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apresentação
Num contexto social em que os direitos fundamentais positivados constitucionalmente são cotidianamente cada vez mais negados à
população, diante da oferta de políticas públicas centralizadas, focalizadas e sucateadas, exige-se, com intensidade crescente, a retomada
do debate acerca da gestão social. Tal debate é recente, introduzido
na sociedade brasileira na década de 1990, no contexto da reforma do
Estado.
Segundo Brandt de Carvalho (1999, p. 19), quando falamos em
gestão social, “estamos nos referindo à gestão das ações sociais públicas. A gestão social é, em realidade, a gestão das demandas e necessidades dos cidadãos.” Ela deve ter um compromisso “com a sociedade
e com os cidadãos, de assegurar por meio das políticas e programas
públicos o acesso efetivo aos bens, serviços e riquezas societárias. Por
isso mesmo deve ser estratégica e consequente.” (idem, ibidem).
Historicamente o estado brasileiro, que nasceu com a forma e
o conteúdo do estado português, desenvolveu-se com as marcas do
autoritarismo e do patrimonialismo, que colaboraram para gestar um
estilo de governar marcado pela centralização das decisões no estado
e pela setorização da realidade e da resposta estatal aos problemas da
população.
Nesse estado centralizador vigora uma cultura de gestão na
qual os planos, programas e projetos públicos são pensados e executados a partir de setores, departamentos ou áreas especializadas.
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Essa forma de planejamento e de gestão tem como consequências o
desenvolvimento de ações paralelas (com duplicação de esforços), disputas entre setores e áreas governamentais, dispersão dos recursos
públicos e o mais grave: a oferta de um serviço precário, que não atende aos critérios de eficácia, eficiência e efetividade.
Para superar essa maneira pontual, centralizadora, segmentada e focalizada de planejar e executar as ações públicas, a Constituição
Federal e o conjunto de legislações que passa a ser aprovado a partir
dos anos 90 (entre elas a Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Estatuto da Criança
e do Adolescente (ECA), Lei do SINASE, entre outras) exige um reordenamento institucional dos órgãos governamentais e a instituição de
uma nova cultura, que permita o rompimento com os velhos paradigmas na administração pública.
A gestão em rede pode ser uma ferramenta estratégica para a
superação da gestão centralizadora da política pública, de modo que
“o processo de descentralização e participação social sejam efetivados
de forma a favorecer parcerias com a sociedade civil organizada nas
ações e decisões que dizem respeito ao encaminhamento das políticas
públicas”. (GUARÁ, 1998).
Gonçalves (apud GUARÁ et al, 1998, p. 13) esclarece que atualmente “uma rede pode ser o resultado do processo de agregação de
várias organizações afins em torno de um interesse comum, seja na
prestação de serviços, seja na produção de bens”. Neste caso, dizemos que as unidades operacionais independentes são ‘credenciadas’
e interdependentes com relação aos processos operacionais que compartilham.” (grifos nossos).
Nesta mesma perspectiva, Bourguignon (2001) pontua que
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o termo rede sugere a ideia de articulação, conexão, vínculos, ações
complementares, relações horizontais entre parceiros, interdependência de serviços para garantir a integralidade da atenção aos segmentos
sociais vulnerabilizados ou em situação de risco social e pessoal.
Numa rede os integrantes ligam-se horizontalmente a todos os
demais, seja por vínculos diretos ou por meio daqueles que os cercam.
Segundo Whitaker (1999, p. 1), o “conjunto resultante é como uma
malha de múltiplos fios, que pode se espalhar indefinidamente para
todos os lados, sem que nenhum dos seus nós possa ser considerado
principal ou central, nem representante dos demais.” O mesmo autor
sustenta que as redes prescindem da presença de hierarquias: não há
um chefe, mas sim uma vontade coletiva de alcançar determinado objetivo.
A composição de uma rede deve ser orientada por princípios
como reconhecimento (da existência e importância do outro), colaboração, cooperação, autonomia, vontade, dinamismo, conectividade,
informação e descentralização.
Trabalhar em rede significa reconhecer que todos os indivíduos
e organizações são dotados de recursos, de capacidades, de possibilidades, e que, também, são possuidores de fragilidades, de carências e
de limitações. A atuação coletiva, tendo como norte o objetivo comum
é capaz de fortalecer, sinergicamente, todos os componentes da rede,
qualificando os resultados obtidos.
O desenvolvimento de ações em rede intersetorial requer respeito ao trabalho de cada componente da rede, conquista de legitimidade, respeito ao ritmo e ao tempo histórico de cada instituição e da
rede, instrumentos operacionais que possam facilitar as conexões, tais
como: reuniões, encontros, contatos periódicos, fluxos e protocolos
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pactuados, entre outros (BRASIL, 2011, p. 36-37).
É necessário criar espaços de comunicação, de negociação, de
mediação e de elaboração de estratégias, no sentido de estabelecer
convergência nas ações e nos resultados esperados. Há que se ter “capacidade para rever processos e fluxos de trabalho, compromisso com
o fazer coletivo e postura de cooperação individual e institucional e de
superação de vaidades”. (BRASIL, 2011, p. 37).
Deve ser considerado, no entanto, que a atuação em rede é
uma construção política, intencional e direcionada, que não se dá
mediante processos naturais e preexistentes. Antes, ao contrário, em
nosso país o “natural” é a atuação com as decisões centralizadas no
estado e as ações pensadas e efetivadas a partir de setores, departamentos ou áreas especializadas, sem diálogos intersetoriais, perdendo-se a perspectiva de totalidade.
Considerando-se o exposto até aqui e diante do imenso e
complexo desafio de se construir uma atuação ministerial capaz de
fomentar, incentivar e favorecer uma atuação em rede nas comarcas
paranaenses, há que se ter em mente que na construção de ações em
rede não há lugar para relações hierárquicas e imposições a partir de
posições de poder. Nesse sentido, não se pode confundir o fomento
à atuação em rede com a assunção de protagonismo nesse processo,
postura que poderia intimidar os demais participantes da rede, prejudicando o diálogo e inviabilizando o processo de construção da rede.
Por outro lado, se o que se pretende é uma mudança de cultura na
gestão social pública, passando-se da centralização/setorialização
para uma perspectiva de rede/intersetorialidade, talvez seja o momento de refletirmos também acerca da conveniência de se mudar a
cultura institucional adotada pelo Ministério Público em suas relações
com representantes das instituições que operam as políticas públicas
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nas comarcas.
Deve-se ter em conta ainda que não se pode confundir a atuação em rede com a mera estruturação dos serviços necessários em
cada área de atuação institucional. Se cada serviço pode ser considerado como um dos “nós” necessários à tessitura da rede, mesmo com
a existência de todos os “nós” (ou serviços de cada área da política
pública) ainda não teríamos a rede, cujo tecido é feito a partir das relações entre os “nós”: por isso insistimos na necessidade de mudança
de cultura, passando-se, por exemplo, do uso da “recomendação administrativa” para o diálogo, da postura de “fiscalização” para a atitude
de “fazemos juntos”, ainda que sem abrir mão, por óbvio, das prerrogativas e atribuições institucionais.
Fomentar a construção de ações em rede exige um contínuo
diálogo entre as diferentes áreas e pactuações de caráter coletivo, que
devem considerar a diversidade, as particularidades, os limites e as
especificidades de cada área, visando estabelecer nexos de interdependência e complementaridade. Cada comarca paranaense possui
especificidades e particularidades que devem ser consideradas e respeitadas. Não há um modelo de atuação em rede a ser seguido: cada
atuação “pró-rede” deve ser construída a partir dos limites de possibilidades contidas nas conjunturas locais.
Considerando-se a relevância do trabalho em rede para um
processo contínuo de qualificação dos serviços e de ampliação da garantia de direitos aos usuários das políticas públicas, o documento1
1 O documento foi elaborado no bojo do projeto estratégico “Integrando Redes”
sob a coordenação do CAOPCAE, com apoio da SUBPLAN, do órgão de execução
CAEx/Nate/Unidade de Serviço Social e Pedagogia, 2ª Promotoria de Justiça de
Araucária e 5ª Promotoria de Justiça de Paranaguá. Compõe o documento “Orientações Práticas sobre o Trabalho em Rede” materializado em três sistematizações:
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“Guia de Serviços: aspectos introdutórios na oferta de políticas públicas para crianças e adolescentes no Estado do Paraná” pretende
contribuir com a atuação institucional no âmbito das comarcas paranaenses, servindo enquanto documento orientador para o fomento à
constituição das redes de proteção social municipais e seu posterior
acompanhamento.
Equipe de Serviço Social do NATE/CAEx.

1. Orientações sobre a atuação em rede; 2. Conhecendo a Rede de Serviços; 3.
Orientações sobre o Controle Social.
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01

POLÍTICA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

A gênese da assistência social constituiu-se pela filantropia,
ações isoladas, de caráter religioso e de conteúdo fragmentado. Neste
contexto, predominavam práticas assistencialistas e descontinuadas,
no qual a assistência social se caracterizava pelo seu público de atendimento: os pobres, e estratificados por segmentos (crianças, idosos,
pessoas com deficiência, “pedintes”). Romper com esse histórico e
propor uma mudança de paradigma na consolidação da assistência
social como política pública na perspectiva do direito de todos que
dela necessitarem ainda é um grande desafio no cenário brasileiro.
No âmbito legal, foi apenas em 1988 na Constituição Federal
que a assistência social aparece, pela primeira vez, nos artigos 203 e
204, como política pública inserida no tripé da Seguridade Social, portanto de dever do Estado. Em 1993 há a promulgação da Lei Orgânica
da Assistência Social (LOAS) e finalmente em 2011, através da lei n.
12.435, há a previsão legal de institucionalizar a assistência social a
partir dos princípios e diretrizes do Sistema Único de Assistência Social
(SUAS), portanto, é um direito reclamável.
Neste sentido, sair de uma história de execução caracterizada
pela: filantropia, fragmentação, segmentação, práticas eventuais/eleitoreiras e com foco nas necessidades individuais e propor intervenções
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balizadas pelas diretrizes de um sistema único, com base normativa
legal2, serviços continuados, financiamento público com repasse regular e automático fundo a fundo, prestações por trabalhadores qualificados, com a finalidade de desenvolver capacidades, protagonismo,
autonomia e proteção, pautado nas necessidades coletivas, ainda se
coloca de forma contraditória no processo de construção das práticas
cotidianas na implementação da política pública da assistência social
nos territórios.
Os objetivos da assistência social, de acordo com a LOAS (BRASIL, 2011) estão consubstanciados em três perspectivas: garantir proteção social; vigilância socioassistencial e defesa de direitos.
● Defesa de Direitos: ao propiciar informações sobre direitos e acerca dos órgãos a serem acionados em caso de violação; ao fortalecer
o protagonismo e os processos coletivos de participação social para
defesa de direitos e conquistas de novos. (BRASIL, 2014).
● Proteção Social: “ao promover o acesso a direitos e a proteção
proativa dos indivíduos, coletivos e famílias; ao ofertar serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais; ao contribuir para
a restauração e resgate de direitos violados”. (BRASIL, 2014, p. 6).
● Vigilância Socioassistencial: ao identificar vulnerabilidades, riscos
e violação de direitos no território, através da elaboração de diagnóstico das desproteções, e do monitoramento dos indicadores,
dos resultados e dos impactos para a localidade e a esfera regional,
almejando a potencialização das ações de prevenção, promoção e
2 LOAS/1993, NOB-SUAS/2005 e 2012, PNAS/2004, NOB-RH-SUAS/2006, Tipificação Nacional dos Serviços Socioassitenciais/2009, Protocolo de Gestão Integrada de Serviços e Benefícios Socioassistenciais, Portarias Ministeriais e Resoluções
dos Conselhos.

