
                      
DELIBERAÇÃO n°152/2018 – CEAS/PR

O Conselho Estadual de Assistência Social – CEAS/PR reunido ordinariamente nos
dias 03 e 04 de Dezembro de 2018, no uso de suas atribuições regimentais e;

Considerando a Resolução nº 33/2012 do Conselho Nacional de Assistência Social que
aprovou a Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social – NOB/SUAS;

Considerando a Resolução nº 17/2017 – CIB/PR que pactuou o modelo do Plano de
Providência do município de Ibema e para outro município quando necessário; 

Considerando  a  Resolução  nº  016/2018  –  CIBp/PR,  que  pactou  o   Plano  de
Providência  do  Município  de  Jaguapitã,  aprovado  pelo  Conselho  Municipal  de  Assistência
Social – CMAS de Jaguapitã, 

 DELIBERA 

Art. 1º Pela aprovação do Plano de Providência do Município de Jaguapitã, aprovado

pelo Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de Jaguapitã por meio da Resolução nº

01/2018  de 14 de maio de 2018, conforme anexo I. 

Art.  2º   Pela aprovação do Plano de Apoio  do Estado ao Município  de Jaguapitã,

conforme anexo II. 

Art. 3º  Deliberação entra em vigor na data de sua publicação. 

    PUBLIQUE-SE

                                                                           
                                                                                                 Curitiba, 04 de Dezembro de 2018.

Dorival da Costa 
Presidente do CEAS/PR
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2DELIBERAÇÃO 152/2018 – CEAS/PR

  Anexo I 

Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social - SEDS

Comissão Intergestores Bipartite - CIB/PR

Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS/PR

MUNICÍPIO: JAGUAPITÃ

ESCRITÓRIO REGIONAL:
LONDRINA

APLICADO EM 11/4/2018

APROVADO PELO CMAS EM
14/5/2018

I – GESTÃO 
MUNICIPAL DA 
POLÍTICA DE 
ASSISTÊNCIA 
SOCIAL

STATUS
Atingida
Não 
Atingida
Em 
andament
o

Orientação
Encaminham

entos
Prazo

s
Respons

ável
Justificativ

a
Observação

O município possui 
comando único com a 
estrutura de FMAS, 
CMAS e SMAS, de 
forma autônoma? Não 

atingida

Organizar espaço 
físico e assessor 
para a gestão

- Gestor 
providenciará
uma pessoa 
para seu 
assessor 
referente a 
Política de 
Assistência 
Social

- Providenciar
espaço físico 
para a 
secretaria de 
assistência 

3
messe
s para
assess

or

6
meses
estrutu

ra

Gestão O Município 
conta com  
Gestora 
nomeada 
para a 
Secretaria 
de Ação 
Social. 
Senhora 
Maria 
Helena do 
Nascimento.

A Secretaria
está em  

Atualmente o 
gestor da 
assistência é 
também o 
gestor da 
saúde, Não 
possui 
estrutura física
do órgão 
gestor, nem 
secretaria-
executiva dos 
Conselhos
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Social 

duas salas 
da 
Prefeitura, 
contudo 
está em 
processo de
mudança 
para um 
espaço 
próprio.

Hoje a 
Secretaria 
conta com a
Secretária, 
assessor e 
uma 
estagiária.

O órgão gestor 
mantém relações 
interinstitucionais, 
intersecretarias, 
buscando a realização
de ações 
complementares e o 
intercâmbio de 
práticas e de 
recursos?

Em 
andamento

 Aprimorar as 
relações com as 
secretarias e com 
as instituições

O órgão gestor busca 
a articulação com 
instituições/órgãos de 
garantia de direitos? 

Em 
andamento

Atualmente o 
Município esta 
sem CMDCA, e o 
CMDI esta 
desarticulado. 

- Providenciar
assembleia 
da rede não 
governament
al para 
eleição do 
novo CMDCA
e indicação 
dos membros
governament
ais do 
referido 
conselho.

- articulação e
retomada de 
reunião do 
CMDI

1 mês Gestor

Melhorar a 
relação entre 
os órgãos de 
garantia de 
direitos

Existe a articulação 
com a rede 

Em 
andamento

Municípios tem 
rede de proteção 

- Aprimorar a 
articulação 

6
meses

Gestão e
serviços
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socioassistencial 
garantindo a 
complementaridade 
das ações 
governamentais e não
governamentais? de crianças e 

adolescente, 
contudo a rede 
socioassistencial 
precisa melhorar a
articulação e ainda
estabelecer 
protocolos e fluxos

existente. 
Estabelecend
o fluxos 
pactuados e 
formalizados 
e  protocolos.

-  fortalecer  a
rede 
intrassetorial 
visando o 
Fortaleciment
o do SUAS 
no município, 
com 
momentos 
entre a 
Gestão com 
as equipes.

No processo de 
reordenamento dos 
serviços (SCFV, 
Acolhimento 
Institucional para 
Crianças e 
Adolescentes/Pessoa 
com 
Deficiência/Adultos e 
Famílias) ocorreu 
discussão juntos aos 
respectivos Conselhos
municipais, além da 
rede que ofertam 
serviços e 
profissionais 
envolvidos, e demais 
políticas setoriais? 
Como estão esses 
processos no 
município?

Em 
andamento

O Município está 
em processo de 
reordenamento do
SCFV e do 
acolhimento 
Familiar

Intensificar as
discussões 
com a rede e 
com os 
profissionais 
envolvidos e 
CMAS

6
meses

Gestor e
CRAS

Realiza o processo de
monitoramento e 
avaliação das ações 
da Assistência Social 
por eixo de proteção 
social básica e 
especial, em 
articulação com o 
sistema estadual e 
federal? 

