
De13 150 148 298 
De14 173 146 319 
De 10 a14 697 688 1.385 
De 15 161 168 329 
De 16 156 138 294 
De 17 161 161 322 
De 18 163 137 300 



De 19 153 165 318 
De 15a 19 794 769 1.563 
De 20 a 24 658 682 1.340 
De 25 a 29 639 630 1.269 
De 30 a 34 574 555 1.129 
De 35 a 39 543 590 1.133 
De40a44 610 596 1.206 
De 45 a 49 549 632 1.181 
De 50 a 54 462 499 961 
De 55 a 59 398 435 833 
De 60 a 64 335 361 696 
De 65 a 69 261 275 536 
De 70 a 74 205 246 451 
De 75 a 79 125 138 263 
De 80 anos e mais 96 157 253 
Total 8.004 8.334 16.338 
FONTE: IPARDE junho de 2018 

5.1. Piramide Etaria 

• Masculino 
CFeminino 

Piramide Etaria 

Ii) o e co - 

15 10 5 o 5 10 15 

Percentual da Popula~o 

5.2. Populacao Censitilria Segundo Tipo de Domicilio e Sexo - 2010 

TIPO DE DOMICILIO MASCULINA FEMININA TOTAL 
Urbano 5.684 6.112 11.796 
Rural 2.320 2.222 4.542 
TOTAL 8.004 8.334 16.338 ... Fonte: Caderno Estatfstlco do MUnicIpIO de Realeza. IPARDES - Junho/2018 



6. EOUCACAo - MATRiCULAS NA EOUCACAo BAslCA - 2021 

Matriculas Creche Pre-Escolar Fundamental Medio Profissional 
Federal - - - - - 
Estadual - - 980 680 94 
Municipal 367 397 989 - - 
Particular 132 48 253 41 - 
TOTAL 499 445 2.222 721 94 

*Fonte: SECRETARIA MUNICIIPAL DE EDUCACAO REALEZA PR - MATRICULAS ANO 2021 
Obs: Alunos de classe especial: 1 (APAE), nao inclufdos no dado acima. 

7. DEMOGRAFIA 

A populacao do municipio ampliou, entre os Censos Demoqratlcos de 2000 e 

2010, a taxa de 0,19% ao ano, passando de 16.031 para 16.338 habitantes. Essa taxa 

foi inferior aquela registrada no Estado, que ficou em 0,89% ao ano, e inferior a cifra 

de 0,88% ao ano da Regiao SuI. 

Taxa de crescimento anual por area 
selecionada entre 2000 e 2010 

1,40% 

1,20% 

1,00% 

0,80% 

0,60% 
0,40% 

0,20% 

0,00% 

1,18% 

Estado Regiao Brasil Municipio 

Fonte: Censos Demograficas de 2000e 2010/IBGE 

A taxa de urbanizacao apresentou alteracao no mesmo periodo. A populacao 

urbana em 2000 representava 62,05% e em 2010 passou a representar 72,2% do 

total. 

A estrutura demoqrafica tarnbem apresentou mudancas no municipio. Entre 

2000 e 2010 foi verificada ampliacao da populacao idosa que, em termos anuais, 



cresceu 3,6% em media. Em 2000, este grupo representava 9,7% da populacao, ja 

em 2010 detinha 13,5% do total da populacao municipal. 

o segmento etario de 0 a 14 anos registrou crescimento negativo entre 2000 
e 2010 (-2,5% ao ano). Oriancas e jovens detinham 28,3% do contingente 

populacional em 2000, 0 que correspondia a 4.532 habitantes. Em 2010, a 

participacao deste grupo reduziu para 21,6% da populacao, totalizando 3.524 

habitantes. 

Popula~io residente no municipio por faixa eta ria entre 2000 e 2010 

o a 14 anos 15 a 29 anos 30 a 39 anos 40a 59anos 
60anos ou 

mais 

Iii 2000 4.532 4.103 2.487 3.351 1.549 
W2010 3.524 4.172 2.262 4.181 2.199 

Fonte: censos Demogr;meosde 2000e 2010/IBGE 

A populacao residente no municipio na faixa de 15 a 39 anos exibiu crescimento 

populacional (em media 0,66% ao ano), passando de 9.941 habitantes em 2000 para 

10.615 em 2010. Em 2010, este grupo representava 65,0% da populacao do 
municipio. 

8. PERFIL SOCIAL 

Dados do Censo Dernoqrafico de 2010 revelaram que 0 fornecimento de 

energia eletrica estava presente praticamente todos os domicilios. A coleta de lixo 
atendia 82,3% dos domicilios. Quanto a cobertura da rede de abastecimento de 



agua 0 acesso estava em 74,5% dos domicilios particulares permanentes e 24%,2% 

das residencias dispunham de esgotamento sanitario adequado. 

Propor~ao de domicilios com acesso a rede de abastecimento de 
agua, a coleta de lixo e ao escoamento do banheiro ou sanitario 

adequado em 2010 

Quanto aos nlveis de pobreza, em termos proporcionais, 3,4% da 

populacaoesta na extrema pobreza, com intensidade maior area rural (5,0% da 
populacao na extrema pobreza na area rural contra 2,7% na area urbana. 

Rede geral Coleta de lixo Escoamento adequado 

Em 2010, a taxa de analfabetismo das pessoas de 10 anos era de 7,3%. Na 

area urbana, a taxa era de 6,3% e na zona rural era de 9,6%. Entre adolescentes de 

10 a 14 anos, a taxa de analfabetismo era de 1,5% 

Fonte: Gensos Demograficosde 2000e 2010,llBGE 

Participa~ao da popula~ao extremamente pobre no municipio e no 
Estado por situa~ao do domicilio em 2010 

8,4% 

4,0% 2,9% 

0,0% 
Urbano 

Ii municipio westado 
Rural Total 

Fonte: Censos Demogrilficos de 2000e 2010,llBGE 



9. ASPECTOS s6cIOS ECONQMICOS 

9.1. Producao 

Entre 2005 e 2009, segundo 0 IBGE, 0 Produto Interno Bruto (PIB) do municipio 

cresceu 73,1%, passando de R$ 120,01 milhoes para R$ 207,9 milhoes. 0 
crescimento percentual foi superior ao verificado no Estado que foi de 50,0%. A 

participacao do PIB do municipio na composicao do PIB estadual aumentou de 0,09% 
para 0,11 % no periodo de 2005 a 2009. 

Participa~ao dos setores economlcos no Produto Interno Bruto do 
Municipio em 2009 

Agricultura 
18,4% Impostos 

7,1% 

Industria 
12,2% 

Fonte:IBGE 

A estrutura econornica municipal demonstrava participac;ao expressiva dosetor 
de Servic;os, 0 qual responde por 62,3% do PIB municipal. Cabe destacar 0 setor 

secundario ou industrial, cuja participaeao no PIB era de 12,2% em 2009 contra 10,0% 
em 2005. No mesmo sentido ao verificado no Estado, em que a parttcioacao industrial 

cresceu de 10,0% para 24,7% em 2009. 



120,0% 
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O,OOib 

Fonte: IBGE 

Taxa de crescimento do PIB nominal por setor econemlco no 
Municipio e no Estado entre 2005 e 2009 

112,5% 

74,0% 

Agricultura Industria Impostos 

9.2. Mercado de Trabalho 
o mercado de trabalho formal do municipio apresentou em todos os anos 

said os positivos na geragao de novas ocupacoes entre 2004 e 2010. 0 Numero de 

vagas criadas neste periodo foi de 1.151. No ultimo ano as adrnissoes registraram 

1.418 contratacoes contra 1.223 dernissoes. 

Services 

iii municipio westado 

Admitidos e desligados no Municipio entre 2004 e 2010 

1600 
1.400 - ...",...,- 
1.200 ~ _,...., __.,- 
1.000 ~L' 800 - 
600 . ..-- 
400 
200 
0 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
-Admitidos 862 781 759 1.011 1.271 1.230 1.418 

- Desligados 651 736 714 759 1.093 1.050 1.223 

Fonte: CadastroGeralde Empregadose Oesempregadas/MTE 

Segundo dados do Ministerio do trabalho e Emprego, 0 mercado formal em 
2010 totalizava 2.816 postos, 50,8% a mais em retacao a 2004.0 desempenho do 



municipio ficou acima da media verificada para 0 Estado, que cresceu 36,9% no 
mesmo periodo. 

Comerclo foi 0 setor com maior volume de empregos formais, com 931 postos 

de trabalho, seguido pelo setor de Services com 609 postos em 2010. Somados, estes 

dois setores representavam 54,7% do total dos empregos formais do municipio. 

Distribui~ao dos postos de trabalho formais 
por setor de atividades no Municipio em 2004 e 2010 

1.000 
900 
800 
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300 
200 
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o 

Fonte: R.ta~;;oAnuat delnform",oesSociais,lMTE 

Os setores que mais aumentaram a participacao entre 2004 e 2010 na estrutura 

do emprego formal no municipio foram Construcao Civil (de 4,55% em 2004 para 

9,27% em 2010) e Comerclo (de 30,10% para 33,06%). A que mais perdeu 
participacao foi a industria de Transformacao de 22,55% para 17,54%. 

9.3. Finan~as Publicas 

A receita orcamentaria do municipio passou de R$ 11,5 mil hoes em 2005 

para R$18,6 rmlhoes em 2009,0 que retrata uma alta de 62,6% no periodo de 12,91% 

ao ano. 
A proporcao das receitas proprias, ou seja, geradas a partir das atividades 

econornicas do municipio, em relacao a receita orcamentaria total, passou de 



12,19% em 2005 para 10,66% em 2009, e quando se analisa todos os municipios 

juntos do estado, a proporcao aumentou de 28,79% para 30,46%. 

A dependencia em relacao ao Fundo de Partlcipacao dos Municipios (FPM) 

diminuiu no municipio, passando de 42,32% da receita orcamentaria em 2005 para 

39,87% em 2009. Essa dependencia foi superior aquela registrada para todos os 

municipios do Estado, que ficou em 20,29% em 2009. 

30,0% 

25,0% 

20,0% 

15,0% 

10,0% 

5,0% 

0,0% 

Distribui~ao percentual das cinco maio res 
despesas do municipio em 2009 

26,8% 

educa~ao saude urbanismo transporte adminlstracao 

Fonte: Tesouro Nac ional 

As despesas com educacao, sauce, urbanismo, transporte e adminlstracao 
foram responsaveis por 76,74% das despesas municipais. Em assistencia social, as 

despesas alcancararn 3,79% do orcamento total, valor esse inferior a media de todos 
os municipios do estado, de 4,60%. 