11

atendimento. (BRASIL, 2014).
Nesse sentido, o SUAS é um sistema público, não contributivo,
descentralizado, participativo, direito do cidadão, dever do Estado de
garantir a Proteção Social, realizada através de um conjunto integrado
de ações de iniciativa pública e da sociedade, com vistas ao atendimento aos mínimos sociais, configurando assim, uma Política Social
inserida no Tripé da Seguridade Social. (BRASIL, 2004).
Para tanto, conforme Brasil (2009a), deve promover as seguintes seguranças socioassistenciais:
● Renda, através da concessão de benefícios eventuais e de prestação continuada, e de transferências diretas aos indivíduos e famílias;
● Acolhida, enfocada em duas dimensões: i. capacidade de recepcionar, com escuta qualificada e profissionalizada, as demandas da
população; ii. acolhimento institucional ou familiar às pessoas com
vínculos rompidos, de forma temporária ou definitiva;
● Convivência familiar e comunitária, com ênfase no caráter protetivo e nas relações interpessoais, grupais e sociais estabelecidas pelos
sujeitos como expressão de afeto e de pertencimento, visando a (re)
construção dos projetos pessoais e sociais de vida;
● Autonomia, relacionada à capacidade de mudança das condições
de reprodução material da sociedade, vislumbrando a emancipação
política, econômica, cultural e social, e também dar voz e promover
a incidência política e a inclusão social, em especial aos considerados invisíveis;
● Atenção em situações de calamidades e emergências, nos casos
de desastres naturais, ambientais, epidemiológicos, etc.
O público-alvo de atendimento da política de assistência social,

12

de acordo com seu ordenamento legal é: proteção à família, maternidade, infância, adolescência e velhice; amparo às crianças e adolescentes carentes; promoção e integração ao mercado de trabalho; habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência à vida comunitária;
a garantia de 1 (um) salário-mínimo de benefício mensal à pessoa com
deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover
a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. (BRASIL,
2011).
Com a implementação do SUAS, restou consignado a atenção
às situações de vulnerabilidade (precariedade socioeconômica; dificuldade ou ausência de acesso aos direitos sociais e aos serviços das demais políticas setoriais; exposição a preconceitos de raça, credo, crença religiosa, orientação sexual, etc) e risco pessoal e social (ruptura
dos vínculos familiares e comunitários; isolamento social, violências e
demais violações de direitos, etc).
As ações da assistência social tem como diretrizes: descentralização político-administrativa, comando único, participação da população e primazia da responsabilidade do Estado. Tem como princípios:
matricialidade sociofamiliar, territorialização, proteção pró-ativa, integração à seguridade social e às demais políticas sociais e econômicas.
(BRASIL, 2004).
Mas afinal, quem integra o SUAS? De acordo com a normativa
legal; os entes federativos (União, Estado e Municípios); os conselhos
(federal, estadual e municipal) da assistência social e as entidades e
organizações de assistência social. A rede socioassistencial que é composta por um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e privada que ofertam e operam serviços, benefícios, programas e projetos
relativos a assistência social. (BRASIL, 2011).
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De acordo com a NOB/SUAS (BRASIL, 2012), às áreas estratégicas do
SUAS são:
a) Proteção Social Básica;
b) Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade;
c) Gestão do SUAS, com subdivisões de vigilância socioassistencial, regulação do SUAS e Gestão do Trabalho.
São instrumentos de gestão, conforme o MPRJ (2020):
a) Plano de Assistência Social;
b) Pacto do Aprimoramento do SUAS;
c) Orçamento;
d) Processos de acompanhamento;
e) Gestão da Informação;
f) Gestão do Trabalho.
Em relação aos níveis de proteção cabe mencionar que
A proteção social básica tem o objetivo de prevenir situações
de vulnerabilidade e risco social por meio de desenvolvimento
de vínculos familiares e comunitários. e destina-se a população
que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da
pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso
aos serviços públicos) e ou fragilização de vínculos afetivos. [...]
A proteção social especial é a modalidade de atendimento assistencial destinada a famílias e indivíduos que se encontram em
situação de risco pessoal e social, por ocorrência de abandono,
maus tratos físicos e, ou, psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas sócio-educativas,
situação de rua, situação de trabalho infantil, entre outras. (BRASIL, 2004, p. 33-37).

Conclui-se, portanto que, a proteção social básica oferta servi-
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ços socioassistenciais com ênfase na atuação preventiva e a proteção
social especial oferta trabalho social a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social por violação de direitos, que demandam
intervenções especializadas no âmbito do SUAS, por isso tem atuação
restaurativa e não investigatória, sendo que nos serviços ofertados
na média complexidade os vínculos ainda estão preservados e na alta
complexidade os vínculos foram totalmente rompidos.
Nesse sentido, os recursos humanos dentro do SUAS tem grande relevância, pois “[...] na assistência social, para a consecução de
seus fins, a maior parcela de investimento deve estar voltada aos recursos humanos, seja no pagamento de servidores, seja em sua capacitação”. (GOIÁS, 2015, p. 04). Para isso, deve se ter como baliza
a Norma Operacional Básica/ Recursos Humanos (BRASIL, 2006) que
estabelece a equipe de referência mínima para a execução de cada
serviço estabelecido na proteção social básica e especial da assistência
social.
O desafio atual é assegurar a institucionalidade da política da
assistência social através do SUAS com objetivo de aprimorar a gestão
e qualificar a oferta dos serviços socioassistenciais. Neste processo,
além das normativas legais mais amplas como LOAS, o Estatuto da
Criança e do Adolescente e a Constituição Federal, há instrumentos de
gestão que possibilitam a intervenção do Ministério Público no contexto de fortalecimento do SUAS.
Nesse ponto, é importante frisar que toda a normativa da assistência social não pode ser confundida, com mera recomendação
de atuação para o gestor ou para os demais integrantes do SUAS.
Trata-se, como não podia deixar de ser, de legislação que obriga o
ente público. Neste sentido, o direito à assistência social é direito subjetivo público assegurado pela Constituição da República,
concretizado pela LOAS e consolidado pelas Resoluções do Conselho Nacional da Assistência Social – CNAS. (GOIÁS, 2015, p. 22).
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O Pacto de Aprimoramento do SUAS3 é um destes instrumentos de gestão. Conforme estabelece o art. 23 da Norma Operacional
Básica – SUAS (BRASIL, 2012, p. 26), o Pacto de Aprimoramento do
SUAS é “[…] o instrumento pelo qual se materializam as metas e prioridades nacionais no âmbito do SUAS, e se constitui em mecanismo de
indução de aprimoramento da gestão, dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais”.
Ainda neste contexto, o Pacto é um acordo feito entre os entes
da federação (União, Estados e Municípios) para aprimorar a gestão
do SUAS. Sua primeira pactuação, para estabelecer as prioridades e as
metas para os Municípios e Estados, contemplou o quadriênio 20142017, com revisões anuais4.
De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (BRASIL, 2009b), o SUAS precisa se constituir como uma
3 A União pactuará na CIT (Comissão Intergestora Tripartite) metas e prioridades para Estados e Municípios e os Estados pactuarão na CIB (Comissão Intergestora Bipartite) metas e prioridades para os municípios. No Estado do Paraná, as
metas pactuadas na CIT foram ratificadas integralmente na CIB (através da Resolução 005/2017) e aprovadas pelo Conselho Estadual da Assistência Social (CEAS),
através da Resolução 046/2017.
4 A última atualização das metas do Pacto de Aprimoramento foram realizadas
no ano de 2019. Até o presente momento (2021), as metas não foram repactuadas nas instâncias deliberativas e de pactuação da Política Nacional de Assistência
Social. No Estado do Paraná, a partir da Deliberação do CEAS 65/2020 foi aprovado o Relatório de Monitoramento e Avaliação do Pacto de Aprimoramento do
SUAS, nos Municípios paranaenses, para o ano de 2019. É possível acompanhar as
metas do Pacto através do site do Ministério da Cidadania http://blog.mds.gov.
br/redesuas/relatorio-de-informacoes-sociais-ri-do-pacto-de-aprimoramento-do-suas/. Contudo, há também a possibilidade do Promotor de Justiça solicitar
informações para o escritório regional vinculado à Secretaria de Justiça, Família e
Trabalho (SEJUF). Para saber qual escritório regional de referência da sua Comarca
consultar: http://www.justica.pr.gov.br/Pagina/Escritorios-Regionais .
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rede de proteção e promoção social, com vistas: ao enfrentamento
da pobreza, da fome e da desigualdade, assim como, na redução da
incidência dos riscos e vulnerabilidades sociais que afetam as famílias
e indivíduos.
Como não se consolida política pública sem orçamento público, segundo o art. 50. da NOB/SUAS (BRASIL, 2012, p. 32), o “modelo
de gestão preconizado pelo SUAS prevê o financiamento compartilhado entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios e é
viabilizado por meio de transferências regulares e automáticas entre
os fundos de assistência social, observando-se a obrigatoriedade da
destinação e alocação de recursos próprios pelos respectivos entes”.

1.1 A OFERTA DE BENEFÍCIOS NO SUAS
O acesso a política social de assistência social, garante proteção social do poder público de caráter não contributivo e para quem
dela necessitar. O SUAS materializa essa proteção social através de
benefícios, programas, projetos e serviços; entrega como “produto”
desta proteção social, as seguranças de acolhida; sobrevivência; convivência familiar e comunitária, para indivíduos e famílias em situação
de vulnerabilidade e/ou de risco social e pessoal.
Foi na Constituição Federal de 1988 que os benefícios passaram a compor o rol da proteção social da Política de Assistência Social. É com a LOAS, que se define os benefícios em duas modalidades:
Benefícios de Prestação Continuada (BPC) - sob responsabilidade da
União - e os Benefícios Eventuais (BE) – sob a responsabilidade dos
Estados, Distrito Federal e Municípios. (CFESS, 2018).
De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social sobre
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benefícios eventuais, eles se constituem como, “[...] um tipo de proteção social que se caracteriza por sua oferta de natureza temporária para prevenir e enfrentar situações provisórias de vulnerabilidade
decorrentes ou agravadas por nascimentos, mortes, vulnerabilidades
temporárias e calamidades”. (BRASIL, 2018, p. 20).
Isto posto, o amparo legal para a oferta dos benefícios eventuais, encontra-se exposto no art. 22 da LOAS 8.742/1993, alterada pela
Lei Federal 12.435/2011, como segue:
Art. 22. Entendem-se por benefícios eventuais as provisões suplementares e provisórias que integram organicamente as garantias do Suas e são prestadas aos cidadãos e às famílias em virtude
de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária
e de calamidade pública. (BRASIL, 2011, s/n).

Para regulamentar esse artigo da LOAS, há o decreto presidencial 6.307/2007 que caracteriza os benefícios eventuais por serem
suplementares e temporários, integrando as garantias do SUAS. São
estabelecidas quatro modalidades de benefícios eventuais: a) nascimento; b) morte; c) vulnerabilidade temporária e d) calamidade pública. Os benefícios eventuais necessitam estar regulamentados (critérios de regulamentação, provisão, cofinanciamento) através dos atos
normativos do executivo, a partir das discussões iniciais travadas no
âmbito dos Conselhos Municipais de Assistência Social (CMAS).
Há duas possibilidades de concessão, para qualquer modalidade: em pecúnia ou bens e/ou serviços.
[...] a vulnerabilidade temporária é, portanto, uma vulnerabilidade momentânea, sem longa duração, resultante, normalmente,
de uma contingência, que se trata de um fato ou situação inesperada. Enseja atendimento das necessidades humanas básicas
(alimentação, documentação, moradia, transporte, entre ou-
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tras). (BRASIL, 2018, p. 40).

A modalidade de vulnerabilidade temporária pode ser atendida através da concessão de benefícios eventuais, com incidência em
situações de alimentação, leite como alimento, pagamento de aluguel,
acesso à documentação civil básica (RG, CPF e Carteira de Trabalho),
acesso a transporte e concessões diversas. (BRASIL, 2018).
Para cada uma destas formas, há uma regulamentação técnica,
coadunando com os princípios e diretrizes do Suas. Cabe ressaltar que
esse rol de benefícios eventuais encontra estreita relação com outras
políticas setoriais como segurança alimentar e nutricional, habitação,
transporte, direitos humanos, cuja regulamentação e concessão requerem atuação conjunta e, na medida do possível, estruturação sob
responsabilidade das áreas correspondentes.
É preciso que sejam estabelecidos critérios transparentes,
deliberados pelos Conselhos locais de Assistência Social, tais como:
o prazo que cada família ou indivíduo receberá o benefício alimentação; se será através de bens de consumo ou pecúnia; possibilidade de
prorrogação quando a equipe responsável pela concessão identificar a
necessidade; são alguns dos aspectos a serem observados na regulamentação local dos benefícios eventuais. (BRASIL, 2018).
Podemos concluir que os benefícios eventuais estão ancorados
nos princípios e diretrizes do SUAS; sua fonte de financiamento é de
responsabilidade do poder executivo municipal e deve contar com a
contrapartida do Estado; encontra-se regulamentado através da LOAS
(BRASIL, 2011), decreto presidencial 6.307/2007; resoluções do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) 212/2006 e 39/2010 e pelas Orientações Técnicas de 2018 do Ministério do Desenvolvimento
Social.
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1.2 A OFERTA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO SUAS
A proteção social básica tem como porta de entrada no SUAS
o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). Neste sentido,
de acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome:
[...] configura como uma unidade pública municipal, de base territorial, localizada em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco social, destinada à articulação dos serviços socioassistenciais no seu território de abrangência e à prestação de
serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais de
proteção social básica às famílias. (BRASIL, 2009c, p.32).

