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1. INTRODUÇÃO 

O Plano Municipal de Assistência Social de Nova Esperança do Piriá- PA, 2022-

2025 foi elaborado em consonância com sua fundamentação legal estabelecida nos artigos 

203 e 204 da Constituição Federal de 1988 (CF/88), e no campo da Assistência Social, por 

meio da Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), Lei N° 8.742, de 07 de dezembro de 

1993, que exige pelo Artigo 30, Alínea III, que os Municípios, Estados e Distrito Federal 

instituam o Plano de Assistência Social, documento este com estrutura definida pela 

Norma Operacional Básica do Sistema Único da Assistência Social (NOB-SUAS), em seu 

Artigo 18. 

A Constituição Federal de 1988, ao inserir a Assistência Social, juntamente com a 

Saúde e a Previdência Social, no tripé da Seguridade Social, lhe atribuiu o status de 

política pública, concebida enquanto um direito do cidadão e um dever do Estado. O artigo 

constitucional 203 define que a Assistência Social será prestada a quem dela necessitar, 

independentemente de contribuição à seguridade social, tendo por objetivos: 

I. a proteção à família, a maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; 

II. o amparo ás criança e adolescente vulnerável; 

III. a promoção da integração ao mercado de trabalho; 

IV. a habilitação e a reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de 

sua integração à vida comunitária; 

V. a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora com 

deficiência e ao idoso desde que comprovada à impossibilidade de prover a 

própria manutenção ou de tê-la provida por suas famílias, conforme 

assegurado em lei.  

As regulações infraconstitucionais, desde 1993, quando foi aprovada a Lei Federal 

N° 8.742, denominada a Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, têm cada vez mais 

sido aprimoradas. A LOAS estabelece a primazia da responsabilidade do Estado na 

condução das ações, o comando único das ações em cada esfera de governo e a 

participação da sociedade civil na condução da política como diretriz da Assistência Social 

brasileira. Esta lei foi alterada pela Lei N° 12.435, 06 de julho de 2011, que incorporou 

conteúdos já presentes na operacionalização desta política deste 2004, quando o 
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Conselho Nacional de Assistência Social aprovou a Política Nacional de Assistência Social 

(PNAS). 

A PNAS instituiu o Sistema Único de Assistência Social-SUAS e, junto com as 

regulações que se caracterizam com os seus desdobramentos, especialmente a Norma 

Operacional Básica, estabelece que as ações socioassistenciais sejam concebidas como 

proteção social às famílias em situação de vulnerabilidade social. Esta concepção de 

proteção supõe conhecer os riscos, as vulnerabilidades sociais das pessoas sujeitos de 

sua ação, bem como, os recursos necessários para afiançar segurança social e, 

conhecendo os riscos, avaliar e propor as formas de enfrentá-los. 

Neste sentido, essa Política busca desenvolver três funções principais para 

assegurar sua prestação enquanto direito do cidadão e dever do Estado, incorporadas a 

LOAS a partir do texto da nova “Lei do SUAS”, quais sejam: a proteção social, a vigilância 

socioassistencial e a defesa social e institucional. Desta forma, esta Política, nos termos da 

própria PNAS “configura-se como possibilidade de reconhecimento público da legitimidade 

das demandas de seus usuários e espaço de ampliação de seu protagonismo”. 

A PNAS estabelece que o campo de ação deve garantir, quanto à segurança, o 

seguinte: 

1) Segurança de rendimento, que implica na “garantia de que todos tenham uma 

forma monetária de garantir sua sobrevivência, independentemente de suas 

limitações para o trabalho ou do desemprego”; 

2) Segurança de acolhida, “opera como a provisão e necessidade humana que 

começam com o direito à alimentação, ao vestuário e ao abrigo, próprio da 

vida humana em sociedade”; 

3) Segurança de convívio, que implica no resgate dos vínculos sociais 

considerado as dimensões multiculturais, intergeracional, interterritorial, 

intersubjetivas, entre outras. 

Para cumprimento dessas funções, à garantia de Proteção Social, a política de 

Assistência Social passa a ser organizada da seguinte forma: Rede de Proteção Básica e 

Rede de Proteção Social Especial, de modo que todas as seguranças previstas sejam 

afiançadas. A PNAS aponta que, marcada pelo caráter civilizatório presente na 

consagração de direitos sociais, a LOAS exige que as provisões assistenciais sejam 

prioritariamente pensadas no âmbito das garantias de cidadania sob vigilância do Estado, 
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a quem cabe a universalização da cobertura e a garantia de direitos e acesso aos serviços, 

programas, projetos e benefícios sob suas PMAS que se voltam com prioridade para o 

desenvolvimento, além da proteção social, das outras duas funções atribuídas a esta área 

de política pública – a vigilância socioassistencial e a defesa social e institucional . 

A vigilância se refere ao conhecimento da presença das vulnerabilidades sociais da 

população e dos territórios, a partir da produção, sistematização de informações, 

indicadores e índices territorializados da incidência dessas situações dobre indivíduos e 

famílias nos diferentes ciclos de vida. Segundo a Lei 12.435/2011, visa analisar 

territorialmente a capacidade protetiva das famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidade, 

de ameaças, de vitimizações e danos.  

A defesa social e institucional implica na garantia do direito do usuário de acesso à 

proteção social básica e especial para a busca de condições de autonomia, resiliência e 

sustentabilidade, protagonismo, acesso a oportunidades, capacitações, serviços, 

condições de convívio e socialização. A Lei do SUAS lhe atribui o papel de garantir o pleno 

acesso aos direitos no conjunto das previsões socioassistenciais. A gestão do Sistema 

único de Assistência Social (SUAS), entendido como um Sistema Descentralizado e 

Participativo, de acordo com a diretriz constitucional de descentralização político-

administrativa, tem como objetivos integrar a rede pública e privada, estabelecendo a 

gestão integrada de serviços e benefícios; implementar a gestão do trabalhado; afiançar a 

vigilância socioassistencial e a garantia dos direitos, definindo e organizando os elementos, 

essenciais e imprescindíveis à execução da politica de Assistência Social, possibilitando a 

normatização dos padrões nos serviços, qualidade no atendimento, indicadores de 

avaliação e resultados, nomenclatura dos serviço  da rede socioassistencial. 

Em relação à rede socioassistencial, o SUAS estabelece que esta se responsabilize 

pelas provisões vinculadas às proteções sociais Básica e Especial, seja diretamente por 

este público, seja por entidades e organizações não governamentais referenciadas, e 

institui como equipamento exclusivamente públicos estatais, os Centros de Referencia de 

Assistência Social (CRAS) e Centros de Referência Especializado de Assistência Social 

(CREAS), que devem desenvolver, respectivamente, o PAIF ( Serviço de Proteção e 

Atendimento Integral a  Família) e o PAEFI ( Serviço de Proteção e Atendimento 

Especializado a Família e Indivíduos). 
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Deste modo e, tendo em vista que uma política descentralizada atribui à esfera local 

responsabilidade específica nas provisões e garantias de direitos, torna-se condição 

imperativa para o desenvolvimento desta área que a Secretaria Municipal de Assistência 

Social de Nova Esperança do Piriá amplie, estruture e qualifique sua rede 

Socioassistencial sob os moldes da nova legislação nacional. Tal perspectiva requer a 

garantia de recursos orçamentários e financeiros, com vistas a assegurar investimentos em 

todos os campos, quais sejam: provisão de recursos humanos para prestação de serviço 

exclusivamente público e de gestão da política; garantia da manutenção dos serviços já 

existentes, cumprindo o caráter de continuidade das ofertas da Assistência Social; 

implantação de novos serviços de acordo com o diagnóstico social e dados da vigilância 

socioassistencial; construção de estrutura pública adequada para o funcionamento dos 

serviços e reformas das estruturas atuais onde funcionam algumas unidades, cumprindo 

as normativas legais relacionadas ás condições de oferta dos mesmos; incremento dos 

materiais e equipamentos necessários às  provisões desta politica pública, a fim de 

imprimir a marca da qualidade a essas ofertas; garantia de condições para o exercício do 

controle social,  especialmente a manutenção do Conselho e a  realização de Conferência 

Municipal da Assistência Social, com a edição de periódicos e materiais gráficos sobre a 

área; além da manutenção dos recursos suficiente, ano a ano, para realizar o repasse para 

cofinanciamento dos serviços complementares destas políticas prestados pela rede não 

governamental; dentre outras atividades relacionadas à prestação qualificada dos serviços, 

benefícios, programas e projetos a ela vinculada. Para tanto, também ganha ênfase nesse 

processo, pela Lei 12.435/2011 e pela Norma Operacional Básica, a gestão em sua 

dimensão mais ampla, ou seja, planejamento, monitoramento e avaliação, a vigilância 

socioassistencial e a gestão do trabalho. 

Um dos desafios que ganham destaque é o desenvolvimento da gestão do trabalho 

no âmbito do SUAS, nas esfera municipal, à  luz do disciplinado pela Norma Operacional 

Básica de Recursos Humanos (NOB-RH/SUAS), Resolução CNAS N° 01, de 25 de janeiro 

de 2007, que estabelece mecanismos regulares da relação entre gestores e trabalhadores, 

tanto para os serviços governamentais quanto para os prestadores  de serviços 

socioassistenciais, além da exigência de provimento de servidores públicos nas unidades, 

exclusivamente estatais, de Proteção Social Básica e Especial e na Gestão. 

A Secretaria Municipal de Assistência Social, enquanto Órgão Gestor desta política 

compete, regimentalmente, coordenar, executar, manter e aprimorar o sistema de gestão 
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da Política e dos serviços de Assistência Social, respeitando os princípios e diretrizes de 

participação, descentralização e controle das ações, com o envolvimento e articulação do 

Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS); cabe a ela viabilizar as condições para 

que esse processo de aprimoramento se efetive, de modo a cumprir sua missão 

institucional e, assim atender à população usuária com dignidade e respeito que compõem 

o espaço do que se concebe como direito. 

 

2. OBJETIVOS DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  

A Política de Assistência Social a que se refere este Plano visa desenvolver e apoiar 

ações voltadas à proteção social básica e especial de famílias e indivíduos em situação de 

vulnerabilidade e risco social, garantindo-lhes o financiamento das seguranças 

estabelecidas no Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Para tanto, se organiza em 

dois níveis de proteção, e conta com estrutura de gestão e mecanismo de participação e 

controle social, conforme descrição abaixo: 

1. Proteção Social Básica: Prevenir situação de risco, atendendo famílias e 

indivíduos nas diferentes fases do ciclo geracional, que se encontre em 

situação de vulnerabilidade social. 

2. Proteção Social Especial: Atender famílias e indivíduos em situação de risco 

pessoal e social decorrente de exposição à situação de violação de direitos, 

tais como: abandono, violência física, psíquica e/ou sexual, situação de rua, 

trabalho infantil, entre outras que caracterizam o fenômeno da exclusão 

social, visando à superação das situações de vulnerabilidade e risco, 

promovendo a identificação e a inserção em serviços da Política de 

Assistência Social prestados nas unidades de média e alta complexidade da 

rede de serviços governamental, em articulação com o Sistema de Garantia 

de Direitos; 

3. Gestão: Gerenciar a Política de Assistência Social do Município de Nova 

Esperança do Piriá, exercendo a coordenação do SUAS neste âmbito, 

promovendo qualificação e aperfeiçoamento para funcionamento dos 

serviços,  a viabilização de infraestrutura para esta política e a articulação 
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entre os diversos serviços, conselhos e outras áreas de políticas públicas 

para o desenvolvimento das ações, na perspectiva da intersetorialidade e 

complementariedade, com vistas à promoção do desenvolvimento da 

qualidade de vida das famílias atendidas; na perspectiva da gestão 

democrática e participativa, com respeito às instância de controle social. 

 

 Implantar e implementar serviços, viabilizando estrutura necessária e 

adequada ao seu funcionamento, qualificação, modernização e ampliação 

de cobertura das unidades de atendimento. 

 Viabilizar condições para que a vigilância socioassistencial ocorra, de forma 

a produzir, sistematizar e gerir informações úteis e necessárias à 

identificação das vulnerabilidades e riscos que demandem ações no campo 

de defesa social e institucional e no provimento da proteção social básica 

e/ou especial. 

4. Controle Social: Assegurar o funcionamento do Conselho Municipal de 

Assistência Social (CMAS) e a realização de conferências municipais, 

precedidas da realização de pré-conferências, assim como apoiar técnica e 

financeiramente a manutenção, estruturação e qualificação das ações do 

conselho. 

 Apoiar a criação e implementação de espaços democráticos de participação 

dos usuários da Política de Assistência Social, garantindo-lhe acesso e 

conhecimento dos direitos socioassistenciais e sua defesa. 

 Fomentar a participação e o exercício do controle na Política de Assistência 

Social, promovendo a articulação entre o poder público e a sociedade civil. 

2.1 Objetivo Geral 

Este Plano Municipal de Assistência Social objetiva reunir toda a demanda de 

aprimoramento da Política Municipal de Assistência Social na gestão do SUAS envolvendo 

os serviços e benefícios ofertados, a sua gestão, e os mecanismo de participação e 

controle social, fixando as diretrizes, estratégias, ações e metas para sua contemplação, 
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bem como formas de realizar o acompanhamento do seu desenvolvimento, monitoramento 

e a avaliação. 

2.2 Objetivos Específicos 

 Relacionar os principais indicadores socioeconômicos municipais, 

estabelecendo um perfil sócio territorial que contribua para proporcionar a 

compreensão acerca dos principais problemas e vulnerabilidade sociais que 

demandam atenção das políticas públicas, em especial da Política Municipal 

de Assistência Social; 

 Descrever o trabalho realizado no âmbito da Política Municipal de 

Assistência Social, ou seja, a cobertura da rede prestadora de serviços 

socioassistenciais; 

 Agrupar as várias demandas para a Política, provenientes de procedimentos 

e documentos diversos: Propostas aprovadas na última Conferência 

Municipal de Assistência Social; Plano Plurianual; Lei Orçamentaria Anual, 

entre outros; 

 Organizar as demandas por eixos: Gestão do SUAS; Controle Social; 

Benefícios e Transferência de Renda; Proteção Social Básica; Proteção 

Social Especial; 

 Fixar, para cada eixo, ações e prazos. 
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3 DESCRIÇÃO DO MUNICÍPIO 

Município Porte Mesorregião Região de 

Integração 

População 

estimada em 

2021 

IDH 

Nova 

Esperança 

do Piriá 

Pequeno II Nordeste 

Paraense 

Rio Capim 21.519 

pessoas 

0,502 

3.1 Composição da Equipe da Política Municipal de Assistência Social  

Trabalhadores Da 

Assistência 

Vínculo Funcional 

Efetivos CLT Cargos em 

Comissão 

Outros Total 

Advogado 00 00 00 01 01 

Assistente Social 02 00 01 02 05 

Agente 

Administrativo 

05 00 00 20 25 

Contador 00 00 00 01 01 

Geógrafo 00 00 00 00 00 

Motorista 03 00 00 02 05 

Pedagogo 02 00 04 05 11 

Psicólogo 00 00 00 02 02 

Outros 10 00 01 24 35 

Total 22 00 06 57 85 

Fonte: CADSUAS- Nova Esperança do Piriá- 2021. 
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3.2 Composição do Conselho Municipal de Assistência Social de Nova Esperança do 

Piriá (CMAS) 

Representação Titularidade 

Titular Suplente 

 

Governamental 

Elem Dayane Lima da Silva Antonia Clediane Aguiar da 

Silva 

Joeliton Matos da Silva Rafael Teixeira da Cruz 

Maria da Graça do Nascimento 

Melo 

Maria Marcelina Lira da Silva 

Idelcarlos Olireira Paixão Ruandeson Silva Dias 

Manoel Reinaldo Penha Edelson Barbosa Aragão 

 

 

Não 

Governamental 

Natália Dayara de Oliveira 

Fernandes 

Heloisa Diani de Almeida 

Costa  

Vanderlei Mendes dos Santos 

Silva 

Kelly Gomes Costa  

Cleidiane Saraiva de Araújo  Francisco Bastos 

Eronaldo Paiva dos Santos Raimundo Leonilson de Souza 

Silva 

Luciene Oliveira Silva Ronaldo Gomes Valentim 

Fonte: CADSUAS- Nova Esperança do Piriá- 2021 

 

Nome da Secretária Executiva do CMAS: Luciele Moura da Silva Bastos  

Formação: Ciências Contábeis 

Telefone: (91) 98419-6356 

e-mail: luciele.fael@gmail.com 
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4 HISTÓRICO DO MUNICÍPIO 

No início da década de 1970, a área que é ocupada hoje pelo Município de Nova 

Esperança do Piriá era aproveitada apenas por caçadores, o acesso para a área era muito 

difícil para quem se deslocava do Município de Viseu, e para aqueles que, por ventura, se 

dirigiam de Capitão Poço, Ourém e adjacências. No entanto, a partir da mesma década, as 

primeiras famílias começaram a se instalar no território, introduzindo, assim, a agricultura 

de subsistência, principalmente, com o plantio de arroz, feijão e mandioca. De origem 

baiana, esses pioneiros foram liderados por Josué Mendes de Almeida, sendo os 

responsáveis pela abertura do primeiro ramal de estrada, facilitando assim, o acesso ao 

local, bem como, estimulando a vinda de outras famílias, resultando, assim, na formação 

de um aglomerado populacional, o qual deu origem à Vila de Piriá. A Vila Piriá é datada de 

18 de março de 1972. Seu primeiro estabelecimento comercial foi instalado na Rua 13 de 

Maio, por Ademar Pontes. A primeira casa construída foi de Adriano Mendes, e, a primeira 

criança a nascer no lugar foi JOSINAL PIRES DA SILVA, nascida no dia 30 de janeiro de 

1973.  

Á medida que outras famílias foram se deslocando para a Vila Piriá, gradativamente, 

a atividade agrícola de subsistência foi crescendo. O que contribuiu, também, na formação 

e crescimento do núcleo urbano que deu origem a Vila, foi à exploração madeireira, com 

isso, mais tarde a vila vinha a ser a sede do Município. Na época, foi criada uma comissão 

pró-emancipação que elaborou e encaminhou documento oficial para Assembleia 

Legislativa, o qual fazia referência para sugestões de nomes para emancipação, a saber: 

“Serra Azul” e “Nova Esperança do Piriá”. A segunda sugestão acabou satisfazendo a 

maioria da população, já que traduzia a expectativa de que a autonomia político-

administrativa surgia como: “uma nova esperança de dias promissores para o Município e 

para sua população”. 