Não 
atingida

Como o órgão 
gestor esta sem 
estrutura não são 
realizados 
monitoramentos

Estabelecer 
processo de 
monitorament
o e Vigilância 
socioassisten
cial

6
meses

Gestão
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O órgão gestor do 
PBF no município é a 
Secretaria Municipal 
de Assistência Social?

Não 
atingida

Está com a gestão
desatualizada.

Atualizar 
decreto de 
nomeação do
gestor do 
PBF

Utilizar o 
recurso de 
IGD no 
aprimorament
o da Gestão 
do PBF

1 mês Gestão

O município 
já 
regularizou. 
A gestora é 
a atual 
Secretária

Órgão gestor 
do PBF é a 
secretaria de 
Assistência 
Social, 
contudo está 
com a 
nomeação do 
antigo gestor.

II– REDE
DESERVIÇOS

SOCIOASSISTENCIA
L

STATUS
Atingida

Não
Atingida

Em
andament

o

Orientação
Encaminham

entos
Prazo

s
Respons

ável
Justificativ

a
Observação

Os Centros de 
Referência de 
Assistência Social – 
CRAS, em 
funcionamento de 
acordo com as 
dimensões: horário de
funcionamento, 
estrutura física, 
recursos humanos e a
execução dos devidos
serviços 
socioassistenciais 
previstos na NOB-
SUAS, Orientações 
Técnicas e Tipificação
de Serviços?

Em 
andamento

Falta Coordenador
exclusivo, dois 
profissionais de 
nível médio, 
aprimorar a 
execução do PAIF.

Equipe 
completa do 
CRAS

Intensificar a 
ação do PAIF 
e nomear 
uma 
coordenação 
exclusiva

1 ano

3
meses

Gestor

Gestor

O município 
está com 
Limite de 
contratação

O CRAS conta
com 1 
assistente 
social 1 
psicólogo e 1 
cadastro único
e estagiários
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SERVIÇO DE 
PROTEÇÃO SOCIAL 
BÁSICA NO 
DOMICÍLIO PARA 
PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA E 
IDOSAS

Não possui

Os Benefícios 
Eventuais 
caracterizam-se por 
seu caráter 
suplementar e 
provisório, prestados 
aos cidadãos e às 
famílias em virtude de 
nascimento, morte, 
situações de 
vulnerabilidade 
temporária e de 
calamidade pública.

Em 
andamento

A lei do Município 
sobre benefícios 
eventuais precisa 
ver atualizada

Atualizar a 
Lei Municipal

3
meses

Gestor e
CMAS

O município 
está 
realizando 
estudo de 
atualização 
da Lei, esta 
seguindo as
orientações 
do CNAS e 
do CEAS.

Atualizar a lei

OS CENTROS DE 
REFERÊNCIA 
ESPECIALIZADO DE 
ASSISTÊNCIA 
SOCIAL – 
CREAS/SERVIÇO DE
PROTEÇÃO SOCIAL 
ESPECIAL A 
INDIVÍDUOS E 
FAMÍLIAS, cujo 
objetivo é de prover 
atenções 
socioassistenciais a 
famílias e indivíduos 
que se encontram em 
situação de risco e 
violações de direitos 
por ocorrência de 
violência física, 
psicológica, 
negligência grave; 
Violência sexual: 
abuso e/ou 
exploração sexual; 
Tráfico de pessoas; 
Cumprimento de 
medidas 
socioeducativas; 
Situação de rua e 
mendicância; 

Em 
andamento

Seguir as 
orientações 
técnicas; manter 
equipe mínima, 
ampliar o 
atendimento e 
melhorar o espaço
físico do CREAS 
com aquisição de 
mobiliários e 
equipamentos 
adequados, 
podendo utilizar o 
recurso do 
PPASIII do FEAS. 
Melhorar também 
a garagem e 
cozinha . Retirar 
na concessionária 
o veículo que foi 
adquirido, 
providenciar a 
plotagem do 
mesmo e 
planejamento de 
utilização deste 
pela equipe do 
CREAS. 

O município 
verificará a 
possibilidade 
de 
contratação 
de 
coordenador 
e contratara 
dois 
oficineiros, as
técnicas 
ampliaram os 
atendimentos
.

Foi orientado 
o gestor para 
que os 
profissionais 
da saúde 
retornem à 
UBS 
considerando
que 
finalizaram a 
reforma, 
portanto não 
justifica a 

3
meses
(atendi
mento)

1 ano
(equip

e)

Gestor O CREAS 
atualmente 
conta com 
psicólogo 20 
horas e 
assistente 
social 
40horas, (a 
assistente 
social esta 
20h na saúde)
e estagiário.
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Abandono; Vivência 
de trabalho infantil; 
Discriminação em 
decorrência de 
orientação sexual; 
Cumprimento de 
medida de proteção; 
situação de trabalho 
infantil estão em 
funcionamento de 
acordo com as 
dimensões de horário 
de funcionamento, 
estrutura física, 
recursos humanos e a
execução dos devidos
serviços 
socioassistenciais 
previstos na NOB-
SUAS. Orientação 
Técnica e Tipificação 
de Serviços? 

O espaço físico do
CREAS está 
compartilhado  em
sendo cedido duas
salas para 
profissionais da 
Saúde – 
nutricionista e 
fonoaudióloga.

permanência 
dos mesmos 
no CREAS. 
Também 
considerar a 
orientação 
quanto à 
assistente 
social que 
atualmente 
está fazendo 
20 horas na 
saúde.