O CRAS deve executar obrigatoriamente o Serviço de Proteção
e Atendimento à Família (PAIF) que consiste no trabalho social com
famílias, de caráter continuado, com a finalidade protetiva daquelas e
prevenindo a ruptura de seus vínculos (BRASIL, 2012a). Ainda na proteção social básica existe o Serviço de Convivência e Fortalecimento
de Vínculos (SCFV) que poderá ser executado no CRAS ou na rede socioassistencial com objetivo de complementar o trabalho social com
as famílias prevenindo as situações de exclusão. É um serviço socioeducativo direcionado a grupos geracionais, intergeracionais, grupos de
interesse e outros entendidos adequados pela equipe. Por fim, existe
também, dentro da proteção social básica, o serviço de atendimento a
domicílio para pessoas com deficiência e idosas que objetiva prevenir
o isolamento e confinamento.
1.2.1 NÚMERO DE CRAS NO MUNICÍPIO

Cada município deverá ter CRAS em quantidade suficiente para
universalizar o atendimento na proteção social básica. Após ser revisada, em 2012, a NOB/SUAS deixou de fazer referência a um número
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mínimo de CRAS por município, de acordo com seu porte, como era
previsto na NOB/SUAS 2005. “O número de CRAS que o município precisa ter será determinado pela sua demanda por assistência social, ou
seja, enquanto houver família precisando de atendimento, a rede de
equipamentos precisará ser ampliada para garantir cobertura a todos
que dela necessitarem”. (MPRJ, 2020, p. 17).
Segundo Brasil (2012) alguns instrumentos de gestão que possibilitam evidenciar essa demanda são:
a) diagnóstico socioterritorial que orienta a construção do Plano Plurianual Municipal de Assistência Social;
b) a vigilância socioassistencial5 que tem a função de evidenciar/analisar as desproteções sociais provocadas pelas situações de risco e vulnerabilidade social no território e produzir informações sobre o volume, tipo e padrões de qualidade da oferta dos serviços no SUAS;
c) indicadores sociais extraídos de banco de dados do Cadúnico, IBGE,
entre outros.
Para conhecer os indicadores sociais do seu município acesse:
<https://apps.mppr.mp.br/geoview/plataformaAtuacao/#/indicadores/perfil>.
Ou aqui:
<https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/ri/relatorios/cidadania/?localizaD
ivisao=assis&codigo=0&aM=0>
5 Vigilância Socioassistencial, de acordo com art.87 da NOB, instituída pela Resolução nº 33 de 12/12/2012 do Conselho Nacional da Assistência Social (CNAS),
“[…] é caracterizada como uma das funções da política de assistência social e deve
ser realizada por intermédio da produção, sistematização, análise e disseminação
de informações territorializadas, e trata: I - das situações de vulnerabilidade e
risco que incidem sobre famílias e indivíduos e dos eventos de violação de direitos
em determinados territórios; II - do tipo, volume e padrões de qualidade dos serviços ofertados pela rede socioassistencial”. (BRASIL, 2012, p.40).
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Quanto a capacidade de atendimento do CRAS, a mesma foi regulamentada pela NOB/SUAS (BRASIL, 2012), e está relacionada com:
a) o número de famílias do território;
b) a estrutura física da unidade;
c) e a quantidade de profissionais que atuam na unidade, conforme
referência da NOB RH.
[...] a capacidade de referenciamento diz respeito ao porte do
equipamento e à sua potencialidade de atender um número
maior ou menor de famílias. Assim, cada CRAS servirá de referência para um número específico de famílias, que deverá ser
determinado com base nas reais condições e necessidades de
atendimento, no número de famílias que vivem no território,
na capacidade física e no número de profissionais existentes no
equipamento. (MPRJ, 2020, p. 65).

Entende-se por ¨famílias referenciadas¨ aquelas que vivem em
áreas caracterizadas como de vulnerabilidade e as que, embora não
vivam nessas áreas, necessitem de proteção social. “O Ministério da
Cidadania considera como número de famílias referenciadas o número de famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do
Governo Federal”. (MPRJ, 2020, p. 30).
Importante destacar que há previsão de possibilidade de composição de uma Equipe Volante para prestar serviços de abrangência
do CRAS em municípios cujo território seja extenso, especialmente
com presença de comunidades rurais, tradicionais, de difícil acesso,
com prioridade para aquelas de extrema pobreza e que precisam ser
alcançadas pelos serviços socioassistenciais de proteção social básica.
(GÓIAS, 2015).
A equipe volante é responsável pela oferta de serviços de pro-
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teção social básica e ações às famílias localizadas em áreas com as
seguintes características: dispersão populacional, isolamento, difícil
acesso, áreas rurais ou territórios com povos originários e comunidades tradicionais. (BRASIL, 2011).
A Equipe Volante possui atribuições similares àquelas da equipe
de referência do CRAS: a) oferta do PAIF (acolhida, ações particularizadas, encaminhamentos e acompanhamento familiar particularizado ou em grupo); b) oferta de outros serviços de Proteção
Social Básica, como o Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos e, conforme especificidades do território, o Serviço de
PSB no domicílio para pessoas com deficiência e idosas; c) ações
como apoiar a inclusão das famílias no Cadastro Único; d) busca
ativa das famílias que se encontrem em situação de vulnerabilidade social. (BRASIL, 2012a, p. 74).

Ainda de acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social
e Combate à Fome (BRASIL, 2011), independente do porte do município, a equipe volante deverá estar referenciada a um CRAS e ser composta de 02 técnicos de nível superior (sendo 01 assistente social e 01
psicólogo) e 02 técnicos de nível médio.
A implantação do CRAS é “[...] uma estratégia de descentralização e hierarquização de serviços de assistência social e, portanto,
elemento essencial do processo de planejamento territorial e da política de assistência social do município”. Deve-se prever a gradual cobertura, de todos os territórios vulneráveis existentes e reconhecidos
no Plano Plurianual Municipal de Assistência Social. (BRASIL, 2009c,
p.25).
Figura 01: Porte de município, número de famílias referenciadas, composição equipe do CRAS.
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Fonte: Roteiro de atuação no SUAS. (GOIÁS, 2015, p. 05).

O parâmetro – para porte do município - utilizado pelo Ministério da Cidadania é a classificação do IBGE, conforme estimativa populacional dos municípios (pequeno porte I – até 20.00 habitantes,
pequeno porte II – até 50.000 habitantes, médio porte – até 100.00
habitantes, grande porte – acima de 100.000 habitantes, metrópoles
– acima de 900.000 habitantes e Distrito Federal).
Ressaltamos também, que as equipes de referência no SUAS
são definidas pela Resolução CNAS 269/2006, conhecida como NOB/
RH (2006); os profissionais de ensino superior pela Resolução do CNAS
17/2011 e os profissionais de nível médio e fundamental pela Resolução do CNAS 09/2014.
Além do número de famílias referenciadas, que orienta a estrutura física e os recursos humanos necessários de um CRAS; cada
equipamento também apresenta uma capacidade anual de atendi-
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mento, como podemos observar:
Figura 02: Capacidade de atendimento do CRAS pelo número de famílias referenciadas.

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. (BRASIl, 2009c, p.
35).

Segundo O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate
à Fome (BRASIL, 2009c), a partir deste referenciamento de famílias, o
território que apresentar menor demanda poderá receber um equipamento com menor capacidade de referenciamento e locais de maior
demanda necessitarão de equipamentos de maior porte ou, até mesmo, de mais de um equipamento.6 “Essa é uma divisão importante
porque estabelece um teto para a capacidade de referenciamento do
CRAS, oferecendo um parâmetro de quantificação”. (MPRJ, 2020, p.
18).

6 Segundo Nota Técnica produzida pelo MPRJ (2020, p. 18): “[...] se há a estimativa de que existem no território 10.000 famílias com perfil para serem referenciadas, este território precisará de 04 CRAS com capacidade para referenciar
até 2.500 famílias, ou de 03 CRAS com capacidade para referenciar 2.500 a 3.500
famílias, ou, ainda, de 02 CRAS com capacidade para até 5.000 famílias. A escolha
entre essas opções dependerá das condições ofertadas pelo município no que se
refere à estrutura física e aos recursos humanos”.
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Todos os serviços socioassistenciais – ofertados no CRAS ou a
ele referenciados - deverão manter registros de frequência, permanência, desligamento e atividades desenvolvidas, conforme
definido pelo gestor. Os acompanhamentos (individuais e preferencialmente coletivos) devem estar subsidiados em Plano específico e inscritos no Prontuário do Usuário. Os registros de encaminhamento (para serviços da proteção básica e especial, bem
como para outros setores) também são importante fonte de informação sobre a vigilância social, especialmente se registradas
as situações que originaram os referidos encaminhamentos, de
modo a estabelecer um fluxo de referência e contrarreferência.
(BRASIL, 2009c, p. 18).

Outro instrumento importante que mensura a oferta do CRAS
no seu município é o indicador de avaliação do CRAS (ID-CRAS). Através
do órgão gestor da Política Nacional de Assistência Social é mensurada
a qualidade da oferta do CRAS a partir de quatro dimensões: estrutura
física, funcionamento, recursos humanos e atividades realizadas.
Para conhecer o ID-CRAS do seu município acesse aqui:
http://aplicacoes.mds.gov.br/snas/vigilancia/index5.php
1.2.2 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO À FAMÍLIA (PAIF)

O PAIF é o alicerce para a Política Pública de Assistência Social
na esfera do direito socioassistencial. Tem o escopo de consolidar um
serviço continuado que integra o SUAS para enfrentar riscos sociais e
atuar na sua prevenção. Altera a lógica da história, pois materializa a
centralidade e responsabilidade do Estado no atendimento e acompanhamento das famílias, de modo proativo, protetivo, preventivo e territorializado. Ele precisa ser considerado como referência no território
pelas famílias atendidas ou acompanhadas. (BRASIL, 2012a).
O CRAS deve executar obrigatoriamente o Serviço de Proteção
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e Atendimento à Família (PAIF) que consiste no trabalho social com
famílias, de caráter continuado, com a finalidade protetiva daquelas e
prevenindo a ruptura de seus vínculos, como já mencionamos acima.
Com isso,o serviço PAIF necessita ser analisado a partir de três eixos:
a) recursos humanos;
b) metodologia do trabalho social;
c) financiamento.
O PAIF, sob o caráter preventivo é a consolidação da ação antecipada; no caráter protetivo visa amparar, apoiar, auxiliar, resguardar, defender o acesso das famílias e seus membros aos seus
direitos; e em uma atuação proativa está ligado ao reconhecimento, à tomada de responsabilidade e à intervenção frente a
situações–problema. (BRASIL, 2012a, p. 44).

Para garantir esses objetivos, o PAIF necessita afiançar as seguranças
do SUAS, através do seu trabalho social, sendo estas:
1. Acolhida: a segurança de acolhida, a ser afiançada pelo PAIF,
refere-se ao direito de indivíduos e famílias a atendimento em
ambiente salubre, acolhedor e privativo; à escuta profissional
apta a recepcionar demandas, interesses, necessidades e possibilidades, bem como à disponibilização de informações sobre direitos, serviços socioassistenciais e setoriais, e meios de acessá-los.
2. Segurança convívio familiar e comunitário: a segurança de convívio familiar e comunitário, a ser afiançada pelo PAIF, refere-se
ao direito de indivíduos e famílias a atendimento e/ou acompanhamento que os apoiem na superação de situações de vulnerabilidade e isolamento social, ou enfraquecimento dos seus
vínculos.
3. Desenvolvimento da autonomia: refere-se ao direito dos in-
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divíduos e famílias a atendimento e/ou acompanhamento que
propicie potencializar a capacidade dos indivíduos e famílias de
fazer suas próprias escolhas, a partir de seus valores, crenças e
necessidades, e da identificação e enfrentamento dos obstáculos
que interferem em materializar suas escolhas. Ao assegurar condições e oportunidades de autodeterminação, de protagonismo
na construção das decisões sobre seu próprio destino e de recusa à tutela e à subalternidade, o PAIF contribui para afiançar
a segurança de desenvolvimento da autonomia de indivíduos e
famílias. (BRASIL, 2012a, p. 80).