Foi através da Lei Estadual Nº 5.707, de 27 de dezembro de 1991, que a referida Vila foi 

desmembrada de Viseu, sendo elevado à categoria de município com a denominação de 

“Nova Esperança do Piriá”, tendo assim, sua formação administrativa.  
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5 DIAGNÓSTICO SOCIOTERRITORIAL 

5.1 A crescente densidade demográfica e a ocupação das áreas do município. 

Nova Esperança do Piriá é o Município Brasileiro do Estado do Pará, pertencente à 

Mesorregião do Nordeste Paraense, Região de Integração Rio Capim na Microrregião do 

Guamá. O distrito foi elevado à categoria de município com a denominação de Nova 

Esperança do Piriá, pela lei estadual nº 5.707, de 27 de dezembro de 1991, sendo 

desmembrado do Município de Viseu, constituído do distrito sede e instalado em 1 de 

janeiro de 1993, com divisão territorial datada de 1 de junho de 1995. Município de 

pequeno porte II, a história de Nova Esperança do Piriá, possui relação muito próxima com 

a ocupação de suas áreas territoriais, principalmente no que concerne as finalidades 

agrícolas e a exploração madeireira, que contribuíram também na formação e crescimento 

do núcleo urbano que deu origem ao local, que mais tarde vinha a ser a Sede do 

Município. Vejamos nos mapas a seguir, os quais descrevem a localização geográfica do 

Município de Nova Esperança do Piriá: 

Mapa 1: Regiões de Integração do Estado do Pará 

 

Fonte: Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas-Pará, 2016. 

 



17 
 

O mapa anterior demonstra a divisão do Estado do Pará, a partir da distribuição dos 

municípios por regiões de integração. As Regiões de Integração foram formuladas com 

base em critérios homogêneos, sobretudo a integração física, econômica e cultural, com a 

finalidade de unir os espaços, visando à redução das desigualdades regionais. O processo 

de ocupação regional teve início com a navegação dos rios Guamá e Capim, que 

possibilitou a fundação, no século XVIII, do povoado que viria a se tornar a cidade de 

Ourém. Esse território, no entanto, só passou a ter maior dinamização a partir da abertura 

das rodovias, especialmente da BR-010 (Belém-Brasília), no início da década de 1960, e 

posteriormente com a BR-222. Localizada na Região Nordeste do Pará, entrecortada por 

consolidada malha rodoviária, na qual se destaca a Rodovia Belém-Brasília, a RI (Rio 

Capim) abrange uma área territorial de mais de 62.514 km2, o que representa 5% da área 

total do Pará. Essa região concentra uma população de 648.913 habitantes, 8% do total do 

Estado, sendo Paragominas o município de maior contingente populacional com 

participação de 16%. A região em análise é composta por 16 municípios, sendo eles: Abel 

Figueiredo, Aurora do Pará, Bujaru, Capitão Poço, Concórdia do Pará, Dom Eliseu, 

Garrafão do Norte, Ipixuna do Pará, Irituia, Mãe do Rio, Nova Esperança do Piriá, Ourém, 

Paragominas, Rondon do Pará, Tomé-Açu e Ulianópolis. A seguir é possível verificar a 

organização da região de Integração Rio Capim: 

Mapa 2: Região de Integração Rio Capim 

 
Fonte: Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas-Pará, 2016. 
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Como visto anteriormente, Nova Esperança do Piriá integra a Região Rio Capim, e 

assim como ela, possui área territorial extensa com organização específica que retrata 

suas necessidades socioeconômicas, abrangendo diversas comunidades específicas as 

quais requerem trabalhos técnicos direcionados como forma de garantir a equidade na 

oferta e acesso de serviços públicos, em especial as comunidades localizadas em áreas 

de difícil acesso. 

Ainda quanto à organização dos espaços do Município é importante esclarecer que, 

muitas comunidades não se encontram devidamente regularizadas com títulos. Conforme 

dados de 2021, levantados pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Nova 

Esperança do Piriá, por meio de serviço contratado, o município possui 23 (vinte e três) 

vilas sendo elas: Água Preta, São Francisco, Água Azul, Castanheira, Pepino, Cajueiro, 

Água Preta 2, Água Preta 3, Pitoró, Pindoval, Cantina, Novo Horizonte, Água Branca 1, 

Braço Grande, Queimado, Baixa da Égua, Água Branca 2, Canaã, Arrependido, 

Arrependido 2, São João do Coraci, São José e Palestina.  Quanto às comunidades 

tradicionais e especificas, Nova Esperança do Piriá, conta apenas com 01 (um) 

assentamento agrário denominado, Assentamento do INCRA e que atualmente encontra-

se integrado à área urbana do município conforme dispõe a Lei Municipal Nº 253 de 19 de 

Novembro de 2018. 
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Mapa 3: Agrovilas, Vilas e comunidades de Nova Esperança do Piriá 

 
Fonte: Pesquisa Municipal realizada em 2021 para o PMAS-2022/2025. 

 

Em relação a sua organização urbana, Nova Esperança do Piriá é composto por 10 

(dez) bairros, sendo eles: Bairro Novo, Pirarucu, Vila Nova, Centro, Gurupilândia, Bela 

Vista, Aeroporto, Franklândia, Assentamento do Incra e Cidade Nova, conforme se 

dispõem:  
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Mapa 4: Bairros do Município  

 
Fonte: Pesquisa Municipal realizada em 2021 para o PMAS-2022/2025. 

 

De acordo com o Censo IBGE - 2010; Nova Esperança do Piriá, possuía população 

de 20.185 (vinte mil cento e oitenta e cinco) habitantes, dos quais: 7.717 (sete mil 

setecentos e dezessete) encontram-se na faixa etária de 0 (zero) a 14 (quatorze) anos de 

idade, 2.530 (dois mil quinhentos e trinta)  de 15 (quinze) a 19 (dezenove) anos de idade , 

sendo 9.152 (nove mil cento e cinquenta e dois) de 20 (vinte) a 59 (cinquenta e nove) anos 

de idade e 959 (novecentos e cinquenta e nove) idosos com 60 (sessenta) anos ou mais. 

O Município possuía ainda um Índice de Desenvolvimento Humano de 0,502 (zero vírgula 

quinhentos e dois). Nesse aspecto é importante evidenciar mudanças concretas nas 

configurações populacionais do Município em análise, tendo como base, os apontamentos 

feitos pela estimativa do IBGE em 2021, conforme dispõe o gráfico a seguir: 
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Gráfico 1: Quantidade de habitantes de Nova Esperança do Piriá 

 
Fonte: Censo IBGE-2010, Estimativa IBGE-2020. 

 

O gráfico mostra a variação do quantitativo de habitantes entre os anos de 2010 e 

2021, a partir dos dados estimados pelo Censo IBGE. Mesmo os quantitativos 

apresentando uma alteração para mais, isso não necessariamente representa os números 

totais reais de habitantes de Nova Esperança do Piriá, já que, bairros inteiros foram criados 

nos últimos onze anos, a exemplo do Bairro Novo. 

5.2 Potencial econômico do Município de Nova Esperança do Piriá  

Quanto à economia do Município, esta se baseia primordialmente na agricultura 

familiar, na agropecuária, funcionalismo público e na grande produção de pimenta do reino. 

Embora seja importante observar que, estas não são as únicas fontes de renda do 

Município, conforme dispõe a tabela a seguir, a qual foi gerada a partir de pesquisa 

produzida pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e de Pesca do 

Estado do Pará (SEDAP/PA), no ano de 2020. 
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Fonte: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e de Pesca do Estado do Pará 

(SEDAP/PA), no ano de 2020. 

 

Os dados apontam culturas agrícolas variadas como a laranja, o açaí, o milho, o 

coco-da-baía, a malva, o arroz, a mandioca e sem dúvidas, o produto que de longe mais se 

destaca quanto a sua produção dentro da área territorial do Município, a pimenta-do-reino. 

Os dados devem preocupar, pois não conseguem apontar outras fontes de renda como a 

indústria e turismo, além daquelas que poderiam se configurar  como importante saída 

para as famílias as quais não possuem áreas cultiváveis para garantia de uma fonte de 

renda.  Além disso, outro fator deve ser analisado, diminuição da produção entre os anos 

de 2018 e 2019, tal situação para um município o qual depende da agricultura familiar 

como principal eixo provedor de renda para as sua famílias, deve ser fator de alerta frente 

aos sérios gravames que podem surgir de tal fato. 

De modo geral, os dados descritos anteriormente mostram um município extenso 

territorialmente, possuindo um considerável número de habitantes; classificando-o como 

Município de porte pequeno II, tendo como principal fonte de renda, a agricultura familiar. 

Tal situação reforça o aproveitamento das terras como geradoras de renda, porém ao 

mesmo tempo reflete a necessidade de avanços quanto à diversidade no campo do 

mercado de trabalho formal. 
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5.3 Os fenômenos sociais identificados, tratados e enfrentados no Município 

5.3.1 Os principais perfis das famílias atendidas pelos equipamentos do Sistema 

Único de Assistência Social em âmbito municipal 

Quanto aos fenômenos sociais, o Município enfrenta alto índice de vulnerabilidade 

social e situações de violações de direitos, como abuso sexual, violência contra a mulher e 

contra idosos, principalmente no que concerne a violência física ou psicológica em todas 

as faixas etárias. Dados esses, que podem ser verificados nos índices tabelados por meio 

do Registro Mensal de Atendimentos do Centro de Referência de Assistência Social 

(CRAS) e Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).   

É importante esclarecer ainda que, para melhor qualidade das informações 

ofertadas a Coordenadoria Geral das Proteções Sociais, Básica e Especial de Média e Alta 

Complexidade e Vigilância Socioassistêncial, direcionaram juntos aos equipamentos da 

Política Municipal de Assistencial Social, a maior pesquisa já realizada no Município de 

Nova Esperança do Piriá na área socioassistencial. Foram um total de 512 (quinhentas e 

doze) famílias as quais participaram de forma ativa do diagnóstico, destas, 375 (trezentas 

e setenta e cinco) famílias oriundas dos acampamentos do Centro de Referência de 

Assistência Social (CRAS), 112 (cento e doze) famílias as quais passaram por atendimento 

do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e, 25 (vinte e 

cinco) famílias que receberam ou recebem atendimento do Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social (CREAS). Os resultados dessa pesquisa poderão ser 

visto ao longo deste diagnóstico que apresenta de forma aproximada, os principais perfis 

familiares, dentre aqueles atendidos pelos serviços socioassistenciais do Município.  

Para maximizar os resultados, a pesquisa realizada também extraiu informações 

das principais fontes sistematizadas pelo Sistema Único de Assistência Social (SUAS), 

assim a partir dos atendimentos e acompanhamentos realizados nos últimos 04 (quatro) 

anos e de seus registros por meio dos RMA’s, foi possível mapear perfis que mostram-se 

fundamentais para caracterização do público atendido pelos diversos níveis de proteção 

social que compõem o SUAS. O Gráfico a seguir apresenta a área de residência das 

famílias atendidas pelos principais equipamentos do SUAS: 
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Gráfico 2: áreas de residência do público atendido 

 
Fonte: Pesquisa Municipal realizada em 2021 para o PMAS-2022/2025. 

 

Como visto, às demandas atendidas pelos equipamentos da Rede SUAS, estão 

principalmente na área urbana, o que não necessariamente indica que nesta se 

concentram os quantitativos mais elevados de vulnerabilidade ou violação de direitos, este 

fato pode ser observado a partir de comparação feita entre as informações do CadÚnico e 

CRAS. É visível que os maiores quantitativos da área urbana são atendidos pelo CRAS, já 

nas comunidades, o CadÚnico tem melhores resultados; o fato descrito pode ser explicado 

a partir de análise feita sobre as dificuldades de acesso das famílias a serviços e 

programas do SUAS, enquanto mais distante do centro urbano, mais dificuldades as 

famílias podem apresentar, isso se dar por entre outras situações, a ausência de Equipe 

Volante do CRAS, no Município para realização de atividades continuas nas áreas rurais.  

O CadÚnico por outro lado, costuma concentrar suas ações em vilas e comunidades 

mais distantes, o que acaba por viabilizar o acesso dos usuários aos seus serviços e além 

disso, o cumprimento das condicionalidades do Programa Auxilio Brasil (PAB), extinto 

Programa Bolsa Família (PBF), pode ser outro fator que contribui para essa situação, já 

que seu caráter Intersetorial acaba por permitir que agentes comunitários de saúde e 

professores contribuam imensamente facilitando o acesso dos usuários ao Posto do 

CadÚnico. Esse será um dos pontos discutidos nas informações que se seguirão no 

presente diagnóstico. 
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A pesquisa que teve como base a consulta dos prontuários do SUAS e os dados 

sistematizados pelo Cadastro Único, também foi capaz de apontar os principais bairros os 

quais possuem residentes atendidos pelos órgãos de Assistência Social, dado fundamental 

já que, este é capaz de definir o direcionamento de ações futuras no campo social de Nova 

Esperança do Piriá. É importante ainda esclarecer que a classificação de bairros que serão 

discorridos nos itens a seguir, não segue a lógica legal do Município, mas as configurações 

estabelecidas pela própria comunidade, dentro de suas organizações culturais e históricas.  

 

Gráfico 3: Bairros com maior incidência de vulnerabilidade no Município 

 

Fonte: Pesquisa Municipal realizada em 2021 para o PMAS-2022/2025. 

 

Os dados apontam que dentre os bairros com maior incidência de famílias em 

situação de vulnerabilidade 01 (Um), localizam-se na área de abrangência do CRAS, 

conforme descrito no mapa 4, sendo ele o bairro Cidade Nova. É interessante observar 

que o Bairro Assentamento, não aparece estatisticamente apontado, o que pode ser 

favorável na medida que indica que a presença do CRAS no referido território, vem 

acentuando o acesso dos usuários a serviços, programas e benefícios, contribuindo para a 

redução das vulnerabilidades sociais. Ainda em relação ao que se dispõe, não se pode 

deixar de evidenciar a necessidade do fortalecimento das ações da Proteção Social 

Básica, nas demais localidades de abrangência do CRAS, pois mesmo este tendo o Bairro 

cidade nova dentro da sua área de abrangência legal o equipamento da proteção social 

básica não vem conseguindo efetivar seus trabalhos de forma a garantir que a comunidade 
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em tela não seja apontada com uma das mais vulneráveis, ao contrario disso a mesma 

ocupa o primeiro lugar no ranque. 

Da mesma forma como fora traçada a identificação dos bairros os quais apresentam 

maior quantitativo de vulnerabilidade, também se realizou levantamento das comunidades 

ou agrovilas as quais apresentam essas características, vejamos:  

 

Gráfico 4: Agrovilas, vilas e comunidades com maiores incidências de 

vulnerabilidade social no Município 

 
Fonte: Pesquisa Municipal realizada em 2021 para o PMAS-2022/2025. 

 

A Agrovila Palestina, se caracteriza como o local da área rural com maior frequência 

de pessoas vulneráveis atendidas, sendo interessante observar que além da proximidade 

com a área urbana, lá também há em pleno funcionamento, um dos vários núcleos do 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), o que mais uma vez vem 

reforçar a ideia de que os índices apresentados possuem ligação direta não com a 

quantidade de famílias vulneráveis, mas principalmente com as condições de acesso 

dessas famílias aos serviços ofertados.  

Os estudos foram capazes ainda de apresentar bairros, comunidades e agrovilas as 

quais concentram os maiores quantitativos de violação de direitos de famílias ou 

indivíduos, a seguir pode ser observada a distribuição gráfica. 
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Gráfico 5: Maiores concentrações de famílias ou indivíduos vítimas de 

violação de direitos na área urbana 

 
Fonte: Pesquisa Municipal realizada em 2021 para o PMAS-2022/2025. 

 

É interessante observar que os dados apontados pela Proteção Social Básica 

(PSB), indicam os Bairros Cidade Nova, Vila Nova e Franklândia, como aqueles que mais 

possuem famílias residentes em situação de vulnerabilidade social; a Proteção Social 

Especial (PSE) por sua vez, vem corroborar com as informações da PSB, visto que ela 

aponta que estes mesmos bairros também são os locais com maior índice de violação de 

direitos, mudando apenas a ordem classificatória. Vila Nova, por exemplo, que ocupa o 

primeiro lugar na classificação dos bairros onde ocorre os maiores índices de violação de 

direitos, foi indicado na pesquisa do CRAS, como o segundo bairro com o maior índice de 

vulnerabilidade social, já o Franklândia ocupa a terceira classificação em ambos os casos. 

No total, dos cinco bairros indicados como mais vulneráveis; quatro também são 

apontados como locais com maior incidência de violação de direitos.  Seguindo essa linha 

de trabalho, no gráfico a seguir, identificam-se as comunidades com maiores 

concentrações de pessoas vítimas de violação de direitos:  

 

 

 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Famílias ou individuos em
situição de violação de direitos



 
 

28 
 

Gráfico 6: Maiores concentrações de famílias ou indivíduos vítimas de 

violação de direitos na área rural  

 
Fonte: Pesquisa Municipal realizada em 2021 para o PMAS-2022/2025. 

 

Mais uma vez, os dados apresentados se complementam, assim como nas 

tabulações anteriores, algumas comunidades as quais foram registradas com elevados 

números de famílias vulneráveis, também se encontram entre aquelas com famílias ou 

indivíduos vítimas, a Agrovila de Novo Horizonte por exemplo, ocupa o terceiro lugar no 

ranque de locais com maiores concentrações de vulnerabilidade social na área rural, 

conforme dispõe o Gráfico 4, já quanto os locais apontados como os que mais 

frequentemente possuem vítimas de violação de direitos, Novo Horizonte se encontra em 

primeiro lugar, assim como a Comunidade Palestina, a qual também é indicada em ambas 

as análises.   

A localização do público prioritário é primordial para definição de atuação nos 

próximos 04 (quatro) anos de trabalho, embora seja necessário avaliar a dificuldade que as 

famílias possuem em acessar os serviços, pois este fator pode possuir como 

consequência, a ausência de dados de locais mais distantes e de difícil acesso, o que inibe 

o registro de informações dessa população no banco de dados da Secretaria Municipal de 

Assistência Social. De todo modo, localizar o público a ser atendido, é apenas o primeiro 

passo dentro de um trabalho o qual deve compreender os mais diversos aspectos e 

realidades familiares, considerando as condições socioeconômicas de cada indivíduo. 

Pensando nisso, a pesquisa municipal realizada entre os meses de novembro e dezembro 
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de 2021, foi capaz de apontar entre outros fatores a composição das famílias atendidas 

entre os anos de 2018 e 2021, vejamos: 

 

Gráfico 7: Composição familiar de acordo com a faixa etária: 

 
Fonte: RMA CRAS e CREAS, levantamento realizado em 2021 para o PMAS-2022/2025. 

 

A amostragem especifica que, das famílias atendidas nos últimos quatro anos, a 

maior parte dos seus membros estão na faixa etária entre 18 (dezoito) e 59 (cinquenta e 

nove) anos de idade, isso quer dizer que há a necessidade de um mercado de trabalho 

amplo que comporte todo esse público que se encontra em plena idade produtiva; indica 

ainda que os serviços precisam se organizar para o envelhecimento desse público, 

fortalecendo as atividades sobre tudo, aquelas realizadas de modo intersetorial, visando o 

envelhecimento saudável.  