Serviço de 
Abordagem Social 

Não possui

SERVIÇO DE 
PROTEÇÃO SOCIAL 
A ADOLESCENTES 
EM CUMPRIMENTO 
DE MEDIDA 
SOCIOEDUCATIVA 
DE LIBERDADE 
ASSISTIDA (LA) E 
DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS À 
COMUNIDADE (PSC)
-Unidade: CREAS.

 Em 
andamento

Pensar em 
estratégias para 
buscar os 
adolescentes que 
não estão 
frequentando as 
medidas 
socioeducativas, 
utilizar os recursos
da deliberação 
054/2016, 

- Realizar 
busca ativa 
dos 
adolescentes 
que não 
estão 
participando 
da execução 
da medida.

- Executar o 
recurso da 
deliberação 
54/2016

- Implantação
de oficinas 
que venham 
de encontro 
com a 
execução das
medidas

3
meses

1 mês

3
meses

Equipe
CREAS

Gestão

Gestão e
CREAS

As medidas 
socioeducativ
as são 
executadas no
CREAS, cabe 
observar as 
mesmas 
orientações 
para 
funcionamento
da Unidade.

SERVIÇO DE 
PROTEÇÃO SOCIAL 
ESPECIAL PARA 

Não possui
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PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA, 
IDOSAS E SUAS 
FAMÍLIAS - 

SERVIÇO 
ESPECIALIZADO 
PARA PESSOAS EM 
SITUAÇÃO DE RUA -
Unidade: 
CENTRO/POP

Não se 
aplica

O município oferta o 
SERVIÇO DE 
ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL 
destinado a Crianças 
e Adolescentes, 
Adultos e Famílias, 
Mulheres em Situação
de Violência, Jovens e
Adultos com 
Deficiência e Idosos  
com vínculos 
familiares rompidos ou
fragilizados - 
Acolhimento em 
diferentes tipos de 
equipamentos, 
destinado a famílias 
e/ou indivíduos com 
vínculos familiares 
rompidos ou 
fragilizados, a fim de 
garantir proteção 
integral. A 
organização do 
serviço deverá 
garantir privacidade, o
respeito aos 
costumes, às 
tradições e à 
diversidade de: ciclos 
de vida, arranjos 
familiares, raça/etnia, 
religião, gênero e 
orientação sexual. 
Modalidades: Abrigo 
Institucional, Casa 
Lar,Casa de 
Passagem, República,
Residência Inclusiva.  
Está garantindo a 

Em 
andamento

A rede de 
acolhimento é não
governamental, e 
se faz necessário 
estabelecer 
processo de 
acompanhamento 
e  de orientações 
sobre a execução 
do serviço

- Aprimorar a 
articulação 
com a rede 
de serviços.

- Estabelecer 
processo de 
monitorament
o da rede

 

Contin
uo

Gestão
CREAS
CMAS

O município 
tem uma ILPI 
e uma 
unidade de 
acolhimento 
de pessoa 
com 
deficiência
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proteção integral? 

SERVIÇO DE 
ACOLHIMENTO EM 
REPÚBLICAS - 

 Não 
possui

SERVIÇO DE 
ACOLHIMENTO EM 
FAMÍLIA 
ACOLHEDORA - 
Serviço que organiza 
o acolhimento de 
crianças e 
adolescentes, 
afastados da família 
por me-
dida de proteção, em 
residência de famílias 
acolhedoras 
cadastradas. É 
previsto até que seja 
possível o retorno à 
família de origem ou, 
na sua 
impossibilidade, o 
encaminhamento para
adoção. O serviço é o 
responsável por 
selecionar, capacitar, 
cadastrar e 
acompanhar as 
famílias acolhedoras, 
bem como realizar o
acompanhamento da 
criança e/ou 
adolescente acolhido 
e sua família de 
origem. Usuários: 
Crianças e 
Adolescentes, 
inclusive com 
deficiência. Unidade: 
Unidade de 
Referência da 
Proteção Social 
Especial e Residência
da Família 
Acolhedora.

Em 
andamento

Ter equipe na 
Gestão para fazer 
o 
acompanhamento 
da proteção 
especial de alta 
complexidade

O município 
buscará 
estruturar o 
órgão gestor 

À
definir

Gestor

Possui Lei 
Municipal de 
Família 
Acolhedora 
tem duas 
crianças 
acolhidas, con
tudo é a 
equipe do 
CREAS que 
faz o 
acompanham
ento. Tem 02 
famílias 
cadastradas, 
sendo 
efetuado 
cadastro de 
mais uma 
família.

SERVIÇO DE 
PROTEÇÃO EM 
SITUAÇÕES DE 

Em 
andamento

Consta na Lei de 
Benefícios 
eventuais que 

Atualizar Lei 
de benefícios 
eventuais e o 

3
meses

Gestão e
CMAS
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CALAMIDADES 
PÚBLICAS E
DE EMERGÊNCIAS precisa ser 

atualizada

Serviço de 
Proteção em 
Situações de 
Calamidade 
Pública e de 
Emergências

O órgão gestor realiza
diagnóstico das áreas 
de vulnerabilidade e 
risco social, de acordo
com as definições da 
NOB/SUAS?

 Não 
possui

 O diagnostico é 
instrumento 
fundamental  para 
execução dos 
serviços, 
pensando na 
qualidade do 
atendimento e no 
planejamento das 
ações para política
de assistência 
social e também 
para as demais  
políticas públicas.