Constituir um trabalho social com famílias, com base nestes
pressupostos, exige a adoção de uma série de estratégias de intervenção profissional, tais como: busca ativa das famílias inseridas no Cadúnico; centralidade do acompanhamento familiar do PAIF (atendimento
particularizado, ação coletiva através de oficinas e realização de visitas
domiciliares); atividades regulares com periodicidade definida, conforme planejamento do PAIF; respostas às especificidades do território;
foco na atuação proativa, preventiva e protetiva.
A equipe mínima de referência indicada na NOB/RH (2006),
de acordo com o porte do CRAS, refere-se apenas para executar este
serviço. Para a oferta dos demais serviços, na Proteção Social Básica,
há necessidade de agregar novos profissionais, como veremos mais
adiante.
1.2.3 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
(SCFV)

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)
é um dos serviços ofertados pelo SUAS no âmbito da sua Proteção
Social Básica; portanto, sua abrangência é municipal. Sua execução foi
reordenada através da Resolução do CNAS 01/2013 e da CIT 01/2013.
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É um trabalho complementar ao trabalho social desenvolvido com as famílias por meio do Serviço de Proteção e Atendimento
Integral às Famílias (PAIF), cuja execução obrigatoriamente ocorre no
CRAS; ou PAEFI/CREAS ou equipe de referência da Proteção Social Especial. Entrega como “produto” desta proteção social não contributiva, a oferta da acolhida e da convivência familiar e comunitária. A
participação no SCFV é voluntária e desassociada de qualquer condicionalidade. (BRASIL, 2017).
O SCFV possui um caráter preventivo e proativo, pautado na
defesa e afirmação de direitos e no desenvolvimento de capacidades e potencialidades dos usuários, com vistas ao alcance de
alternativas emancipatórias para o enfrentamento das vulnerabilidades sociais. Deve ser ofertado de modo a garantir as seguranças de acolhida e de convívio familiar e comunitário, além de
estimular o desenvolvimento da autonomia dos usuários. (BRASIL, 2017, p. 8).

Os usuários são divididos em grupos a partir de faixas etárias;
o trabalho nos grupos é planejado de forma coletiva, com a participação do técnico de referência, dos orientadores sociais, facilitadores e
usuários. É organizado por percursos; eixos; subeixos; temas transversais. Destacamos aqui, que os três eixos estruturantes que orientam o
planejamento e a oferta de atividades são: convivência social, direito
de ser e participação. (BRASIL, 2017).
São ofertadas atividades socioeducativas, lúdicas e socioculturais que possibilitam aos usuários a convivência e o fortalecimento
de vínculos familiares e comunitários. Destacamos aqui, que o serviço
não pode se resumir a oferta de oficinas culturais, esportivas, lazer.
Tais são uma importante estratégia, mas não a intencionalidade fim do
SCFV. (BRASIL, 2017).
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O SCFV é uma intervenção social planejada, que se materializa
por meio dos grupos, podendo ser executado no CRAS ou em
centros de convivência mantidos pelo poder público (execução
direta) ou ofertado em centros de convivência de entidades ou
organizações de assistência social, devidamente registradas no
Conselho Municipal da Assistência Social, caracteriza-se como
oferta indireta. (BRASIL, 2017, p. 21).

A inclusão no serviço pode se dar por demanda espontânea,
busca ativa, encaminhamento da rede socioassistencial, encaminhamento das demais políticas públicas e de órgãos do Sistema de Garantia de Direitos. Portanto, a gestão e a forma de acesso ao SCFV
concretiza-se através da equipe de referência do CRAS. (BRASIL, 2017).
Ainda de acordo com Ministério de Desenvolvimento Social
e Combate à Fome (BRASIL, 2017), municípios que não apresentam
CRAS não podem executar o Serviço de Convivência e Fortalecimento
de Vínculos. Por isso, na linguagem do SUAS, a oferta do Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos obrigatoriamente está referenciado ao CRAS.
Estar referenciado ao CRAS significa receber orientações emanadas do poder público, alinhadas às normativas do SUAS, estabelecer compromissos e relações, participar da definição de fluxos
e procedimentos que reconheçam a centralidade do trabalho
com famílias no território e contribuir para a alimentação dos
sistemas da Rede SUAS. (BRASIL, 2017, p. 26).

No âmbito da provisão de infraestrutura, o ambiente físico
deve estimular a convivência, a socialização e a integração entre os
usuários e os profissionais. Por isso, deve ter sala para atendimento
individualizado, sala para atividades coletivas e comunitárias e instalações sanitárias. Necessidade de apresentar acessibilidade e oferta
em boas condições de uso do mobiliário e materiais, consolidando um
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ambiente acolhedor. (BRASIL, 2017).
A oferta das atividades do SCFV pode ser realizada no CRAS ou
em Centros de Convivência, como já mencionamos. Todavia, a oferta das atividades do SCFV só pode ser realizada no mesmo ambiente
do CRAS desde que não prejudique as atividades ofertadas do PAIF. O
serviço também não pode ser executado dentro de unidades de acolhimento. (BRASIL, 2017).
No âmbito de organização metodológica, orienta-se o número
máximo de até 30 usuários por grupo sob a responsabilidade de um
orientador social; a não criação de grupos homogêneos (por exemplo,
só para pessoas PCD, grupos só de meninas, entre outros exemplos);
respeito a oferta de um serviço laico; oferta de atividades intergeracionais; recomenda-se grupos com carga horária que podem variar de
01h30min a 03h, observando o ciclo de vida dos usuários; atividades
pontuais, esporádicas, oferta de cursos profissionalizantes ou mesmo
de apoio escolar/acadêmico não caracterizam a oferta do SCFV. (BRASIL, 2017).
No que se refere a equipe de referência do SCFV há necessidade de um técnico de referência (profissional de nível superior que
integra a equipe do CRAS); orientador social ou educador social (profissional de nível médio de escolaridade, conforme dispõe a Resolução
do CNAS 09/2014); facilitador de oficinas (prestador de serviços que
desenvolve práticas esportivas, artísticas e culturais junto aos usuários dos serviços), sua contratação não é obrigatória pelos municípios.
(BRASIL, 2017).
1.2.4 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS
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Este Serviço está previsto na Tipificação Nacional dos Serviços
Socioassistenciais (BRASIL, 2009a), no bloco de serviços da Proteção
Social Básica (PSB), e tem por finalidade prevenir agravos para pessoas
com deficiências e idosas. Segundo o Ministério do Desenvolvimento
Social, “o serviço se estrutura metodologicamente a partir de três eixos: proteção e cuidado social no domicílio, território protetivo e trabalho em rede”. (BRASIL, 2017a, p. 19).
A oferta do Serviço no ambiente do domicílio considera que pessoas idosas e pessoas com deficiência podem apresentar vulnerabilidades sociais, inclusive associadas a barreiras atitudinais e/
ou sociogeográficas, à dependência de cuidados de terceiros ou
à mobilidade limitada, que dificultam ou impedem a adesão, o
acesso ou a participação regular nos serviços ofertados nos espaços/unidades do SUAS e no território, de maneira geral. Além
disso, também leva em conta às situações em que, o suporte do
Serviço às dinâmicas no ambiente do domicílio, envolvendo familiares, vizinhos e a comunidade, pode ser considerado o atendimento mais adequado e oportuno para atender às necessidades
específicas dos usuários, tendo em vista o acesso a direitos, o
fortalecimento da autonomia e das relações de cuidado e convívio familiar e social. (BRASIL, 2017a, p. 21).

Quando se fala de equipe mínima de referência o Ministério do
Desenvolvimento Social (BRASIL, 2017a) recomenda: 02 (dois) profissionais de nível superior, sendo um assistente social e um psicólogo ou
terapeuta ocupacional; até 20 profissionais de nível médio podendo
cada profissional de nível médio atender por meio de visitas domiciliares sistemáticas até 20 usuários, em acordo com a realidade local; uma
coordenação do serviço no território vinculada ao CRAS do território
de abrangência.
Como pode ser observado, a equipe de referência para esse
serviço não contempla a equipe mínima mencionada na figura 02.
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Aquela é a equipe mínima de referência para executar apenas o PAIF e
não todos os serviços referenciados na proteção social básica7.

1.3 A OFERTA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL NO SUAS
O papel da equipe da Proteção Social Especial (PSE) é complexo e necessita ser desenvolvido por equipes multidisciplinares, pois se
trata de situações de risco envolvendo violações de direitos de mulheres, crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, etc.
A oferta de serviços de PSE de média e alta complexidade cabe aos
municípios/Distrito Federal e, nos casos específicos de oferta regionalizada de serviços, aos estados.
A proteção social especial de média complexidade, diferentemente da PSB [proteção social básica], que organiza sua cobertura nos territórios tendo como unidade estruturante o CRAS, a
PSE [proteção social especial] de média complexidade, dada à
diversidade de situações que justificam suas ofertas e o reconhecimento de singularidades importantes do público que atende,
conta com três unidades de referência estruturantes. São elas:
CREAS, Centro-dia e Centro Pop”. (BRASIL, 2017a, p. 23).

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social
(CREAS) é uma unidade pública e estatal de abrangência municipal
ou regional; é o principal equipamento público na oferta da Proteção
Social Especial de Média complexidade; oferta, obrigatoriamente, o
7 Para saber mais acesse: BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social. Caderno de orientações técnicas: Proteção Social Básica no domicílio para pessoas idosas e com deficiência. Brasília: DF. MDS, Secretaria Nacional de Assistência Social,
2017. Disponível em: <http://www.mds.gov.br/webarquivos/assistencia_social/
caderno_PSB_idoso_pcd_1.pdf>. Acesso em: 20 Abr. 2021.
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Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI). O CREAS é o locus de referência da oferta de trabalho social
especializado no SUAS às famílias e indivíduos em situação de risco
pessoal ou social, por violação de direitos. (BRASIL, 2011a).
Outro equipamento público que oferta proteção social especial de média complexidade é o Centro de Referência Especializado
para População em Situação de Rua (Centro POP) que constitui unidade pública e estatal de abrangência municipal; também oferta, obrigatoriamente, o Serviço Especializado para Pessoas em Situação de
Rua. Contudo, para esse equipamento está prevista a sua instalação
apenas em municípios com população superior a 250.000 habitantes
ou em cidades de regiões metropolitanas acima de 50.000 habitantes.
(BRASIL, 2009a).
Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social (BRASIL,
2017a), o Centro - Dia pode ser executado diretamente pelo poder
público ou através de organização não governamental e referenciado
a gestão do SUAS local.
O Centro-Dia é uma unidade de oferta do Serviço de Proteção
Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias. Trata-se de um equipamento social destinado à atenção
diurna de pessoas com deficiência, em situação de dependência,
em que uma equipe multidisciplinar presta serviço de proteção
social especial e de cuidados pessoais complementares aos ofertados pela família. (BRASIL, 2017a, p. 15).

A proteção social especial de alta complexidade engloba os
serviços de funcionamento 24 horas como os Acolhimentos: para
crianças e adolescentes (modalidade casa lar e abrigo); adultos e famílias (abrigo para até 50 pessoas ou casa de passagem para pessoas em
situação de rua); mulheres em situação de violência; residência inclu-
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siva (para pessoas com deficiência entre 18 a 59 anos); idosos acima
de 60 anos (casa lar e instituições de longa permanência); repúblicas
(jovens acima de 18 anos vindos do acolhimento institucional, adultos
com saída da situação de rua, idosos em condições de autocuidado);
programa família acolhedora para crianças e adolescentes com possibilidade de retorno ao convívio familiar; proteção em situação de
calamidades públicas. (BRASIL, 2009a).
1.3.1 NÚMERO DE CREAS NO MUNICÍPIO

O número de CREAS a ser implantado no Município/DF deve
considerar o volume da demanda a ser atendida (dados produzidos
pela própria vigilância socioassistencial). Somado a isso, de acordo
com o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome (BRASIL, 2011a), o porte do Município também constitui uma referência,
conforme tabela abaixo.
Figura 03: Número de CREAS por porte de município.

Fonte: Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
(BRASIL, 2011a, p. 74-75).
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Os eixos que orientam o trabalho social com famílias são: atenção especializada e qualificação do atendimento; território e localização; acesso a direitos socioassistenciais; centralidade na família; mobilização e participação social; e trabalho em rede. (BRASIL, 2011a).
Figura 04: equipe mínima no CREAS.

Fonte: Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome. (BRASIL, 2011a, p.
94).