Além dos descritos anteriormente, outros importantes aspectos que configuram as 

famílias piriaenses também foram indicados, esses dados consideram as informações 

gerais, condessando números da Pesquisa Municipal, agrupados a partir dos dados 

ofertado por CRAS, CadÚnico e CREAS. Nos gráficos a seguir, poderá ser vista a faixa 

etária e sexo dos responsáveis familiares de grupos atendidos no período em análise. Para 

se entender melhor essa configuração os dados foram organizados entre famílias 

atendidas pela PSB e famílias atendidas pela PSE. 
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Gráfico 8: Sexo e faixa etária do (a) responsável familiar- famílias em situação 

de vulnerabilidade social atendidas pela PSB 

 
Fonte: Pesquisa Municipal realizada em 2021 para o PMAS-2022/2025. 

 

Os dados ofertados pela Proteção Social Básica (CRAS e CadÚnico), deixam claro 

que as mulheres entre 18 (dezoito) e 59 (cinquenta e nove) anos de idade, são a maioria, 

71% (setenta e um por cento) das famílias atendidas têm mulheres como o esteio familiar, 

em seguida vêm adolescentes meninas entre 16 a 17 anos, correspondendo a 15% 

(quinze por cento), depois 7% (sete por cento) de homens entre 18 e 59 anos de idade, 6% 

(seis por cento) mulheres idosas e 1% (um por cento) de homens com idade de 60 anos ou 

mais.  A seguir, serão mapeados os dados familiares no mesmo contexto, apartir das 

informações estraidas da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade 

(CREAS). 
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Gráfico 9: Sexo e faixa etária do (a) responsável familiar- famílias ou 

indivíduos vítimas de violação de direitos atendidos pela PSE 

 
Fonte: Pesquisa Municipal realizada em 2021 para o PMAS-2022/2025. 

 

O gráfico aponta que as famílias atendidas pela Proteção Social Especial, seguem 

perfil semelhante aquelas atendidas pela Proteção Social Básica (mulheres entre 18 e 59  

anos corresponde a grande maioria dos responsáveis familiares entre aqueles com 

indivíduos vítimas de violação de direitos), porém quanto a segunda colocação a pesquisa 

aponta que os homens entre 18 e 59 anos de idade ocupam essa posição correspondendo 

a 27% (vinte e sete por cento), já as responsáveis familiares com idade entre 16 e 17 anos 

de idade corresponde a 4% (quatro por cento), ou seja, passam a ocupar a quarta 

colocação, sendo que a terceira ficou registrada com mulheres idosas que apresentam o 

índice de 11% (onze por cento). 

A pesquisa municipal buscou caracterizar ainda quanto o estado civil do responsável 

familiar, seguindo a lógica anterior, dividindo as famílias entre; famílias em situação de 

vulnerabilidade social e famílias em situação de violação de direitos, restringindo-se a 

identificar se os usuários pesquisados possuem ou não companheiro (a). Os resultados 

obtidos poderão ser vistos a seguir:  
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Gráfico 10: Responsável familiar com e sem companheiro (a), famílias 

vulneráveis atendidas pela Proteção Social Básica (PSB):  

 
Fonte: Pesquisa Municipal realizada em 2021 para o PMAS-2022/2025. 

 

Gráfico 11: Responsável familiar com e sem companheiro (a), famílias ou 

indivíduos vítimas de violação de direitos, atendidos pela Proteção Social Especial 

(PSE) 

 
Fonte: Pesquisa Municipal realizada em 2021 para o PMAS-2022/2025. 
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famílias com indivíduos em situação de violação de direitos, mais de 60% (sessenta por 

cento), possuem companheiros ou companheiras, porém quanto as famílias que não 

possuem companheiro, os dados apontam um movimento entre os níveis de proteção 

social, enquanto a PSB apresenta 24% (vinte e quatro por cento) de usuários ou usuárias 

que não possuem companheiro ou companheira, a PSE indica que 28% (vinte e oito por 

cento) encontram-se nessa mesma situação. Esse fator não é determinante para uma 

família encontra-se em situação de vulnerabilidade ou violação de direitos, mas pode trazer 

indicativos, se considerados os dados visto até aqui. O estudo descrito anteriormente 

apontou no gráfico 8, que das famílias atendidas pela PSB, 71% (setenta e um por cento), 

tem como responsáveis familiares mulheres na faixa etária de 18 (dezoito) a 59 (cinquenta 

e nove) anos de idade, quantitativo próximo dos apresentados pelas famílias atendidas 

pela PSE, que possuem78% (setenta e oito por cento), do público de mesmo sexo e faixa 

etária, conforme dispõe o gráfico 9.  

Seguindo a análise, agora se utilizando do gráfico 7, que discrimina a faixa etária da 

composição familiar, onde crianças na primeira infância (entre zero e seis anos de idade), 

ocupam o segundo lugar como público mais atendido pelos equipamentos de Assistência 

Social, pode-se indicar que, as mulheres chefes de família, vêm enfrentado dificuldades 

em acessar, por exemplo, o mercado de trabalho, diante da necessidade de cuidados a 

serem promovidos com crianças ainda nos primeiros anos de vida, simbolizando a 

necessidade de outros equipamentos além dos de Assistência Social, como as creches e 

atividades culturais recreativas.  

5.3.2 Perfis socioeconômicos das famílias atendidas pelos serviços 

socioassistenciais 

A segunda metade do século XIX é marcada pela consolidação do modelo 

econômico capitalista. Junto a esse processo, alguns pensadores começaram a vislumbrar 

sobre as transformações pelas quais passava a sociedade de sua época. Dentre os três 

clássicos do pensamento sociológico Emile Durkheim (1858-1917), Karl Marx (1818-1883), 

e Max Weber (1864-1920) existem diferenças antagônicas, mas que em algum momento 

suas análises e teorias se complementam. 
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Durkheim (1798-1857) percebeu que em diferentes sociedades havia duas formas 

de solidariedade entre os indivíduos, o que ele definiu como sociedade orgânica, que está 

relacionada à divisão de funções no processo produtivo, criando uma identidade funcional 

nos indivíduos da sociedade moderna e industrial; e sociedade mecânica, que está 

presente em sociedades tribais que são menos complexas relacionada às crenças, valores 

e costumes.  

Dessemelhante de Durkheim, a sociologia de Weber enfatiza a “figura do agente, 

suas ações e o significado dessas ações”, ela é feita de ações sociais praticadas por 

indivíduos agindo socialmente, isto é, cada pessoa age levada por motivos racionais, 

emotivos, e pela tradição e costumes, portanto de acordo com Weber, o indivíduo não age 

influenciado pela força exterior. Weber faz uma relação entre o trabalho e a religião, ele vai 

dizer que o trabalho moderno teve êxito graças à influência da religião principalmente do 

protestantismo espalhado na Europa ao longo do século XIX. Onde ele explica, na sua 

principal obra, A Ética protestante e o Espírito do Capitalismo, a tese da teologia da 

prosperidade, a qual o trabalho é compreendido como graça divina para o indivíduo, assim, 

alterando a visão religiosa acerca da riqueza.  

O método investigativo sociológico de Karl Marx é o materialismo histórico dialético, 

para ele, os fenômenos econômicos determinam os outros fenômenos seja na área 

cultural, social ou qualquer outro segmento, e o modo de produção alteram e transformam 

a sociedade. Para esse teórico, a história da humanidade é a história da luta de classes, as 

classes sociais sempre estiveram incessantemente em conflito e mantiveram uma luta 

constante, por vezes uma luta velada, noutras, francas e abertas. Luta que termina sempre 

com a transformação revolucionária de toda a sociedade ou pelo colapso das classes em 

luta. 

Os pensadores citados possuem linhas diferentes, porém ambos chegam a um 

ponto comum, a importância do trabalho na construção social e o quanto este encontra-se 

arraigado no processo de diretrizes da organização comunitária, o que o torna ponto 

basilar para discussão das mazelas sociais enfrentadas. De tal modo, os dados a seguir, 

apontarão um importante eixo de trabalho a ser considerado por todos os equipamentos 

sociais, ao traçar o plano de acompanhamento familiar, afinal de contas, a ocupação das 

famílias tem influência direta na superação das situações vivenciadas por elas, devendo 

ser tema constantemente abordado nos atendimentos, trabalhos de grupos e até mesmo 

integrar campanhas em âmbito municipal que possa abraçar a Rede Intersetorial, se 
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tornando tema transversal no trabalho social com as famílias em todas as faixas etárias, 

garantindo as adaptações necessárias para cada público e cada realidade. 

 

Gráfico 12: Famílias atendidas pelos equipamentos de Assistência Social nos 

últimos quatro anos, por ocupação. 

 
Fonte: Pesquisa Municipal realizada em 2021 para o PMAS-2022/2025. 

 

Os dados apontam fatos preocupantes, o primeiro deles é que grande parte das 

famílias pesquisadas possuem como principal fonte de renda os recursos advindos da 

transferência por programas sociais, 48% (quarenta e oito por cento) delas; visto que estes 

por si, não são suficientes para custeio de todos os gastos do núcleo familiar, e nem 

deveriam, já que possuem objetivos pontuais na sua aplicação.  

Dando seguimento ao estudo do gráfico acima, destaca-se o segundo ponto, a 

indicação de que os órgãos da Rede Socioassistencial, não mantêm os prontuários das 

famílias atualizados com dados primordiais, como por exemplo, a fonte de renda; pois para 

34% (trinta e quatro por cento) das famílias as quais participaram do estudo os órgãos 

informaram não ter conhecimento da principal fonte de renda familiar. É importante 

evidenciar que a dinâmica de aplicação da pesquisa previu o item descrito na questão 2.9 

(dois, ponto nove), e que além de obter informações de caracterização familiar, também se 
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pretendia avaliar o trabalho técnico desenvolvido nos últimos quatro anos, motivo pelo 

qual, parte do questionário, inclusive o item supracitado, integrava o rol de perguntas a 

serem respondidas a partir dos dados descritos nos prontuários, ou seja, sem respostas 

diretas da família.   

Ainda quanto à fonte de renda, outra constatação leva a reflexão dos trabalhos 

sistêmicos promovidos no decorrer dos anos avaliados, pois se verifica que das famílias 

atendidas, 0% (zero por cento), possuem como fonte de renda primaria, produções ligadas 

a atividades artesanais, este é um fator importante, pois pode indicar os resultados das 

oficinas de geração de renda, comumente ofertadas pelo Centro de Referência de 

Assistência Social (CRAS).  

Os dados levantam dois questionamentos cabíveis a serem urgentemente tratados: 

o primeiro é o perfil das famílias incluídas nas oficinas de geração de renda e a preparação 

destas para o mercado de trabalho, e o segundo é o perfil das famílias participantes; pois 

se de um lado os dados apontam que as famílias as quais participaram das oficinas não 

conseguiram ter êxito, garantido seus sustento através das habilidades desenvolvidas, por 

outro lado, também pode indicar que as famílias capacitadas não são aquelas que 

constituem o público alvo e por esse motivo, não geraram dados para a pesquisa que foi 

aplicada exclusivamente com famílias as quais apresentam perfil para os serviços e 

programas do SUAS, conforme definido pela Tipificação Nacional dos Serviços 

Socioassistenciais de 2009, aprovada pela resolução do Conselho Nacional Nº 109 de 11 

(onze) de novembro de 2009.  

Nesta mesma pesquisa, foram apontados os perfis socioeconômicos das famílias 

atendidas por cada equipamento, tendo como referência as definições de renda per capta 

utilizadas pelo CadÚnico, conforme dispõe o Relatório de Informações (RI), até outubro de 

2021, e como base de extração de dados, a pesquisa Municipal, já citada, veja a seguir os 

dados obtidos a partir do estudo realizado com as famílias atendidas entre anos de 2018 a 

2021: 
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Gráfico 13: Renda per capita das famílias atendidas pelo CRAS nos últimos 

quatro anos.  

Fonte: Pesquisa Municipal realizada em 2021 para o PMAS-2022/2025. 
 

Gráfico 14: Renda per capita das famílias atendidas pelo CadÚnico nos 

últimos quatro anos. 

Fonte: Pesquisa Municipal realizada em 2020 para o PMAS-2022/2025. 
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Gráfico 15: Renda per capita das famílias atendidas pelo CREAS nos últimos 

quatro anos.

Fonte: Pesquisa Municipal realizada em 2020 para o PMAS-2022/2025. 

 

Os gráficos demonstram excessiva falta de alinhamento entre os equipamentos da 

Proteção Social Básica, pois enquanto o CRAS informa que 74% (setenta e quatro por 

cento) das famílias acompanhadas pelo Centro de Referência, são aquelas as quais 

apresentam como renda R$178,01 a meio salário mínimo, o CadÚnico, declarou que entre 

os usuários acompanhados, 79% (setenta e nove por cento) possuem renda de até 

R$89,00. Esse dado deve ser visto com preocupação, pois o CadÚnico promove a inclusão 

das famílias aos serviços, programas e benefícios de transferência de renda, garantido 

alivio imediato a situação de extrema pobreza na qual o usuário se encontra, o CRAS por 

sua vez, deve assumir o seu papel preventivo, com ações voltadas a este público que 

garantam a sua emancipação financeira e concretize o caráter provisório do cadÚnico, o 

que claramente, não vem ocorrendo, uma vez que o público mais vulnerável atendido pelo 

Posto do CadÚnico, não está sendo o mesmo incluso no PAIF. Quando se avalia a PSE, 

visualiza-se que o CREAS tem como público principal, usuários com renda entre R$178,01 

e meio salário mínimo, seguidos por famílias que têm renda acima de um salário mínimo. 

Frente ao disposto, é possível compreender que a pobreza, não é fator determinante para 

a violação de diretos.   

Dando seguimento ao estudo diagnóstico, os quadros abaixo ilustram as condições 

habitacionais das famílias atendidas por cada equipamento do SUAS, a partir de cálculo 

percentual, considerando o perfil dos usuários:  
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Gráficos 16, 17: Tipo de habitação das famílias atendidas/acompanhadas 

    

 

Gráfico 18: Tipo de habitação das famílias atendidas/acompanhadas 

 

 

Os dados apresentados são importantes, pois representam não apenas as 
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vínculos, entre outros que fragilizados, podem configurar agravos que as colocam em 

situação de vulnerabilidade social. A Proteção Social Básica e Proteção Social Especial de 

Média Complexidade, indicaram que mais de 80% (oitenta por cento) das famílias 

atendidas possuem casa própria. Não se pode deixar de notar que o gráfico extraído a 

partir do Posto do Cadastro único para Programas Sociais do Governo Federal e Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), preocupa, pois o trabalho social 

a ser desenvolvido perpassa por diversos aspectos e entre eles as condições de habitação 

são essenciais, pois ela não só é capaz de direcionar as atividades que deverão constituir 

o Plano de Acompanhamento Familiar (PAF), como também permite o encaminhamento e 

priorização dos usuários em programas habitacionais e de transferências de renda direta. 

Além disso, é sabido que o estudo de demandas complexas como aquelas atendidas pela 

proteção Social Especial de Média Complexidade precisa ser amplo e aprofundado, 

considerando os mais diversos aspectos da vida familiar e comunitária do indivíduo vítima, 

no entanto, os órgãos citados anteriormente informaram um considerável percentual de 

usuários os quais não se tem informações quanto as condições habitacionais.  

5.3.3 A educação como fator determinante para estruturação social das famílias 

vulneráveis ou vítimas de violação de direitos. 

Na sociedade contemporânea passa-se por momentos de profundas e rápidas 

transformações econômicas, sociais, culturais e tecnológicas e, é neste momento que uma 

educação de qualidade faz muita diferença. A educação é imprescindível para a 

organização e principalmente inclusão social, pois é através dela, a educação, que o 

indivíduo se torna mais tolerante e sensível acerca de seus próprios atos em relação ao 

outro.  

A falta de conhecimento acerca dos direitos fundamentais e sociais é um ponto que 

agrava a exclusão das minorias. Segundo APPADURAI (2009), “as minorias, porém, não 

surgem pré-fabricadas. Elas são produzidas nas circunstâncias específicas de cada nação 

e de cada nacionalismo”. 

A sociedade e cultura brasileira são imensamente diversificadas e complexas, um 

povo composto por inúmeras diferenças físicas, econômicas e sociais e é por essas 
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diferenças que a educação é tão importante, pois é através dela que se encontrará o tão 

sonhado equilíbrio para a inclusão em todos os âmbitos.  Por esse motivo, um dos fatores 

condicionantes as situações sociais identificadas, é a escolaridade dos membros de uma 

família, a final de contas, ela é capaz de influenciar em diversos aspectos da vida familiar e 

comunitária, como a exemplo da inserção no mercado de trabalho, as relações sociais, o 

acesso a serviços e benefícios, entre outros. No quadro abaixo, é possível traçar o perfil 

educacional das famílias atendidas pelos órgãos em análise, a partir da pesquisa realizada 

no Município de Nova Esperança do Piriá:  

 

Gráfico 19: Escolaridade das famílias atendidas/acompanhadas entre os anos 

de 2018 a 2021, por CRAS, CadÚnico e CREAS:  

 
Fonte: Pesquisa Municipal realizada em 2021 para o PMAS-2022/2025. 

 

Os dados apontam que 11% (onze por cento) das famílias atendidas possuem 

membros com ensino médio incompleto, 13% (treze por cento), fundamental completo, 

41% (quarenta e um por cento), fundamental incompleto e 24% (vinte e quatro por cento), 

não possui escolaridade. As informações devem representar preocupação quando 

avaliadas a partir do que dispõe o gráfico 7, o qual aponta que a grande maioria do público 

atendido possui entre 18 (dezoito) e 59 (cinquenta e nove) anos de idade, faixa etária na 

qual já teve ter havido conclusão do ensino médio bem como ensino superior, porém, dos 

usuários atendidos, apenas 1% (um por cento) das famílias atendidas possuem ensino 
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médio completo, isso indica uma severa defasagem escolar permeando o público dos 

serviços em tela.  

5.3.4 A desproteção e a vulnerabilidade social 

A dificuldade que as famílias apresentam para acesso ao mercado de trabalho 

formal costuma desencadear uma série de desproteções sociais relacionadas 

especialmente ao poder aquisitivo dos usuários, o gráfico a seguir aponta uma das 

principais demandas apresentadas pelas famílias atendidas pelo Centro de Referência de 

Assistência Social, a desproteção socioeconômica, situação esta que, costuma refletir no 

acesso a saúde, educação, cultura e nas situações que levam as famílias a insegurança 

alimentar e nutricional. Diante do disposto, é possível compreender o alto índice de 

solicitação das famílias atendidas pelo Centro quanto aos benefícios eventuais. Para que a 

compreensão desse fenômeno fique mais claro, deve ser comparado o número de famílias 

atendidas e o número de famílias beneficiadas por alguma das modalidades dos benefícios 

eventuais, vejamos: 

 

Gráfico 20: Famílias em situação de vulnerabilidade social e a cobertura dos 

Benefícios Eventuais  

 
Fonte: RMA CRAS e CREAS, levantamento realizado em 2020 para o PMAS-2022/2025. 
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O gráfico expressa o crescente número de famílias em situação de vulnerabilidade 

social, passando de um pouco mais de 400 (quatrocentas) famílias acompanhadas em 

2018 para quase 1.200 (mil e duzentas) em 2021, demandas que podem ter sido 

influenciadas diretamente pela Pandemia por infecção do COVID19. Entretanto, os 

benefícios eventuais não conseguiram seguir esse mesmo ritmo, onde  o auxílio natalidade 

e funeral, manterem um constante entre os anos de 2018 e 2019, com redução da oferta 

de outros benefícios no mesmo ano. No período seguinte (2019 a 2020), os auxílios 

funerais apresentaram um leve aumento das demandas, com redução em 2021, ano este, 

em que os benefícios eventuais na modalidade Auxilio Natalidade passaram por tímido 

aumento dos números registrados. É importante ressaltar a classificação outros benefícios, 

classifica pela lógica do registro Mensal de Atendimentos (RMA), as seguintes 

modalidades: gratuidade documental, aluguel social, passagens e apoio alimentar, nesse 

sentido preocupa o fato do crescente número de famílias vulneráveis e a drástica queda na 

oferta do Benefício Eventual Outros Benefícios, que em sua maioria, são ofertados na 

modalidade apoio alimentar, o qual deve suprir a necessidade emergente e basilar da 

alimentação digna e saudável. 