10. CARACTERIZACAo DEMOGRAFICA DA EXTREMA PO BREZA 

Conforrne dados do Censo IBGE 2010, dos 16.338 habitantes, 350 

encontravam-se em situacao de extrema pobreza, ou seja, com renda domiciliar per 
capita abaixo de R$ 70,00. Isto significa que 2,1 % da populacao municipal vivia nesta 

situacao. Do total de extremamente pobres, 147 (42,0%) viviam no meio rurale 203 
(58,0%) no meio urbano. 



o Censo tambern revelou que no municipio havia 31 criancas na extrema 

pobreza na faixa de 0 a 3 anos e 12 na faixa entre 4 e 5 anos. 0 grupo de 6 a 14 anos, 

por sua vez, totalizou 76 individuos na extrema pobreza, enquanto no grupode 15 a 

17 anos havia 17 jovens nessa situacao. Foram registradas 21 pessoas commais de 

65 anos na extrema pobreza. 38,9% dos extremamente pobres do rnuniclpiotem de 0 
a 17 anos. 

1 0.1. Popula~io em sltuacao de extrema pobreza por faixa etaria 

Idade Quantidade 

Oa3 31 

4a5 12 

6 a 14 76 

15 a 17 17 

18 a 39 101 

40 a 59 92 

65 ou mais 21 

Total 350 

10.2. Distribui~io percentual da popula~io extremamente pobre por faixa 

eta ria 

28,8% 
26,3% 

o a 3 anos 4 a 5 anos 6 a 14 anos 15 a 17 18 a 39 40 a 59 60 anos ou 
anos anos anos mais 



10.3. Genero 

Do total de extremamente pobres no municipio, 193 sao mulheres (55,1%) e 
157 sao homens (44,9%). 

10.4. Cor ou Ra~a 

Do total da populacao em extrema pobreza do municipio, 265 (75,7%) se 
classificam como brancos e 84 (24,0%) como negros. Dentre estes ummos, 00 (0,0%) 
se declararam pretos e 84 (24,0%) pardos. Outras 00 pessoas (0,0%) se declararam 
amarelos ou indigenas. 

10.5. Pessoas Com Deficiencia 

De acordo com 0 Censo 2010, havia 5 individuos extrema mente pobres com 
alguma deflciencla mental; 37 tinham alguma dificuldade para enxergar; 1 ° paraouvir 
e 12 para se locomover. 

1 0.6. Educa~ao 

Das pessoas com rna is de 15 anos em extrema pobreza, 28 nao sabem ler ou 
escrever, 0 que representa 12, 6% dos extremamente pobres nessa faixa etaria. 
Dentre eles, 19 eram chefes de domicilio. 

o Censo de 2010 tambem revelou que no municipio havia 20 criancas de ° a 
3 anos na extrema pobreza nao frequentando a creche, 0 que representa 65,6% das 

criancas extremamente pobres nessa faixa etaria, Entre aquelas de 4 a 5 anos, 
havia 00 crlancas fora da escola (0,0% das crtancas extremamente pobres nessa faixa 
etaria) e, no grupo de 6 a 14 anos, era 00 (0,0%). Por tim, entre os jovens de 
15 a 17 anos na extrema pobreza, 00 estava fora da escola (0,0% dos jovens 

extremamente pobres nessa faixa etaria). 



10.6.1. Proporcao da popula~ao em extrema pobreza frequentando a escola ou 

creche por faixa etaria 

148,6% 

100,0% 100,0% 

34,4% 

o a 3 anos 4 as anos 6 a 14anos 15 a 17 anos 

10.7. Eletricidade, agua, esgotamento sanitario e coleta de lixo 

- pessoas extremamente pobres (-% do total) viviam sem luz, 24 (6,9%) nao 

contavam com captacao de agua adequada em suas casas, 301 (86,1%) nao tinham 

acesso a rede de esgoto ou fossa septlca e 105 (30,1 %) nao tin ham 0 lixo coletado. 

10.8. Banheiro no domicilio e paredes externas de alvenaria 
10 pessoas extremamente pobres (2,8% do total) nao tinham banheiro em seus 

domicflios. 162 (46,3%) nao tinham em suas casas paredes externas construidas em 

alvenaria. 

11. OBJETIVOS GERAIS E ESPECiFICOS 

11.1. Objetivo geral 
Consolidar 0 Sistema Unico de Assistencla Social no municipio de Realeza 

deforma a viabilizar a garantia de direitos aos usuaries da assistencia social nos 



diferentes niveis de protecao, tendo como referencia a Politica Nacional de 

Assistencia Social (PNAS, 04), a Norma Operacional Basica (NOB-SUAS), Sistema 

Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE, a Norma Operacional de 

Recursos Humanos do SUAS (NOB-RH) e a Lei Organica da Assistencia Social (Lei 

n°. 8.742/93). 

11.2. Objetivos especificos 

• Aprimorar as acoes e services relativos a Protecao Social Bastca, Especial de 
Media e Alta Complexidade no municipio de Realeza, tendo como base a TipificaC;80 

Nacional de Services Socioassistenciais do SUAS. 

• Implantar novas ac;oes e services de acordo com a tipificay80 e demandas do 
municipio tendo como referencia a Polltica Nacional de Assistencia Social (PNAS,04), 
a Norma Operacional Basica (NOB-SUAS), a Norma Operacional de Recursos 

Humanos do SUAS (NOB-RH) e a Lei Orqanica da AssistenciaSocial (Lei nO. 

8.742/93). 

• Valorizar e apoiar a Rede de services socioassistenciais governamental e n80 
governamental, e seus trabalhadores, oferecendo capacitacao continuada; 

• Consolidar a Gestae Baslca, com suas responsabilidades e contrapartidas, 
caminhando para acessar a gestao plena, propiciando 0 aumento da oferta de 

services: 

• Valorizar 0 controle social como lnstancla essencial para a concretizacao da 

assistencia social, com 0 apoio das acoes do Conselho Municipal de Assistencia 

Social e de rna is Conselhos correlatos; 
• Introduzir e efetuar 0 Sistema de Monitoramento, avaliacao, sistematizacao 

da Asslstencia Social no Municipio, com instrumentos acesslveis e sistematicos. para 

garantir 0 acompanhamento a execucao dos services e a mediacao dos resultados e 

impactos, seguindo as diretrizes propostas pela Politica Nacional. 
• Divulgar amplamente os beneficios, services, programas e projetos 

assistenciais, bern como os recursos oferecidos pelo Poder Publico e criterios para 

sua concessao. 



12 - ASPECTOS SOCIAlS 

A Secretaria Municipal de Assistencia Social tern como missao promover a 

protecao social para a reducao das desigualdades e a inclusao social e produtiva das 

pessoas, por meio da etetlvacao descentralizada das politicas de Trabalho e 

Assistencia Social. 

13 - REDE PRESTADORA DE SERVICOS 

.:. REDE SOCIOASSISTENCIAL LOCAL POR NivEL DE PROTEC;AO 

13.1 - PROTECAO SOCIAL SASICA 

o Serviyo de Protecao e Atendimento Integral a Familia - PAIF e 0 Service de 
Convivencla e FortaJecimento de Vinculos - SCFV sao os services que, juntamente 
com 0 Service de Protecao Social Basica no Domicilio para pessoas com deficiencla 
e idosas, os programas, os projetos e os beneficios socioassistenciais, materializam 

as acoes da protecao social basica da Polltica de Asslstencia Social. Evidenciar as 

especificidades das acoes e refJetir sobre os pressupostos da articulacao entre 0 PAIF 

e 0 SCFV e algo essencial no Plano de Assistencia Social, sobretudo se 
considerarmos que nos ultirnos anos ambos os servlcos tern se tornado referencia 
na garantia de proteeao social. 

Nota-se, assim, a necessidade do referenciamento dos servicos executados, 

tanto 0 SCFV quanto os projetos e programas da protecao basica que sao 

desenvolvidos no territorio de abranqencia do Centro de Referencla de Assistencia 

Social- CRAS devem ser a ele referenciados e devem manter articulacao com 0 PAIF. 
No tocante a protecao social basica, 0 referenciamento visa, sobretudo, tomar 

factivel a arnculacao dos demais servlcos ao PAIF. Tal articulacao possibilita a 

operacionalizacao e a orqanizacao do atendimento e/ou acompanhamento das 

familias dos usuanos do SCFV e dos participantes de outros programas, projetos e 

beneficios da protecao social basica. Assim, e preciso que as unidades que ofertam 

tais services estejam referenciadas ao CRAS e que sejam estabelecidos fluxos de 



encaminhamento e de repasse de informacoes sobre as familias entre 0 PAIF e 
esses servicos, 

~ SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF 

De acordo com a Tipificacao Nacional de Serviyos Socioassistenciais 
(Resolucao CNAS nO 109/2009), 0 PAIF consiste no trabalho social com famllias, de 

carater continuado, com a finalidade de fortalecer a funcao protetiva das familias, 

prevenir a ruptura dos seus vinculos, promover seu acesso a direitos e 0 usufruto 

deles e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida. 

o trabalho social continuado do PAIF deve utilizar acees nas areas culturais 
para 0 cumprimento de seus objetivos, de modo a ampliar 0 universo informacional e 
proporcionar novas vivencias as familias usuarias do service. Os term os fortalecer, 

prevenir e promover, presentes na descricao do PAIF, apontam para seu carater 

antecipador a ocorrencia de situacoes de vulnerabilidade e risco social, de modo a 

ofertar as familias uma forma de atendimento que, como a pr6pria denominaeao 
traz, proteja as famflias. 

Protecao que, alem do enfrentamento das vulnerabilidades e riscos socia is, 

atua tarnbem no desenvolvimento de potencialidades, a partir do reconhecimento de 

que ninquern esta desprovido de tudo, uma familia que esta sobrevivendo na 

vulnerabilidade detern ativos importantes. 

Nessa dlrecao, e preciso identificar e fortalecer os recursos disponiveis das 
familias, suas formas de orqanizacao, participacao social, sociabilidade e redes 
sociais de apoio, entre outros, bern como dos territ6rios on de vivem. Como ja se sabe, 

urn dos objetivos do PAIF e 0 fortalecimento da funcao protetiva da familia, 

compreendendo-a como 0 lugar do cuidado, protecao, aprendizado dos afetos, 

construcao de identidade e vlnculos relacionais e de pertencimento, mas sem perder 
de vista que ela pode tarnbem configurar urn espaco de reproducao de desigualdades 

e de viol€mcia. 
As oficinas com famllias e as acees comunitarias suscitam a reflexao sobre 

vulnerabilidades, riscos ou potencialidades das familias e agregam diferentes grupos 
do territ6rio a partir do estabelecimento de urn objetivo comum, essas acoes passam 





a contribuir significativamente para 0 desenvolvimento de projetos coletivos e 0 

protagonismo da comunidade. 

)- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTAlECIEMNTO DE ViNCULO - SCFV 

A fim de complementar 0 trabalho social com familias realizado pelo PAIF, 0 
SCFV, que tarnbem com poe a protecao social basica, com vistas a prevenir a 
ocorrencia de sltuacoes de risco social e fortalecer os vinculos familiares e 

comunitarios. 0 SCFV organiza-se em grupos, de modo a ampliar as trocas culturais 

e de vivencias entre os usuarios, assim como desenvolver 0 seu sentimento de 

pertenca e de identidade. 

A formacao dos grupos deve respeitar as necessidades dos participantes, 
levando em consideracao as especificidades do seu cicio de vida. Dessa maneira, no 
service pod em ser organizados grupos de criancas, de adolescentes, de jovens, de 

adultos e de pessoas idosas, a depender da demanda existente no Municipio. 

E importante que a composicao desses grupos preserve a diversidade existente 
no ambito das relacoes socia is cotidianas, assegurando a participacao de usuaries de 
diferentes rac;as/etnias, generos, entre outros, atem de garantir a particlpacao das 
pessoas com deflciencia. Vale esclarecer que a observancia aos ciclos de vida dos 

usuaries para a formacao dos grupos nao impede a realizacao de acoes 

Intergeracionais, quando assim for necessario. 

Esse cuidado tem por objetivo assegurar a qualidade e a efetividade do trabalho 

no servico, principalmente no que diz respeito ao necessario acompanhamento dos 
usuanos que compOem os grupos. 

E fundamental nao perder de vista 0 carater preventivo e proativo desse service 

que, como os demais services de Protecao Social Bastca, antecipam-se as situacoes 

de desorotecao familiar e aquelas constatadas no ambito publico, oferecendo aos 
usuaries alternativas emancipat6rias para 0 enfrentamento da vulnerabilidade social. 

Os encontros do SCFV sao situacoes de convivencia para dialoqos e fazeres que 
constituam algumas dessas alternativas. 



Nessa dlrecao, esses encontros sao um espaco para promover: processos de 

vatorlzacao/reconhecmento: estrateqta que considera as questoes e os problemas do 

outro como procedentes e legitimos; 

Escuta: estrateqia que cria ambiencla, sequranca, interesse para que os usuartos 
relatem ou partilhem suas experiencias; 

Producae Coletiva: estrateqia que estimula a construcao de relacoes horizontais de 
igualdade, a realizacao compartilhada, a colaboracao: 

Exercicio de Escolhas: estrateqta que fomenta a responsabilidade e a reflexao sobre 

as motivacoes e interesses envolvidos no ate de escolher; 

Tomada de Decisio sobre a propria vida e de seu grupo: estrateqia que 

desenvolve a capacidade de responsabilizar-se, de negociar, de compor, de rever e 
de assumir uma escolha; 

Dialogo para a resolucio de conflitos e divergencias: estrategia que favorece 0 

aprendizado e 0 exercicio de um conjunto de habilidades e capacidades de 

compartilhamento e engajamento nos processos resolutivos ou restaurativos; 
Reconhecimento de limites e Possibilidades das Situacoes Vividas: estrateqia 
que objetiva analisar as situacoes vivid as e explorar variacoes de escolha, de 

interesse, de conduta, de atitude, de entendimento do outro; 

Experiencias de Escolha e Decisao Coletivas: estrateqia que cria e induz atitudes 

mais cooperativas a partir da analise da situacao, expllcltacao de desejos, medos e 

interesses; neqociacao, composicao, revisao de posicionamentos e capacidade de 

adiar reauzacoes individuais; 
Aprendizado e Ensino de forma igualitaria: estrateqia que permite construir, nas 

relacoes, lugares de autoridade para determinadas questoes, desconstruindo a 
perspectiva de autoridade por hierarquias previamente definidas; 

Reconhecimento e Nomeacio das emocoes nas situacoes vividas: eetrateqia que 
permite aprender e ter dominio sobre os sentimentos e afetacoes, de modo a enfrentar 

sltuacoes que disparam sentimentos intensos e negativos em individuos ougrupos; 

Reconhecimento e Admiracao da dlferenca: estrateqia que permite exercitar 

sltuacees protegidas em que as desigualdades e diversidades podem ser analisadas 



e problematizadas, permitindo que caracterlsticas, condlcoes e escolhas sejam 

tomadas em sua raiz de diferenca e nao a partir de um julzo de valor heqemonico. 

Os encontros dos grupos do SCFV devem criar oportunidades para que os 

usuanos vivenciem as experlenclas anteriormente mencionadas. Isso pode ser 

efetivado mediante variadas acoes. 

Entre elas, as oficinas, que consistem na realizacao de atividades, porem as 

oficinas, as palestras e as confratemizacoes eventuais, por si s6, nao constituem 0 

SCFV, sao estrateqias para tornar os encontros dos grupos atrativos e, com isso, 

dialogar com 0 planejamento do percurso, os temas transversais e os objetivos a 

serem alcancados nos grupos. 

13.2 - GESTAO DE PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA 

;;.. CADASTRO UNICO - GOVERNO FEDERAL 

o Cadastro Unico para Programas Socia is reune lntormacces socioeconomlcas 

das famllias brasileiras de baixa renda - aquelas com renda mensa I de ate meio 

salario minimo por pessoa. Essas informacoes permitem ao governo conhecer as 

reais condicoes de vida da populacao e, a partir dessas tnformacees, selecionar as 

familias para diversos programas sociais. 

No Municipio, 0 total de familias inscritas no Cadastro Unico em Setembro de 

2021 era de 1.831 familias dentre as quais: 

.:. 262 com renda per capita familiar de ate R$ 89,00; 

.:. 190 com renda per capita familiar entre R$ 89,01 e R$ 190,00; 

.:. 792 com renda per capita familiar entre R$ 190,01 e meio salario minimo; 

.:. 587 com renda per capita acima de meio salarlo minimo. 

o Programa Boisa Familia - PBF e um programa de transterencia condicionada 

de renda que beneficia famflias pobres e extremamente pobres, inscritas no Cadastro 

Unico. 0 PBF beneficiou, no rnes de Setembro de 2021, 403 familias, representando 

uma cobertura de 10% da estimativa de familias pobres no municipio,considerando 

criterio estabelecido pelo proprio Programa do Boisa Familia, e considera familias de 

nivel de pobreza com rendimento de R$ 89,01 ate R$178,00. As famllias recebem 

beneficios com valor medic de R$ 77,01 e 0 



valor total transferido pelo governo federal em beneflcios as familias atendidas 

alcanc;ou R$ 30.883,00 no mes, 
Em retacao as condicionalidades, 0 acompanhamento da frequencla escolar, 

com base no ano de 2021, onde retornou de forma hibrida no incio do ano e no 
decorrer do ano de forma presencial, sendo tambem com acesso remoto, atingiu 0 

percentual de 95%, ja 0 acompanhamento da saude das familias, na vigencia do 

primeiro semestre de 2021, atingiu 86,72% que compunham 0 publico no perfil para 

acompanhamento da area de saude do municipio. 

~ BENEFiclO DE PRESTACAO CONTINUADA - BPC (GOVERNO FEDERAL) 

E urn beneflcio da PoHtica de Assistencia Social, individual, nao vitaHcio e que 
garante 0 pagamento mensa I de 01 (urn) salario minimo a pessoa idosa, com 65 

(sessenta e cinco) anos ou mais, e a pessoa com deficiencia, de qualquer idade, com 
impedimentos de longo prazo, de natureza fisica, mental, intelectual ou sensorial, que 
comprovem nao possuir meios para prover a pr6pria rnanutencao nemde te-la provida 

por sua familia. 0 BPC integra a Protecao Social Baslca no ambito do SUAS e para 

acessa-Io nao e necessario ter contribuido com a Previdencia Social. 

Em Outubro de 2021, 0 nurnero de beneflciarios no municipio de Realeza 

totalizava 597 pessoas, sendo 189 idosos, 287 pessoas com deficiencia, 55 pessoas 
com RMV para Idade Rural, 02 pessoas com RMV para Idade Urbana, 40 pessoas 

com RMV para invalidez Rural, 14 pessoas com RMV para Invalidez Urbana e 10 

pessoas com BCP Antecipado. Sendo que, como classiticacao de genero, Masculino 

289 pessoas, Feminino 225 pessoas e 83 pessoas com classificacao de genero nao 

definida. 

13.3 - PROTECAo SOCIAL ESPECIAL 

Os services de Protecao Social Especial destinam-se a familias e individuos 

cujos direitos tenham sido violados elou ameac;ados. Sao services que requerem 0 

acompanhamento de familias e individuos que necessitam de apoios e processos que 
assegurem qualidade na atencao protetiva, demandando atendimento de forma 

efetiva e monitorada, por este motivo na Protecao Social Especial estao previstos 

niveis de complexidade diferenciados: media e alta complexidade. 



Os services de Protecao Social especial tem estreita interface com 0 sistema 
de Garantia de Direito exigindo, r,nuitas vezes, uma gestao mais complexa e 

compartilhada com 0 Poder Judiclario, Ministerio Publico e outros orgaos e acees do 

Executivo. 

13.3.1 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIBILIDADE 

.:. SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMiLIA E 
INDIVfDUO - PAEFI 
o Service de Protecao e Atendimento Especializado a Familias e Individuos - 

PAEFI de acordo com 0 disposto na Tipificayao Nacional de Services 
Socioassistenciais, e 0 service de apoio, orientacao e acompanhamento a famllias 

com um ou mais de seus membros em situacao de arneaca ou violacoes de direitos. 

Compreende atencoes e orlentacoes direcionadas para a promocao de direitos, a 

preservacao e 0 fortalecimento de vinculos familiares, comunltarios e socia is e para 
o fortalecimento da fun9ao protetiva das familias diante do conjunto de condlcoesque 
as vulnerabilizam e/ou as submetem a situacees de risco pessoal e social. 

o atendimento fundamenta-se no respeito a heterogeneidade, potencialidades, 

valores, crencas e identidades das familias. 0 service articula-se com as atividades e 

atencees prestadas as familias nos demais services socioassistenciais, nas diversas 
politicas publicas e com os demais 6rgaos do Sistema de Garantia de Direitos - SGD. 

Deve garantir atendimento sistematico, continuado e providencias necessarias para a 

inclusao da familia e seus membros em servlcos socioassistenciais e/ou em 
programas de transferencia de renda, de forma a qualificar a intervencao e restaurar 

direitos. 
Destacamos que devido a lnexlstencia do CREAS em nosso municipio todos 

os atendimentos referentes a Protecao Baslca de Media e Alta Complexidade esta 
vinculada a equipe da gestao, onde conta com uma assistente social e um psicoloqo. 