Vale destacar que ações de capacitação e educação permanente, momentos de integração em equipe, trocas de experiência, estudos de caso e assessoria de profissional externo8, são algumas das
8 BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)/
Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS). Resolução nº 6, de 13 de abril
de 2016. Estabelece parâmetros para a Supervisão Técnica no âmbito do Sistema
Único de Assistência Social - SUAS, em consonância com a Política Nacional de
Educação Permanente do SUAS - PNEP/SUAS. Disponível em: <https://www.in.gov.
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estratégias para qualificação do serviço ofertado pelo equipamento
público conhecido como CREAS. (BRASIL, 2011a).
1.3.1.1 Município que não comporta CREAS
Municípios de pequeno porte I e com baixa demanda, não
têm a obrigatoriedade de implantar os equipamentos que ofertam os
serviços da proteção social especial, como por exemplo, CREAS e as
Unidades de Acolhimento, visto que, muitas vezes, não apresentam
demanda suficiente ou tem baixa capacidade de gestão. Sobre isso,
o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (BRASIL,
2015) - que orienta a regionalização dos serviços da Proteção Social
Especial - afirma:
Diante da grande quantidade de municípios de pequeno porte I
sem a presença do serviço no território e o cenário marcado por
grandes desigualdades inter e intra-estaduais, destaca-se a importância de articulação federativa na universalização do acesso
da população aos serviços especializados do SUAS e a integralidade da proteção socioassistencial aos cidadãos de todo o país,
requerendo maior atuação do ente estadual, que deverá ser o
responsável pela implementação dos serviços regionalizados.
(BRASIL, 2015, p. 10) grifos dos autores.

A oferta da proteção social especial para municípios de pequeno porte I é de responsabilidade do Estado, de acordo com o art. 54
da NOB/SUAS (2012), Resolução da CIT 17/2013 e Resolução CNAS
31/2013. Essa oferta pode ocorrer através de três modalidades:
a) o Estado organiza, coordena e executa diretamente a oferta regiobr/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/22684659/do1-2016-04-25-resolucao-n-6-d e-13-de-abril-de-2016-22684535>. Acesso em: 27 abr.
2021.
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nalizada do PAEFI (principal serviço a ser ofertado no CREAS), através
do CREAS Regional, aos municípios abrangidos pela regionalização; a
equipe técnica do CREAS Regional, contratada pelo Estado, se desloca para atendimento no território dos municípios abrangidos pela regionalização, preferencialmente até 4 (quatro) municípios por CREAS
Regional, podendo, excepcionalmente, chegar a 8 (oito) municípios;
desde que, a soma da população da região não supere 80.000 habitantes; a distância entre o município sede e vinculados não ultrapasse
duas horas de deslocamento. (BRASIL, 2015).
b) CREAS municipal. “O Estado organiza, cofinancia, monitora e apoia
tecnicamente os municípios na oferta do PAEFI em CREAS municipal,
cabendo ao município a coordenação e execução direta do PAEFI em
seu território”. (BRASIL, 2015, p. 27).
c) Consórcio Intermunicipal com cofinanciamento do Estado. “em relação ao regime de cooperação com os municípios da área de abrangência, é importante destacar que a fixação de cooperação não exime
o Estado da responsabilidade garantida a convivência familiar e comunitária”. (BRASIL, 2015, p. 30).
O Estado do Paraná optou pela oferta regionalizada do CREAS
no formato de CREAS municipal. A oferta regionalizada do SUAS visa
garantir aos princípios de universalização e integralidade no acesso à
proteção socioassistencial. Segundo a Resolução CNAS 31/2013, art.
27 “o desenho da regionalização do PAEFI e dos Serviços de Acolhimento para Crianças, Adolescentes e Jovens será objeto de pactuação
na Comissão Intergestores Bipartite- CIB e de deliberação do Conselho
Estadual de Assistência Social – CEAS”.
O Estado do Paraná através da Resolução da CIB 09/2015 e
Deliberação do CEAS 50/2015 aprovou o Plano Estadual da oferta da
Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade, sendo que,
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a adesão para a oferta regionalizada da Proteção Social Especial de
Média Complexidade se deu através do fomento à CREAS municipal,
como já mencionamos acima.
Ocorre que, na Deliberação do CEAS 85/2017 houve aprovação do Conselho Estadual pela devolução no valor de 210.000,00 ao
governo federal (referente ao aceite do processo de regionalização da
proteção social especial) e arquivamento do Plano Estadual de regionalização da oferta da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade no Estado do Paraná.
De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome (BRASIL, 2009b, s.n), no Art. 15 § 1º:
[...] o atendimento das famílias residentes em territórios sem cobertura de CRAS e CREAS, até sua implementação, será realizado
por meio do estabelecimento de equipes técnicas da PSB e da
PSE, respectivamente, que elaborarão estratégias condizentes
com as previstas nesta Resolução para a implementação da Gestão Integrada, sob a coordenação do órgão gestor da política de
assistência social.

Ainda de acordo com o Ministério de Desenvolvimento Social e
Combate à Fome (BRASIL, 2009b), sempre que a criança ou o adolescente estiver sob acompanhamento do Conselho Tutelar, da Justiça da
Infância e da Juventude e do Ministério Público, o CREAS ou a equipe
da Proteção Social Especial é responsável pelo acompanhamento da
família.
1.3.2 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A
FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAEFI)

Serviço obrigatório de execução do CREAS, por isso a equipe de
referência é indicada na NOB/RH exclusivamente para executar este
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serviço. Consiste no apoio, orientação e acompanhamento especializado a famílias e indivíduos, em qualquer ciclo de vida, que vivenciem
situação de risco, por violações de direitos, como por exemplo, as situações de violência (física, psicológica, institucional, abuso e exploração
sexual), a exploração no trabalho infantil ou análogo ao escravo, entre
outras. (BRASIL, 2011a).
A oferta do trabalho social no CREAS requer o manejo de diversos instrumentos e técnicas que podem provocar maiores impactos na
vida das famílias que estão em situação de risco social e pessoal, por
violação de direitos. Por isso, a premissa do trabalho exige: acolhida
(através de escuta sensível) e a construção de vínculos de referência e
confiança entre equipe e família atendida. (BRASIL, 2011a).
1.3.3 SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL

Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome (BRASIL, 2013), este Serviço tem como finalidade assegurar trabalho social de abordagem e busca ativa nos espaços públicos- praças,
entroncamentos de estradas, fronteiras, terminais de ônibus, trens,
metrôs, entre outros locais de intensa circulação de pessoas - para
identificar crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e famílias
que utilizam esses espaços como forma de moradia e/ou sobrevivência.
Tem como principal objetivo: a) identificar famílias e indivíduos
em situação de risco pessoal e social com direitos violados; b) construir o processo de saídas das ruas e possibilitar condições de acesso à
rede de serviços e a benefícios assistenciais; c) promover ações para a
reinserção familiar e comunitária; d) promover ações de sensibilização
para a divulgação do trabalho realizado. (BRASIL, 2013).

40

De acordo com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (BRASIL, 2009a), o Serviço Especializado de Abordagem Social
poderá ser ofertado: a) pelo CREAS; b) por unidade específica referenciada ao CREAS; c) pelo Centro-POP. Nos casos em que o Serviço Especializado de Abordagem Social for ofertado no CREAS o planejamento
do órgão gestor local deverá considerar sua necessária articulação e
complementariedade com o PAEFI (serviço obrigatoriamente ofertado
pelo CREAS) e para isso é necessário o redimensionamento da equipe
e a sua capacitação, de modo assegurar a qualidade na oferta de todos
os serviços.
O trabalho social essencial ao Serviço Especializado em Abordagem Social requer: a) conhecimento do território; b) informação,
comunicação e defesa de direitos; c) escuta; d) orientação e encaminhamento sobre/para a rede de serviços locais com resolutividade;
e) articulação da rede de serviços socioassistenciais (incluindo o encaminhamento para postos de cadastramento da população em situação de rua no Cadúnico); f) articulação com os serviços de políticas
públicas setoriais; g) articulação interinstitucional com os órgãos do
Sistema de Garantia de Direitos; h) elaboração de relatórios. (BRASIL,
2013).
Quanto à equipe de referência exigida constam 03 (três) profissionais, sendo, pelo menos 1 (um) desses de nível superior, tendo em
vista o caráter especializado do serviço. (BRASIL, 2013).
1.3.4 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA, IDOSA E SUAS FAMÍLIAS

Conforme dispõe a Tipificação dos Serviços Socioassistenciais
(BRASIL, 2009a), este Serviço pode ser ofertado no CREAS, em Unidades Referenciadas ao CREAS, no domicílio do usuário e em Centros-

41

-Dia.
[...] tem por finalidade ofertar atendimento especializado de cuidado e proteção social às pessoas com deficiência e as pessoas
idosas, com algum grau de dependência, e suas famílias, considerando os agravos por violações de direitos, como: exploração da
imagem, isolamento, confinamento, atitudes discriminatórias e
preconceituosas, precarização e/ou falta de cuidados adequados
por parte do cuidador, desvalorização da potencialidade/capacidade da pessoa, entre outras que agravam a dependência e comprometem o desenvolvimento da autonomia. (BRASIL, 2017a, p.
24).

1.3.5 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM
CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE
ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE (PSC)

Este Serviço tem como finalidade o acompanhamento a adolescentes até 18 anos, em cumprimento de medidas socioeducativas
em meio aberto, determinadas judicialmente. As categorias centrais
colocadas pela Política Nacional de Assistência Social (BRASIL, 2004)
são: matricialidade sociofamiliar (centralidade na família) e territorialização. É sobre a orientação destes dois aspectos que se estrutura o
serviço de medida socioeducativa no CREAS ou na entidade conveniada do SUAS. Ou seja, o objetivo da medida socioeducativa é a oferta da
responsabilização e proteção social.
Ainda nesta linha de reflexão, há que se afiançar no SUAS (no
serviço de execução de medida socioeducativa): a)segurança da acolhida (local digno para o adolescente verbalizar suas demandas e necessidades); b)convivência familiar e comunitária (inclusão na rede socioassistencial e nas demais políticas setoriais); c)autonomia, familiar,
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individual e social (justiça, cidadania, ética).
Além de todas as legislações e orientações que regulamentam
a oferta do SUAS, quando falamos sobre a oferta do Serviço de Execução de Medida Socioeducativa, há a orientação técnica exposta da
Resolução CNAS 18/2014, que dispõe sobre a expansão e a qualificação do Serviço de Proteção Social aos Adolescentes em Cumprimento
de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto de Liberdade Assistida e
Prestação de Serviços à Comunidade.
Quando falamos sobre a equipe mínima para este serviço,
segundo o Ministério de Desenvolvimento Social e Agrário (BRASIL,
2016, p. 54):
[...] no caso de municípios de porte I, II e Médio que tiverem demanda inferior a 10 (dez) adolescentes com medidas socioeducativas determinadas, é indicado que a equipe do CREAS existente acompanhe os adolescentes encaminhados pelo Sistema de
Justiça (ou seja, a mesma equipe indicada para executar o PAEFI,
sendo que, é necessário definir um técnico de referência para o
acompanhamento ao cumprimento de medidas socioeducativas
em meio aberto).

Já nos municípios de médio porte com demanda acima de 10
adolescentes, porte grande, metrópole e o Distrito Federal, deve ser
avaliada a necessidade de constituição de equipe técnica de referência
para o Serviço de MSE em Meio Aberto. No entanto, “[..] esta composição da equipe do Serviço de MSE em Meio Aberto ainda depende de
futura regulação que exigirá estudos aprofundados sobre a constituição das equipes dos CREAS nas diferentes realidades do país”. (BRASIL, 2016, p. 55).
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1.4 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
De acordo com o Ministério de Desenvolvimento Social e
Combate à Fome (BRASIL, 2011a, p. 75), a Proteção Social Especial
de Alta Complexidade, por sua vez, “[...] tem como o objetivo ofertar
serviços especializados, em diferentes modalidades e equipamentos,
com vistas a afiançar segurança de acolhida a indivíduos e/ou famílias
afastados temporariamente do núcleo familiar e/ou comunitários de
origem”.
Na sua oferta, deve-se assegurar proteção integral aos sujeitos
atendidos, garantindo atendimento personalizado e em pequenos grupos, com respeito às diversidades (ciclos de vida, arranjos
familiares, raça/ etnia, religião, gênero e orientação sexual). Tais
serviços devem primar pela preservação, fortalecimento ou resgate da convivência familiar e comunitária – ou construção de
novas referências, quando for o caso – adotando, para tanto, metodologias de atendimento e acompanhamento condizente com
esta finalidade. (BRASIL, 2011a, p. 78).

Aqui estão incluídos instituições de longa permanência para
idosos (ILPIs), acolhimento institucional (modalidade de casa lar ou
abrigo institucional) para crianças e adolescentes, acolhimento familiar (modalidade de família acolhedora), acolhimento provisório para
pessoas em situação de rua, entre outros serviços ofertados, conforme regulamentado pela Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. (BRASIL, 2009a).
No âmbito da proteção social especial de alta complexidade
para crianças e adolescentes, o SUAS pode ofertar os seguintes serviços:
a) Acolhimento Institucional na modalidade Abrigo (até 20 acolhidos).
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b) Acolhimento Institucional na modalidade de Casa Lar (até 10 acolhidos).
c) Acolhimento Familiar modalidade família acolhedora9.
d) República para Jovens.
Figura 05: Serviços socioassistenciais da Alta Complexidade.