Realizar 
diagnóstico 
das áreas 
vulneráveis 
junto com os 
serviços 
socioassisten
ciais 

6
meses

Gestão e
serviços

 Os serviços, 
programas, projetos e 
benefícios de 
proteção social estão 
sendo ofertados de 
forma integrada, 
buscando maior 
cobertura no 
atendimento às 
situações de risco e 
vulnerabilidade das 
famílias? 

Em 
andamento

Os serviços estão 
sendo ofertados, 
contudo a falta de 
profissionais nos 
mesmos dificulta 
sua plenitude. 
Priorizar a oferta 
os serviços, 
considerando as 
orientações 
descritas nos 
documentos/ 
cadernos do MDS 
para qualificar os 
mesmos, bem 
como discutir 
estratégias para 
melhorar a busca 
ativa e chegar até 
as famílias  com 
situações  
vulnerabilidade e 
risco.

- Implementar
a equipe dos 
equipamento
s e serviços

- busca ativa 
das famílias 
desprotegida
s das 
políticas 
públicas

1 ano

3
meses

Gestão/s
erviços e

CMAS

O Município inseriu no
Cadastro Único as 
famílias em situação 
de
maior vulnerabilidade 
social e risco, 
conforme critérios do 
Programa Bolsa 

Em 
andamento

Os cadastros das 
famílias são 
realizados no 
CRAS, por 
agendamento. 
Ampliar 
divulgação  nas 
unidades 

- Realizar 
busca ativa 
das famílias 
que não 
vieram  
atualizar os 
dados

3
meses

Gestor
Cadastro

Único
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Família (Lei Federal 
10.836/04)? CRAS/CREAS, e 

em outras políticas
públicas, 
Informando como 
se dá o 
atendimento/agen
damento as 
atualizações 
cadastrais. 

- realizar 20%
de visitas 
para 
cadastros

- ampliar 
divulgação 
das formas 
de acesso ao 
cadastro 
único.

O município garante a
prioridade de acesso 
aos serviços da 
proteção social básica
e/ou especial, de 
acordo com as 
necessidades das 
famílias e seus 
membros dos 
beneficiários dos 
Programas de 
Transferência de 
Renda, conforme 
Protocolo de Gestão 
Integrada de 
Benefícios e 
Serviços?

Em 
andamento

O Município já 
Prioriza  as 
famílias do PBF e 
seus membros 
para o acesso aos
serviços, contudo 
precisa ampliar o 
número de 
famílias atendidas 
em todos os 
serviços

- Busca ativa 
das famílias 
do PBF 

- inclusão nos
serviços

6
meses

Gestão
serviços

O município oferta o 
Serviço de 
Convivência e 
Fortalecimento de 
Vínculos - SCFV, nos 
moldes da Tipificação 
Nacional de Serviços 
Socioassistenciais e 
do Reordenamento do
SCFV?

Em 
andamento

O Município 
precisa realizar os 
serviços de acordo
com as 
orientações 
técnicas

 - organizar o 
SCFV de 
acordo com a
tipificação do 
mesmo

-  contratar 
oficineiros

-  Utilizar o  o 
recurso da 
deliberação 
62/2016 
CEDCA para 
compra de 
equipamento
s

- Adequar 
espaço físico

- ampliar 
discussão 

3
meses

Gestor /
equipe
CRAS

O SFCV para 
crianças e 
adolescentes 
acontece de 
forma precária
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com a rede 
sobre fluxo 
de 
atendimento

Qual o público 
prioritário para a 
oferta do SCFV?

Em 
andamento

Seguir o publico 
prioritário que o 
serviço preconiza.

Organizar fluxo de
encaminhamento 
para o serviço.

- Estabelecer 
fluxo de 
encaminham
ento

- Priorizar o 
publico 
prioritário 

1 mês

Gestão
CRAS e
demais
serviços

O município oferta o 
Serviço de 
Acolhimento 
Institucional e/ou de 
Família Acolhedora 
destinado a famílias 
e/ou indivíduos com 
vínculos familiares 
rompidos ou 
fragilizados, a fim de 
garantir proteção 
integral?

Em 
andamento

Possui Lei 
Municipal de 
Família 
Acolhedora tem 
duas crianças 
acolhida, com tudo
é a equipe do 
CREAS que faz o 
acompanhamento.
Tem 02 famílias 
cadastradas, 
sendo efetuado 
cadastro de mais 
uma família.

- Contratar 
equipe para 
proteção 
especial de 
alta 
complexidade

- 

1 ano Gestão

Houve o 
estabelecimento de 
estratégias de 
divulgação/acesso as 
informações dos 
serviços 
socioassistenciais à 
população?

Em 
andamento

Ampliar a 
divulgação dos 
serviços 
socioassistenciais,
e intensificar a 
busca ativa, 

Estabelecer 
meios de 
divulgação 
dos serviços 
socioassisten
ciais, como 
jornais, 
murais em 
outras 
políticas entre
outros 

- criar canal 
de 
comunicação 
com a 
população 
usuária da 
política de 
assistência 
social

6
meses

Serviços
e Gestão
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III– RECURSOS
HUMANOS

STATUS
Atingida

Não
Atingida

Em
andament

o

Orientação
Encaminham

entos
Prazo

s
Respons

ável
Justificativ

a
Observação

A composição da 
equipe atende às 
exigências da NOB-
RH/SUAS (Órgão 
Gestor)?