13.3.2 - MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - MSE 



No Brasil, a execucao de Medidas Socioeducativa - MSE de meio aberto 

sempre esteve ligada a Assistencla Social, porern, elas passam a ser regulamentadas 

ap6s a aprovacao da Politica Nacional de Assistencla Social em 2004, sendo 

posteriormente tipificadas por meio da Resolucao do GNAS nO 109/2009. 0 Servico 
de MSE em Meio Aberto de liberdade Assistida - LA e de Presta~ao de Servi~o a 
Comunidade - PSC e urn dos services socioassistenciais que cornpoem a media 
complexidade, ja que exige maior estruturacao tecnico- operacional, atencao 
especializada e individualizada, bern como acompanhamento sistematico e 

continuidade de sua oferta. 

o Serviyo de MSE em Meio Aberto realiza 0 acompanhamento do cumprimento 

das medidas socioeducativas de LA e de PSG, que se fundamenta no atendimento 
especializado, na escuta qualificada, no acompanhamento dos adolescentes e de 
suas familias de forma integrada aos demais services socioassistenciais e as politicas 
setoriais de educacao, saude, trabalho, cultura, esporte e lazer. A garantia do acesso 

aos serviyos e a acao integrada entre as politicas setoriais sao imprescindiveis para 

a concretlzacao dos objetivos das medidas socioeducativas e para a ampliacao da 

protecao social ao adolescente e sua familia. 

13.3.3 - PROTECAo SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 

~ MODALIOAOE: INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA PARA 100SOS E 

CASALAR 

o Service de Protecao Social Especial de Alta Complexidade para Pessoas 
Idosas tem por referencia a Politica Nacional do Idoso e 0 Estatuto do Idoso, alem das 

demais leqislacoea e normativas do SUAS. 0 acolhimento institucional pode ser 

desenvolvido nas modalidades: Gasa Lar e lnstltuicao de Longa Permanencia para 

Idosos - ILPI. Outra modalidade de acolhimento sao as Republlcas, que se destinam 

a idosos que tenham capacidade de gestao coletiva de moradia e condicoes de 
desenvolver, de forma independente, as atividades da vida diaria, mesmo que 

requeiram 0 uso de equipamentos de autoajuda. 



No municipio de Realeza contamos com a Casa Lar Sao Jose que atende ate 

10 criancas e urn Centro Dia do Idoso com capacidade de ate 15 idosos. Destacamos 

que ambos services sao ofertados atraves de recurso proprio do Municipio. 

FAMiLIA ACOLHEDORA. 

Acompanham criancas e adolescentes acolhidos/as, suas familias de origem 

e as familias acolhedoras, com 0 objetivo central de buscar a reinteqracao familiar. 
Esgotadas as possibilidades de retorno ao ambiente familiar encaminha-se a 
colocacao do/a acolhido/a em familia substituta. As criancas e/ou adolescentes 

chegam ao service atraves do judiciario ou pelo Conselho Tutelar. 

Em nosso municipio 0 service esta contemplado atraves de lei Municipal n 
1943/2021 e encontra-se ativo. 

14 ·INSTANCIA DE PROTECAo SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE . 
AUTCNOMA 

);- CONSELHO TUTELAR 

Os Conselhos Tutelares constituem urn dos instrumentos mais importantes do 

Sistema de Garantia de Direitos da Crianca e do Adolescente, como orgaos publicos 

encarregados peJa sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da crianca e do 
adolescente. Previstos pelo ECA (Lei 8.069/1990), sao criados por lei para garantir 
que, nos municipios, a polltica de atendimento a populacao infanto-juvenil seja 
cumprida. 

Quando comprovada a suspeita ou denuncla de vlolacao dos direitos de 

crlancas e adolescentes a vida, a saude, a alimentacao, a educacao, ao esporte, ao 
lazer, a proflselonellzacao, a cultura, a dignidade, ao respeito, a liberdade e a 
convivencia familiar e comunitaria, cabe ao conselheiro tutelar acionar os demais 
atores da rede de protecao a infancia e adolescencia, como as Delegacias de 

Protecao a Crianca e ao Adolescente e os Centros de Defesa da Crianc;a e do 



Adolescente, e as instancias do Poder Judlciano, como 0 Ministerio Publico e os 
Juizados da Infancia e Juventude. 

Alem de atender a denuncias, 0 conselheiro tutelar tam bern deve estar atento 

a realidade de sua comunidade, atuando na prevencao de situacoes que ponham 

em risco os direitos de meninos e meninas. 

Os conselheiros tutelares sao escolhidos pela pr6pria comunidade em processo 
eleitoral conduzido pelo Conselho Municipal de Direitos da Crianc;a e do Adolescente 

- CMDCA. Para concorrer ao cargo, e necessaria que 0 cidadao tenha reconhecida 

idoneidade moral, idade superior a 21 anos, tenha concluldo 0 Ensino Medio e resida 

no municipio e outros requisitos previsto em lei Municipal. 

Em Realeza 0 Conselho Tutelar funciona em sede cedida e teve sua ultima 
eleicao em Outubro de 2019 para 0 mandato no quadrienio 2020-2024. A manuteneao 
das atividades e custeada pela SMAS. 

15 - REDE PRIVADA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNiCiPIO 

A Rede Privada de Assistencla Social e composta por entidades e 
organizacoes nao governamentais estabelecidas no municipio, devidamente inscritas 

no Conselho Municipal de Assistencia Social. Para 0 SUAS, tais institui<;oessao 

parceiras imprescindiveis para a execucao da Politica de Asslstencia Social. 

o municipio de Realeza tern hoje uma institui~ao inscrita no Conselho de 
Assistencia Social (APAE), orgao que acompanha, avalia e fiscaliza as mesmas, 

sobretudo quando existe cofinanciamento de acees com recursos publicos. 

16 - DIRETRIZES e PRIORIDADES 

Fortalecimento da gestao do SUAS a nivel municipal, atendendo as normas e 
diretrizes da Politica Nacional, primando pelas diretrizes de orqanlzacao da 
Aseistencla Social qual sejam: Descentralizacao politico-administrativa; Particlpacao 

da populacao, por meio de orqanizacoes representativas, na formulacao das poHticas 
e no controle das acoes em todos os niveis; Primazia da responsabilidade 



do Estado na conducao da Politica em cada esfera de governo; Centralidade na 

familia para concepcao e implementacao de beneficios, servicos, programas e 

projetos. 

Para tanto, este Plano levara em conslderacao, ainda, 0 Plano Plurianual, a Lei 

do SUAS Municipal, e as resolucoes emitidas pelo Conselho Municipal de Assistencia 

Social. 



17. DIRETRIZES E PRIORIDADES DELIBERADAS - PLANO ANTERIOR (2018 - 2021) 

PROTECAO SOCIAL BAslCA 

N° Prioridade Meta Anoda Deliberacao Observacao Deliberacao 
Atingir taxa de acompanhamento do PAIF das 2013 Pacto de Meta elcancada, 
famHias cadastradas no Cadunlco de 15% Aprimoramento tendo em vista a 

diminuicao de 

Acompanhamento familiar cadastre por 
1 pelo PAIF pessoas que nao se 

encaixavam nas 
condicionalidades 
exigidas no 
CadUnico 

Acompanhamento pelo Atingir taxa de acompanhamento do PAIF das 2013 Pacto de Meta alcancada, 

PAIF das familias com familias com membros beneficiarios do BPC: 25 Aprimoramento devido a exigencia 
2 membros beneficiarios do % ao beneficia rio do 

BPC BPC ser cadastrado 
no Cadunico. I 

Cadastramento das Atingir 70% de Cadastramento no CadUnico das 2013 Pacto de Meta alcancada, 
3 familias com beneficiaries familias com presenca de benefloiarlcs do BPC. Aprimoramento como mencianado 

do BPC no CadOnico no item anterior 
Acompanhamento pelo Atingir taxa de acompanhamento pelo PAIF das 2013 Pacto de Meta alcancada 
PAIF das familias familias benetlcianas do Programa Boisa Familia Aprimoramento devido por praticas 
beneficiarias do Programa de 15%. adotadas pel a 

4 Boisa Familia que equipe de 
apresentem outras acompanhamento e 
vulnerabilidades sociais, isencao em 
para alem da lnsuficiencia projetos. 
de renda 

15 Acompanhamento pelo Atingir 50% de taxa de acompanhamento das 2013 Pacto de Meta alcancada, 



PAIF das familias famflias em fase de suspensao do Programa 
beneficiarias do Programa Boisa Familia em decorrencia do descumprimento 
Boisa Familia em fase de de condicionalidades, cujos motivos sejam da 
suspensao por assistencia social com respectlvo sistema de 
descumprimento de informacao. 
condicionalidades, cujos 
motivos sejam da 
assistencla social 

6 

Reordenamento dos Atingir 0 percentual de 50% de inclusao do publicol2013 
Servi~os de Convivencia prioritario no Service de Convlvencia e 
e Fortalecimento de Fortalecimento de Vinculos. 
Vinculos 

7 

Amplia~ao da cobertura Referenciar 100% da populacao constante nol2013 
da Protecao Social Basica CadUnico com % SM ou 20% dos domicilios do 
nos municipios de grande municipio aos CRAS. 
porte e metropoles 

8 Adesao ao programaIA'can~ar 100% de adesao dos municfpios ao 
BPC na Escola Programa BPC na Escola. 
Paruclpaeao da Equipe dolCapacitar 100 % das Agentes Comunitarias 
CRAS nas capacitacoes 
das Agentes Oomunitarias 
de Saude, visandotrabalho 
conjunto na identiflcacao 
dos casos de risco e 
vulnerabilidade 
social 

9 

Implantar programas elMeta Alcancada, 
oficinas 

10 1 profissionalizantes em 
articulacao com outras 
Secretarias Municipais, 
Agencia do Trabalhador e 

2013 

2013 

20111 
2013 

Aprimoramento [como mencionado 
nos itens 1 e 4. 

Pacto del Meta atendida como 
Aprimoramento publico pnoritarlo 

(90) 

Pacto del Nao se aplica 
Aprimoramento 

Pacto delo Municipio ja 
Aprimoramento aderiu. 
Conterencia de[prOpor acoes e 
Assistencla capacitacaoes 
Social 

Conferencia 
Assistencia 
Social 

del Meta alcancada: 
Oentre eles 0 Jovem 
aprendiz e atraves 
de parcerias com 0 
SENAI, dentre 
outros. 



a 

Integrar acoes da PoliticalAtingir 70% das Pollticas Publicas do Municipio. 12013 
de Assistencta Social e 
Previdencla Social 
promovendo esfrateqlasde 

11 Idivulgac;ao do BPCatraves 
de outras pollticas, tais 
como Educacao, Saude, e 
Conselhos Municipais de 
Direitos. 

ACIAR, visando 
insercao dos 
adolescentes no mercado 
de trabalho. 

PROTECAO SOCIAL ESPECIAL 

Conferencia 
Assistencia 
Social 

del Meta alcancada, 
devido 0 crescente 
beneficlarios do 
BPC nos ultimos 
anos. 