9 CAOPCAE, dentro do Projeto Estadual Integrando Redes, prevê em uma das
suas macroetapas a elaboração de Orientações sobre o serviço de acolhimento
familiar (modalidade de família acolhedora) e programa municipal de guarda
subsidiada.
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Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (BRASIL, 2014, p. 05)

1.5 FINANCIAMENTO NO SUAS
Um primeiro aspecto a ser observado para receber cofinanciamento federal e estadual é que o município cumpra as exigências
do art. 30 da LOAS: estar instituído e em funcionamento: Conselho da
Assistência Social; Fundo da Assistência Social10, Plano da Assistência
Social e comprovar alocação de recursos próprios no fundo da assistência social. (BRASIL, 2011).
O SUAS propõe um modelo de financiamento que exige participação popular, descentralização político-administrativa e controle
social. Com isso, ressalta a necessidade do cumprimento do pacto federativo para cofinanciamento compartilhado entre as três esferas de
governo. (BRASIL, 2010).
O cumprimento destas diretrizes, exige transferências de re10 Segundo a Nota Técnica produzida pelo MPRJ, “a NOB-SUAS/2012 apresenta
os fundos de assistência social como instrumentos da gestão orçamentária e financeira da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Neles devem ser
alocadas as receitas e as despesas relativas ao conjunto de ações, serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social. A NOB preconiza que eles sejam
inscritos no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), na condição de Matriz, na
forma das Instruções Normativas da Receita Federal do Brasil”. (MPRJ, 2020, p. 43).
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cursos financeiros entre os entes por meio de repasses fundo a fundo,
de forma regular e automática. Com isso, definiu-se os pisos de financiamento. O valor que será repassado aos estados e municípios é calculado a partir de critérios para a oferta dos serviços. Com base nesses
critérios, os pisos são calculados e os municípios recebem recursos
para executar os respectivos serviços. (BRASIL, 2010).
Essa nova lógica de financiamento, instituída pela Lei do SUAS
(BRASIL, 2011) visa superar a lógica de convênios e do formato per capita. Estabelece o repasse regular e automático fundo a fundo; define
os pisos e os blocos de financiamento para subsidiar a oferta de serviços continuados; prevê o cofinanciamento solidário e compartilhado
entre os entes federados; estabelece os critérios de partilha de recursos pactuados na Comissão Intergetores Tripartite (CIT) e aprovados
no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS). (COLIN, 2020)11.

GOVERNO FEDERAL
Os recursos do SUAS, da esfera da União, são oriundos do orçamento da Seguridade Social12. No caso de Estados e Municípios são
dos orçamentos próprios alocados no fundo público específico da assistência social. A assistência social não possui a prerrogativa de um
percentual mínimo a ser destinado, como as políticas de educação e
saúde têm instituído o vínculo orçamentário pela Constituição Federal. Situação que fragiliza, em muitos momentos, a continuidade ou
11 Conteúdo refletido pela assistente social do Ministério Público do Estado do
Paraná e Diretora do Planejamento (SUBPLAN), Dra. Denise Colin, em live promovida pelo CAOPJDH em parceria com a SEJUF no dia 11.11.20.
12 Há possibilidade de cofinanciamento indireto também pela União, com base
nos benefícios tributários, sendo o mais conhecido o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, por meio da Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS), Lei 12.101/2009.
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mesmo a ampliação das ofertas, para atender toda a demanda da população no acesso a essa proteção social não contributiva.
Importante ressaltar que, os municípios, para a prestação de
alguns serviços e programas, podem executar o SUAS de forma indireta, ou seja, através de entidades não governamentais, e sua contratação se dá através do Chamamento Público.13 O CMAS tem o papel
central no monitoramento, inscrição e fiscalização dos recursos públicos que são repassados a estas entidades para a oferta de serviços e
programas.
Ainda de acordo com Colin (2020), os projetos quando executados por entidades não governamentais ainda são contratados
através de convênios, inseridos na Plataforma Brasil, antigo sistema
de convênios federais – SINCOV. Por sua vez, o pagamento dos benefícios ocorre diretamente aos usuários. Cabe à União o pagamento do
Benefício de Prestação Continuada (BPC) e do Programa Bolsa Família;
e aos Estados e Municípios os Benefícios Eventuais, sendo facultado
também a regulação de programas de transferência de renda municipais e estaduais.
Enfim, o financiamento do SUAS encontra-se regulado (principais):
a) LOAS (sua alteração com a Lei 12.435/2011);
b) NOB/SUAS (2012), formalizada através da Resolução do CNAS
33/2012, que estabelece os Blocos de Financiamento;
c) Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional 448/2002 que estabelece o que é material de consumo e permanente;
13 Aqui é importante os Municípios observarem a Lei 13.019/2014 conhecida
como Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil – MROSC e a Resolução do CNAS 21/2016.
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d) Resolução do CNAS 17/2016, que possibilita a ampliação para 100%
para pagamento de pessoal com os recursos advindos da União (antes
era 60%);
e) Portaria do MDS 440/2005 e 442/2005 (uso dos recursos federais);
Portaria do MDS 2.301/2018 que padroniza os veículos, lista de bens
de materiais permanentes necessários para a oferta dos serviços socioassistenciais; Portaria do MDS 113/2005, que regulamenta o cofinanciamento federal;
f) Portaria do Ministério da Cidadania (MC) 2.362/2019 que equaliza o
cofinanciamento federal do SUAS à Lei de Diretrizes Orçamentárias e
Lei Orçamentária Anual; Portaria do MC 967/2018, unificou os blocos
de financiamento da proteção social, flexibilizando, ainda mais, a utilização de recursos.
Os blocos de financiamento do SUAS se apresentam a partir
destes componentes: a) Blocos de Financiamento da Proteção Social
Básica, da Proteção Social Especial de Média Complexidade e da Proteção Social Especial de Alta Complexidade os serviços já instituídos e
tipificados e os que venham a ser criados no âmbito de cada Proteção;
b) O Bloco de Financiamento da Gestão do SUAS tem como componente o Índice de Gestão Descentralizada do SUAS (IGD-SUAS); c) O Bloco
de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro
Único tem como componente o Índice de Gestão Descentralizada do
Programa Bolsa Família (IGD-PBF). (BRASIL, 2010).
Há um painel específico para o cofinanciamento federal para a Política de Assistência Social na plataforma atuação do MPPR, inclusive
com os repasses do Covid:
https://apps.mppr.mp.br/shiny/App-COVID19_DH/
Outros sites de consulta:
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https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/ri/relatorios/cidadania/?localizaDi
visao=assis&codigo=0&aM=0
http://aplicacoes.mds.gov.br/suaswebcons/restrito/execute.jsf?b=*d
potvmubsQbsdfmbtQbhbtNC&event=*fyjcjs

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
O Piso Paranaense de Assistência Social (PPAS) é o piso de cofinanciamento estadual de serviços, programas, benefícios e projetos
da Assistência Social e de sua gestão no Estado do Paraná. Segundo
site da Secretaria de Estado, Justiça, Família e Trabalho (PARANÁ,
2021)14, estes recursos “são repasses mensais efetuados de acordo
com a disponibilidade orçamentária e financeira do Fundo Estadual,
de forma regular e automática – conforme Lei Estadual nº 17.544, de
17/04/2013 –, e de acordo com o estabelecido no art. 4º da Deliberação nº 065/2013 do CEAS”.
Ainda de acordo com informações da SEJUF, “o município assume a responsabilidade de execução dos recursos conforme o Plano de
Ação nas áreas da Proteção Social Básica, Especial, Aprimoramento da
Gestão e Benefícios Eventuais [...]”. (PARANÁ, 2021).
Repasses Continuados do governo do Estado do Paraná (FEAS)15
a) PPAS I - Piso Paranaense de Assistência Social
Piso Paranaense de Assistência Social – PPAS I: para o cofinanciamento dos Serviços de Proteção Social Básica e Especial – Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, Benefícios Eventuais
14 Informações extraídas do site: http://www.justica.pr.gov.br/Pagina/Cofinanciamento-da-Assistencia-Social. Acesso em: 04 de mar. de 2021.
15 Fundo Estadual da Assistência Social.
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e Gestão do SUAS. Deliberações nº 013/2013 e 065/2013-CEAS.
Valor de Referência Mensal de R$ 6.250,00 para os municípios de
pequeno porte I.
b) PPAS II – Centro POP
Piso Paranaense de Assistência Social – PPAS II: para o cofinanciamento do Serviço Especializado para Pessoas em Situação de
Rua, em Centro POP. Deliberação nº 037/2014-CEAS. Os valores
variam entre R$ 6.500,00 (para todos exceto Curitiba, Maringá e
Londrina) e R$ 11.500,00 (apenas para Curitiba, Maringá e Londrina) para cada unidade.
c) PPAS III – Paefi Regionalizado
Piso Paranaense de Assistência Social – PPAS III: Regionalização
para o cofinanciamento do Serviço de Proteção e Atendimento
Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI (CREAS municipal).
Deliberações nº 065/2013 e 038/2014-CEAS. Cofinanciamento
de 50% do valor repassado pelo Governo Federal, ou seja, R$
2.500,00 mensais repassados pelo FEAS e R$ 5.000,00 pelo FNAS.
d) PPAS IV – Acolhimento de crianças, adolescentes, jovens
até 21 anos Serviço de Acolhimento Institucional de Crianças e
Adolescentes sob a tutela do Estado. Deliberação nº 032/2015
e Resolução Ad Referendum nº 03/2015-CEAS e Resolução nº
072/2016-SEDS. Os valores para cada município são variáveis de
acordo com as metas mencionadas na Deliberação CEAS. O valor
per capita é de R$ 250,00/mês.
e) PPAS V – Acolhimento Adultos e Famílias
Piso Paranaense de Assistência Social – PPAS V: Serviço de Acolhimento para Adultos e Famílias para atendimento regionalizado, na modalidade Casa de Passagem. Deliberações nº 065/2013
e 030/2015-CEAS. Os valores variam entre R$ 3.250,00 e R$
10.000,00, mensais por município; Residência Inclusiva Municipal: Cofinanciamento de 50% do valor repassado pelo Governo
Federal, ou seja, R$ 5.000,00 mensais repassados pelo FEAS e R$
10.000,00 pelo FNAS, para cada unidade.
• Abordagem Social
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Serviço Especializado em Abordagem Social. Deliberação nº
51/2016-CEAS.
• Acolhimento Adultos e Famílias – POP Rua
Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas em Situação
de Rua. Deliberação nº 51/2016-CEAS.
• Repasse Per Capita para Acolhimento
Deliberação nº 32/2015-CEAS.
• Residência Inclusiva Municipal
Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com
Deficiência em situação de Dependência em Residência Inclusiva. Deliberação nº 074/2013-CEAS.
Cofinanciamento de 50% do valor repassado pelo Governo Federal, ou seja, R$ 5.000,00 mensais repassados pelo FEAS e R$
10.000,00 pelo FNAS, para cada unidade.
• Residência Inclusiva Regionalizada
• Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos
com Deficiência em situação de Dependência em Residência
Inclusiva Estadual, no formato Regionalizado. Deliberação nº
026/2013-CEAS. Cofinanciamento de R$ 15.000,00 mensais repassados pelo FEAS e R$ 10.000,00 pelo FNAS, por unidade (PARANÁ, 2020, s.n).

Há também alguns repasses pontuais para atender demandas
específicas e não continuadas, através do Fundo Estadual da Assistência Social (FEAS). Para conhecer os valores repassados pelo Estado do
Paraná pode ser consultado o escritório regional vinculado à SEJUF.
Há também cofinanciamentos para aprimorar a oferta de serviços do
SUAS, através do Fundo Estadual da Infância (FIA).
Para saber qual escritório regional de referência da sua Comarca
consultar:
http://www.justica.pr.gov.br/Pagina/Escritorios-Regionais
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02 POLÍTICA DE SAÚDE
O conceito de política de saúde mais difundido - e internacionalmente adotado - é o conceito da Organização Mundial de Saúde (OMS) que “enfatiza o caráter de estratégia oficial, organizada em
ações setoriais”. (FLEURY; OUVERNEY, 2012, p. 39). De acordo com este
conceito a política de saúde consiste em:
Um posicionamento ou procedimento estabelecido por instituições oficiais competentes, notadamente governamentais, que
definem as prioridades e os parâmetros de atuação em resposta
às necessidades de saúde, aos recursos disponíveis e outras pressões políticas. A política de saúde é frequentemente estabelecida
por meio de leis e outras formas de normatização que definem
as regras e os incentivos que orientam a provisão de serviços e
programas de saúde, assim como o acesso a esses (...). Como a
maior parte das políticas públicas, as políticas de saúde emergem
a partir de um processo de construção e suporte às ações de saúde que se sustentam sobre as evidências disponíveis, integradas
e articuladas com as preferências da comunidade, as realidades
políticas e os recursos disponíveis. (FLEURY e OUVERNEY, 2012, p.
39-40 apud WHO, 1998, p. 10).