Não 
atingido

Os serviços e 
equipamentos da 
política de 
assistência não 
possuem a 
composição da 
equipe como 
preconizada no 
NOB RH, 
estabelecer 
estratégia de 
ampliação do 
quatro de 
profissionais. E 
priorizar a 
contratação para a
política de 
assistência social

O remanejar  
profissionais 
de outras 
áreas para 
atender a 
política e um 
1 anos estará
com o quadro
de 
profissionais 
completo

1 ano Gestão

O município 
está com 
limite 
prudencial 
ultrapassad
o 

O município participa 
de programas de 
capacitação de 
gestores, 
profissionais, 
conselheiros e da 
rede prestadora de 
serviços promovidos 
pelo Estado e pela 
União? 

Em 
andamento

Se faz importante 
o Município estar 
presente nas 
capacitações, 
reuniões e grupo 
promovido pelo 
Escritório Regional
e pelo estado de 
forma geral 

Município 
desenvolver um 
plano de 
capacitação 
continuada 
envolvendo todos 

Participar das
capacitações 
oferecidas 
pelo estado 

Elaborar 
plano de 
capacitação 
continuada

Contin
uo

Gestão
CMAS

O Município 
retornou sua
participação 
nas 
reuniões e 
capacitaçõe
s 
promovidas 
pelo 
Escritório 
Regional.   

Nos últimos 
meses o 
município não 
tem 
participado 
dos grupos de
supervisão 
técnica do 
CREAS e 
CRAS, nem 
tão pouco das 
demais 
reuniões e 
capacitações 
promovida 
pelo Escritório
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os serviços e a 
rede .

regional

A secretaria-executiva
dos conselhos possui 
estrutura física 
adequada e conta 
com profissional de 
nível superior? 

Não possuí
Como o órgão 
gestor não tem 
estrutura física a 
secretaria também
não, nem tão 
pouco o 
profissional de 
nível superior. 
Providenciar 
estrutura física e 
profissional para a
secretaria-
executiva 

Município 
remanejará 
um 
profissional 
pra ser 
secretaria 
executiva dos
conselhos

3
meses

Gestão

O município 
tem 
secretário 
executivo 
dos 
conselhos. 
Reconstituiu
o CMDCA, e
agora os 
dois 
conselhos 
têm 
reuniões 
sistemáticas
. 

Hoje o 
município está
sem CMDCA 
e o CMAS 
teve sua 
primeira 
reunião do 
ano em abril

O município elabora e 
executa a política de 
recursos humanos, 
com a implantação de 
carreira para os 
servidores públicos, 
inclusive os que 
atuam na política de 
assistência social?

Atingida
Não existe um 
plano de carreira  
especifico para a 
Assistência Social,
contudo ha plano 
cargos e carreira 
para a prefeitura 
como um todo

O Município 
conta com um 
plano de 
cargos e 
salários pra 
toda prefeitura

IV– INSTRUMENTOS
DE GESTÃO

STATUS
Atingida

Não
Atingida

Em
andament

o

Orientação
Encaminham

entos
Prazo

s
Respons

ável
Justificativ

a
Observação

O PMAS e o Relatório
de Gestão são 
utilizados como 
instrumentos de 
planejamento 
estratégico que 
organiza, regula e 
norteia a execução da

Atingido , 
porém a 
vigência do
PMAS, 
encerrou 
em 2017. 

Elaboração de 
novo PMAS, 
discussão com a 
rede e com o 
CMAS pensando 
em uma Política 
de Assistencial 
Social 

Iniciar as 
discussões 
para a 
elaboração 
do Novo 
PMAS

1 ano Gestão O Município 
elaborou 
novo PMAS,
aprovado 
pelo CMAS.

O PMAS 
estava valido 
ate 2017 

       Deliberação n°0152/2018- CEAS/PR. Publicada no DIOE nº 10336 de 17/12/2018.                

14



                      
Política Municipal de 
Assistência Social na 
perspectiva do SUAS?

comprometida 
com a população

O município cumpre 
os prazos para 
preenchimento do 
PMAS, Relatório de 
Gestão, Plano de 
Ação, Demonstrativo, 
RMA, Censo SUAS?

Em 
andamento

Atualmente o 
município está 
com dificuldades 
de cumprir prazos.
Organizar a 
gestão para 
cumprir os prazos 
dos instrumentos,

Organizar o 
órgão gestor 

Priorizar os 
preenchiment
os dos 
instrumentos 
de gestão

Contin
uo

Gestão

O município 
tem 
respeitado 
os prazos 
de 
prestação 
de contas, e
de 
preenchime
nto dos 
instrumento
s de gestão.

O cumprimento do 
PMAS e Plano de 
Ação e o 
preenchimento do 
Demonstrativo de 
Execução Físico e 
Financeiro  são 
acompanhados e 
fiscalizados pelo 
CMAS?

Em 
andamento

Aprimorar o 
processo de 
acompanhamento 
e fiscalização 
realizado pelo 
CMAS, possibilitar
capacitação  
continuada ao 
CMAS para a 
efetividades do 
acompanhamento 

Elaborar 
plano de 
capacitação 
para os 
conselheiros 
do CMAS

Gestão

CMAS

Os Instrumentos de 
Gestão são 
elaborados a partir de 
discussão com o 
gestor, equipe técnica 
e CMAS?

Em 
andamento

Aprimorar e 
qualificar as 
discussões com a 
equipe e com o 
CMAS

Encaminhar 
com 
antecedência 
os 
instrumentos 
ao CMAS 
para ampliar 
a discussão

Contin
uo

Gestão

Serviços

CMAS

V– FINANCIAMENTO
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STATUS:
Atingida

Não
Atingida

Em
andament

o

Orientação
Encaminham

entos
Prazo

s
Respons

ável
Justificativ

a
Observação

 O Funcionamento do 
Fundo Municipal de 
Assistência Social – 
FMAS conta com o 
controle do CMAS? 
(Art. 30 – LOAS)?