5.3.5 A violação de direitos 

Diante das demandas verificadas no item anterior, é preciso realizar uma profunda 

análise, para se compreender adequadamente a razão entre os dados apresentados e a 

realidade vivenciada. Para que o produto dessa complexa equação seja garantido de 

exposição da realidade local, uma pergunta deve ser respondida: o aumento das famílias 

vulneráveis atendidas; simboliza o aumento da vulnerabilidade, ou o melhor alcance de 

serviços e programas da proteção Social Básica? Para responder essa pergunta, se deve 

compreender que um dos principais objetivos da PSB é a promoção de atividades de 

caráter preventivo, ou seja, cabe a ela, desenvolver serviços que hajam de modo a garantir 

em especial a prevenção de situações que violam os direitos do público atendido, em 

suma, cabe a Proteção Social Básica, evitar que os casos de vulnerabilidade evoluam para 

casos de violações de direitos e consequentemente precisem ser encaminhados aos 

serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade (PSE-MC) e posteriormente, 

chegar até a Proteção Social Especial de Alta Complexidade (PSE-AC). 
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O público de cada nível de proteção, permite que a partir do tratamento de dados, 

seja visualizado o significado das demandas atendidas, isso quer dizer em linhas gerais, 

que quanto maior o número de famílias acompanhadas pela Proteção Social Básica, 

menor deve ser o número de famílias atendidas pela Proteção Social Especial. Mesmo 

essa não devendo ser considerada como verdade absoluta, não se pode descarta-la, como 

efeito dos serviços realizados. Os dados a seguir, demonstrarão os quantitativos e perfis 

correspondentes as famílias ou indivíduos vítimas de violações de direitos e devem ser 

considerados nos trabalhos socioassistenciais a serem realizados entre os anos de 2022 a 

2025. 

No contexto apresentado, é importante ser visualizado os dados relacionando os 

números concretos ofertados pela Proteção Social Especial de Média Complexidade e 

Proteção Social Especial de Alta Complexidade. Assim, é importante mapear os principais 

perfis atendidos pelos dois níveis de proteção, de tal modo vejamos incialmente o que 

aponta o público atendido pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social 

(CREAS), de Nova Esperança do Piriá no período de janeiro de 2018 a outubro de 2021: 

 

Gráfico 21: faixa etária dos usuários atendidos pelo CREAS nos últimos quatro 

anos 

 
Fonte: RMA CRAS e CREAS, levantamento realizado em 2021 para o PMAS-2022/2025. 
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A amostragem apresenta uma contínua e ampla redução nos casos de violação de 

direitos, o que pode representar a concreta eficiência dos serviços da Proteção Social 

Básica. Quanto mais eficientes e amplos os serviços e programas de atuação preventiva 

forem, menor será o número de famílias as quais terão membros em situação de violação 

de direitos, porém; não se pode descartar que entre os anos de 2020 e 2021, o número de 

casos tenha sofrido impacto também em virtude do isolamento social que ao mesmo tempo 

colaborou com a prevenção de infecção por COVID19, mas diminuiu o contato de crianças 

e adolescentes com locais que historicamente contribuem para acesso dos usuários aos 

serviços, como é o caso do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e 

o ambiente escolar.   

Ainda em análise dos gráficos acima, é possível verificar que no ano de 2019 (ano 

sem influência da situação de pandemia), a média de atendimentos do CREAS sofreu 

redução em todas as faixas etárias, se comparados ao ano de 2018, movimento que 

permaneceu em queda quando se passa a analisar os anos de 2019 e 2020 em relação 

aos usuários de 0 a 12 anos de idade, quanto o número de adolescentes a partir da 

comparação dos dois últimos anos citados, permaneceu o mesmo, já o número de pessoas 

adultas e idosos vítimas aumentou. Em 2021, o número de crianças vítimas voltou a 

aumentar, os adolescentes por sua vez passaram por redução, assim como os adultos e 

idosos. 

Quando se busca diagnosticar os índices de violações de diretos, logicamente os 

estudos realizados devem descriminar a faixa etária e o sexo dos usuários vítimas; 

compreendendo-se um aspecto primordial, o período das ocorrências, e é exatamente isso 

que se obteve a partir do levantamento realizado, conforme poderá ser verificado nas 

informações a seguir: 
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Gráfico 22: faixa etária e sexo das vítimas de violação de direitos atendidas 

nos últimos quatro 

Fonte: RMA CRAS e CREAS, levantamento realizado em 2020 para o PMAS-2022/2025. 
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Gráficos 23 e 24: faixa etária e sexo das vítimas de violação de direitos 

atendidas nos últimos quatro anos, distribuídas anualmente 

   

 

 

Gráfico 25 e 26: faixa etária e sexo das vítimas de violação de direitos 

atendidas nos últimos quatro, distribuídas anualmente 
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Os gráficos apontam uma ignóbil realidade, as crianças entre 0 (zero) e 12 (doze) 

anos de idade são as que frequentemente mais sofrem violações de direitos e destas, o 

público feminino é a maior vítima. Em 2018, 28% (vinte e oito por cento) das vítimas 

registradas no Município foram meninas entre 0 e 12 anos de idade e na mesma proporção 

foram meninos, seguido pelo público entre 13 (treze) e 16 (dezesseis) anos os quais as 

meninas corresponderam a 24% (vinte e quatro por cento) dos 32% (trinta e dois por 

cento) indicados pelo púbico nessa idade. Em 2019, houve leve redução dos índices de 

meninos da faixa etária entre 0 (zero) e 12 (doze) anos de idade, porém no que tange as 

meninas vítimas nessa idade, os dados pularam de 28% (vinte e oito por cento), para 37% 

(trinta e sete por cento) do número total de vítimas. É importante destacar ainda que a 

quantidade de meninas entre 13 e 17 anos de idade também aumentou se comparado ao 

ano anterior, tal qual o número de idosas vítimas que passou de 0% (zero por cento) em 

2018, para 5% (cinco por cento) em 2019. No ano seguinte, pela primeira vez o número de 

meninos entre 0 e 12 anos de idade, ultrapassou o número de meninas violadas, assim os 

meninos representaram 29% (vinte e nove por cento) das vítimas, enquanto as meninas, 

apresentaram redução que passou de 37% (trinta e sete por cento) para 23% (vinte e três 

por cento) das vítimas. O número de adolescentes do sexo feminino vítimas também 

diminuiu, e de mulheres idosas voltou a aumentar, o que sofreu novas alterações em 2021, 

onde as meninas entre 0 e 12 anos de idade, passou a corresponder a 50% (cinquenta por 

cento) das vítimas atendidas, enquanto os meninos na mesma idade voltaram a apresentar 

redução, assim como adolescentes do sexo feminino e de mulheres idosas, este último 

inclusive não apresentou registros. 

Para que se possam traçar planejamentos consistentes, quanto o enfrentamento as 

situações de violação de diretos, é necessário o direcionamento de ações de prevenção 

que alcance de forma efetiva a população, o que só é possível a partir constatação dos 

principais focos a serem trabalhados, devendo além da faixa etária, compreender as 

principais formas que essa violência se dar no Município, o que pode fornecer diretrizes as 

campanhas a serem realizadas pelos níveis de proteção social nos próximos quatro anos, 

tanto aquelas que integram historicamente o calendário do SUAS, como a Campanha Faça 

Bonito de enfrentamento ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes e a 

Campanha de Erradicação do Trabalho Infantil, realizadas respectivamente aos dias 18 

(dezoito) de maio e 12 (doze) de junho de cada ano, como novas propostas que podem ser 

construídas a partir do presente diagnóstico, que deve fomentar constantemente as 

discussões em rede.   
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Os dados elencados a seguir, foram extraídos dos Registros Mensais de 

Atendimentos do CREAS, e ofertam um panorama geral, das violações de direitos 

ocorridas no Município de Nova Esperança do Piriá entre os anos de 2018 a novembro de 

2021. 

 

Gráfico 27: distribuição dos índices de violação de direitos no ano de 2018 

 
Fonte: RMA CREAS, levantamento realizado em 2021 para o PMAS-2022/2025. 
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Gráfico 28: distribuição dos índices de violação de direitos no ano de 2019 

 
Fonte: RMA CREAS, levantamento realizado em 2021 para o PMAS-2022/2025. 

 

Gráfico 29: distribuição dos índices de violação de direitos no ano de 2020 

 
Fonte: RMA CREAS, levantamento realizado em 2020 para o PMAS-2022/2025. 
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Gráfico 30: distribuição dos índices de violação de direitos no ano de 2021 

 
Fonte: RMA CREAS, levantamento realizado em 2020 para o PMAS-2022/2025. 
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acesso aos serviços públicos em virtude do isolamento social necessário, não houve 

identificação da demanda, que voltou a surgir em 2021, representando 9% (nove por 

cento) dos casos. Se faz ainda importante verificar que os anos de 2018 e 2020, foram os 

únicos que apresentaram registro de mulheres vítimas de violência acompanhadas pelo 

CREAS.  

Outro ponto de extremamente importância a ser destacado, são os apontamentos 

que consideram fatores como sexo e idade entre aqueles que mais frequentemente são 

vítimas de violação de direitos. Nos dados seguintes, algumas dessas informações serão 

discorridas, tendo como base os anos de 2018, 2019, 2020 e de janeiro a outubro de 2021: 

 

Gráfico 31: Crianças e adolescentes vítimas de abuso ou exploração sexual 

 
Fonte: RMA CREAS, levantamento realizado em 2021 para o PMAS-2022/2025. 
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entretanto, as meninas e entre 13 e 17 anos de idade, apresentaram os maiores registros 

entre todos os anos avaliados. Tal situação, sofreu mais uma mudança positiva em 2021, 

com redução em todas as demandas, inclusive não havendo registro do público masculino 

em todas as faixas etárias. O fato de os números terem reduzido, como já avaliado 

anteriormente, não necessariamente está ligado a redução das violações, mas também 

pode ter relação com pandemia, que pode ter trazido restrições ao contato das vítimas com 

locais os quais constantemente apresentam-se como grandes canais de identificação e 

orientação quanto o enfrentamento as violações de direitos. 

 

Gráfico 32: Crianças e adolescentes vítimas de violência intrafamiliar (física ou 

psicológica) 

Fonte: RMA CREAS, levantamento realizado em 2021 para o PMAS-2022/2025. 
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em 2020, o número de meninos de 0 a 12 anos de idade, vítimas de violência intrafamiliar 
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meninas vítimas na mesma faixa etária, assumiu o topo do ranque. É visível a grande 

variação ano a ano, onde os usuários do sexo masculino de 13 a 17 anos de idade, forma 
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os únicos a apresentarem constância na redução, havendo estagnação desta entre os 

anos de 2020 e 2021. 

 

Gráfico 33: Crianças e adolescentes vítimas de negligência ou abandono 

 
Fonte: RMA CREAS, levantamento realizado em 2021 para o PMAS-2022/2025. 
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Gráfico 34: Crianças e adolescentes vítimas de Trabalho Infantil (até os 15 

anos de idade) 

 
Fonte: RMA CREAS, levantamento realizado em 2020 para o PMAS-2022/2025. 

 

É possível verificar que o número de casos de crianças vítimas de trabalho infantil, 

ainda não apresenta uma redução anual especifica, havendo variação de demandas em 
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quando se trata dessa demanda, o que fica muito bem ilustrado no ano de 2020, onde o 
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Especializado em Abordagem Social (SEAS) e consequentemente, houve redução para 

zero da quantidade de casos atendidos. O fato narrado anteriormente, demonstra mais 
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seguem a lógica definida pelos Registros Mensais de Atendimento. Vejamos assim, os 

dados correspondentes as pessoas idosas vítimas: 

 

Gráfico 35: Pessoas idosas vítimas de violação de direitos  

 
Fonte: RMA CREAS, levantamento realizado em 2021 para o PMAS-2022/2025. 

 

É possível visualizar que quando se trata de violência contra a pessoa idosa, os 

casos registrados em sua maioria são correlatos exclusivamente a violência intrafamiliar, 

havendo registro apenas em 2020 de forma proporcional entre ambos os sexos, não sendo 

visualizado casos nos anos de 2018, 2019 e 2021. Deve ser analisado que o ano de 2020, 

foi o período mais intenso da Pandemia, o que garantiu maior permanecia da população 

em seus lares, de certa forma, esta situação pode ter contribuído com a identificação de 

pessoas idosas vítimas, em especial quando se leva em consideração o tipo de violação a 

qual os usuários foram acometidos (violência intrafamiliar), já que o maior tempo de 

permanência da vizinhança em suas casas, por exemplo, pode ter ampliado a 

possibilidade de identificação da demanda pela comunidade.     

Esse mesmo comportamento não foi observado na próxima demanda a ser 

avaliada, os números de pessoas com deficiência vítimas; ao inverso do apresentado no 

gráfico anterior, que trata das pessoas idosas vítimas, mostrou que 2020, foi o único ano 

onde não houve registro de casos atendidos pelo CREAS, conforme pode ser visto no 

gráfico a seguir:  
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Gráfico 36: Pessoas com deficiência vítimas de violação de direitos  

 
Fonte: RMA CREAS, levantamento realizado em 2020 para o PMAS-2022/2025. 

 

O gráfico mostrou que entre os anos de 2018 e 2019, apenas o público feminino 

entre 18 e 59 anos de idade possuíam casos registrados, que a mudança ocorreu em 

2021, onde houve registro apenas de casos onde o homem idoso fora vítima. 

 

Gráfico 37: Mulheres vítimas de violência intrafamiliar (física, psicológica ou 

sexual) 

 
Fonte: RMA CREAS, levantamento realizado em 2021 para o PMAS-2022/2025. 
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Como visto o número de mulheres vítimas, apresenta estaticidade na maioria dos 

anos avaliados, não havendo demanda apenas no ano de 2019. A permanecia dos 

números de forma seguida anualmente, deve preocupar em dois pontos específicos, o 

primeiro é que pode significar a falta de encaminhamento de mulheres vítimas a Rede de 

Proteção e por conseguinte, aos serviços especializados de atendimento a vítima de 

violência doméstica; onde nesse aspecto, é importante compreender que para uma mulher 

vítima realizar a denúncia é um processo longo e sensível, e ainda assim, feita a denúncia, 

não há garantia de que esta chegará até os equipamentos de proteção social, pois ainda 

há uma latente fragilidade no fluxo de atendimento à mulher em âmbito municipal, algo que 

precisa ser trabalhado e superado de forma urgente.  Já o segundo, trata da eficiência das 

campanhas de enfrentamento a violência contra a mulher, as quais não vêm conseguindo 

dar sinais de redução das demandas.   

Além do que foi apresentado, existe outro importante fato que corrobora com a 

dificuldade de mulheres vítimas buscarem pela formalização da denúncia, a relação 

próxima com o agressor, é perceptível que quando o violador possui algum tipo de relação 

com a vítima, a identificação ou denúncia da demanda se torna bem mais difícil. A seguir, 

serão descritos os graus de proximidade da vítima com o violador, com relação sanguínea 

ou não, sendo importante lembrar que estas informações foram extraídas principalmente 

dos portuários SUAS de CREAS:  

 

Gráfico 38: Grau de proximidade das vítimas com o violador  

 
Fonte: RMA CREAS, levantamento realizado em 2021 para o PMAS-2022/2025. 
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O gráfico aponta que entre os agressores, as mães são aquelas que com mais 

frequência violam os direitos dos seus filhos, o que segue a linha estabelecida pelas 

informações citadas anteriormente, já que o Gráfico 9 (Sexo e faixa etária do (a) 

responsável familiar- famílias ou indivíduos vítimas de violação de direitos atendidos pela 

PSE), define que 58% (cinquenta e oito por cento) dos responsáveis familiares são 

mulheres na faixa etária de 18 (dezoito) a 59 (cinquenta e nove) anos de idade. Fora ainda 

verificado que, a negligência e o abandono e a violência intrafamiliar são as violações mais 

frequentemente cometidas (ver os gráficos 30, 31, 32 e 33), violações estes que em sua 

maioria são cometidas pelo cuidador da criança ou do idoso. 

Ainda quanto às pessoas vítimas de violações de direitos, deve ser destacado que 

nem todas aquelas identificadas, são acompanhadas pelos órgãos da Rede Municipal, pois 

grande parte destes, são originários de outros locais e de tal modo, encaminhados para 

suas cidades de origem, essa demanda, frequentemente é atendida pela Equipe do 

Serviço Especializado em Abordagem Social, que mensamente realiza a abordagem de 

elevados quantitativos de pessoas vítimas que muitas vezes encontram-se em situação de 

rua, ou fazendo uso dos espaços públicos como meio de sobrevivência, dados os quais 

podem ser verificados no gráfico a seguir:  

 

Gráfico 39: Pessoas que fazem uso dos espaços públicos como meio de 

sobrevivência ou moradia identificadas pela Equipe SEAS 

 
Fonte: RMA CREAS, levantamento realizado em 2021 para o PMAS-2022/2025. 
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A Equipe do Serviço Especializado em Abordagem Social é uma das principais 

responsáveis pela identificação de crianças e adolescentes em situação de trabalho 

infantil, sem ela, provavelmente grande parte da demanda existente, jamais seria 

identificada, tratada e encaminhada a Rede de Serviços. O gráfico pode mostrar o quanto 

o número de abordagens dessa demanda aumentou, em especial no ano de 2021, onde 

também o quantitativo de migrantes bateu recorde, curiosamente, mesmo os relatórios 

 que descrevem as demandas referente aos povos venezuelanos citando que estes 

fazem uso de crianças em situação de mendicância, os registros mensais de atendimentos 

do CREAS, não conseguiram expressar essas demandas, o que pode refletir a 

necessidade de melhor avaliação dos casos atendidos pela Equipe do SEAS. 