No Brasil, até a década de 1970, as políticas públicas definidas
pelo Estado (não apenas de saúde) estavam voltadas, prioritariamente,
à parcela da população que apresentava vínculo trabalhista - com emprego formal16. A partir da década de 70 mudanças foram observadas
16

Para saber mais sobre a trajetória histórica da política de saúde no Brasil
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na condução das políticas de proteção social com a incorporação de
novos grupos - rurais, trabalhadores domésticos e autônomos - como
beneficiários da Previdência Social. (VIANA; BAPTISTA, 2012, p. 79).
Observou-se, a partir de então, a definição de políticas específicas
para o desenvolvimento de uma política social mais abrangente:
• “[foi criado] o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
(FAS), em 1974, que distribuiu recursos para financiamento de
programas sociais;
• formado o Conselho de Desenvolvimento Social (CDS), em
1974, que organizou as ações a serem implementadas pelos diversos ministérios da área social;
• formado o Sistema Nacional de Saúde (SNS), em 1975, primeiro
modelo político de saúde de âmbito nacional, que desenvolveu
de modo inédito um conjunto integrado de ações nos três níveis
de governo;
• realizada a promoção do Programa de Interiorização das Ações
de Saúde e Saneamento (PIASS), em 1976, que estendeu ações
de atenção básica à saúde na região Nordeste do país e se configurou como a primeira medida de universalização do acesso à
saúde;
• a constituição do Sistema Nacional da Previdência e da Assistência Social (Sinpas), em 1977, como mecanismo de articulação
entre saúde, previdência no âmbito do Ministério da Previdência
e Assistência Social (MPAS) e a criação do Instituto Nacional de
Assistência Médica da Previdência Social (Inamps), que passou
a ser o órgão coordenador de todas as ações de saúde e nível
médico-assistencial da previdência social. (VIANA; BAPTISTA,
2012, p. 79).

acesse: BRAVO, Maria Inês Souza. Política de Saúde no Brasil. In: Serviço Social e
Saúde, 2007. Disponível em: <http://www.escoladesaude.pr.gov.br/arquivos/File/
Politica_de_Saude_no_Brasil_Ines_Bravo.pdf.> Acesso em: 22 Abr. 2021.
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Igualmente na década de 70, os movimentos sociais encontraram espaço fértil para a divulgação de propostas reformistas, dentre as
quais a de Reforma Sanitária:17
O movimento da Reforma Sanitária nasceu no contexto da luta
contra a ditadura, no início da década de 1970. A expressão foi
usada para se referir ao conjunto de ideias que se tinha em relação às mudanças e transformações necessárias na área da saúde.
Essas mudanças não abarcavam apenas o sistema, mas todo o
setor saúde, em busca da melhoria das condições de vida da população. (FIOCRUZ, 2021, p. 1).

Tais mudanças, sugeridas pelo movimento de Reforma Sanitária foram incorporadas na Constituição Federal de 198818 e introduziram mudanças significativas no modo de operacionalizar o Sistema [de
Saúde] até então vigente:
Esse novo modelo19, inscrito na própria Constituição brasileira
de 1988 definiu o princípio do universalismo para as ações de
saúde, a descentralização municipalizante e um novo formato
17 Para saber mais acesse: FIOCRUZ. Reforma Sanitária. Disponível em: <https://pensesus.fiocruz.br/reforma-sanitaria>. Acesso em: 15 Abr. 2021.
18 Foi apenas com a Constituição Federal de 1988, que se definiram legalmente,
as políticas públicas “de proteção social de caráter universal e não excludente”
(idem ibidem, p. 79) as quais poderiam ser expandidas em todo país.
19 O novo modelo definiu “o princípio do universalismo para as ações de
saúde, a descentralização municipalizante e um novo formato organizativo para
os serviços, sob a lógica da integralidade, da regionalização e da hierarquização,
com definição de porta de entrada. Além disso, as ações preventivas e curativas
passaram a ser responsabilidade dos gestores públicos” (VIANA; DAL POZ, 2005,
p. 02) sendo que, “a implementação do SUS se iniciou os anos 90, após a criação
da Lei Orgânica de Saúde e de várias outras normas e portarias pelo Ministério da
Saúde, as Normas Operacionais Básicas, as quais pretendiam configurar-se como
instrumentos de regulação do Sistema”. (idem ibidem).
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organizativo para os serviços, sob a lógica da integralidade, da
regionalização e da hierarquização, com definição de porta de
entrada. Além disso, as ações preventivas e curativas passaram
a ser responsabilidade dos gestores públicos.20 (VIANA; DAL POZ,
2005, p. 02).

Em consonância com o novo texto constitucional, o sistema
sanitário brasileiro passa a estar comprometido com “a integralidade
da atenção à saúde, quando suas ações e serviços são instados a trabalhar pela promoção, proteção e recuperação da saúde, com a descentralização e com a participação social”. (BRASIL, 2010, p. 13). Essa
integralidade, implica:
[...] além da articulação e sintonia entre as estratégias de produção da saúde, na ampliação da escuta dos trabalhadores e serviços de saúde na relação com os usuários, quer individual e/ou coletivamente, de modo a deslocar a atenção da perspectiva estrita
do seu adoecimento e dos seus sintomas para o acolhimento de
sua história, de suas condições de vida e de suas necessidades
em saúde, respeitando e considerando suas especificidades e
suas potencialidades na construção dos projetos e da organização do trabalho sanitário. (idem ibidem).

A ampliação do comprometimento e da co-responsabilidade
entre trabalhadores da Saúde, usuários e território acaba por alterar
tanto os modos de atenção quanto de gestão dos serviços de saúde.
A produção de saúde acaba por tornar-se, indissociável, da produção
de subjetividades “mais ativas, críticas, envolvidas e solidárias e, si20 Para saber mais acesse: VIANA, Ana Luiza D’ávila & DAL POZ, Mario Roberto. A reforma do sistema de saúde no Brasil e o Programa de Saúde da
Família. In: Physis: revista de saúde coletiva, vol. 15. Rio de Janeiro: 2005.
p. 1-19. Disponível em: <https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-73312005000300011&script=sci_arttext.>. Acesso em: 15 Abr. 2021.
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multaneamente, exige a mobilização de recursos políticos, humanos e
financeiros que extrapolam o âmbito da saúde”. Ao setor de Saúde é
colocado, portanto, o desafio de construir a intersetorialidade”. (idem
ibidem, p. 13).
Neste sentido, adquire especial relevância o estabelecimento
de um processo de construção de ações intersetoriais. As quais prescindem - da troca e construção coletiva de saberes, linguagens e práticas- entre os diversos setores envolvidos, de maneira a se realizar uma
intervenção propositiva e resolutiva. A atuação intersetorial constitui-se, portanto, como uma estratégia para superar a fragmentação e a
fragilidade das políticas sociais. (PEREIRA, TEIXEIRA, 2013).
A construção de ações intersetoriais pressupõe que, a responsabilidade pela articulação e atuação efetiva em Rede de Proteção, é compartilhada entre as diversas políticas setoriais que a compõem (rede de atenção psicossocial, rede socioassistencial, rede de
ensino, etc). Nesta perspectiva, no tópico a seguir, apresenta-se uma
breve contextualização sobre a política de Saúde Mental e os pontos
de atenção da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) fundamentais no
atendimento às crianças e aos adolescentes e seus respectivos grupos
familiares.

