
 "A Gestão e o Financiamento na 
efetivação do SUAS"

 X Conferência Estadual de Assistência 
Social - Paraná 

Os avanços e os desafios da política de 
assistência social para o próximo biênio



Assistência Social como direito de 
cidadania

• A Assistência Social após a CF/88 torna-se 
uma política pública de proteção social – 
busca superar sua marca histórica de ação 
compensatória e residual;

• A assistência social integra a seguridade social 
como proteção não contributiva voltada para 
atender as pessoas, famílias e comunidades 
nas situações de riscos e vulnerabilidades. 

• Ciclo da vida e a proteção assistencial.



SUAS
• Reorganização da política pública de assistência 

social:

 – proteção social básica e especial (média e alta 
complexidade);

_ Serviços socioassistenciais;

_ Benefícios assistenciais;

_ Gestão e controle social;

_ Financiamento;

_ Trabalhadores da Assistência Social.



Desafios
• Aprimorar a gestão. O controle social e as competências e 

responsabilidades de cada ente federado no SUAS. A participação 
social  e o planejamento orçamentário. Cofinanciamento.

• 85,2% dos municípios do PR tem estrutura de gestão específica da 
Política de Assistência Social. 

• O diagnóstico socioterritorial das vulnerabilidades e ações de 
caráter preventivo, proativo e protetivo da política de assistência 
social. 

• As desigualdades sociais no Paraná: 312 municípios com até 20 mil 
habitantes e baixa densidade demográfica.  O envelhecimento 
populacional, desigualdades de renda – pobreza, trabalho infantil.



Desafios

• Paraná possui 12.780 trabalhadores do SUAS sendo 59,54% 
estatutários considerando os níveis de formação 
fundamental, médio e superior. (40,04% nível superior)

• A gestão do trabalho e a educação permanente no SUAS. O 
trabalho social interdisciplinar e a intervenção de várias 
categorias profissionais que atuam no SUAS. A valorização 
do trabalhador do SUAS. 

• Plano Estadual de Capacitação dos Trabalhadores do SUAS 
(PEC SUAS/2012-2015)



Desafios

• Os serviços, programas e projetos: territorialidade, 
equipe técnica, acessibilidade, equipamentos e 
horário de funcionamento, articulação e integração 
entre serviços, programa e projetos, os níveis de 
complexidade do SUAS: proteção social básica e 
proteção social especial de média e alta 
complexidade. 

• Aumento no numero de CRAS – 322 em 2008 para  
527 em 2011; há 129 CREAS  em 109 municípios, 10 
Centros Pop em 07 municípios.



DESAFIOS

• A integração entre serviços e benefícios 
socioassistenciais, a intersetorialidade com as 
demais políticas públicas; 

• No Paraná há 2.280.548 pessoas com alguma 
deficiência investigada, 21,8% da população; a 
proporção de idosos no Paraná é de 7,6%, mas 
sua distribuição nos municípios também é 
diferente;

• A regionalização  e a garantia da integralidade da 
proteção social.  



Construindo o SUAS no Paraná

• SUAS – estrutura de gestão nos municípios, 
aumento dos equipamentos CRAS e CREAS, 
capacitação dos trabalhadores do SUAS, equipes 
de referência, financiamento.

• Superar a visão tradicional da assistência social e 
construir  uma política de direitos de cidadania – 
responsabilidade do Estado na vigilância 
socioassistencial e no atendimento das situações 
de riscos e vulnerabilidades.
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