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Plenária Final

Eixo 6: Regionalização

RECOMENDAÇÕES EIXO 6
Permanece  no 
relatório?

Classificação da recomendação Texto da Recomendação

(   ) Sim
 ( x  ) não

1º Garantir  serviços  para  todos  os  municípios 
através de consórcios intermunicipais.

(   ) Sim 
( x  ) não

2º Avaliar  o  funcionamento  dos  consórcios 
intermunicipais.

AVANÇOS DO EIXO 6
Item

Avanço

1
ok

Adesão do Estado para implantação de 2 residências inclusivas

2
ok

Estudo Situacional: Violação de Direitos e Proteção Social Especial no Estado do Paraná que apoia o planejamento para implantação de 
CREAS regionalizados no Estado, Unidades de Acolhimento de mulheres vítimas de violência, Centros-Dia para idosos e atendimento para 
pessoas em situação de rua.

3
ok

Ações estratégicas iniciadas em 2011 para a construção do reordenamento do serviço de acolhimento institucional  para crianças e 
adolescentes,  jovens  e  adultos  com  deficiência  visando  a  descentralização  e  regionalização  do  serviço  –  Comissão  Estadual  de 
reordenamento, diagnóstico social e a abertura de chamamento de interessados em executar o serviço através de uma rede regional de  
serviços descentralizados sob responsabilidade do Estado



DESAFIOS DO EIXO 6
Ite

Desafio
Competência

1
Ok

Implantação  e  implementação  dos  serviços  de  proteção  social  especial  de  média 
complexidade em específico dos CREAS regionalizados;

(   ) Município
 ( x ) Estado 
(x) União

2
ok

Implantação e implementação dos consórcios e/ou outras modalidades de efetivação da 
oferta de serviços de proteção especial de média e alta complexidade entre os municípios 
conforme estudos e características regionais

(x ) Município 
(x ) Estado 
(   ) União

3
ok

Implantação e implementação dos serviços de proteção social especial de média e alta 
complexidade para atendimento e acolhimento da população em situação de rua;

(x ) Município 
(x ) Estado
 (x ) União

4 Implantação  e  implementação  dos  serviços  de  proteção  social  especial  de  alta 
complexidade  para  atendimento  e  acolhimento  de  mulheres  vítimas  de  violência 
conforme tipificação;

(x ) Município
 (x ) Estado 
(x ) União

PROPOSTAS APROVADAS PELO EIXO 6
Ite Proposta Competência
1
ok

Identificar para os serviços regionalizados os instrumentos de 
formalização, operacionalização, execução e financiamento mais 
adequados as regiões e aos serviços.  

(x) Município 
(x) Estado 
(x) União

2
ok

Implantar CREAS regionalizados, garantindo a cobertura do 
atendimento aos indivíduos e famílias em situação de risco pessoal e 
social e com direitos violados, com co-financiamento dos três entes 
federados.

(x) Município
 (x) Estado
 (x) União

3 Implantar e implementar serviços regionalizados de acolhimento 
institucional e familiar, mediante a formalização de repasse de 
recursos, fomentando a realização de consórcios intermunicipais, 
com o co-financiamento das três esferas de governo, a partir de 
estudos situacionais.

(x) Município
 (x) Estado 
(x) União

4
ok

Implantar programa de residência inclusiva de caráter 
regionalizado para atendimento de pessoas com deficiência, com 

(   ) Município (x) Estado
 (x) União



manutenção pelo governo do Estado, garantido o cofinanciamento 
federal.
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