Em 
andamento

Possibilitar 
capacitação 
continuada ao 
CMAS para 
exercer com 
plenitude seu 
papel de controle 
social

Elaborar 
plano de 
capacitação 
continuada 
ao CMAS

Contin
uo

gestão

O gestor do FMAS 
está lotado na 
Secretaria Municipal 
de Assistência Social?

Em 
andamento

Gestor é também 
responsável pela 
pasta da Saúde, 
necessita  de 
investir na 
capacitação do 
mesmo para o 
entendimento da 
Política de 
Assistência Social.

Questão já 
superada, 
pois tem 
gestor 
exclusivo. 

A Lei Orçamentária 
Anual previu recursos 
próprios para a 
Política de Assistência
Social no Fundo 
Municipal de 
Assistência Social e 
estes estão sendo 
executados?

Em 
andamento

 A LOA foi 
devidamente 
aprovada pela 
Câmara Municipal?

 Atingido

Existe definição de 
critérios de partilha de

 Não Iniciar a discussão
com a rede e com 

Encaminhar 
ao CMAS os 

1 ano Gestão Não ha 
critérios de 
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recursos? atingido

o CMAS 

critérios de 
partilha para 
discussão e 
aprovação 

partilha 
aprovado pelo
CMAS

A gestão orçamentária
para a execução da 
política de assistência 
social é realizada de 
forma participativa?

 Não 
atingida

Possibilitar a 
participação da 
rede de serviços,

Encaminhar a 
discussão ao 
CMAS

Discutir a 
gestão 
orçamentária 
nas reuniões 
do CMAS

Contin
uo

Gestão

CMAS

Os recursos 
financeiros, 
repassados pelas 
esferas de governo, 
são executados de 
acordo com os 
objetivos 
estabelecidos no 
PMAS e Termos de 
Adesão e Aceite para 
a oferta dos serviços ?

 Em 
andamento

O município tem 
dificuldade na 
execução dos 
recursos, também 
não atende o que 
está nos termo de 
aceite. Priorizar a 
execução dos 
recursos de 
acordo com as 
orientações 
técnica

Aprimorar os 
conhecimentos de 
onde utilizar os 
recursos e agilizar 
os processos 
licitatórios

Utilizar os 
recursos de 
acordo com 
as 
orientações 
de cada um;

Agilizar os 
processos 
licitatórios.

Contin
uo

Gestão

O Município 
está com um 
volume de 
recursos 
considerável 
em conta 

Os recursos para o 
custeio dos serviços, 
programas, projetos e 
benefícios estão 
alocados no Fundo 
Municipal de 
Assistência Social – 
FMAS?

Atingido

 Os recursos para 
custeio de obrigações 
patronais, diárias, 
vencimento de 
pessoal estão 
alocados no 
orçamento da 
Prefeitura/Secretaria 
Municipal como 
gastos de 
manutenção da 

Atingido
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estrutura do órgão 
gestor? 

 A gestão municipal do
Programa Bolsa 
Família aplica os 
recursos do Índice de 
Gestão 
Descentralizada – IGD
– na gestão do PBF?

Em 
andamento

Está com a gestão
desatualizada.

Atualizar 
decreto de 
nomeação do
gestor do 
PBF

Utilizar o 
recurso de 
IGD no 
aprimorament
o da Gestão 
do PBF

1 mês Gestão

O Município 
ainda não 
aplica p 
percentual do 
IGD no órgão 
de controle  
do PBF

VI– CONTROLE
SOCIAL

STATUS:
Atingida

Não
Atingida

Em
andament

o

Orientação
Encaminham

entos
Prazo

s
Respons

ável
Justificativ

a
Observação

 CMAS discute, 
acompanha, fiscaliza 
e delibera a gestão da
política de assistência 
social?

Em 
andamentoAprimorar o 

processo de 
acompanhamento 
do CMAS 

Realizar processo 
de capacitação 
contínua para o 
seu fortalecimento

Elaborar 
plano e 
capacitação 
para os 
CMAS que 
contemple os 
temas que se 
faz 
necessário 
para o seu 
fortalecimento

6
meses

Gestão e
CMAS

 O Conselho Municipal
de Assistência Social 
– CMAS está em 
pleno funcionamento 
– paridade na 
representação 
governamental e não-
governamental (por 
segmento de 

 Em 
andamento

 CMAS ESTÁ EM 
REGULAR 
FUNCIONAMENT
O, PARITÁRIO E 
A 
PERIODICIDADE 
DAS REUNIÕES, 
contudo não está 
dividido por 

Nomeação de
secretária 
executiva

Fortaleciment
o do papel do
CMAS

3
meses

Gestão

CMAS

Conselho já 
possui 
secretária-
executiva. 
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usuários, 
trabalhadores do setor
e entidades 
prestadoras de 
serviços 
socioassistenciais), 
periodicidade mensal 
das reuniões, 
funcionamento regular
das comissões de 
acompanhamento e 
avaliação da gestão 
dos recursos, 
resultados e 
desempenho das 
ações de assistência 
social, bem como, 
publicação das suas 
deliberações?

comissões, e a 
falta da secretária 
executiva dificulta 
sua organização 
com atas, 
publicações e 
resoluções. 

Elaborar 
processo de 
acompanham
ento da 
execução da 
política de 
assistência 
social 

Existe previsão 
orçamentária para a 
manutenção dos 
conselhos?

Em 
andamento

Utilizar os 
recursos dos 
IGD’s para 
programa de 
capacitação

Gestão e
CMAS

 O órgão gestor 
juntamente com o 
CMAS definiram os 
critérios de 
funcionamento e de 
partilha dos recursos 
financeiros para as 
entidades da rede 
socioassistencial?