Arnpllacao da cobertura Implantar 1 CREAS em todos os municipios entrel2013 
12 Ido PAEFI nos municipios 20 e 200 mil habitantes e no minima de 1 CREAS 

com mais de 20 mil para cada 200 mil habilitantes. 
habitantes 

Pacto del Nao se aplica 
Aprimoramento 

ldentificacao elAtingir 50% de identifloacao eo cadastre do 12013 
cadastramento de trabalho infantil para os demais municipios. 

13 [criancas e adolescentes 
em situaC;80 de Trabalho 
Infantil 
Cadastramento e Identificar e cadastrar no CadOnico 70% dasl2013 
atendimento da pessoas em situacao de rua em 
Populacao em Situac;aode acompanhamento pelo Service Especializado 

14 IRua ofertado no Centro Pop. 
Implantar 100% dos Servic;os para populacao de 
rua (Service Especializado para Pop Rua, Service 
de Abordagem Social e Service de 

Pacto delAtuaimente 
Aprimoramento Municipio 

possui 
Infantil. 

Pacto delAtualmente 0 
Aprimoramento Municipio nao 

possui Populacaoem 
Situacao de Rua. 

o 
nao 

Trabalho 



Acolhimento para pessoa em situacao de rua) nos 
municipios com mais de 100 mil habitantes e 
municipios de regioes metropolitanas com 50 mil 
ou mais, conforme pactuacao na CIT e 
deliberacao do CNAS. 

Acompanhamento pe'olAcompanhar 60% das familias com crianca oul2013 
PAEFI de famflias com adolescente nos servicos de acolhimento. 
criancas e adolescentes 
em service de 

15 lacolhimento 

Reordenamento dos Reordenar 100% dos services de acolhimentol2013 
16 ,ServiCos de Acolhimento para criancas e adolescente em conformidade 

para cnancas e com as pactuacoes da CIT e resolucoes do 
Adolescentes CNAS. 
Acompanhamento pelo Realizar em 100% dos CREAS 012013 
PAEFI das familias com acompanhamento de familias com presenca de 

17 IViolayao de direitos em violacao de direitos em decorrencia do uso de 
decorrencia do uso de substancias psicoativas. 
substancias psicoativas 
Implantar Unidades de Implantar 100% das unidades de acolhimentol2013 
Acolhimento (residencia (residencia inclusiva), conforme pactuado na CIT 
inclusiva) para pessoas e deliberado pelo CNAS, para pessoas com 

18 lcom deficiencla em deficienola em situacao de dependencia com 
situacao de dependencia rompimento de vinculos familiares. 
com rompimento de 
vinculos familia res 

Pacto del Meta alcancada, 
Aprimoramento pois existe projeto 

especifico 
desenvolvido para 
este tim junto a 
secreta ria municipal 
de Asslstencia 
social e em parceria 
do CMDCA. 
Acolhimento 
I nstitucional e 
Acolhimento 
Famliar. 

Pacto delo Municipio ja 
Aprimoramento realizou 0 

Reordenamento. 

Pacto delAcompanhamento 
Aprimoramento realizado pela 

equipe da gestao. 

Pacto delNao se aplica. 
Aprimoramento 



GESTAO 

Promover de formajContemPIar 100% dos Gestores, Trabalhadoresl2007/2013 
continuada capacitacoese e Conselheiros 
treinamentos de Recursos 
Humanos, com enfoque 
no financiamento do SUAS 

Desprecarizacao dos Atingir percentual minima 60% de trabalhadoresl2013 
vinculos trabalhistas das do SUAS de nivel superior e medic com vinculo 

19 lequipes que atuam nos de servidor estatutario ou empregado publico. 
services 
socioassistenciais e na 
gestao do SUAS 
Estruturacao das SMAS 100% dos municipios de pequeno I e II e mediol2013 
com formalizacao de porte com lnstltuicao formal, na estrutura do 6rgao 
areas essenciais gestor de assistencia social, as areas constituidas 

20 I como subdivisoes administrativas, Protecao 
Social Baslce, Protecao Social Especiale a area 
de Gestae do SUAS com competencla 
de Vigilancia Socioassistencial. 

Adequacao da legiSlayaol100% dos municipios com Lei que regulamenta al2013 
Municipal a legisla~o do Assistencia Social e 0 SUAS atualizada. 

21 ,SUAS 

22 

Pacto delMeta atingida. 
Aprimoramento 

Pacto delMeta atingida. 
Aprimoramento 0 Municipio de 

Realeza jell fez a 
Estruturayao da 
SMAS. 

Pacto del Meta atingida. A 
Aprimoramento Legislayao 

Municipal ja esta 
adequada a 
Legislayao do 
SUAS. 

Conferencia 
Assistencia 
Social 

del Meta atingida, tendo 
em vista que nos 
anos anteriores 
foram destinadas 
capacitacao para 
servldores/tecnicos 
da secretaria, 
Conselheiros 
Tutelar e 
Conselheiros de 
Direito, tanto pela 



Conferencia 
Assistencia 
Social 

delMeta atingida. 

Programa de auxiliolAtingir taxa de acompanhamento de 80% das 12005 
psicotoqlco e social as familias. 
familias, em especial as 
que sofrem com violencia 

23 ldornestica. 

Municipal 
pela 
del 

gestao 
quanto 
secreta ria 
Estado. 

del Meta atingida. 
Existe um 
cronograma de 
atendimento, tendo 
como funcao 
encaminhar 
atendimento 
emerqencia e/ou 
clinico. 

Ampliar ofertas de cursos Implementar 1 programa de qualificacaol2013 
de geracao de renda, profissional em cima das demandas do Mercado, 
obedecendo a demand a e que atenda 15% dos beneficlarios do Boisa 
interesse dos usuaries. Familia. 

24 

Ampliar a divulgac;ao das Investimento em comunicacao institucional el2013 
quest6es afetas a Politica criacao da Feira Artesanal e Cultural que mostre 
Municipal de Assistencla e divulgue os trabalhos realizados no CRAS. 
Social, acentuando assim 

25 los projetos e cursos 
ofertados pelo CRAS, 
atraves de uma feira de 
exposicao artesanal e 
cultural dos trabalhos 

Conferlmcia 
Assistencia 
Social 

Conferencia 
Assistencia 
Social 

delMeta atingida, pois 
vendo a 
necessidade de 
ingressar no 
mercado de 
trabalho, em cursos 
profissionalizantes 
busca-se pnorizar 
os beneflclartos do 
Boisa Familia. 



realizados. 
de umlAtingir e mapear 100% do territorio do Municfpio.12013 

o Territorios redefinidos. 
das 

Conferencla 
Asslstencia 
Social 

delEm andamento Realizacao 
diaqnostco 
mapeamento 

26 [necessidades e 
vulnerabilidades do 
municipio na rede do 
SUAS. 

para 

Conferencia 
Asslstencia 
Social 

delEm andamento Realizar trabalho Garantir no minima 04 horas por mes paral2013 
multiprofissional formacao e discussao relacionadas ao trabalho 
disponibilizando horarios em equipe 

27 Imensais para a 
proqrarnacao e discussao 
relacionados ao trabalho 
emequipe 
Ampliar a articula~aolpromover acoes com 100% das entidades do 12013 
intersetorial da Municipio. 

28 IAssistencia Social com as 
Entidades Prestadoras de 
Service. 

Conferencia 
Assistencia 
Social 

delNao atingido, nao 
vista como 
prioridade. 

Implantar urn Sistema de Ado~ao de urn sistema de monitoramentol2013 
lnformacao, ou seja, integrado, por meio de uma politica progressiva 
prontuario unico de intormatizacao, gestao de acesso e controle de 

29 [intersetorial. dados e informacoes. 

Conferencia 
Assistencia 
Social 

del Meta atingida, 
atraves da criacao 
de um sistema, 
ainda ad otad 0 
somente pela SMAS 
e GRAS, mas com 
intencao de abrir 
para outros setores. 

Efetlvacao e ampnacao do Adequacao da equipe conforme legisla~ao:12013 
30 ,quadro de Trabalhadores Realizacao de concurso publico para adequacao 

do SUAS, com equipe da equipe, conforme Resolucao nO 5, de 3 de 
multidisciplinar para 0 maio de 2010, da Comissao 

Oonferencla 
Assistencia 
Social 

delHouvea 
colocacaode uma 
psicloga 20 hs na 
Secretaria de 
Asssitencia Social 
[que fica na gestao. 



CRAS, para que haja IntergestoraTripartite que define a equipe minima 
expansao de services, para CRAS. Garantir equipe minina prevista em 
projetos, programas e leg lslacao. 
beneficios. 
Incluir nas reunioes de Criar e implementar instrumentos de informacao 2013 Conferencia de Dilvulgac;ao atraves 
orc;amento participativo os e socializacao dos Services Socioassistenciais Assistencla da pagina oficial da 
Clubes de rnaes, para a populacao. Social Prefeitura Municipal. 
Associacao de 

31 Moradores, Entidades, 
Conselhos, oportunizando 
maior acesso quanto aos 
servicos e beneficios 
sociais. , 

Intensificar as acoes do Efetivar e fortalecer 0 exercicio do controle social 2013 Conferencia de Meta atingida. 
i CMAS para que 0 mesmo na Politica Municipal de Assistencia Social, para Asslstencia 

32 realize 0 monitoramento que 0 CMAS monitore 50% das atividades Social 
dos servicos, programas, realizadas peJa Politica de Asststencta Social 
projetos e services. 

CONTROlE SOCIAL 
Ampliar a participacao Atingir 90% dos Conselhos Municipais de 2013 Pacto de A participacao esta 

33 dos usuaries e Assistencia Social com representacao da Aprimoramento de acordo com a 
trabalhadores nos sociedade civil composta r~_f)_r~sent_Cl!!t~ de legislac;ao, conforme 

-------- --- ---~------- 



Conselhos Municipais de usuarlos e dos trabalhadores do SUAS. a Lei N° 1321/2010 
Assistencia Social de 03/08/2010. 
Instituir 0 CMAS com Atingir 100% dos Conselhos Municipais de 2013 Pacto de Meta atingida. A 
instancla de Controle Asslstencia Social como instancia de controle Aprimoramento avaliacao e feita 
Social do Programa Boisa social do PBF. pela Comissao de 

34 Familia Controle e' 
repassado para 
apreciacao do 
CMAS. 

35 Criar 0 Conselho Municipal Em andamento 2013 Meta a ser 
da Pessoa com atingida 
Deficiencia no municipio 
de Realeza - PR 

18. DETALHAMENTO DAS AC;OES ESTRATEGICAS E METAS: 2022 - 2025 

EIXO 1 - GESTAO 

PROTEC;AO SOCIAL aASICA 
N° PERIODO FINANCIAMENTO 

ACAO ESTRA TEGICA META 2022 2023 2024 2025 MUN EST FED 

1 Manutencao e reforma espaco A reforma e sala individual de X X 
fisico que da sede da Secretari atendimento para Assistente Social e 
Municipal de Assistencla Social. Pslcoloqa que atuam na Gestae . 