5.4 O acompanhamento familiar no Sistema Único de Assistência Social  

A Constituição Federal de 1988, chamada de constituição cidadã pela ampliação 

dos direitos sociais, entre outras conquistas, reconhece a importância da família em seu 

artigo 226, onde diz: “A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado”. 

A família está consagrada, portanto, como núcleo originário e essencial na sociedade, 

cabendo ao Estado cumprir o papel de provedor de seus direitos e necessidades básicas, 

a fim de que ela esteja apta a exercer o seu papel, sustentando, guardando e educando 

suas crianças e adolescentes e protegendo outros membros que se encontram em 

situação de dependência. 

A Política de Assistência Social, pelo seu caráter de política de proteção social, 

desenvolve ações e tem objetivos centrados na família. Todas as normatizações da 

Assistência Social enfatizam propósitos nesta direção, como a promoção do direito ao 

convívio familiar e comunitário e o fortalecimento dos vínculos familiares. O trabalho social 

com as famílias, deliberado pela Política Nacional de Assistência Social, pretende enfatizar 

e fortalecer a atuação destas como protagonistas sociais, sem responsabilizá-las pela sua 

condição ou circunstância de vulnerabilidade. Com isso, o SUAS tem como um dos seus 

eixos estruturantes a matricialidade sociofamiliar que orienta todo e trabalho desenvolvido 

com as famílias, sendo este foco principal no atendimento. O atendimento, porém, não 

condiz com o acompanhamento familiar, enquanto o primeiro consiste em inserir a família, 

https://www.gesuas.com.br/blog/trabalho-social-com-familias-no-paif/
https://www.gesuas.com.br/blog/trabalho-social-com-familias-no-paif/
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ou quaisquer de seus membros, em alguma atividade, quer seja: acolhida, 

encaminhamentos, ações particularizadas ou comunitárias e oficinas, o segundo, ou seja o 

acompanhamento familiar, difere-se por ser algo mais complexo; ele se realiza a partir de 

várias intervenções continuadas, onde famílias e profissionais dos serviços assumem 

compromissos baseados na busca pela superação da circunstância de vulnerabilidade ou 

violação apresentada. 

Diante do que se dispõe, é essencial que os efeitos do SUAS na vida das famílias 

seja avaliado, isso pode mostrar a concretude das atividades propostas por meio da 

agilidade com a qual os objetivos principais são alcançados e ainda, clarificar as 

informações que possibilitem avaliar se a superação das situações de vulnerabilidade ou 

violação de direitos que veêm ocorrendo de fato. Os gráficos a seguir, poderão melhor 

exemplificar as questões levantadas:  

 

Gráfico 40: Tempo de permanência dos usuários nos serviços e programas do 

SUAS 

 
Fonte: Pesquisa Municipal realizada em 2021 para o PMAS-2022/2025. 
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eles destacam-se o elevado quantitativo de demandas da Proteção Social Básica, em 

razão da quantidade de equipes, o que acaba por diminuir a frequência das atividades 

planejadas junto às famílias e de tal modo requerendo mais tempo de permanência desta 

no serviço. Outro contribuinte para esse resultado pode ser o caráter do próprio nível de 

proteção, que por agir de forma preventiva, costuma realizar inclusão da família antes 

mesmo que essa se torne demanda da Proteção Social Especial, permanecendo no 

atendimento quando da intervenção dos profissionais da PSE e, dando continuidade após 

a superação da violação, ou seja, após o desligamento da família de CREAS.  

Mas só avaliar o tempo de permanência de uma família em programas e serviços 

não é suficiente, também é preciso compreender o estado social desta, quando há o seu 

desligamento, será que de fato o desligamento representa a superação da situação 

vivenciada? Não é o que os dados mostram; se não, vejamos: 

 

Gráfico 41: Motivo de desligamento das famílias atendidas pelos 

equipamentos de Assistência Social  

 
Fonte: Pesquisa Municipal realizada em 2021 para o PMAS-2022/2025. 

 

Apenas 32% (trinta e dois por cento) das famílias as quais foram desligadas nos 
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resultado bem pequeno, diante das demandas atendidas e que preocupa quando se 

observa que 22% (vinte e dois por cento) das famílias solicitaram desligamento dos 
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cento) dos casos onde as equipes não conseguem informar o motivo do desligamento. 

Esse resultado deve levar a análise não apenas do trabalho técnico, mas considerar ainda 

toda a estrutura disponível, dificuldade de acesso aos serviços, especificações dos 

territórios atendidos, entre outros fatores.  

5.5 O Sistema Único de Assistência Social avaliado pelo usuário 

Os dados descritos anteriormente são aqueles que sistematizados apresentam 

importantes informações quanto às demandas as quais precisam ser trabalhadas pelo 

Município nos próximos 04 (quatro) anos, porém, alguns questionamentos devem ser 

feitos: qual a qualidade dos serviços e programas ofertados? Qual a efetividade dos 

trabalhos realizados? Pensando nisso, o Diagnóstico realizado em âmbito municipal 

também teve participação direta dos usuários do SUAS, por meio de questionário 

específico aplicado ao total de 512 (quinhentas e doze) famílias atendidas pela Rede 

Socioassistencial nos últimos 04 (quatro) anos. Os resultados poderão ser vistos a seguir. 

Perguntados sobre a qualidade dos serviços ofertados pelos equipamentos da Rede 

SUAS Municipal, os usuários apresentaram as respostas que podem ser verificadas nos 

gráficos a seguir:  

 

Gráficos 42 e 43: qualidade dos serviços socioassistenciais 
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Gráficos 44: qualidade dos serviços socioassistenciais 

 
Fonte: Pesquisa Municipal realizada  
em 2021 para o PMAS-2022/2025. 
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Gráfico 45: Análise promovida pelas famílias atendidas quanto à qualidade 

dos serviços ofertados 

 
Fonte: Pesquisa Municipal realizada em 2021 para o PMAS-2022/2025. 

 

A qualidade do atendimento realizado pelos profissionais do SUAS é o grande 

campeão quanto a avaliação positiva dos serviços, representando 54% (cinquenta e quatro 

por cento) das respostas e tendo apenas 3% (três por cento) de análise negativa. Outro 
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justificaram suas respostas, considerando a boa qualidade do serviço ofertado. Quanto as 

motivações negativas, o maior número apresentado é referente a indisponibilidade dos 

serviços, 6% (seis por cento) das famílias, o que deve acender um alerta diante da 

necessidade de ampliação desta oferta, contemplando outros pontos do território 

municipal.   

Além da qualidade dos serviços, a pesquisa preocupou-se ainda em avaliar os 

efeitos das atividades promovidas, frente ao enfrentamento das situações de 

vulnerabilidade e violações de direitos nas quais as famílias atendidas se encontravam 

quando incluídas nos atendimentos e acompanhamentos dos serviços e programas de 

Assistência Social. Levadas a reflexão, as famílias avaliaram conforme descreve o gráfico 

abaixo: 
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Gráfico 46: avaliação realizada pelas famílias atendidas quanto os efeitos do 

trabalho social desenvolvido 

 
Fonte: Pesquisa Municipal realizada em 2020 para o PMAS-2022/2025. 

 

Os resultados apresentados foram encorajadores, 58% (cinquenta e oito por cento) 
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outros, a partir da concepção dos próprios profissionais do SUAS, vejamos os principais 

indicadores. 

O questionário aplicado aos 85 (oitenta e cinco) profissionais do SUAS do Município 

de Nova Esperança do Piriá, mostrou que estes avaliam que a qualidade do espaço físico 

dos órgãos, encontram-se precisando de melhorias, mesmo havendo algumas exceções, a 

maior parte dos resultados apontou para uma estrutura que fica entre boa e regular: 

 

Gráficos 47 e 48- A estrutura dos equipamentos do SUAS  

             

 

Gráfico 49, 50 e 51- A estrutura dos equipamentos do SUAS  
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Dentre os locais analisados, o espaço físico do CREAS obteve a melhor avaliação, 

38% (trinta e oito por cento) o consideram ótimo, a pior avalição refere-se ao CaÚnico, que 

obteve avaliação ótima de 0% (zero por cento) dos servidores, 61% (sessenta e um por 

cento) o analisaram como regular e 8% (oito por cento), como ruim. Essas informações 

devem guiar o gestor municipal na definição de prioridades a serem discutidas junto ao 

Conselho Municipal de Assistência Social, durante os próximos 04 (quatro) anos.   

Foi pedido aos profissionais que estes avaliassem a atual localização dos seus 

postos de trabalho e estes realizaram o seguinte apontamento:  

 

Gráficos 52 e 53: Avaliação da localização do espaço dos equipamentos do 

SUAS 
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Gráficos 54 e 55: Avaliação da localização do espaço dos equipamentos do 

SUAS 

             

 

Gráfico 56: Avaliação da localização do espaço dos equipamentos do SUAS 
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obrigatoriamente ser implantado em bairros periféricos, possibilitando a aproximação dos 

serviços com locais que historicamente apresentam maiores índices de vulnerabilidade, 

mesma perspectiva que deve ser seguida pela oferta do CadÚnico. O CREAS por outro 

lado, deve primar por se localizar em área central estratégica, que possibilite facilidade no 

contato com outros organismos da Rede de Garantia de Direitos.  

A pesquisa não só permitiu aos servidores municipais que apontassem as 

problemáticas, mas também, as possíveis soluções, estas seguiram uma classificação que 

enumerava as cinco indicações mais recorrentes entre os participantes.  No quadro a 

seguir, elencam-se as principais sugestões realizadas pelos colaboradores com vistas a 

sanar a situação de estrutura física e de localização dos órgãos de Assistência Social, 

considerando os anseios de cada profissional pesquisado: 

 

Gráfico 57: Sugestão de melhorias da localização e estrutrua física dos 

equipamentos do SUAS 

 
Fonte: Pesquisa Municipal realizada em 2021 para o PMAS-2022/2025. 

 

O gráfico chama atenção não só pelos indicativos, mas também pela ausência de 

sugestões. É importante esclarecer que o Plano Municipal de Assistência Social é um 

importante mecanismo na busca contínua de melhorias do SUAS, que suas indicações 

devem disciplinar, ações, projetos, programas, serviços e o planejamento orçamentário, 

nesse sentido, preocupa por exemplo, o fato de que no último Censo SUAS (2021), uma 
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das principais problemáticas identificadas pelas equipes quanto a estrutura física dos 

órgãos, foi a ausência de acessibilidade, porém, esse dado possui reflexo mínimo no 

gráfico acima.  

Outro fator muito importante a ser verificado, além do espaço físico disponível para 

a realização das atividades laborais do SUAS, é a disponibilidade dos mais diversos tipos 

de materiais necessários para estes no dia-a-dia de suas atividades, as informações 

seguintes, discorrerão sobre essas informações. 

 

Gráfico 58: Disponibilidade de material de trabalho 

 
Fonte: Pesquisa Municipal realizada em 2021 para o PMAS-2022/2025. 

 

O gráfico aponta que as maiores dificuldades enfrentadas pelas equipes são de 

materiais de apoio como os de limpeza por exemplo, seguido pelos materiais de 

expediente e pedagógico. A melhor avaliação foi quanto aos materiais de informática. É 

interessante observar que os materiais de informática atingem principalmente as equipes 

técnicas que atualmente encontra-se com elevada gama de demandas, bem acima do 

previstos pelas normativas do Governo Federal e que o fato destes receberem boa 

avaliação, possui excelente representatividade na execução das atividades diárias da 

Política de Assistência Social. Inclusive, a disponibilidade de profissionais para composição 

das equipes, foi outro questionamento realizado durante a pesquisa, acompanhe os 

resultados abaixo: 
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Gráfico 59: Disponibilidade de profissionais para composição das equipes 

 
Fonte: Pesquisa Municipal realizada em 2021 para o PMAS-2022/2025. 

 

Mesmo os dados anteriormente estudados, tendo apontado o crescente número de 

demandas, os trabalhadores consultados consideram que a quantidade de profissionais 

disponíveis é suficiente, sendo avaliada como uma boa quantidade por 57% (cinquenta e 

sete por cento) deles, o que pode indicar que os trabalhos devem ser direcionados não 

para a quantidade de integrantes das equipes, mas para o aumento expressivo da 

demanda.   

O aumento das demandas citadas, requer mais tempo e equipamentos disponíveis, 

tendo influencia em dos principais mecanismos de trabalho do SUAS, o atendimento e a 

visita domiciliar, esta última para ser realizada, necessita de transporte para as equipes em 

quantidade e qualidade adequada, de tal modo, esta foi mais uma das situações 

analisadas, vejamos: 
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Gráfico 60: Qualidade do transporte disponível 

 
Fonte: Pesquisa Municipal realizada em 2021 para o PMAS-2022/2025. 

 

Entre todos os itens analisados até aqui, os transportes disponíveis para as 

atividades do SUAS foram os que obtiveram os piores resultados, enquanto 10% (dez por 

cento) dos trabalhadores avaliaram estes como bom, 11% (onze por cento) avaliaram 

como ruim e 29% (vinte e nove por cento) como péssimo, obtendo-se ainda 29% (vinte e 

nove por cento) como bom.  

5.7 Capacitação permanente dos profissionais do SUAS no Município de Nova 

Esperança do Piriá  

O ano de 2011 com a realização da VIII Conferência Nacional de Assistência Social, 

que tratou dos avanços na implantação do SUAS, foram pautados e debatidos os temas 

relativos ao trabalho e aos trabalhadores, tais como: a) a estruturação da Gestão do 

Trabalho; b) os Planos de Carreira, Cargos e Salários (PCCS); c) o concurso público na 

área; d) a política de educação continuada e permanente. Com relação a esses temas, 

duas deliberações são reveladoras da centralidade adquirida pela preocupação com a 

qualificação e valorização do trabalho e dos trabalhadores do SUAS e, por isso, merecem 

ser citadas: a primeira define a necessidade de “Implantar a Gestão do Trabalho, a partir 

da NOB-RH/SUAS/2006, nas três esferas de governo e no Distrito Federal, para garantir 
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trabalho qualificado no desenvolvimento das ações do SUAS, com base em diagnóstico do 

número de trabalhadores necessários em relação à demanda de trabalho existente nos 

serviços, programas, projetos e benefícios”; e a segunda, define a necessidade de 

“Constituir uma Política de Capacitação Continuada, de acordo com a NOB-RH/SUAS, 

com recursos da União, estados, Distrito Federal e municípios, voltada para os 

trabalhadores, gestores, conselheiros, entidades da rede socioassistencial, orientando-se 

pelo princípio da profissionalização, da ética e pelo atendimento aos usuários como 

sujeitos de direitos”.  

Em 16 de março de 2012, concomitantemente ao processo de elaboração da 

Política Nacional de Educação Permanente, foi instituído, por meio da Resolução CNAS 

N.º 08, o Programa Nacional de Capacitação do SUAS (CapacitaSUAS), visando: a) 

garantir a oferta de formação permanente para qualificar profissionais do SUAS no que se 

refere ao provimento dos serviços e benefícios socioassistenciais; b) capacitar técnicos e 

gestores do SUAS para a implementação das ações dos Planos Estratégicos do governo 

brasileiro; c) induzir o compromisso e responsabilidade do pacto federativo do SUAS com a 

Educação Permanente junto às Secretarias Estaduais e ao Distrito Federal; d) aprimorar a 

gestão do SUAS nos municípios, estados e Distrito Federal. Tomando por base esse 

histórico, a Política Nacional de Educação Permanente do SUAS materializa as 

deliberações das conferências sobre o tema, trazendo a gestão do trabalho para o centro 

da agenda política das instâncias do SUAS. 

Diante do que se elenca, é visível que o aprimoramento dos profissionais do SUAS 

deve integrar as agendas da Assistência Social de forma prioritária. Tamanha relevância 

do tema, fez com que ele também fosse levado a luz da análise dos profissionais de 

Assistência Social por meio de questionário específico, que perguntados sobre a 

disponibilidade de capacitação, responderam: 
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Gráfico 61: Disponibilidade de capacitação  

 
Fonte: Pesquisa Municipal realizada em 2021 para o PMAS-2022/2025. 

 

A Política Municipal de Assistência Social de Nova Esperança do Piriá vem 

despontando positivamente com o passar dos anos, porém os dados indicados no gráfico 

acima, deixa claro a necessidade de fortalecimento do processo de capacitação dos 

profissionais, visto que dos profissionais consultados, apenas 23% (vinte e três por cento) 

consideram “bom”, 30% (trinta por cento) regular e 21% (vinte e um por cento) péssimo a 

disponibilidade de capacitações, o que indica a necessidade de implantação do Núcleo 

Municipal de Capacitação Permanente dos Profissionais do SUAS (NMCPP-SUAS) com 

equipe exclusiva para essa finalidade.   

5.8 Os profissionais do SUAS em período de Pandemia por infecção do COVID19 

Em contextos de emergência, a atuação do SUAS possibilita que a população 

afetada acesse serviços e benefícios durante e após a emergência. Conforme se 

caracterize o evento e contexto no qual ele ocorre, os vários serviços tipificados são 

acionados nos territórios e, articulados aos benefícios socioassistenciais e às ofertas de 

outras políticas, integrando uma rede ampla de proteção à população, considerando as 

situações de vulnerabilidade e risco sociais existentes. O contexto de pandemia 

ocasionado pelo COVID-19; apresenta-se como uma situação de emergência que impõe 
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desafios complexos para as políticas públicas sociais e, com isso, a necessidade de ações 

e medidas emergenciais, visando mitigar os seus impactos sociais. 

Embora essa emergência em saúde pública tenha afetado a população como um 

todo, era de se esperar que seus riscos e consequências fragilizassem de forma mais 

contundente, populações já expostas a vivências anteriores de vulnerabilidade e risco 

social. Muitas famílias têm sido atingidas por dificuldades econômicas e sociais que se 

apresentam no período, em decorrência, entre outros fatores, do isolamento e 

distanciamento social, necessários ao controle da pandemia, implicando em impactos no 

convívio familiar e comunitário, na interação e nas relações sociais. Diante desse cenário, 

a demanda por serviços e benefícios socioassistenciais cresceu, conforme já visto 

anteriormente, bem como será apresentado no tópico seguinte (cobertura da Rede de 

Serviços Socioassistenciais), apontando a importância da atuação do Sistema Único de 

Assistência Social, destacadamente relevante para proteger famílias e indivíduos em 

situação de maior vulnerabilidade social expostos aos riscos de contaminação e de 

agravamentos. 

A importância do SUAS no enfrentamento aos agravos trazidos pela Pandemia, foi o 

motivo pelo qual o Governo Federal reconheceu a Assistência Social como serviço 

essencial por meio do Decreto Nº 10.282, de 20 de março de 2020, que regulamentou a 

Lei Nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Porém esse “reconhecimento” deixou algumas 

perguntas sem respostas como, por exemplo, por que o reconhecimento do status de 

serviço essencial, não tornou os profissionais do SUAS, prioridade para vacinação contra a 

infecção por COVID19?  Diante da preocupação com a saúde dos colaboradores da 

Assistência Social do Município, foi perguntado e os profissionais responderam sobre o 

tema: 
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Gráfico 62: Percentual de profissionais imunizados contra o COVID19 

 
Fonte: Pesquisa Municipal realizada em 2021 para o PMAS-2022/2025. 