Não 
atingido

Iniciar a discussão
com a rede e com 
o CMAS 

Encaminhar 
ao CMAS os 
critérios de 
partilha para 
discussão e 
aprovação 

1 ano gestão

Não ha 
critérios de 
partilha 
aprovado pelo
CMAS

 Existe previsão 
orçamentária para 
realização das 
Conferências 
Municipais?

 Em 
andamento

O município realiza a 
cada dois anos a 
Conferência Municipal
de Assistência Social?

 Atingido

 Está em 
funcionamento regular
no município a 
instância de 
acompanhamento e 
controle social do 

 Não 
atingida

Encaminhar as 
demandas de 
acompanhamento 
do Programa para 
o CMAS

Na próxima 
reunião do 
CMAS já será
encaminhada
as demandas

Um
mês

Gestor
PBF

O CMAS é a
instância de 
controle do 
PBF

A instância de 
controle é o 
CMAS, 
contudo o 
município não 
tem levado a 
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Programa Bolsa 
Família? do PBF

demanda para
o referido 
conselho

 O Grupo Gestor do 
programa BPC na 
Escola está 
funcionando 
regularmente? 

 Não se 
aplica
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DELIBERAÇÃO 152/2018 – CEAS/PR 

Anexo II 

PLANO DE APOIO

MUNICÍPIO: Jaguapitã

Gestor Municipal da Assistência Social: Maria Helena
Técnicos de Referência/SEDS: Neuseli Stoeberl Bertola

Gestão Municipal de
Assistência Social Ações da SEDS para a

superação
Prazo

Previsto

Posição 1º
acompanhamento

___/___/___

Posição 2º
acompanhamento

___/___/___Situação a ser Superada

A composição das equipes
não atende as orientações

da NOB-RH

O município será
acompanhado e

orientado pelo Escritório
Regional

Contínuo

O município encontra-se
em processo de elaboração

do trabalho em rede,
envolvendo relações

interinstitucionais,
intersecretariais e outros

órgãos de garantia de
direitos governamentais e
não governamentais. Há

necessidade da elaboração
de fluxos e protocolos de

atendimento

ER acompanha por meio
da comissão regional de

enfrentamento a
violência, por ser ter
integrantes de varias
políticas e atua com

fluxos e protocolos de
atendimentos

Contínuo

O município não realiza
processo de monitoramento

e avaliação das ações da
Assistência Social por eixo
de proteção, em particular
com o sistema estadual e

federal

O ER acompanhará e
orientará o

preenchimento dos
instrumentos de gestão e
Planejamento Federal e
Estadual na qualidade

das informações (Censo
SUAS, RMA, SIFF etc).

Contínuo

O órgão gestor não realiza
diagnósticos das áreas de

O ER acompanhará. A
coordenação da Gestão

Contínuo /
vídeo 1
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risco junto aos serviços
socioassistenciais

do SUAS e SAS
promoverá

videoconferência para
debater a vigilância

socioassistencial

semestre de
2019_Mese

s

O município está em
andamento na inserção das

famílias em situação de
vulnerabilidade social e

risco, conforme critérios do
bolsa família.

O E.R acompanhará.
CPSB responsáveis pelas

capacitações do PBF
promovera

videoconferências e/ou
encontros presenciais.

Durante o
ano de 2019

ContínuoOs serviços,
programas, projetos e

serviços de proteção social
não estão sendo ofertados

adequadamente. O
município encontra-se em

andamento no processo de
reordenamento dos
serviços. Existe a

necessidade de discussão
juntos aos respectivos
Conselhos municipais,

assim como com a rede e
demais políticas setoriais.

O E.R realizará reuniões
semestrais com o
município a fim de

debater o reordenamento
dos Serviços. A CPSB

realizará
videoconferência para

tratar do reordenamento
do SCFV e PAIF O ER

replicara conteúdo
encontro presencial

debater as praticas do
Serviço de Acolhimento

Familiar, bem como
conteúdo da

videoconferência para
tratar da construção do
PIA e Acolhimento de

crianças e adolescentes.
Acompanhamento do Er

e mobilização mais
intensificada do ER para
participação do município

nas capacitações
ofertadas pela SEDS

Contínuo

A gestão municipal do
Programa Bolsa Família
está desatualizada e o

recurso do IGD não está
sendo devidamente

utilizado na gestão do
PBF.O ER discutirá

orientações que foram
apresentadas em

videoconferência pela
Coordenação da Gestão do

A CPSB realizará
videoconferência com

orientações a respeito do
Programa Bolsa Família e

Cadastro único

Maio de
2019
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SUAS . O ER acompanhará

o preenchimento dos
instrumentos de gestão.

O PMAS está
desatualizado, os

instrumentos de gestão
( Relatório de gestão, plano

de ação, RMA, Censo
SUAS, etc) não são

preenchidos dentro do
prazo. O preenchimento

dos instrumentos de gestão
não são elaborados a partir

de discussões com o
gestor, equipe técnica e
CMAS, também não são

devidamente
acompanhados e

fiscalizados pelo CMAS.

O município deve ampliar a
divulgação / acesso as

informações a respeito dos
serviços socioassistenciais

à população.

Acompanhamento do ER. Contínuo

Rede de Serviços
Socioassistencial –

Proteção Social Básica

Em relação aos benefícios
eventuais possui lei, porem

necessita ser atualizada
Situação a ser Superada

ER orientará o município
em relação a

necessidade de
atualização da lei de
benefícios eventuais

3 meses a
partir da

pactuação
da CIB

O município não mantém o
CRAS de acordo com a
NOB RH, NOB SUAS,

Tipificação dos Serviços
Socioassistenciais e

Orientações Técnicas.