2 Garantir equipamentos Setores equipado X X X X X 
permanentes adequados a cada 
servico. 

3 Garantir profissionais para Todos os services cobertos com X X X X X 
operacionalizacao da Politica equipe min ina necessaria. 
Municipal de Asslstencia Social, 
de acordo com a NOB-RH/SUAS. 

4 Elaborar e implantar 0 Plano Plano elaborado e implantado X X X X X X .. . . - .. - 



5 Garantir a manutencao dos Proporcionar aos usuaries services de X X X X X X X 
programas, projetos e services da qualidade 
SMAS 

6 Garantir que 0 Fundo Municipal Fundo Garantido X X X X X 
de Assistencia Social seja uma 
Unidade Orcamentaria 

7 Garantir a revisao da Lei doSUAS Lei Revisada X X X X X 
Municipal com 

detalhamento dos Beneficios 
Eventuais 

8 Garantir 0 Monitoramento e Acees monitoradas e Avaliadas X X X X X X X 
avaliacao dos indicadores sociais 
do municipio, visando 
aprimoramento das acoes, 
atraves da Vigilancia 
Socioassistencial 

9 Estabelecer parcerias com as Rede funcionando X X X X X 
demais Secretarias para 
construcao de acoes conjuntas 
das demandas sociais. 

10 Fortalecer a artlculacao com a Rede Fortalecida X X X X X X 
rede de Services Assistenciais 
Publicae e Privada I 

11 Realizacao de cooperacao Garantia de Parcerias com as X X X X X X X 
tecnica e financeira junto aentidades 
entidades socioassistenciais, 
observando os principios da Lei 
13.019 

12 Garantir sistema de informacao Sistema garantido X X X X X X 
que interligue os services da 
SMAS a outras Secretarias. 

--_ .. _------- -- --- -- - ---------- 



13 Garantir apllcacao do Programa Projeto Renascer emParceria com X X X X X X 
direcionado as Mulheres vitimas Ministerio Publico e Policia Militar e 
de violencla domesnca Forum 

14 Realizar parceria com a Parceria concluida X X X X X 
Secreta ria de Educacao em prol 
dos idosos analfabetos 

15 Garantir a reallzacao dos Ac;ao Prevista X X X X X 
Casamentos Comunitarios para 0 
publico inscrito no Cadastre unico 

16 Proporcionar ao SCFV atividades Serviyo presvista parado por conta da X X X X X 
em academias ao ar livre Pandemia 
acompanhados por profissionais 
da area. 

17 Garantir rnanutencao dos Veiculos Revisados X X X X X 
veiculos da frota da SMAS 

18 Ampliar espaco fisico para a Espaco ampliado com previsao de X X X X X X 
capacidade de atendimento mais ampllacoes 
ofertado 

19 Garantir recursos para realizacao Recursos alocados X X X X X X 
das campanhas e projetos. 

HABITACAO 
N° PERIODO FINANCIAMENTO 

ACAO ESTRA TEGICA META 2022 2023 2024 2025 MUN EST FED 
1 Garantir Reqularizacao Setor de Habitacao regulamentado X X X X X X 

Fundlaria, visando 
lmplantacao do Programa 
Morar Legal do Governo 



Federal. 
2 Garantir entrega dos im6veis Em fase final de entrega X X 

"minha casa minha vida". - 
Sub 50 

3 Realizar chamamento publico Im6veis entregues X X X 
para construcao de casas na 
modalidade FAR 1 e FAIXA 2 
(FGTS) 

BENEFiclOS EVENTUAIS 
N° PERIODO FINANCIAMENTO 

i 

ACAO ESTRATEGICA META I 

2022 2023 2024 2025 MUN EST FED I 
1 Garantir 0 atendimento Service garantido X X X X X X I 

emergencial (compra dos 
insumos: cesta basica, auxllio 
funeral, auxilio natalidade) 

2 Garantir recurso para 0 Recurso garantido em casos de X X X X X 
pagamento de Aluguel Social calamidade publica como preve a lei 

municipal 
3 Garantir que os Beneficios Beneficios garantidos em Lei X X X X X 

Eventuais sejam 
regulamentados na Lei do 
SUAS Municipal 

4 Garantir a quem necessitar Garantir a equidade. X X X X X 
apartir de avaliacao Socio 
Assitencial Tecnica - 

TRABALHO 
11~anter cursos de gerac;ao de Icursos em funcionamento I X._J __ ~ 

X X X X 
emprego e renda para 0 



publico do PAIF, observando 
perfil e vocacao do municipio. 

2 Implantar cursos de gerayao Cursos implantados X X X X X X 
de emprego e renda para 0 
publico do Boisa Familia, 
observando perfil e vocacao do 
municipio. 

3 Garantir a insercao do publico lnsercao com prioridades X X X X X X 
prioritario no PRONATEC 

4 Estabelecer parceria com a Parceria estabelecida X X X X X X 
educagao para oferta de 
programa de educacao de 
jovens e adultos 

5 Promover parcerias com Parcerias realizadas X X X X X 
empresas e universidades 
para inclusao digital 

6 Promover parcerias com Parcerias realizadas X X X X X 
Empresas Privadas para 
estagios de Adolescente 
Aprendiz 

7 Promover parcerias com Buscar parecerias com a Secreta ria X X X X X 
Empresas Privadas para Industria e Comercio 
encaminhamentos de 
entrevistas para 0 mercado de 
trabalho. 



EIXO 1 - PROTECAO SOCIAL BAslCA 

CRAS/PAIF 
N° PERIODO FINANCIAMENTO 

ACAO ESTRA TEGICA META 2022 2023 2024 2025 MUN EST FED 

1 Ampliar espaoo fisico da Em andamento X X X X X 
Unidade de modo a 
comportar as oficinas 

2 Manutencao e reforma do Conservacao e sequranca do Patrimenlo e X X X X X X 
espaco fisico que do CRAS. ampliacao em andamento 

3 Manter equipado Service equipado solicltando mais X X X X X X 
adequadamente 0 service equipamentos 

4 Garantir equipe tecnlca de Equipe tecnica garantida X X X X 
acordo com NOB-RH/SUAS e 
demanda apresentada 

5 Garantir equipe de apoio para Equipe de apoio garantida X X X X X X 
realizacao dos services 
(oficineiros, motoristas, 
orientador social, 
recepcionista, administrative, 
auxiliar de servicos gerais e 
outros) 

6 Garantir veiculo especifico Veiculo garantido X X X X X X 
para 0 CRAS 

7 Promover de forma Capacitacoes realizadas X X X X X X x 
permanente treinamentos e 
capacitacoes dos 
Trabalhadores do SUAS 

8 Garantir efetlvacao de uso do Prontuario em uso X X X X X 
Prontuario Eletronico 
Simplificado do SUAS ... ----------- ,-- .. -- . --- ------------- ------ ~-- 



9 Garantir sistema de Sistema garantido X X X X ! 

informacao que interligue os 
servicos 

10 Implantar equipe/serviyo de Service implantado X X X X X 
CRAS ITINERANTE, para 
atendimento das 
comunidades do interior 

SERVICO DE PSB NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E IDOSOS 
PERIODO FINANCIAMENTO 

N° ACAO ESTRA TEGICA META 2022 2023 2024 2025 MUN EST FED 
Implantar 0 service Services em funcionamento X X X X X X 

CRAS/SCVF 

N° ACAO ESTRA TEGICA META PERioDO FINANCIAMENTO 
2022 2023 2024 2025 MUN EST FED 

1 Manter equipado Service equipado X X X X X 
adeq uadamente 0 service 

2 Promover de forma Treinamentos realizados X X X X X X 
permanente treinamentos e 
capacitacoes dos 
profissionais 

3 Garantir profissional de Profissional garantido X X X X X X 
referencia para os services 
conforme NOB-RH/SUAS 

4 Garantir profissional com 0 Profissional garantido X X X X X X 
perfil do publico alvo (danca, 
viotao, pintura em tela, 
Teatro, Grafite dentre outros) 

[5 Garantir equipamentos Equipamentos adquiridos X X X X x x 



x 

eletronlcos necessaries para 
um service de qualidade 

6 IGarantir uma extensao dolExtensao garantida 
SCFV para territorlo de maior 
vulnerabilidade social 

x x x x 

7 IGarantir material PedagogicolAquisic;ao de material pedagogico 
necessario para execucao 
dos services 

8 IGarantir uniformes para tOdaslprevisao de uniformes para criancas das 
as faixas etarias e oficinas do SCFV e idosos do Centro dia 
modalidades 

CADASTRO UNfeO 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

PERIODO FINANCIAMENTO 

x 

N° IACAO ESTRATEGICA IMETA 20251MUN lEST 1 FED 

x 

x 

x 

x 
x 

x 

x 

x 

X I X 

X I X 

x 

x 

2022 12023 12024 
1 1 Garantir equipe tecnica delEquipe tecnica garantida 

acordo com NOBRH/SUAS e 
demanda apresentada 

X 1 X I X X I X 1 X 

2 IPromover de formalTreinamentos realizados 
permanente treinamentos e 
capacitacoes dos 
profissionais 

3 IGarantir acompanhamento'Acompanhar 70% das familias 
das condicionalidades das 
familias beneficlarias 

4 IGarantir visita domiciliar para 170% das familias visitadas 
inclusao e buscas ativas 
conforme orientacao do MDS 

5 IAmpliar nurnero delAtendimento a toda demanda 
entrevistadores e operadores 

6 IAumentar a capacidade dalRede capaz de atender a demanda 
Rede de Internet buscando ampllacao 

X 

x 

x 

x 
x 

X 

X 

X 

X 

X 

x 

X 

X 

x 



7 Garantir manutencao do Veiculo em boas condicoes de uso X X X X X 
veiculo do Cadastro Onico 

8 Garantir divulgayao dos Divulgayao realizada X X X X X 
servlcos e programas do 
Cadastro Onico por midia 
local e volante. 

9 Manter parcerias com a Parcerias funcionando X X X X X 
Secreta ria de Saude e 
Educayao nas ay5es de 
divulgayao e 
condicionalidades. 

10 Manter ativo 0 Comite Gestor Comite atuante X X X X X 
do Cadastre Onico 

EIXO 3 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 

GESTAO 
N° PERIODO FINANCIAMENTO 

ACAO ESTRATEGICA META 2022 2023 2024 2025 MUN EST FED 
1 Garantir equipe tecnica de Servidos Adequados conforme X X X X X X 

acordo com NOB-RH/SUAS legislayoes. 
para cada Serviyo I 

2 Equipar 0 espaco para a Espaco adequado X X X X X X ! 

equipe tecnica em 
atendimento na gestao 

3 Garantir equipe de apoio para Equipe de Apoio Completa X X X X X X 
realizacao dos services 
(educador(a) social, tecnico 
administrativo e outros) 

4 Garantir participacao Trabalhadores capacitados X X X X X X X 



Permanente em !reinamentos 
I Ie capacitat;oes dos 

. t. rabafhadores do SUAS 
5 dentro e fora do Municipio. 