 

Apenas 7% (sete por cento) dos profissionais ainda não estão totalmente 

imunizados. Já quanto os profissionais que contraíram COVID19 no período os dados 

apontam que 74% (setenta e quatro por cento) dos profissionais contraíram, veja: 

 

Gráfico 63: Percentual de profissionais que contraíram COVID19 

 
Fonte: Pesquisa Municipal realizada em 2021 para o PMAS-2022/2025. 

 

Os dados apontam que muitos dos profissionais contraíram COVID19 em algum 

momento da pandemia, mesmo diversos cuidados tendo sido adotados, como a suspensão 

de atividades coletivas presenciais, escalas de trabalho, distribuição de equipamentos de 
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proteção individual, lançamento de orientações técnicas, entre outras. Isso tudo mostra 

que o cuidado com os servidores municipais precisa ser ampliando, buscando-se novas 

alternativas e aplicando-se novas metodologias. 

5.9 A satisfação no trabalho como princípio para mapeamento dos perfis 

profissionais no SUAS 

Com a rotina, é comum que o trabalho acabe sendo visto como algo quase 

mecânico, isso acaba por, além de desumanizar a própria produção, causar desmotivação, 

diminuindo drasticamente os resultados das atividades promovidas, além de afetar 

negativamente a percepção do colaborador sobre si mesmo. Dessa forma, buscar a 

satisfação no trabalho parece ser um ponto importante não apenas na vida profissional, 

mas também para autoestima de qualquer indivíduo. É preciso entender que o bem-esta 

do servidor não está intimamente ligado, apenas a questão salarial, mais a diversos outros 

fatores que o cercam diariamente, como a própria ergonomia no ambiente profissional, 

vista anteriormente. Os profissionais que participaram da pesquisa responderam a 

seguinte pergunta: “Você se sente satisfeito no exercício de suas funções?”, o resultado 

pode ser visto na esquematização do gráfico a seguir:  

 

Gráfico 64: profissionais do SUAS satisfeitos no exercício de suas funções 

 
Fonte: Pesquisa Municipal realizada em 2021 para o PMAS-2022/2025. 
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Além do questionamento anterior, os profissionais do SUAS também foram 

indagados quanto ao nível de satisfação, conforme elenca o gráfico a seguir:  

 

Gráfico 65: Nível de satisfação dos profissionais do SUAS 

 
Fonte: Pesquisa Municipal realizada em 2021 para o PMAS-2022/2025. 

 

O gráfico 67, mostra que 12% (doze por cento) dos profissionais do SUAS não 

encontram-se satisfeitos na prática de suas funções e 88% (oitenta e oito por cento), 

declarou está totalmente satisfeito. Algo muito positivo é que a grande maioria deu nota 

dez para seu nível de satisfação (entre aqueles que declararam está satisfeitos), em uma 

escala que vai de 0 (zero) a 10 (dez). 

5.10 Análise geral do Diagnóstico Socioterritorial  

O Diagnóstico Socioterritorial, como ferramenta no âmbito da Assistência Social, 

tem a função de realizar o levantamento e análise da situação dos territórios no Município. 

Com ele é possível saber quais as verdadeiras demandas por direitos, serviços e 

benefícios sociais, além das potencialidades existentes, questões que vão embasar e 

qualificar o planejamento desta política. 
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Devido às peculiaridades e diferentes realidades encontradas nas várias regiões de 

um mesmo município, a utilização do Diagnóstico Socioterritorial é a mais apropriada pelo 

seu recorte territorializado. As relações sociais são mais visíveis e mais fáceis de serem 

analisadas nos territórios, pela questão da proximidade entre as pessoas, que podem ter 

identidade cultural e demandas semelhantes. 

Na elaboração do Diagnóstico Socioterritorial a atenção com as informações 

levantadas é de suma importância. Estas precisam evidenciar temas prioritários para a 

área em questão como, por exemplo, incidência do trabalho infantil, pessoas idosas em 

situação de isolamento, alto índice de pessoas sem renda, entre outras formas de violação 

de direitos. Por esse motivo, as questões selecionadas para a aplicação compreenderam 

as principais necessidades apresentadas a partir dos acompanhamentos familiares 

promovidos, além disso, mediante estudo realizado pela Vigilância Socioassistencial e 

Coordenadoria Geral das Proteções Sociais Básica e Especial de Média e Alta 

Complexidade, verificou-se que o presente diagnóstico necessitava avaliar não apenas as 

vulnerabilidades sociais e as violações de direitos, mas ainda compreender a dinâmica de 

funcionamento dos equipamentos da Rede SUAS, a partir da avaliação do próprio 

profissional do SUAS, com ênfase na ergonomia no trabalho.  

Os dados pontuados apresentam uma política pública em constante movimentação, 

que galgou novos avanços nos últimos quatro anos, ampliando o seu alcance. Porém, não 

pode deixar de se notar que a extensão de suas ofertas trouxeram desafios a serem 

enfrentados, entre eles devem ser destacado em especial, a baixa eficiência do 

acompanhamento familiar, quando comparados três aspectos principais: o número de 

famílias acompanhadas, o número famílias desligadas e os motivos dos desligamentos. 

Veja, as informações sistematizadas pelo Diagnóstico Socioterritorial discorrem que entre 

os anos de 2018 a 2021 o número de famílias atendidas aumentou de forma exponencial, 

mostrando que o número de famílias desligadas não seguiu o mesmo ritmo, bem como os 

motivos dos desligamentos registrados, apenas 32% (trinta e dois por cento) constam 

como superação das situações vivenciadas. Para avaliar o que se dispõe, deve-se ainda 

partir da análise da estrutura disponível para os serviços, já que estes possuem influência 

direta na qualidade dos serviços ofertados, curiosamente, nota-se que dos itens que mais 

possuem relação direta com o trabalho técnico, estes receberam as melhores avaliações, 

como é o caso por exemplo da quantidade de membros das equipes e material de 
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informática, sendo exceção a disponibilidade de transporte disponíveis para o 

funcionamento da Assistência Social, que obteve a pior avaliação entre todos os outros.  

A soma desses fatores, pode explicar os 12% (doze por cento) de trabalhadores do 

SUAS que se consideram não satisfeitos no exercício de suas funções. Tal situação deve 

acender um alerta tanto para a Gestão Municipal, quanto para o controle social, que deve 

acompanhar e garantir um SUAS de qualidade, para o usuário e para o trabalhador, o que 

pode ser de fato alcançado a partir do estudo e delineamento de estratégias que possuam 

como base o presente Diagnóstico Municipal.   

 

6 COBERTURA DA REDE PRESTADORA DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 

A rede socioassistencial, segundo a Norma Operacional Básica do SUAS/NOB – 

NOB/SUAS/2005, é um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, 

que oferta e opera os benefícios, serviços, programas e projetos, o que supõe articulação 

entre todos as unidades de provisão de proteção social, sob a hierarquia de básica e 

especial, e ainda por níveis de complexidade. 

Em Nova Esperança do Piriá a ação integrada da rede e um dos principais 

diferenciais do trabalho, tendo destaque as comissões de serviços, que se reúnem para 

debates metodológicos, de fluxos e procedimentos e padrões de qualidade, os diversos 

serviços governamentais e não governamentais, segundo modalidade de atuação e a 

integração exigida no processo de atendimento. De acordo com o porte do município e os 

critérios estabelecidos na NOB/SUAS 2005, Nova Esperança do Piriá possui uma rede 

socioassistencial composta de acordo com o previsto pela Política Nacional de Assistência 

Social-PNAS/2004-Proteção Social Básica e Proteção Social Especial de Média 

Complexidade, que deve garantir direitos através de acolhida e de convívio ou vivência 

familiar e comunitária em cada um de suas ações, sejam elas serviços, benefícios, 

programa e projetos. As ações desenvolvidas buscam articular a transferência de renda 

com os serviços socioassistencias. 

Para tanto, buscando efetividade de suas atividades a Secretaria Municipal de 

Assistência Social, constitui de modo informal a Vigilância Socioassistencial e a 

Coordenadoria Geral das Proteções Básica e Especial de Média e Alta Complexidade, 
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sendo que esta primeira tem funcionamento efetivo desde 2015 e a Coordenadoria Geral 

das Proteções Básica e Especial de Média e Alta Complexidade, passou a funcionar 

somente em 2017, sendo que, ambas vêm sendo executadas por meio de nomeação de 

profissionais para as referidas funções.   

No âmbito da Proteção Social Básica, as ações destinam-se à população que vivem 

em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privações, acesso precário 

ou nulo aos serviços e fragilizações de vínculos afetivos relacionais e de pertencimento. 

Seu objetivo é a prevenção de situação de risco por meio de desenvolvimento de 

potencialidades de aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. As 

ações desses níveis de proteção devem ser executadas por intermédio de diferentes 

unidades, de forma direta nos Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), unidade 

públicas municipais, de base territorial, bem como de forma indireta nas entidades e 

organizações não governamentais na área de abrangência dos CRAS. 

A Tipificação Nacional de Serviços Socioassistencias, aprovada pela resolução 

CNAS N° 109/2009, define três tipos de serviços para o âmbito da Proteção Social Básica: 

Serviço de Proteção Integral a Família- PAIF, Serviço de Conivência e Fortalecimento de 

Vínculos – SCFV (para criança, adolescentes e idosos); e o Serviço de Proteção Social 

Básica no Domicilio para pessoas com deficiências e idosas. Nova Esperança do Piriá 

Possui sua Rede de Proteção Social Básica governamental que realiza atendimentos e 

acompanhamentos conforme a tabela abaixo. 

6.1 Serviços Socioassistenciais de Proteção Social Básica – 2018 

Tipo de serviço Número de 

unidades 

Número de usuários 

atendidos 

(média mensal) 

PAIF – Serviço de Proteção e Atenção 

Integral à Família 

01 CRAS 423 usuários 

acompanhados 

Serviço de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos para crianças e adolescentes 

01 CRAS 360 usuários 

acompanhados 
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Serviço de Proteção Social Básica no 

Domicílio para Pessoas com Deficiência 

e Idosas 

01 serviço 07 usuários 

acompanhados 

Programa Criança Feliz/Primeira Infância 

no SUAS 

01 Equipe 150 usuários 

acompanhados 

6.2 Serviços Socioassistenciais de Proteção Social Básica – 2019 

Tipo de serviço Número de 

unidades 

Número de usuários 

atendidos 

(média mensal) 

PAIF – Serviço de Proteção e Atenção 

Integral à Família 

01 CRAS 731 usuários 

acompanhados 

Serviço de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos para crianças e adolescentes 

01 erviço 360 usuários 

acompanhados 

Serviço de Proteção Social Básica no 

Domicílio para Pessoas com Deficiência 

e Idosas 

01 serviço 11 usuários 

acompanhados 

Programa Criança Feliz/Primeira Infância 

no SUAS 

01 Equipe 150 usuários 

acompanhados 

 

6.3 Serviços Socioassistenciais de Proteção Social Básica – 2020 

Tipo de serviço Número de 

unidades 

Número de usuários 

atendidos 

PAIF – Serviço de Proteção e Atenção 

Integral à Família 

01 CRAS 927 usuários 

acompanhados 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de 01 Serviço 360 usuários 
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Vínculos para crianças e adolescentes acompanhados 

Serviço de Proteção Social Básica no 

Domicílio para Pessoas com Deficiência e 

Idosas 

01 serviço 00 usuário 

acompanhado 

Programa Criança Feliz/Primeira Infância 

no SUAS 

01 Equipe 150 usuários 

acompanhados 

6.4 Serviços Socioassistenciais de Proteção Social Básica – 2021 de janeiro a agosto 

Tipo de serviço Número de 

unidades 

Número de usuários 

atendidos 

PAIF – Serviço de Proteção e Atenção 

Integral à Família 

01 CRAS 1.126 usuários 

acompanhados 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos para crianças e adolescentes 

01 Serviço 360 usuários 

acompanhados 

Serviço de Proteção Social Básica no 

Domicílio para Pessoas com Deficiência e 

Idosas 

01 serviço 23 usuários 

acompanhados 

Programa Criança Feliz/Primeira Infância 

no SUAS 

01 Equipe 150 usuários 

acompanhados 

 

Além dos serviços descritos, também deve-se observar que o Programa BPC na 

Escola é desenvolvido no Município de Nova Esperança do Piriá, com mapeamento e 

acompanhamento das crianças e adolescentes beneficiárias que se encontrem fora da 

rede escolar, identificando barreiras estruturais e atitudinais. A meta desse programa é 

alcançar 100% de beneficiários do BPC.  

Ainda objetivando a estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica 

em Nova Esperança do Piriá, são realizadas as Oficinas de Geração de Renda e 

Promoção da Inclusão Produtiva, que congrega duas modalidades, sendo a Modalidade I, 

relativa à Qualificação Socioprofissional– formação e capacitação, que conta com a 

participação de facilitadores nas áreas de artesanato e Modalidade II, que trata de 
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orientação realizada por equipe de nível superior com vistas a tornar os usuários 

empoderados, facilitando o processo de entrada no mercado de trabalho.  

A cada ano o CRAS vem se firmando como importante mecanismo de alcance e 

inclusão das famílias nas garantias afiançadas do SUAS, permitindo aos usuários uma 

chance real de ressignificação das situações vivenciadas, todo esse reconhecimento, 

permitiu que o CRAS ampliasse imensamente seu alcance, conforme pode ser visto no 

gráfico a seguir: 

 

Gráfico 66: Número de famílias atendidas pelo Centro de Referência de 

Assistência Social (CRAS) 

 
Fonte: RMA CRAS, levantamento realizado em 2020 para o PMAS-2022/2025. 

 

O gráfico deixa claro o aumento das demandas atendidas pelo Centro de 

Referência, onde a curvatura entre os anos de 2018 a 2021 mantem uma constante e a 

partir dessa fonte, uma serie de questionamentos podem ser realizados, entre eles, um se 

faz primordial para compreensão da situação social local, frente os enfretamentos da 

comunidade quanto as situações de vulnerabilidades. Quais os motivos que leva uma 

família a se configurar como vulnerável? Nesse sentido é importante se identificar o perfil 

destas famílias, o qual pode trazer respostas e direcionamentos fundamentais para os 

trabalhos sociais as serem realizados nos próximos 04 (quatro) anos, mais primeiro, deve 

ser observado o que dispõe a Política Nacional de Assistência Social (PNAS- 2004), 
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quanto ao conceito de vulnerabilidade social, a referida política não constrói um conceito 

fechado, mas acolhe uma série de fatores que podem representar de forma ampla, as 

causas as quais levam uma família a se encontrar socialmente vulnerável: 

[...] cidadãos e grupos que se encontram em situações de vulnerabilidade e 

riscos, tais como: famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos de 

afetividade, pertencimento e sociabilidade; ciclos de vida; identidades estigmatizadas em 

termos étnico, cultural e sexual; desvantagem pessoal resultante de deficiências; exclusão 

pela pobreza e, ou, no acesso às demais políticas públicas; uso de substâncias 

psicoativas; diferentes formas de violência advinda do núcleo familiar, grupos e indivíduos; 

inserção precária ou não inserção no mercado de trabalho formal e informal; estratégias e 

alternativas diferenciadas de sobrevivência que podem representar risco pessoal e social. 

Tal fato se torna ainda mais interessante quando se passa a compreender que o 

CRAS é um órgão vivo, que se movimento constantemente para atender suas demandas, 

isso de forma literal, já que mesmo o número de atendimentos superando o número de 

visitas, ambos foram crescendo com o passar dos anos:  

 

67- Quantidades visitas e atendimentos realizados pelo CRAS nos últimos 

quatro anos 

 
Fonte: Pesquisa Municipal realizada em 2021 para o PMAS-2022/2025. 
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Para alcançar toda essa demanda, o CRAS se organiza por meio de atividades 

contínuas, planejadas anualmente de modo a alcançar todo o Município, porém o Centro 

leva em consideração a sua área de abrangência, compreendendo as 3.500 (três mil e 

quinhentas) famílias referenciadas ao órgão, as quais residem nos bairros Assentamento 

do INCRA e Cidade Nova, conforme previsto pelo diagnóstico promovido para implantação 

do Centro de Referência em primeiro de agosto de 2008, o mapa a seguir demonstra essa 

lógica geográfica:   

 

Mapa 05: Área de abrangência do Centro de Referência de Assistência Social 

(CRAS) 

 
Fonte: Pesquisa Municipal realizada em 2021 para o PMAS-2022/2025. 

 

A organização e os esforços do CRAS, permite que mais famílias possam ser 

incluídas em serviços, programas e benefícios do SUAS, em especial aqueles que 
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contribuem com o processo continuo e desafiador de emancipação financeira, vejamos o 

gráfico seguinte:  

 

Gráfico 68:Famílias acompanhadas pelo CRAS, beneficiadas pelo Programa 

Auxilio Brasil  

 
Fonte: RMA CRAS, levantamento realizado em 2020 para o PMAS-2022/2025. 

 

O gráfico acima aponta que o número de famílias beneficiadas pelo extinto 

Programa Bolsa Família (PBF), hoje Programa Auxilio Brasil (PAB) que são 

acompanhadas, vem reduzindo, comparando-se o ano de 2018 e 2021, o fato preocupa, já 

que o gráfico 13, corrobora que essa informação quando discorre que das famílias 

atendidas pelo CRAS, 83% (oitenta e três por cento), possuem renda entre R$178,00 

(sento e setenta e oito reais) e meio salário mínimo, entretanto, o Relatório de Informações 

do Cadastro Único do Município informa que há 5.146 (cinco mil cento e quarenta e seis) 

famílias que possuem renda de R$89,00 (oitenta e nove reais), o que quer dizer que 

grande parte das famílias que hoje são beneficiadas por programas de transferência de 

renda, não estão sendo devidamente acompanhadas com vista a garantir suas respectivas 

emancipações financeiras.  

A seguir, poderá ser observado um dado ao inverso do anterior e que se mostra 

muito positivo quanto aos trabalhos desenvolvidos, este se refere às famílias com 

indivíduos beneficiados pelo Benefício de Prestação Continuada, vejamos o gráfico a 

seguir:  
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Gráfico 69- Famílias com um ou mais de seus membros beneficiados pelo BPC 

 
Fonte: ..................................... 

 

Mesmo o fato do usuário, ser beneficiado pelo Benefício de Prestação Continuada 

(BPC), ser fator relevando para sua retirada da situação de vulnerabilidade social, esta não 

é determinante, visto que tanto a pessoa idosa quanto a pessoa com deficiência muitas 

das vezes apresentam necessidades específicas às quais requerem acompanhamento 

planejado e direcionado. O gráfico aponta que no ano de 2018 a 2020, o número de 

beneficiários do BPC acompanhados pela equipe do CRAS, diminuiu drasticamente e que 

2021, apresentou excelentes resultados, porém é relevante o fato de que mesmo quando o 

número de acompanhamento dessa demanda não ultrapassou o quantitativo de 50 

(cinquenta) usuários, Nova Esperança do Piriá apresentou em 524 (quinhentos e vinte e 

quatro) usuários beneficiados pelo BPC.  