O ER acompanhará e
orientará o município,

especialmente em
relação à equipe técnica,

tendo em vista que o
CRAS não possui

coordenação.

3 meses a
partir da

pactuação
da CIB

O Serviço de Convivência e
fortalecimento de vínculos
não é ofertado conforme
Tipificação Nacional dos

Serviços Socioassistenciais

A CPSB junto ao ER
acompanhará a oferta do

Serviço.
Contínuo

A CPSB promoverá
videoconferência para

Março de
2019

       Deliberação nº152/2018- CEAS/PR. Publicada no DIOE n°10336 de 17/12/2018.                  

23
     



tratar do tema.

Rede de Serviços
Socioassistencial –

Proteção Social Especial
– Média Complexidade

Ações da SEDS para a
superação

Prazo
Previsto

Posição 1º
acompanhamento

___/___/___

Posição 2º
acompanhamento

___/___/___

Situação a ser Superada

O município não mantém o
CREAS de acordo com a

NOB RH, NOB SUAS,
Orientações Técnicas e
Tipificação dos Serviços

Socioassistenciais. O
CREAS oferta o Serviço de

Medida Socioeducativa,
porém necessita qualificar

as ações.

O ER acompanhará e
orientará o município por
meio de visitas e reuniões

técnicas, quanto a
equipe, infraestrutura e

serviços e elaboração de
Planejamento dos

Serviços como também
proporcionará discussão
tomando como referência

os conteúdos
trabalhados, em EAD,
nos módulos Diálogos
sobre socioeducação e

Jornada sobre os
parâmetros para
qualificação de

atendimento
socioeducativo.

Contínuo

A CPSE promoverá
encontros presenciais
e/ou videoconferência

para o debate do
funcionamento dos

CREAs.

1º e 2º
semestre de

2019

Rede de Serviços
Socioassistencial –

Proteção Social Especial
– Alta Complexidade

Ações da SEDS para a
superação

Prazo
Previsto

Posição 1º
acompanhamento

___/___/___

Posição 2º
acompanhamento

___/___/___

Situação a ser Superada

O município possui uma
ILPI e uma unidade de

acolhimento para pessoa
com deficiência e necessita

de acompanhamento e
orientação sobre a

execução do serviço.

Elaboração de
documento pela CPSE,

seguida de
videoconferência com

orientações sobre
funcionamento de serviço

de acolhimento para
pessoas idosas

1º semestre
de 2019

Replicação pelo ER do
encontro sobre Centro
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Dia e Residência

Inclusiva promovida pela
CPSE em 2018

Sobre o acolhimento
familiar o município

mantém o serviço, porem
sem uma equipe especifica.

Acompanhamento do ER
por meio de visitas e

reuniões técnicas tomado
como referencia encontro

presencial e
videoconferência

promovido pela CPSE em
2018

Continuo

Controle
Ações da SEDS para a

superação
Prazo

Previsto

Posição 1º
acompanhamento

___/___/___

Posição 2º
acompanhamento

___/___/___
Situação a ser Superada

A secretaria-executiva dos
conselhos não possui
profissional de nível
superior, tampouco

estrutura física adequada.
Não há previsão

orçamentária para a
manutenção do CMAS e

sua primeira reunião foi em
abril/2018 e o município
está sem o CMDCA. O

CMAS não mantém
controle sob o

funcionamento do Fundo
Municipal de Assistência

Social e não discute,
acompanha, fiscaliza ou

delibera a gestão da
política de assistência
social devidamente.

Mobilização e
recomposição da

secretaria-executiva pelo
ER.

Continuo

Não está funcionando
regularmente a instância de

acompanhamento e
controle social do Programa
Bolsa Família. O município
deve informar a demanda

para o CMAS.

O ER acompanhará
tomando como referência
as orientações feitas pela

CPSB. .

Continuo

Financiamento
Ações da SEDS para a

superação
Prazo

Previsto

Posição 1º
acompanhamento

___/___/___

Posição 2º
acompanhamento

___/___/___
Situação a ser Superada

O gestor do FMAS não está
lotado na Secretaria

O E.R acompanhará a
definição do gestor do

Continuo
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Municipal de Assistência
Social. Não há definição de

critérios de partilha de
recursos. A gestão

orçamentária para a
execução da política de
assistência social não é

realizada de maneira
participativa. Os recursos
financeiros, repassados

pelas esferas de governo
não são executados
devidamente com os

objetivos estabelecidos no
PMAS e Termos de Adesão

e aceite.

FMAS, assim como se os
recursos para a execução
da política de assistência
estão previsto na LOA e

se sua execução é
realizada de maneira

participativa e conforme
estabelecido no PMAS e

termo de adesão e aceite.

A SEDS (CGS, CPSE,
CPSB e GOFS) orientará

quanto ao
estabelecimento de

critérios de partilha de
recursos, levantamento

dos recursos,
especialmente dos que

não estão sendo
executado, o município

tem volume considerável
de recurso em conta.

Continuo

Participantes da Reunião: Carmen Zadra (CPSE), Solange Ilivinski (CPSE), Luciane Costa 
(CPSE), Maria Helena Gusso (CGS), Rosana Macedo ( CPSB), Pamela Magalhães (SAS), 
Neuseli Bertolla (ER Londrina)

Assinatura Gestor de Jaguapitã:____________________________________________

Assinatura representante da SEDS:_______________________________________________
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