E'X~Cutar e manter osl PrOjeto executado Pro)etos COmo: Reabilita{:1!o:1 
CU/dando dos CUidadores e 0 
PrO)eto Rede Familia. 

6 E'Sfabefecer Parcerias comrParcerias eSfabelecidas Renascer, 
outros sagu/mentos de JUdiciario e PO/iCia Militar . atendimento a mUlher vitima 
~adom~;i~. 

~~~~/ece~ de Manter servi.;:o organizado com ficha de ate~dl/nento para referencia e COntra referencia func/onamento da Rede em 
' cada segUimento. 

8 Ga,:,ntir a participaCilo dos Participa.;ao efetivada ,usuanos da Zona Urbana e 
Zona Rural de forrnaiguafitaria nos projetos e 
~endimentos. 

-- 

MEDIOA SOCIOEDUCATIVA INANCIAMENTO 
PERIODO 

L---r::c:::-=:-r:;~"""---Tii~iMiiJN EST FED 2022 2023 2024 2025 M X 
X X X X X 

Rede funCionando ,~ '~ X x_j-X~+\I+~~t-XI-- 
J I _ 
..••. .•• I i' I,' 

7 

- 

x 

X 

x 

x 

x 

x 

x )( 

x x 

x x 

x 

x X 

x x 



3 Fomentar a reallzacao de Eventos realizados X X x x X 
eventos voltados ao publico 
prloritario. 

4 Garantir equipe de apoio para Equipe de apoio Adequada X X X X X X 
realizacao dos servicos 

5 Garantir capacitacao da Rede Capacitacao disponibilizada continuamente X X X X X X X 
sobre Socioeducacao. 

6 Garantir vefculo para 0 service Veiculo disponibilizado X X X X X X X 
7 Elaborar 0 PPP- Plano Politico Projeto Elaborado e revisado X X X X X 

Pedag6gico de forma 
participativa 

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CASA LAR 
PERIODO FINANCIAMENTO 

N° A<;AO ESTRA TEGICA META 
2022 2023 2024 2025 MUN EST FED 

1 Garantir reforma do espaco Espaco adequado. X X X X X X 
flsico com arnpliacao do 
refeit6rio de acordo com as 
Normas de ABNT. 

2 Aquislcao de parquinho para AquisiC;80 feita X X X X X X 
o patio da lnstituicao. 

3 Garantir bens e servlcos Garantir Atendimento X X X X X X X 
necessaries ao atendimento 
dos acolhidos 

4 Manter 0 service equipado Garantir funcionamento do Servico. X X X X X X X 
adequadamente 

5 Garantir equipe tecnica de Desenvolvimento E qualidade dos X X X X X X 
acordo com NOBRH/SUAS. services. 

6 Garantir equipe de apoio de Desenvolvimento e qualidade dos services. X X X X X X X 



acordo com NOBRH/SUAS. 
7 Garantir de forma Conhecimento profissional amplo X X X X X X X 

permanente 
treinamentos e capacitacoes 
dos trabalhadores do SUAS. 

8 Garantir a convivencia Desenvolvimento socio familiar, visitas X X X x X 
comunitaria e familiar. familiares, participacao nas declsoes e PIA 

9 Garantir aphcacao do Trabalhar conforme 0 documento reunioes X X X X X X X 
Regimento Interno e 0 Plano mensais, com cuidadores, mae social e 
Politico Pedagogico. equipe tecnica 

10 Elaborar Plano de Ac;ao Planejamento das acees X X X X X 
Anual e garantir sua 
aplicacao. 

CENTRO DIA DO IDOSO 
PERIODO FINANCIAMENTO 

N° ACAO ESTRATEGICA META 
2022 2023 2024 2025 MUN EST FED 

1 ~arantir reforma do espaco Foi efetuada a adequacao X X X X X X X 
Isico de acordo com as 
Normas de ABNT 

2 ~arantir bens e servicos Garantir Atendimento em grupo X X X X X X X 
Necessaries ao individualizado e familiar 
atendimento dos acolhidos 

3 Manter 0 service equipado Garantir funcionamento X X X X X X X 
Adequadamente do Service. 

4 Garantir equipe tecnica de Desenvolvimento e qualidade dos X X X X X 
acordo com services. 
NOBRH/SUAS. 

5 Garantir de forma Conhecimento profissional X X X X X X X 
------- 

~ermanente treinamentos e amplo 
---------- 



capacitacoes dos 
trabalhadores do SUAS. 

6 Garantir a convivencla Participacao efetiva da familia X X X X X 
comunltarla e familiar. 

7 Garantir aplica~ao do Trabalhar conforme 0 documento incluindo X X X X X X X 
Regimento Interno e o as familias 
Plano Politico Pedag6gico. 

8 Elaborar Plano de Ac;ao Planejamento das acoes, cronograma de X X X X X 
Anual e garantir sua oficinas, passeios, encontros tematicos, 
aplicacao. celebracao religiosa e reunioes 

ACOLHIMENTO FAMILIAR I 

ACAO ESTRA TEGICA PERIODO FINANCIAMENTO 
N° META 

2022 2023 2024 2025 MUN EST FED 
1 Implantar 0 servico de Implantado a Lei nO 1943/2021 X X X X X 

Acolhimento Familiar , 

2 Garantir bens e services Garantir Atendimento com qualidade X X X X X X X 
necessarios ao 
atendimento das familias e 
acolhidos 

3 Manter 0 service equipado Garantir funcionamento do Servico. X X X X X X X 
adequadamente 

4 Garantir de forma Conhecimento profissional amplo X X X X X X X 
permanente treinamentos e 
capacitacoes dos 
trabalhadores do SUAS. 

5 Manter parcerias nas Parcerias funcionando X X X X X 
a~oes de divulga~ao e 
condicionalidades. 

---------- .. ------------.--~------.---- - -------~-----.- --------- 



EIXO 4 - CONTROLE SOCIAL 

CONSELHO TUTELAR 
N° PERIODO FINANCIAMENTO 

ACAO ESTRATEGICA META 2022 2023 2024 2025 MUN EST FED 
1 Garantir reforma e Conservacao e seguranya do patrimonio e X X X X X X 

manutencao do espaco fisico reforma realizada e em andamento 

2 Manter 0 espaeo equipado Service equipado e buscando melhorias X X X X X X 
adequadamente 

3 Promover de forma Capacitacoes realizadas e buscando novas X X X X X X X 
permanente capacitacoes dos e continuadas 
conselheiros e equipe de 
apoio. 

4 Garantir veiculo exclusivo para Veiculo disponivel X X X X X X X 
o service 

5 Manter protocolo e fluxo de Manter service organizado X X X X X 
atendimento 

6 Realizacao de eleicao de Cumprimento da Lei, conforme a demanda X X 
novos conselheiros 

7 Manter SIPIA - Sistema de Service informatizado X X X X X X X 
lnformacao para a Infancia e I 

Adolesoencia 
8 Elaborar Plano de Ay80 Anual Planejamento do service - meta a ser X X X X X 

e relat6rios mensa is. atingida 

9 Manter parceria com a Rede Evitar a violacao de direito, participando X X X X X X X 
socioassistenciais em efetivamente das campanhas de trabalho 
campanhas na prevencao de 
Y~QI~Y_~E3~_qE3_ direitos. 

-------------- -------- L___ __ 



CMAS E DEMAIS CONSElHOS 
N° PERIODO FINANCIAMENTO 

A<;AO ESTRATEGICA META 2022 2023 2024 2025 MUN EST FED 
1 Realizar cspacitacao Capacitacao realizada e buscando novas X X X X X 

permanente dos conselheiros capacitacoes 

2 Garantir recursos para a Recursos garantidos X X X X X X 
participacao de conselheiros em 
atividades/capacita¢es/eventos 
fora do municipio 

3 Garantir recursos para realizaras Conferencias realizadas, conforme a X X X X X 
conterenclas relativas as demanda 
poHticas vinculadas a 
Assrstencla Social 

4 Apoiar os conselhos na Atividades realizadas X X X X X X X 
realizacao de atividades 
educativas visando a 
senslbilizacao e rnobilizacao da 
sociedade acerca do Controle 
Social 

5 Garantir trans porte na promocao Sempre que solicitados X X X X X 
de visitas as entidades 

6 Promover F6rum dos Conselhos Realizacao de f6runs x X X X X 
7 Criar banco de projetos Projetos CRAS e Gestae X X X X X 

assistenciais para subsidiar os 
recursos da Asslstencia Social 



18 - FINANCIAMENTO 

o detalhamento ffsico-financeiro, espelha 0 orcamento aprovado em 2021, e serao 

atualizadas anualmente de acordo com 0 orcarnento do municipio, tais recursos serao 

alocados no Fundo Municipal da Assistencia Social em Blocos de protecao, contemplando 
os recursos pr6prios do municipio, e os cofinanciamento dos entes Estadual e Federal. 

o objetivo do Fundo Municipal de Asslstencia Social e que os recursos federais e 
estaduais sejam geridos em nfvel municipal e de forma participativa. 

A Prefeitura Municipal de Realeza tem PREVISAo ORCAMENTARIA, aprovada pela 

Camara Municipal de Realeza, para 0 ana de 2022, de acordo com a LOO - Lei de Diretrizes 
Orcarnentaria no valor de R$ 1.316.940,00 (hum milhao trezentos e dezesseis mil e 
novecentos e quarenta reais). Sendo que 0 valor alocado ao Fundo Municipal de 

Assistencia Social atraves de recursos Municipal, Estaduais e Federais e de 2.182.940,00 

(dois milhoes e cento e oitenta e dois mil novecentos e quarenta reais).(Fonte de 
informa~o:Secretaria de Flnancas) 

19 - PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO 

> DETALHAMENTO DOS ELEMENTOS DE DESPESAS - 2020 

ORCAMENTO MUNICIPAL VALORES 

ORCAMENTO DO EXERCICIO DE 2020 R$ 1.822.000,00 

DESPESAS DECORRENTES NO ANO R$1.331.430,41 

)ii> DETALHAMENTO DOS RECURSOS FEDERAlS PARA 0 ANO DE 2020. 

PROTECAO SALDO (R$) 
PROTECAO BASICA 
GESTAOSUAS 
GESTAO BOlSA FAMiLIA E CADASTRO 
UNICO 
PROTECAO DE MEDIA COMPLEXIDADE ~~~~_~_ 
BPe BOlSA ESCOLA 
APRIMORAMENTO DA GESTAO 

372.804,11 
33.453,95 
54.191,66 

83.012,20 
1.31357 
59,21 



TOTAL 544.894,70 

~ DETALHAMENTO DOS ELEMENTOS DE DESPESAS - 2022 

ORCAMENTO MUNICIPAL VALORES 

ORCAMENTO DO EXERCICIO DE 2022 R$1.506.000,00 

. DESPESAS DECORRENTES ATE 0 MES DE JANEIRO R$ 0,00 

~ DETALHAMENTO DOS RECURSOS FEDERAlS PARA 0 ANO DE 2022 
PROTECAO SALDO (R$) 