Já as ações de Proteção Social Especial destinam-se a usuários que tenham seus 

direitos violados, sendo os serviços desenvolvidos em dois níveis – a Proteção Social 

Especial de Média e de Alta Complexidade. As ações neste âmbito de proteção, no grau 

de média complexidade, segundo a PNAS/2004; devem ser executadas de forma direta 

nos Centros de Referência Especializados de Assistência Social – CREAS. A Tipificação 

Nacional de Serviços Socioassistenciais define seis tipos de serviços para o âmbito da 

Proteção Social Especial de Média Complexidade; o Serviço Especializado em Abordagem 

Social; Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua; Serviço de Proteção 
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Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida 

– LA e de Prestação de Serviços à Comunidade – PSC e, Serviço de Proteção Social 

Especial para Pessoas com Deficiência, Idosos (as) e suas Famílias.   

No Município, o CREAS é o equipamento público responsável pela execução de 

serviços de média complexidade, oferecendo serviços de atenção especializada de apoio, 

orientação e acompanhamento a indivíduos e famílias com um ou mais de seus membros 

em situação de ameaça ou violação de direitos. Segue abaixo o quadro quantitativo dos 

registros de atendimento do CREAS ao longo de 2018, 2019, 2020 e 2021: 

6.5 Serviços Socioassistenciais de Proteção Social Especial de Média Complexidade 

– 2018  

Tipo de serviço Número de 

unidades 

Número de usuários 

atendidos 

 

PAEFI – Serviço de Proteção e Atenção 

Integral à Família 

01 serviço 64 usuários 

Acompanhados 

Serviço de Proteção Social a 

Adolescentes em Cumprimento de Medida 

Socioeducativa de Liberdade Assistida – 

LA e de Prestação de Serviços à 

Comunidade (PSC – MSE LA/PSC) 

01 serviço 

 

09  usuários 

acompanhados 

Serviço Especializado para Pessoas em 

Situação de Rua 

01 serviço 00 usuário 

acompanhado 

Serviço Especializado em Abordagem 

Social  

01 serviço 39 usuários 

abordados 

Serviço de Proteção Social Especial para 

Pessoas com Deficiência, Idosos (as) e 

suas Famílias  

01serviço 04 usuário 

acompanhado 
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6.6 Serviços Socioassistenciais de Proteção Social Especial de Média Complexidade 

– 2019 

Tipo de serviço Número de 

unidades 

Número de usuários 

atendidos 

(média mensal) 

PAEFI – Serviço de Proteção e 

Atendimento a Famílias e Indivíduo 

01 serviço 60 usuários 

Acompanhados 

Serviço de Proteção Social a 

Adolescentes em Cumprimento de Medida 

Socioeducativa de Liberdade Assistida – 

LA e de Prestação de Serviços à 

Comunidade (PSC – MSE LA/PSC) 

01 serviço 

 

04 usuários 

acompanhados 

Serviço Especializado para Pessoas em 

Situação de Rua 

01 serviço 00 usuários 

acompanhados 

Serviço Especializado em Abordagem 

Social  

01 serviço 242 usuários abordados 

Serviço de Proteção Social Especial para 

Pessoas com Deficiência, Idosos (as) e 

suas Famílias  

01serviço 02 usuários 

acompanhados 

6.7 Serviços Socioassistenciais de Proteção Social Especial de Média Complexidade 

– 2020 

Tipo de serviço Número de 

unidades 

Número de usuários 

atendidos 

(média mensal) 

PAEFI – Serviço de Proteção e 

Atendimento a Famílias e Indivíduo 

01 serviço 83 usuários 

acompanhados 

Serviço de Proteção Social a 01 serviço 02 usuários 
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Adolescentes em Cumprimento de Medida 

Socioeducativa de Liberdade Assistida – 

LA e de Prestação de Serviços à 

Comunidade (PSC – MSE LA/PSC) 

 acompanhados 

Serviço Especializado para Pessoas em 

Situação de Rua 

01 serviço 00 usuário 

acompanhado 

Serviço Especializado em Abordagem 

Social  

01 serviço 16 usuários 

abordados 

Serviço de Proteção Social Especial para 

Pessoas com Deficiência, Idosos (as) e 

suas Famílias  

01serviço Usuário 01 

acompanhado 

6.8 Serviços Socioassistenciais de Proteção Social Especial de Média Complexidade 

– 2021 (de janeiro a outubro) 

Tipo de serviço Número de 

unidades 

Número de usuários 

atendidos 

PAEFI – Serviço de Proteção e Atendimento a 

Famílias e Indivíduo 

01 serviço 113 usuários 

acompanhados 

Serviço de Proteção Social a Adolescentes em 

Cumprimento de Medida Socioeducativa de 

Liberdade Assistida – LA e de Prestação de 

Serviços à Comunidade (PSC – MSE LA/PSC) 

01 serviço 

 

04 usuários acompanhados 

Serviço Especializado para Pessoas em Situação 

de Rua 

01 serviço 00 usuários acompanhados 

Serviço Especializado em Abordagem Social  01 serviço 224 usuários 

acompanhados 

 

Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas 

com Deficiência, Idosos (as) e suas Famílias  

01serviço 00 usuário acompanhado 

 

O Município de Nova Esperança do Piriá aderiu em 2014, as Ações Estratégicas do 

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, cujo objetivo é desenvolver ações que 
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busquem a eliminação das piores formas de trabalho infantil e desde então diversas ações 

vem sendo desenvolvidas em âmbito municipal por meio de intensas articulações 

Intersetoriais. Ainda em relação a Ações estratégicas, em 2017 estas migraram para o 

Órgão Gestor, visto que até então as mesmas encontravam-se sob a responsabilidade da 

Coordenação do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), 

possibilitando assim melhor efetivação da articulação e execução das Ações Estratégicas.  

O gráfico a seguir, demonstra o alcance das atividades do CREAS por meio da 

Equipe do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos 

(PAEFI) 

 

Gráfico 70: Número de famílias atendidas pelo PAEFI/CREAS nos últimos 

quatro anos. 

 
Fonte: RMA CREAS, levantamento realizado em 2020 para o PMAS-2022/2025. 

Pode ser avaliado que no decorrer dos anos de atividade, o CREAS ampliou sua 

capacidade de atendimento e acompanhamento. Esses dados apontam o alcance da Rede 

Socioassistencial, mas também revelam o alto índice de violação de direitos, presente em 

Nova Esperança do Piriá, o que logicamente exige atividades planejadas de modo a 

garantir a cobertura de toda a área territorial local, o que em um Município com grandes 

extensões territoriais, só se faz possível por meio da presença do Centro de Referência 

Especializado em bairros e comunidades. No gráfico seguinte, podemos verificar a razão 
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entre o número de atendimentos realizados dentro do CREAS e de visitas domiciliares in 

loco.    

 

Gráfico 71: Quantidades visitas e atendimentos realizados 

 
Fonte: RMA CREAS, levantamento realizado em 2020 para o PMAS-2022/2025. 

 

Como visto, o CREAS apresentou os melhores resultados em 2019, com queda 

drástica nos números de visitas domiciliares no ano de 2020, havendo leve recuperação 

destas no ano seguinte (2021), entre tanto neste mesmo ano, o número de atendimentos 

sofreu redução sendo este o que apresenta os menores resultados quanto os 

atendimentos realizados. É importante esclarecer que a visita domiciliar é fundamental 

como forma de alcançar as famílias e indivíduos que apresentam dificuldade de alcançar 

os serviços, o que pode ser intensificado quando este é vítima de alguma forma de 

violação de direitos. 

Quanto a Proteção Social Especial de Alta Complexidade, a Tipificação Nacional 

dos Serviços Socioassistenciais indica que esta rede é composta pelos seguintes serviços: 

Serviço de Acolhimento Institucional, nas seguintes modalidades: Serviço de Acolhimento 

Institucional, Serviço de Acolhimento em República, Serviço de Acolhimento em Família, 

Acolhedora, Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de 
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Emergências. Para oferta dos serviços de alta complexidade, Nova Esperança do Piriá 

mantem pactuação atualmente com o Município de Capitão Poço, vejamos:  

6.9 Serviços Socioassistenciais de Proteção Social Especial de Alta Complexidade 

Tipo de 

serviço 

Número 

de 

unidades 

Número de 

Acolhimento 

2018 

(Lar acolhedor 

Tia Socorro- 

Mosqueiro) 

Número de 

Acolhimento 

2019 

(Lar Feliz- 

Capitão Poço) 

Número de 

Acolhimento 

2020 

(Lar Feliz- 

Capitão Poço) 

Número de 

Acolhimento 

2021 

(Lar Feliz- 

Capitão Poço) 

Acolhimento 

Institucional 

para Crianças 

e Adolescentes 

01 

unidade 

pactuado 

01 

Acolhimento 

realizado 

 

00 acolhimentos 

realizados 

02 

acolhimentos 

realizados 

03 

acolhimentos 

realizados 

 

Por fim, quando se avalia o alcance da rede Socioassistencial e a oferta das suas 

proteções afiançadas pelo SUAS, deve ser observado se este chegou a povos e 

comunidades que historicamente apresentam questões pontuais que fragilizam seus 

acessos e por tanto, acabam se vendo em situação de vulnerabilidade ou violação de 

direitos com mais frequência, a seguir se pode verificar, os índices que apontam o 

atendimento aos povos tradicionais e específicos, considerando os dados ofertados por 

todos os órgão da Rede SUAS Municipal.  
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Gráfico 72: Grupos tradicionais e específicos atendidos nos últimos 04 

(quatro) anos 

 
Fonte: RMA CRAS, CREAS e Pesquisa Municipal realizada em 2021 para o PMAS-2022/2025. 

 

Os dados apontam que, a grande maioria da população atendia, caracterizam-se 

como agricultores familiares, tento índice altíssimo de migrantes e registro mesmo que 

tímido de povos indígenas. O que mais chama atenção diante dessas informações é a 

ausência dos povos assentados. Isso indica a necessidade de aprimoramento das equipes 

quando da identificação de famílias tradicionais e específicas. 

 

7 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 

Os Benefícios Assistenciais, segundo Pereira (2005), constituem, “na história da 

política social moderna a distribuição pública de provisões materiais ou financeiros a 

grupos específicos que não podem, com recursos próprios, satisfazerem suas 

necessidades básicas”. 

Os benefícios configuram-se num instrumento protetor, de responsabilidade do 

Estado, articulados com os serviços prestados no âmbito da política pública de assistência 
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social. Os Benefícios Assistenciais se dividem em duas modalidades direcionadas a 

grupos específicos: os Benefícios Eventuais e os Benefícios de Prestação Continuada da 

Assistência Social- (BPC). 

A Lei N° 8.742, de 07 de Dezembro de 1993 (Lei Orgânica de Assistência Social-

LOAS) em seu capitulo IV dispões sobre benefícios, serviços programa e projetos de 

Assistência Social. 

 Os Benefícios Eventuais estão previstos no Art.22 da LOAS, como sinônimo de 

contingência social. Constituem-se em parcela de direito de cidadania em modalidade não 

contributiva como medida estratégica na cadeia de provisões assistenciais, a fim de suprir 

fragilidades provocadas por contingências sociais, caracterizadas pela sua eventualidades 

de suas ocorrência possível, mas não previsíveis e pela urgência de seu atendimento no 

enfrentamento de tais situações que, caso não seja sanadas, produzirão sérios prejuízos a 

quem deve padece. 

Os Benefícios Eventuais caracterizam-se por seu caráter suplementar e provisório, 

prestados aos cidadãos e as famílias em virtudes de nascimento, morte, situações de 

vulnerabilidade temporária e de calamidade pública. 

 No Município de Nova Esperança do Piriá, os Benefícios Eventuais estão 

organizados de acordo com o descrito no Art. 11, incisos I, II, III, IV, da Lei Municipal Nº 

278 de 26 de outubro de 2020, nas modalidades: Auxilio Natalidade, Auxilio por Morte, 

Auxilio por Situação de Vulnerabilidade Temporária e, Auxilio por Situação de Emergência 

e/ou Calamidade Pública. 

O Auxilio Natalidade constitui-se em uma prestação temporária não contributiva de 

Assistência Social, pecúnia ou em bens de consumo, para reduzir vulnerabilidade 

provocada por nascimento de membro de família, conforme o descrito no Artigo 14 da Lei 

supracitada. Ainda de acordo com essa mesma Lei em seu Art. 25, o Benefício Eventual 

por Morte, constitui-se em uma prestação temporária, não contributiva da Assistência 

Social, para reduzir vulnerabilidade provocada por morte de membro da família, podemos 

ser em parcela pecuniária única, em bens ou prestação de serviços. Quanto o Auxílio por 

Situações de Vulnerabilidade Temporário, Lei Municipal Nº 278 de 26 de outubro de 2020, 

define no Art. 36, que este se constitui como uma provisão suplementar provisória da 

Assistência Social, prestada em pecúnia e/ou bens de consumo, para suprir a família em 

situação de vulnerabilidade temporária, que envolvem acontecimentos do cotidiano dos 
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cidadãos e podem se apresentar de diferentes formas produzindo diversos padecimentos, 

quanto o Auxilio por Situação de Emergência e/ou  Calamidade Pública, o Art. 45 do 

mesmo diploma legal estabelece que o Auxílio em tela é uma provisão suplementar e 

provisória da Assistência Social, prestada para suprir a família e o indivíduo na 

eventualidade dessas condições de modo a assegurar-lhe a sobrevivência e a 

reconstrução de sua autonomia. 

 

Gráfico 73: Famílias em situação de vulnerabilidade social e a cobertura dos 

benefícios  

 
Fonte: RMA- CRAS de 2018 a 2021, levantamento realizado em 2021 para o PMAS- 2022/2025. 

 

O gráfico expressa o crescente número de famílias em situação de vulnerabilidade 

social, em contra partida, também mostra que os benefícios eventuais não conseguiram 

seguir o mesmo ritmo,  que em especial aqueles os quais são mais requisitados como 

forma imediata de sanar a vulnerabilidade advinda da situação socioeconômica da família 

atendida, alcançou número reduzido de usuários; vejamos como exemplo o período de 

abertura e encerramento do ciclo em análise: enquanto 2018 o CRAS acompanhava mais 

de 400 famílias, os Benefícios Eventuais classificados como outros benefícios não chegou 

a 200; em 2021, o período foi encerrado com mais de 1.000 famílias acompanhadas pelo 

PAIF, já o Benefício descrito anteriormente registrou apenas um pouco mais de 200 

entregas.  
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Além dos benefícios municipais, a Secretaria Municipal de Assistência Social faz a 

gestão local do Programa de Transferência de Renda Federal- Auxilio Brasil. Esse 

benefício se caracteriza com transferência direta de renda que beneficia famílias em 

situação de pobreza e de extrema pobreza. O Programa possui três eixos principais: 

Complemento da renda — todos os meses, as famílias atendidas pelo Programa 

recebem um benefício em dinheiro, que é transferido diretamente pelo governo federal,  

Acesso a direitos — as famílias devem cumprir condicionalidades, que têm como objetivo 

reforçar o acesso à educação, à saúde e à assistência social. Articulação com outras 

ações — o PBF tem capacidade de integrar e articular várias políticas sociais a fim de 

estimular o desenvolvimento das famílias, contribuindo para elas superarem a situação de 

vulnerabilidade e de pobreza. 

A gestão do programa é descentralizada e compartilhada entre os entes federados. 

A seleção das famílias para o Bolsa Família é feita com base nas informações registradas 

pelo município no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, 

instrumento de coleta e gestão de dados que tem como objetivo identificar as famílias de 

baixa renda. O Cadastro Único gera um importante banco de dados que permite conhecer, 

de forma detalhada a realidade socioeconômica dessas famílias cadastradas. 

Como benefício da política de Assistência Social, o BPC integra a Proteção Social 

Básica no âmbito do Sistema Único de Assistência Social-SUAS. É um benefício individual, 

não vitalício e intransferível, que assegura a transferência mensal de 01 (um) salário 

mínimo ao idoso, com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais, e á pessoa com deficiência, de 

qualquer idade, com impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual 

ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua 

participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 

pessoas. Em ambos os casos, devem comprovar não possuir meios de garantir o próprio 

sustento, nem tê-lo provido por sua família. 

A gestão do BPC é realizada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 

à Fome (MDS), por intermédio da Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS), que é 

responsável pela implementação, coordenação, regulação, financiamento, monitoramento 

e avaliação do Benefício. Já a operacionalização é realizada pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS). Os recursos para o custeio do BPC provêm da Seguridade Social, 

sendo administrado pelo MDS e repassado ao INSS, por meio do Fundo Nacional de 

Assistência Social (FNAS). 
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As ações da Assistência Social precisam ser direcionadas a partir da compreensão 

de vários fatores que podem contribuir com a colocação de famílias e indivíduos em 

situação de vulnerabilidade ou violação de direitos, estes fatores observados; como feito 

no Diagnóstico Socioterritorial que configura importante instrumento de atuação 

direcionada, devem ser lemes para análise dos resultados alcançados e do público 

atendido, assim, a pesquisa realizada em âmbito municipal no ano de 2021, junto a 

usuários e trabalhadores do SUAS, consegui revelar os efeitos do trabalho em rede, na 

busca incansável de garantir a inclusão dos usuários do SUAS.   

 

Gráfico 74: Inclusão das famílias em programas e benefícios de transferência 

de renda 

 
Fonte: Pesquisa Municipal realizada em 2021 para o PMAS-2022/2025. 

 

Como visto a maioria das famílias beneficiadas por programas de transferência de 

renda, são públicos do Programa Auxilio Brasil (PAB), tendo registros de usuários 

beneficiados pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC), Aposentados Rurais 

(importante esclarecer que este não é um benefício socioassistencial, e sim benefício 

contributivo). O que de fato deve preocupar é o volume de famílias pesquisadas as quais 

as equipes informaram não ter conhecimento se estas se encontram ou não beneficiadas 

por alguma modalidade de transferência de renda direta. Assim, mesmo ficando clara a 

ampliação da efetividade a acesso a Rede Socioassistencial, muitos desafios devem ser 
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enfrentados para que de forma sólida os usuários possam ser alcançados de modo a ter 

seus direitos garantidos de forma ágil, qualificada e suficiente.  

8 DESAFIOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O QUADRIÊNIO 

Diante do volume de benefícios existentes no âmbito local demanda-se uma 

estrutura de gestão compatível para a integração destes com os serviços que compõem a 

Política de Assistência Social no Município. A infraestrutura insuficiente e, muitas vezes, 

inadequada, é entrave significativo à gestão de serviços e benefícios, o que pode 

prejudicar o acesso das famílias aos direitos de proteção social afiançados desta Política. 