PROTECAO BASICA 441.399,67 
GESTAO SUAS 26.708,79 
GESTAO BOlSA FAMiliA E CADASTRO 77.092,77 
UNICO 
PROTECAO DE MEDIA COMPlEXIDADE 

~ BPe BaLSA ESCOLA 
APRIM6RAMENTO DA GEstAo 
TOTAL 

70.814,79 
-~~-----.- 1.711,89 

60,86 
617.788,77 

Municipio: REALEZA Porte: PEQUENO I 

Contas Vineuladas ao FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
Saldo das Contas em 31/12/2021 
CNPJ: 16.850.381/0001-38 

PROTEtAO TIPO DE CONTA AGENCIA CONTA SALDO 

Bloeo da Gestao do Programa Boisa Familia e do Cadastro Unico BLGBF FNAS 25143 180289 R$ 76.886,63 

Bloeo da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro Unieo SIGTV _ G32021 25143 211230 R$ 0,00 

Total da Bloeo da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro Unieo R$ 76.886,63 

Bloco da Gestao do SUAS BL GSUAS FNAS 25143 180297 R$ 28.418,17 

Bloco da Gestao do SUAS COVIDACO 25143 201030 R$ 51.758,84 



PROTEC;Ao TIPO DE CONTA AG~NCIA CONTA SALDO 

Bloco da Gestao do SUAS COVIDALI 25143 201049 R$ 26.491,25 

Bloco da Gestao do SUAS COVIDEPI 25143 201057 R$ 17.507,35 

Bloco da Gestao do SUAS SIGTV _ESTR4 25143 201774 R$ 126.730,25 

Total da Bloco da Gestao do SUAS R$ 250.905,86 

Bloco da Protecao Social Basiea BLPSB FNAS 25143 180319 R$ 440.219,34 

Bloco da Protecao Social Baslca SIGTV _BLPSB4 25143 190772 R$ 4.550,66 

Total da Bloco da Protecao Social saslca R$ 444.770,00 

Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade BLMAC FNAS 25143 189499 R$ 70.625,44 

Bloeo da Protecao Social Especial de Media Complexidade SIGTV _BLMAC3 25143 194050 R$ 1.096,16 

Bloco da Protecao Social Especial de Media Complexidade SIGTV _BLMAC4 25143 194069 R$ 0,00 

Total da Bloco da Protecso Social Especial de Media CompJexidade R$ 71.721,60 

Grupo de Programas APREDECNEAS 25143 180262 R$ 60,69 

Grupo de Programas BPC ESCOLA 25143 180270 R$ 1.408,11 

Total da Grupo de Programas R$ 1.468,80 

TOTAL DE RECURSOS NAS CONTAS DO FUNDO R$ 845.752,89 

Contas Antigas Vinculadas a PREFEITURA MUNICIPAL DE REAlEZA 
Saldo das Contas em 31/12/2021 
CNPJ: 76.205.673/0001-40 

TOTAL DE RECURSOS NAS CONTAS DA PREFEITURA R$ 0,00 

NOME PERSONALIZADO NO BB TIPO DE CONTA AGENCIA CONTA SALDO 

PREAlEZAFMASP JOV PJOV 25143 133795 R$ 0,00 

TOTAL DE RECURSOS 00 MUNldplO DE REALEZA - PR R$ 845.752,89 



Os recursos humanos que integram 0 SUAS no municipio sao: 
Nome Escolaridade Fun~io I Cargo Vinculo 
Zaneti de Carli Marcante Ensino Superior Secreta ria Municipal Comissionado 
Cleonice Regina V Perico Ensino Superior Auxiliar Administrativo Servidor Temporario 
Ana Silvia Scandolara Ensino Superior Psicologa Estatutarlo 
Ines Maria Hammes Ensino Superior Pedagoga Comissionado 
Emerson Aparecido Sgarbossa Ensino Superior Psic61ogo Estatutario 
Carmem Daiane Basso Ensino Superior Assistente Social Estatutario 
Antonio Adroaldo Frizzo Ensino Medio Motorista Estatutario 
Rosane dos Santos Ensino Medio Servicos Gerais/Centro Dia Estatutarlo 
Melania Rafaela Meneghetti Ensino Superior Educador/Cuidador Estatutario 
Delina Alves do Porto da Silva Ensino Fundamental Services Gerais Estatutario 
Eloir Fatima Zimiani Ensino Medio Services Gerais/Centro Dia Estatutario 
Gelci Prestes de Oliveira Ensino Medio Services Gerais/Centro Dia Estatutario 
Taline de Campos Ensino Superior Assistente Social Estatutario 
Alan Rodrigo de Lima Ensino Medio Educador/Oficinas Servidor Terceirizado 
Milton Andreoli Ensino Medio Oficial Administrativo Estatutario 
Wilson David Carvajal Ensino Superior Educador/Oficinas Servidor Terceirizado 
Jose Reginaldo Garcia Junior Ensino Superior Educador/Oficinas Servidor Terceirizado 
Noeli de Vargas Ensino Fundamental Mae SociallCasa Lar Comissionado 



20. COBERTURA DE REDE PRESTADORA DE SERVICOS 

A Rede Prestadora de Services e a interligac;ao de entidades governamentais 
e nao governamentais prestadoras de services assistenciais que sao oferecidos aos 

usuarios da Politica Publica de Asslstencla Social. Traduz a ideia de articutacao, 

conexao, complementaridade e interdependencia de services para atender as 

demandas da populacao. 
As Entidades devem estar legalmente constituidas, em consonancia com a area 

de atuacao de Assistencia Social e inscrever-se no Conselho Municipal de Assistencia 
Social. Em Realeza temos tres Entidades Inscritas no CMAS: 

• ASSOCIAC;Ao DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE REALEZA - 

APAE 

• ASSOCIAC;AO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE 
REALEZA - APMI 

• PROMOC;OES HUMANAS CRISTO REI 
Atuam ainda na rede as entidades governamentais: 

• CRAS 
• CENTRO DIA DO IDOSO 
• CENTRO DE CONVIV~NCIA DA TERCEIRA IDADE 
• CASA LAR SAo JOSE 

21. INDICADORES DE MONITORAMENTO E AVALIACAO 

Urn dos principais desafios que se irnpoe a gestao publica comprometida com 

resultados e 0 da producao de indicadores destinados as atividades de diagnostico, 
monitoramento e avaliacao de programas e projetos. 

Urn sistema regular de mrormacoes contribui para 0 alcance de maior eficiencia 

na aiocacao de recursos, de eficacia e qualidade dos servlcos prestados a populacaoe 
produz bases sustentaveis para a tomada de declsoes. Os indicadores sao uteis para 

todos os atores sociais que precisam planejar algum tipo de programaou projeto, para 

a execucao de acoes, para a analise de projetos ou para 0 gerenciamento da rotina 
de trabalho. Constituem-se, alem disso, em subsidios para as atividades de 
planejamento publico e formulacao de polltlcas sociais, possibilitando 0 

monitoramento das condicoes de vida e bem-estar da populacao. 



A preocupacao com a obtencao de indicadores para 0 acompanhamento de 

resultados deve estar presente desde a formulaeao dos objetivos pretendidos, durante 

a execucao dos pianos de acao e, ao final, para a avallacao. E necessano, no 
momento da formulacao dos programas, prever a orqanizacao de procedimentos de 

coleta e tratamento de lnformacoes especificas e conflavels em todas as fases dociclo 
de sua irnplementacao, que permitam a construcao de indicadores de monitoramento 

desejados. 

A Secreta ria Municipal de Assistencia Social elaborou seu Plano de 

Acompanhamento, Monitoramento e Avalia~o das A~oes de Protecao Social Basica 

e Protecao Social Especial, que tem como defini~ao de procedimentos: 
• Analisar a qualidade dos services, programas e projetos; 

• Instituir a equipe de Monitoramento e Avaliacao, composta pelo OrgaoGestor 

da Assistencia Social e Conselho Municipal de Assistencia Social; 

• Instituir mecanismos de avaliacao permanente, envolvendo 0 tripe: 
trabalhadores da assistencia social (gov. e nao gov.), dirigentes (das Entidades e do 
6rgao Gestor) e usuaries desta politica; 

• Implantar instrumentais simples e eficazes de avaliacao dos services, que 

permitam uma leitura entre 0 esperado e 0 aloancado e 0 posterior e continuo 

redimensionamento de objetivos, metas e estrateqias: 

• Facilitar 0 fluxo de intormacces para um trabalho mais comprometido, de 
credibilidade e no constante aperfeicoarnento, no ideal e na busca de qualidade; 

• Propiciar a expressao e participacao de todos os agentes envolvidos na 
consecucao das tarefas, visando um crescimento pelas ideias e trocas de 

experiencias: 
• Melhorar os indicadores de resultado nas acoes empreendidas, visando 

sempre a capacitacao dos trabalhadores, a cooperacao e a inteqracao dos usuaries 
na construcao de sua pr6pria trajet6ria emancipatorla e a tomada de decisoes dos 
envolvidos com base em inforrnacoes atualizadas que reflitam os anseios e 

aspiracoes de todos os envolvidos no processo; 

Com a implantayao do sistema de monitoramento integrado e a efetivacac do 

Plano de Acompanhamento, Monitoramento e Avaliacao a Secretaria Municipal de 



Assistencia Social tera subsidios suficientes para 0 real planejamento de suas acees 

e avaliacao de resultados. 

22. CONSIDERACOES FINAlS 
A Secreta ria de Assistencia Social trabalha com 0 objetivo de atingir, 

satisfatoriamente, todas as familias que necessitam de apoio, orientacoes e 

acompanhamento para melhorar sua qualidade de vida. Alem de fazer 

acompanhamento de todas as atividades desenvolvidas pela Rede Socioassistencial 

Publica e Privada, observa os resultados da execucao das acees e particlpacao dos 
usuaries, a evolucao de cada familia, acolhendo e dando suporte, a fim de 

proporcionar uma melhoria no seu bem-estar, minimizando os riscos e as 

vulnerabilidades desses usuaries. 

23. APROVACAO DO CMAS 

Data da reuniao: 28/01/2022 

Conselheiros presentes: 14 

Resolucao N° 002/2022 
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• SAGI - Secreta ria de Avaliacao e Gestao da lntormacao- MDS 