Quando avaliado o ultimo Plano Municipal de Assistência Social de Nova Esperança do 

Piriá/PA, observa-se que um dos principais desafios enfrentados pelo Município a 

insuficiência de profissionais, hoje entende-se que este não mais se caracteriza como 

déficit, porém outras problemáticas surgiram no percurso. Além disso, questões levantadas 

no Plano anterior ainda não foram superadas, entre elas destacam-se os recursos 

materiais e financeiros que viabilizem as condições necessárias ao processo de gestão, 

bem como, possibilitem o avanço gradativo do Sistema Único de Assistência Social. 

Esses apontamentos resultam no diagnóstico descentralizado e participativo, 

realizado pela Secretaria de Assistência Social, por meio da Coordenadoria Geral das 

Proteções e Vigilância Socioassistencial, a fim de que se possam alcançar patamares mais 

elevados de atendimento ás demandas das famílias e seus membros e, assim, melhor 

níveis de garantia de direitos. São eles: 

 Alto número de crianças, em especial de 06 a 12 anos, fora da rede de 

serviços socioassistenciais, com aumento das vulnerabilidades e violação de 

direitos; 

 Grande dificuldade dos usuários em acessar os serviços. No caso dos CRAS, 

vale ressaltar como fator principal a inexistência de Equipe Volante que possa 

alcançar de forma efetiva as famílias localizadas na área rural; 

 Continuidade do atendimento aos cidadãos com arranjos mais aderentes ao 

contexto, visando à segurança e saúde de usuários e trabalhadores, à 

mitigação de riscos a populações mais expostas à contaminação e 
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agravamentos da COVID-19 e à proteção social face aos impactos 

econômicos e sociais da pandemia.  

 Qualificação dos Trabalhos realizados com os usuários que apresentam perfil 

para o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, 

garantindo a cobertura da Rede Socioassistencial, sobre tudo da Proteção 

Social Básica, como forma de incentivo a emancipação financeira das 

famílias vulneráveis.  

 A Proteção Social Especial de Alta Complexidade, não dispõe de todos os 

mecanismos e estrutura necessária para atendimento e acompanhamento 

qualificado das demandas; 

 A estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Assistência Social não 

atende completamente a realidade da gestão da Política Municipal. Logo, é 

imprescindível realizar adequações e alterações, havendo a necessidade de 

ajuste orçamentária no sentido de incrementar investimentos para a criação 

de unidades administrativas vinculadas, necessárias ao cumprimento de seu 

papel de coordenadora da Política de Assistência Social no Município, como 

a Vigilância Socioassistencial, níveis de proteção social, a Gestão do 

Trabalho e Regulação; 

 Estrutura material e disponibilidade de ferramenta de trabalho não 

corresponde à dinâmica, havendo a necessidade de informatização de 

processos de trabalhos e de condição para manutenção estrutural; 

Todas essas situações identificadas demandam do Poder Público, o enfretamento a 

curto e médio e longo prazo, o que justifica o desenvolvimento deste Plano Municipal, que 

vem se somar ao Plano Plurianual, como ferramentas do aprimoramento da Política 

Municipal de Assistência Social, da sua aproximação permanente aos parâmetros da 

Política Nacional e do Sistema Único de Assistência Social. 

 

9 RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS 

A consolidação das metas estabelecidas nesta Plano impactará na efetiva garantia 

de direitos de cidadania à parcela da população atendida pela Política Municipal de 
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Assistência Social do Município, na medida em que implicará na ampliação e qualificação 

do seu atendimento e consequente inserção/alcance pelas demais políticas públicas, bem 

como melhoria do acesso às riquezas socialmente produzidas. Em última instância, a 

plena execução deste planejamento contribuirá para reduzir desigualdade e iniquidades, 

ampliando os níveis de cidadania, justiça social e bem estar em nossa cidade. 

 

10 PREVISÃO DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

PARA OS ANOS DE 2022 A 2025:  

PREVISÃO DE FINANCIAMENTO 

GESTÃO 

PISO SERVIÇO VALOR 

FINANCEIRO

2022 

VALOR 

FINANCEIRO

2023 

VALOR 

FINANCEIRO

2024 

VALOR 

FINANCEIRO202

5 

IGD-M – Índice 

de Gestão 

Descentralizada 

Municipal do 

Programa Bolsa 

Família 

Fator de 

operação do 

PBF – IGD-M 

 

R$ 140.780,40 

 

R$ 140.780,40 

 

R$ 140.780,40 

 

R$ 140.780,40 

IGD-M – Índice 

de Gestão 

Descentralizada 

Municipal do 

Sistema único 

de Assistência 

Social 

IGD SUAS – 

Índice de 

Gestão 

Descentralizada 

do Sistema 

único de 

Assistência 

Social 

 

R$41.569,80 

 

R$41.569,80 

 

R$41.569,80 

 

R$41.569,80 

SERVIÇOS 

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 

PISO SERVIÇO VALOR 

FINANCEIRO 

2022 

VALOR 

FINANCEIRO 

2023 

VALOR 

FINANCEIRO 

2024 

VALOR 

FINANCEIRO 

2025 

 

 

Serviço de 

Proteção e 

 

R$ 100.800,00 

 

R$ 100.800,00 

 

R$ 100.800,00 

 

R$ 100.800,00 
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Piso Básico Fixo Atendimento 

Integral à 

Família (PAIF) 

Piso Básico 

Variável – SCFV  

Serviço de 

Convivência e 

Fortalecimento 

de Vínculos 

 

 

R$18.000,00 

 

R$18.000,00 

 

R$18.000,00 

 

R$18.000,00 

BPC na Escola 

– Questionário a 

ser aplicado 

Avaliação e 

Operacionalizaç

ão do BPC da 

Assistência 

Social e RMV 

A depender da 

quantidade de 

cadernos 

informados 

pelo Governo 

Federal 

 

A depender da 

quantidade de 

cadernos 

informados 

pelo Governo 

Federal 

A depender da 

quantidade de 

cadernos 

informados pelo 

Governo 

Federal 

A depender da 

quantidade de 

cadernos 

informados pelo 

Governo 

Federal 

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 

PISO SERVIÇO VALOR 

FINANCEIRO 

2022 

VALOR 

FINANCEIRO 

2023 

VALOR 

FINANCEIRO 

2024 

VALOR 

FINANCEIRO 

2025 

Piso Fixo de 

Média 

Complexidade 

Serviço de 

Proteção e 

Atendimento 

Especializado a 

Famílias e 

Indivíduos 

(PAEFI) 

 

R$78.000,00 

 

R$78.000,00 

 

R$78.000,00 

 

R$78.000,00 

Piso Fixo de 

Média 

Complexidade 

Serviço de 

Proteção Social 

a adolescentes 

em 

Cumprimento de 

Medidas 

Socioeducatias 

em Meio Aberto 

de LA e PSC. 

 

 

R$26.400,00 

 

 

R$26.400,00 

 

 

R$26.400,00 

 

 

R$26.400,00 

Ações 

Estratégicas 

do PETI 

Programa de 

Erradicação do 

Trabalho Infantil  

 

R$50.400,00 

 

R$50.400,00 

 

R$50.400,00 

 

R$50.400,00 
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11 INDICADORES DE MONITORAMENTO DE AVALIAÇÃO 

O monitoramento consiste no acompanhamento contínuo, cotidiano, por parte de 

gestores e coordenadores, do desenvolvimento dos serviços, programas e benefícios em 

relação ao comprimento de seus objetivos e metas. É uma função inerente a gestão, 

devendo ser capaz de prover informação que permitam a adoção de medidas corretivas 

para melhorar a qualidade, eficiência e eficácia dos serviços, programas e benefícios. É 

realizado por meio da captura de informações e produção regular de indicadores. Pode 

estar baseado na captura de informações in loco, em dados coletas por sistemas de 

informações gerencias ou ainda, em sistemas que coletam informações para os objetivos 

do monitoramento (NOB SUAS/2012).  

As metas indicadas ano a ano nas planilhas deste plano correspondem aos 

indicadores que se busca monitorar em cada período. Portanto, os indicadores de 

avaliação estão expressos juntamente com a apresentação das diretrizes, ações e 

estratégias. A avaliação se constitui em processo de análise do alcance das metas 

propostas no Plano Municipal de Assistência Social frente aos objetivos definidos. Esta 

será realizada a partir dos indicadores estabelecidos na planilha, verificando quais foram 

os avanços e resultados alcançados, as dificuldades e desafios encontrados, bem como 

propostas de solução.  

Esse processo deve se dá periodicamente, com base nos dados obtidos no 

monitoramento sistemático que gerará relatórios e orientações técnicas das metas 

acompanhadas, constituindo-se em elemento fundamental para instrumentalizar as 

decisões do gestor quanto as intervenções e medidas necessárias.   

 

12 PLANO DE AÇÃO 2022– 2025 

GESTÃO 

Serviços/Ações 2022 2023 2024 2025 

Incentivar a implantação de cooperativas e 

associações, priorizando às mulheres em situação 

X X X X 
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de vulnerabilidade social e violações de direitos, 

garantindo que aquisição dos produtos seja 

negociada diretamente com a administração pública. 

Garantir no mínimo 10% do orçamento municipal 

para custeio da Assistência Social. 

 X X X 

Reavaliar as legislações norteadoras da Política de 

Assistência em âmbito municipal, promovendo-se 

ampla discussão, de modo a garantir que os 

recursos do Fundo Municipal de Assistência sejam 

aplicados exclusivamente na referida política; 

trazendo para a discussão outras, como a de 

garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes. 

X X   

Estabelecer mecanismos de integração entre as 

Proteções Sociais, estabelecendo fluxos e 

encaminhamentos. 

X X   

Formação continuada para os trabalhadores do 

SUAS com o tema: 

Atendimento à Pessoa com Deficiência. 

 X   

Formação continuada para os trabalhadores do 

SUAS com o tema: 

Atendimento à pessoa vítima de violência sexual. 

X X X  

Formação continuada para os trabalhadores do 

SUAS com o tema: 

Atendimento à pessoa vítima de violência por 

orientação sexual, identidade de gênero, raça ou cor. 

 X X X 

Formação continuada para os trabalhadores do 

SUAS com o tema: 

Diversidade étnico-racial (questão racial, 

comunidades indígenas, povos e comunidades 

tradicionais etc.). 

X X X  

Formação continuada para os trabalhadores do 

SUAS com o tema: 

Atendimento as pessoas vítimas de violação por uso 

 X X  
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de substancias psicoativas. 

Formação continuada para os trabalhadores do 

SUAS com o tema: 

Enfrentamento ao Trabalho Infantil, grave fenômeno 

social.  

 X X X 

Formação continuada para os trabalhadores do 

SUAS com o tema: 

Os desafios da velhice da população. 

 X X  

Formação continuada para os trabalhadores do 

SUAS com o tema: 

Ressocialização de adolescentes egressos das 

medidas socioeducativas em meio abeto. 

X X   

Formação continuada para os trabalhadores do 

SUAS com o tema: 

A inserção de jovens no mercado de trabalho. 

 X  X 

Formação continuada para os trabalhadores do 

SUAS com o tema: 

Famílias em situação de extrema pobreza e o 

acesso a serviços, programas e benefícios sociais. 

X X   

Formação continuada para os trabalhadores do 

SUAS com o tema: 

A primeira infância no Sistema Único de Assistência 

Social. 

X    

Formação continuada para os trabalhadores do 

SUAS com o tema: 

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos e as Demandas Prioritárias. 

X X X  

Formação continuada para os trabalhadores do 

SUAS com o tema: 

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos e as Demandas Prioritárias. 

X X X  

Formação continuada para os trabalhadores do 

SUAS com os temas: 

X X X X 
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Atendimento aos migrantes e o trabalho Intersetorial. 

Ampliação dos recursos humanos para composição 

das equipes de trabalho de Gestão 

X X X X 

Mapear e Reestruturar a Rede Socioassistencial. X X X  

Readequação do Serviço de Plantão Social para 

atendimento dos benefícios eventuais. 

X X X  

Desprecarizar os vínculos trabalhistas das equipes 

que atuam nos serviços Socioassistenciais e na 

gestão do SUAS, atingindo o percentual mínimo de 

85% (oitenta e cinco por cento) de trabalhadores da 

Secretaria Municipal de Assistência Social de nível 

superior, médio e fundamental com vínculo efetivo. 

X 

 

 

 

X X 

 

 

 

 

 

 

Estruturar a Secretaria Municipal de Assistência 

Social, instituindo formalmente as áreas essenciais 

como subdivisão administrativa. 

X    

Adequar a Legislação Municipal às normativas do 

SUAS. 

X X X X 

Criação e implantação do Plano Municipal de 

Cargos, Carreiras e Salários dos Profissionais do 

Sistema Único de Assistência Social - SUAS. 

X X X  

Constituir a Equipe de Gestão do SUAS, com 

profissionais em quantidade suficiente, considerando 

a Resolução Nº 17 de 2011, do Conselho Nacional 

de Assistência Social.   

X X X X 

Elaboração e desenvolvimento de Plano de 

Capacitação, com ações propostas de acordo com a 

PNAS/SUAS. 

X X X X 

CONTROLE SOCIAL 

Serviços/Ações 2022 2023 2024 2025 

Garantir formação continuada para os conselheiros 

municipais de Assistência Social. 

X X X X 

Garantir a participação dos usuários e dos 

trabalhadores no Conselho Municipal de Assistência 

 X X X 
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Social. 

Garantir o monitoramento a ser realizado pelo 

Conselho Municipal de Assistência Social nas 

iniciativas de gestão, serviços, programas e projetos, 

dando apoio aos conselheiros para que exerçam o 

controle social de forma democrática e participativa. 

X X X X 

Desenvolver ações que contribuam para efetivação 

do controle social. 

X X X X 

VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL 

Serviços/Ações 2022 2023 2024 2025 

Elaboração de um banco de dados para o suporte 

nos serviços. 

X X X  

Elaboração de estudos voltados à definição e 

descrição de fluxo e processos de gestão relativos 

ao registro e armazenamento de informações, dentre 

outros. 

X X X  

Disseminação de informações sobre a Rede 

Socioassistencial   entre as demais políticas 

públicas. 

X X X X 

Publicação de materiais de apoio aos trabalhadores 

do SUAS. 

X X X X 

Levantar indicadores mapeando as diversas 

expressões da vulnerabilidade social, riscos e 

potencialidades das famílias e territórios. 

X X X X 

Criar um banco de dados municipal com sistema 

integrado. 

 X   

Criar mecanismos de monitoramento e avaliação da 

gestão, dos serviços, programas e projetos. 

X X   

Definir e produzir estudos sobre territórios de 

abrangência. 

 X  X 

Criar mecanismos para aprimorar o Índice de Gestão 

Descentralizada (IGD/PBF e IGD/SUAS). 

X X   

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 
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Serviços/Ações 2022 2023 2024 2025 

Garantir cursos de geração de renda nas áreas 

urbanas e rurais, de acordo com as demandas 

identificadas e apresentadas pelos usuários, 

objetivando-se a autonomia das famílias. 

X X X X 

Qualificar as atividades do o serviço de Proteção 

Social Básica no Domicílio para Pessoas com 

Deficiência, Idosas e suas famílias. 

X X   

Executar com eficiência o monitoramento no âmbito 

do Programa Auxilio Brasil a fim de evitar que ocorra 

fraudes e que usuários sem perfis recebam valores 

indevidamente, assim haverá mais chances para que 

novas famílias sejam contemplados com o benefício. 

X X X X 

Garantir de forma efetiva o formato de atendimento 

por plantão social em sistema 24h, inclusive aos fins 

de semana e feriados. 

X X X X 

Realizar acompanhamento aprimorado e planejado 

dos usuários do BPC na Escola, garantido a inclusão 

destes em serviços e programas socioassistencias e 

o trabalho em intersetorial.  

X X X X 

Divulgação dos Serviços da Proteção Social Básica. X X X X 

Reestruturar e ampliar o Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos. 

  X X 

Acompanhar pelo Serviço de Proteção e 

Atendimento Integral à Família (PAIF), as famílias 

registradas no Cadastro Único para Programas 

Sociais do Governo Federal – CadÚnico com a meta 

de 50% (cinquenta por cento). 

X X X  

Acompanhar pelo PAIF as famílias com membros 

integrantes do Benefício de Prestação Continuada 

(BPC) com a meta de atingir taxa de 

acompanhamento do PAIF de 70% (Setenta por 

cento). 

X X X X 
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Cadastrar as famílias com beneficiários do BPC no 

CadÚnico com a meta de atingir o cadastramento no 

percentual de 100% (cem por cento). 

X    

Acompanhar pelo PAIF as famílias beneficiárias do 

Programa Auxilio Brasil (PAB) que apresentem 

outras vulnerabilidade sociais, para além da 

insuficiência de renda, com a meta de atingir a taxa 

de acompanhamento do PAIF de 30% (trinta por 

cento). 

X X X X 

Acompanhar pelo PAIF as famílias beneficiarias em 

fase de suspensão por descumprimento de 

condicionalidades, com registro no respectivo 

sistema de informação, cujos motivos sejam da 

assistência social com a meta de atingir a taxa de 

acompanhamento do PAIF de 80% (oitenta por 

cento). 

X X   

Qualificar Serviço de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos com a meta de atingir percentual de 

inclusão de 100% (Cem por cento) do público 

prioritário no serviço 

X X   

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 

 

Serviços/Ações 2022 2023 2024 2025 

Reestruturação e manutenção do Serviço 

Especializado de atendimento a medida 

Socioeducativas (MSE): Liberdade Assistida (LA) e 

Prestação de Serviço Comunitário (PSC). 

X X   

Qualificar as atividades do o serviço de Proteção 

Social Especial no Domicílio para Pessoas com 

Deficiência, Idosas e suas famílias.  

X X   

Identificar e cadastrar famílias com a presença de 

crianças e adolescentes em situação de trabalho 

infantil com a meta de atingir no mínimo o percentual 

X X X  
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de 100% (cem por cento) de cadastros até o fim de 

2024. 

Atender e cadastrar a população em situação de rua 

com a meta de atingir o percentual de 100% (cem 

por cento) de identificação e cadastramento no 

CadÚnico das pessoas em situação de rua em 

acompanhamento pelo Serviço Especializado para 

População em Situação de Rua. 

X X X  

Acompanhar pelo PAEFI as famílias com crianças e 

adolescentes em serviço de acolhimento com a meta 

de acompanhamento de 100% (cem por cento). 

X    

Garantir a realização continuada das atividades dos 

grupos do PAEFI. 

X    

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 

Serviços/Ações 2022 2023 2024 2025 

Instituir o programa família acolhedora para crianças 

e adolescentes em âmbito municipal. 

X X   

Ampliar o número de vagas nos serviços de alta 

complexidade por meio pactuarão de serviços entre 

municípios conforme diretriza a Lei Orgânica da 

Assistência social (LOAS) e a Norma Operacional 

Básica do SUAS (NOB-SUAS). 

 X X X 

Compor equipe mínima para o Programa Família 

Acolhedora. 

X X X  

Ampliar articulação com a rede com vistas a prover o 

retorno a família de origem ou colocação em família 

substituta de crianças e adolescentes acolhidas, com 

maior brevidade possível. 

X X X X 
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