2.1 SAÚDE MENTAL
A Saúde Mental inserida no contexto da Política Pública de
Saúde possui uma importância no cotidiano da população. “Não há
produção de saúde sem produção de saúde mental”. (BRASIL, 2014, p.
23). A consolidação da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) é fundamental no atendimento de crianças e adolescentes, pois os cuidados
de saúde precisam levar em conta as diferentes dimensões que cons-
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tituem os sujeitos sociais, entre as quais: biológica, psíquica e social.
Assim, o sofrimento psíquico de crianças e adolescentes possui ligação
direta com a dinâmica da vida em sociedade, não sendo possível, por
exemplo, ter o foco apenas no tratamento medicamentoso, ou no que
tradicionalmente temos chamado de medicalização da infância. Angústia, medo, ansiedade que resultam em mudanças comportamentais e relacionais estão atrelados a inserção dos sujeitos na vida em
sociedade.
Conflito familiar; preconceito; pobreza; desigualdade; ausência de emprego e renda dos membros da família e insuficiência de
políticas públicas necessárias ao desenvolvimento sadio e harmonioso
resultam em impactos negativos que comprometem a saúde mental.
Por esse motivo, ao discutirmos a saúde mental de crianças e adolescentes na sociedade contemporânea precisamos compreender estes
como sujeitos sociais, inseridos em contextos permeados por contradições, preconceitos e as mais diversas formas de exclusão social.
O adoecimento mental de crianças e adolescentes se tornou
objeto de debates nas últimas décadas e requer dos/as profissionais
que atuam com esse público a compreensão aprofundada da infância
e da adolescência. Assim, o tratamento de transtornos mentais e do
uso abusivo de álcool e outras drogas precisa levar em consideração os
princípios da Reforma Psiquiátrica que prima por ações na própria comunidade, ou seja o tratamento no território como dispositivo necessário, evitando o processo de institucionalização e isolamento social.
Neste direcionamento, não podemos esquecer que o fortalecimento
da rede de atenção psicossocial de base comunitária e territorial substitui o modelo hospitalocêntrico que tanto contribuiu no aumento da
exclusão social na história da sociedade.
Assim, os diferentes equipamentos públicos de saúde mental
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devem assumir “uma função social que extrapola o fazer meramente
técnico do tratar, o que inclui ações como acolher, escutar, cuidar, possibilitar ações emancipatórias, enfrentar estigmas e determinismos e
melhorar a qualidade de vida das pessoas”. (BRASIL, 2014, p. 27).
Para isso, o trabalho interdisciplinar e intersetorial é uma ferramenta necessária. A Portaria MS/GM nº 3.088, de 23/12/2011 estabeleceu a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) que prevê a criação, a
ampliação e a articulação de pontos de atenção à saúde para pessoas
com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas no âmbito do SUS.
A Portaria MS/GM nº 3588 , de 21/12/2017 e a Nota Técnica
Nº 11/2019-CGMAD/DAPES/SAS/MS trouxeram as alterações nesta
rede, incluindo outros dispositivos. Assim, a RAPS passou a ser constituída pelos seguintes pontos de atenção (Serviços):
• Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), em suas diferentes modalidades;
• Serviço Residencial Terapêutico (SRT);
• Unidade de Acolhimento (adulto e infanto-juvenil);
• Enfermarias Especializadas em Hospital Geral;
• Hospital Psiquiátrico;
• Hospital-Dia;
• Atenção Básica;
• Urgência e Emergência;
• Comunidades Terapêuticas;
• Ambulatório Multiprofissional de Saúde Mental - Unidades Ambulatoriais Especializadas. (BRASIL, 2019, p. 3).
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A título de ilustração a seguir apresentamos alguns dos pontos
de atenção trazidos pela RAPS voltados às crianças e aos adolescentes.
2.1.1 ATENÇÃO BÁSICA
A Atenção Básica é um ponto de atenção da Política Pública
de Saúde fundamental para a constituição e organização de ações de
saúde mental e conta com os seguintes dispositivos públicos. (BRASIL,
2014):
• Unidades Básicas de Saúde (UBS);
• Estratégia Saúde da Família (ESF);
• Equipes de Atenção Básica para populações em situações específicas;
• Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF);
• Centros de convivência e cultura.
Os dispositivos acima mencionados não serão específicos ou
desenvolverão unicamente ações voltadas à saúde mental. Contudo,
no rol de suas atividades, a saúde mental de crianças e adolescentes
deve ser observada de forma prioritária, fomentando com isso, diferentes intervenções multiprofissionais.
Na Atenção Básica as intervenções profissionais precisam levar
em consideração o território e a comunidade que os sujeitos se inserem. Assim, há uma busca por fortalecer e estimular o tratamento21
21 Para saber mais sobre a Política Nacional de Promoção à Saúde acesse:
BRASIL. Secretaria de Vigilância em Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política
Nacional de Promoção à Saúde. Disponível em: <https://bvsms.saude.gov.br/bvs/
publicacoes/politica_nacional_promocao_saude_3ed.pdf>. Acesso em 22 abr.
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de saúde mental no próprio território. O trabalho com a família e com
a comunidade é importante neste processo de promoção de saúde
mental do público infantojuvenil. Por isso, nas ações de prevenção,
promoção e recuperação de saúde é necessário levar em consideração as relações sociais e a forma de ser e pertencer dos sujeitos na
dinâmica da vida em sociedade.
2.1.2 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ESTRATÉGICA
As ações voltadas às crianças e aos adolescentes com transtornos mentais severos e persistentes e/ou usuários de álcool e outras
drogas também precisam ser desenvolvidas a partir de dispositivos especializados que contribuem para o tratamento digno e humanitário.
As recentes alterações no campo da saúde mental reafirmaram
o Ambulatório Multiprofissional de Saúde Mental - Unidades Ambulatoriais Especializadas como parte da RAPS. Além dos Ambulatórios,
nas últimas décadas, vêm fortalecendo-se, em todo território nacional, um dos mais importantes dispositivos voltados à consolidação da
Reforma Psiquiátrica: os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS).
Os CAPS são constituídos de equipes interdisciplinares que
também realizam um trabalho territorial. São desenvolvidas atividades individuais, contudo, a prioridade dos atendimentos e das ações
deve ocorrer em espaços coletivos (oficinas terapêuticas, reuniões,
grupos de famílias e etc).
Há diversas modalidades de CAPS, conforme notamos abaixo:
● CAPS I: “Atendimento a todas as faixas etárias, para transtornos
2021.
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mentais graves e persistentes, inclusive pelo uso de substâncias psicoativas, atende cidades e ou regiões com pelo menos 15 mil habitantes”. (BRASIL, 2017, p. 1).
● CAPS II: “Atendimento a todas as faixas etárias, para transtornos
mentais graves e persistentes, inclusive pelo uso de substâncias psicoativas, atende cidades e ou regiões com pelo menos 70 mil habitantes”. (BRASIL, 2017, p. 1).
● CAPS i: “Atendimento a crianças e adolescentes, para transtornos
mentais graves e persistentes, inclusive pelo uso de substâncias psicoativas, atende cidades e ou regiões com pelo menos 70 mil habitantes”. (BRASIL, 2017, p. 1).
● CAPS ad Álcool e Drogas: “Atendimento a todas faixas etárias, especializado em transtornos pelo uso de álcool e outras drogas, atende cidades e ou regiões com pelo menos 70 mil habitantes”. (BRASIL, 2017,
p. 1).
● CAPS III: “Atendimento com até 5 vagas de acolhimento noturno e
observação; todas faixas etárias; transtornos mentais graves e persistentes inclusive pelo uso de substâncias psicoativas, atende cidades e
ou regiões com pelo menos 150 mil habitantes”. (BRASIL, 2017, p. 1).
● CAPS ad III Álcool e Drogas: “Atendimento e 8 a 12 vagas de acolhimento noturno e observação; funcionamento 24h; todas faixas etárias; transtornos pelo uso de álcool e outras drogas, atende cidades e
ou regiões com pelo menos 150 mil habitantes”. (BRASIL, 2017, p. 1);
● CAPS ad IV: Atendimento a todas faixas etárias, é um serviço que
fornece atenção contínua a pessoas com necessidades relacionadas
aos consumos de álcool, crack e outras drogas, funcionamento 24h.
“Poderão ser criados em todas as capitais estaduais, bem como nos
Municípios com população acima de 500.000 habitantes, devendo
funcionar de forma a prestar assistência às pessoas em cenas abertas
de uso de drogas, as chamadas “cracolândias””. (BRASIL, 2019, p. 10).
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Sem dúvidas, o CAPS é uma grande referência quando o assunto é o atendimento de saúde mental de crianças e adolescentes.
Fortalecer e ampliar esse importante equipamento é tarefa necessária
de todos aqueles que coadunam com os princípios da Reforma Psiquiátrica.
2.1.3 UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTOJUVENIL
A Unidade de Acolhimento Infantojuvenil é destinada para
adolescentes (12 a 18 anos) com necessidades decorrentes do uso do
álcool e outras drogas. Este dispositivo funciona articulado com:
I - a atenção básica, que apoia e reforça o cuidado clínico geral
dos seus usuários; e II - o Centro de Atenção Psicossocial, que
é responsável pela indicação do acolhimento, pelo acompanhamento especializado durante este período e pelo planejamento
da saída, em parceria com o Serviço de Atenção em Regime Residencial, e pelo seguimento do cuidado após a saída, bem como
pela participação de forma ativa da articulação intersetorial
para promover a reinserção do usuário na comunidade. (BRASIL,
2011, p. 6).

A Unidade de Acolhimento Infantojuvenil funciona 24 horas
por dia e oferta serviços de saúde no ambiente residencial. O acompanhamento ocorre de forma transitória, com o prazo máximo de até 06
(seis) meses. (BRASIL, 2014).
2.1.4 ATENÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
Os cuidados em saúde mental devem ser priorizados na própria comunidade e em situações excepcionais, sempre que possível
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após avaliação especializada22 e identificada a necessidade de outras
formas de atenção, é que a criança ou adolescente deverão ser encaminhados para a Atenção de Urgência e Emergência. “São pontos de
atenção da Rede de Atenção às Urgências: SAMU 192, sala de estabilização, UPA 24 horas, as portas hospitalares de atenção à urgência/
pronto socorro”, entre outros. (BRASIL, 2014, p. 36).
A Atenção de Urgência e Emergência ocorre desde o início do
acolhimento e perpassa pela classificação de risco e pela realização do
manejo e cuidado, tanto nas situações de sofrimento psíquico quanto
em situações que requerem cuidados específicos por conta do uso do
álcool e outras drogas. (BRASIL, 2014).
2.1.5 ATENÇÃO HOSPITALAR
A atenção hospitalar voltada a saúde mental de crianças e adolescentes pode ocorrer por meio dos seguintes pontos de atenção:
• Serviço hospitalar de referência;
• Enfermaria especializada em hospital geral;
• Hospital-Dia;
• Hospital Psiquiátrico.
A atenção hospitalar precisa ocorrer quando foram esgotadas
as alternativas para tratamento na própria comunidade, ou seja, deve
acontecer quando os demais pontos de atenção não conseguirem suprir as necessidades de saúde dos sujeitos.

22
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Por exemplo, pela equipe do CAPS.

Para saber mais:
BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o
Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm >.
Acesso em: 20 abr. de 2021.
• Lei nº 10.216, de 3 de abril de 2001. Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais
e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/
l10216.htm>. Acesso em: 20 abr. de 2021.
• Portaria MS/GM nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011. Institui a Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento
ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso
de crack, álcool e outras drogas no âmbito do Sistema Único de
Saúde. Brasília, 2011. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.
br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt3088_23_12_2011_rep.html>.
Acesso em: 20 abr. de 2021.
• Portaria GM/MS n.º 3588/2017, de 21 de dezembro de 2017.
Altera as Portarias de Consolidação no 3 e nº 6, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre a Rede de Atenção Psicossocial,
e dá outras providências. Disponível em: <http://bvsms.saude.
gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt3588_22_12_2017.html>.
Acesso em: 20 abr. de 2021.
• Portaria MS nº 121, de 25 de janeiro de 2012. Republicada em 21 de maio de 2013: institui a Unidade de Acolhimento
para pessoas com necessidades decorrentes do uso de crack,
álcool e outras drogas no componente de atenção residencial
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de caráter transitório da Rede de Atenção Psicossocial. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2012/
prt0121_25_01_2012.html>. Acesso em: 20 abr. de 2021.
• Portaria MS nº 121, de 25 de janeiro de 2012. Republicada em 21 de maio de 2013: institui a Unidade de Acolhimento
para pessoas com necessidades decorrentes do uso de crack,
álcool e outras drogas no componente de atenção residencial
de caráter transitório da Rede de Atenção Psicossocial. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2012/
prt0121_25_01_2012.html>. Acesso em: 20 abr. de 2021.
• Portaria MS/SAS nº 854, de 22 de agosto de 2012: acolhimento noturno de paciente em Centro de Atenção Psicossocial.
Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/
sas/2012/prt0854_22_08_2012.html> Caminhos para uma Política de Saúde Mental Infanto-Juvenil. Brasília, 2005. Disponível
em: <http://www.crpsp.org.br/portal/comunicacao/diversos/
mini_cd/pdfs/caminhos.pdf>. Acesso em: 20 abr. de 2021.
• Ministério da Saúde.. Diretrizes Nacionais para a Atenção
Integral de Adolescentes e Jovens na Promoção, Proteção e
Recuperação da Saúde. Brasília, 2010. Disponível em: <http://
bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_nacionais_
atencao_saude_adolescentes_jovens_promocao_saude.pdf>.
Acesso em: 20 abr. de 2021.
• Ministério da Saúde. Centro de Atenção Psicossocial (CAPS).
2017. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/centro-de-atencao-psicossocial-caps> . Acesso em: 20 abr. de 2021.
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• Nota Técnica Nº 11/2019-CGMAD/DAPES/SAS/MS. Esclarecimentos sobre as mudanças na Política Nacional de Saúde Mental
e nas Diretrizes da Política Nacional sobre Drogas. Disponível em:
<https://pbpd.org.br/wp-content/uploads/2019/02/0656ad6e.
pdf>. Acesso em: 20 abr. de 2021.
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POLÍTICA
03 DE EDUCAÇÃO
A Constituição Federal de 1988 estabelece no art. 6º, a educação como direito social. E determina, em seu artigo 22, que a união é
responsável por elaborar uma Lei de Diretrizes Educacionais. (BRASIL,
1988). Dispõe ainda no artigo 23, inciso V, que é competência comum
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, proporcionar os meios de acesso à educação. (idem ibidem).
O artigo 206 da CF/88, por sua vez, é dedicado à política da educação e
define que o ensino será ministrado em consonância com os seguintes
princípios:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber;
III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos,
na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente
por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas;
VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei;
VII - garantia de padrão de qualidade.
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VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da
educação escolar pública, nos termos de lei federal.
IX - garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da
vida. (BRASIL, 1988, s.n).

Nesse mesmo sentido o ECA, em seu artigo 53, estabelece que
“a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno
desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania
e qualificação para o trabalho (…)”. (BRASIL, 1990, p. 17). E, em seu artigo 55, dispõe acerca da obrigatoriedade dos pais matricularem seus
filhos ou pupilos na rede regular de ensino (BRASIL, 1990). Esta obrigatoriedade, vale destacar, se estende à faixa etária dos 4 aos 17 anos
- conforme a Emenda Constitucional 59/2009. (GONÇALVES, 2018, p.
18).
Em 2014, após ampla e longa discussão (4 anos), foi promulgada a Lei Federal n.º 13.005/2014 que instituiu o Plano Nacional de Educação (PNE). Este plano contém 14 artigos, um anexo com 20 metas e
um número variado de estratégias por metas, que deverão ser cumpridas no prazo de 10 anos. O Estado do Paraná também conta com
um Plano Estadual de Educação O Plano, aprovado pela Lei 18.492 de
24 de Junho de 2015, contém as diretrizes e metas a serem buscadas
nos 10 anos de sua vigência e seu anexo traz dados importantes para
a avaliação desta política (idem ibidem).
No que pertine ao financiamento da política de educação, a
Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) determinam que cabe à União organizar o Sistema Nacional
de Educação (SNE) e garantir a aplicação anual mínima de 18% da receita de todos os impostos na educação pública, porcentagem que se
amplia para 25% nos Estados, no Distrito Federal, e nos municípios.
(BRASIL, 1996). No Estado do Paraná, a Constituição Estadual prevê a
aplicação de 30% para o Estado e 25% para os Municípios. (PARANÁ,
1989).
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3.1 DA ORGANIZAÇÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO
A educação está organizada em um sistema que abrange a
educação básica e o ensino superior. A educação básica é composta
por educação infantil (creche de 0 a 3 anos), pré-escola (de quatro
a cinco anos), ensino fundamental - do 1º ao 9º ano (seis a quatorze
anos) e o ensino médio 1º, 2º e 3º anos (quinze a dezessete anos). O
ensino superior pode ser ministrado por instituições públicas ou privadas conforme o art. 45 da LDB. (BRASIL, 1996).
A rede estadual, conforme dispõe o artigo 10 da LDB/1996,
deve assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o
ensino médio. Já a rede municipal fica responsável por ofertar educação infantil e, com prioridade, o ensino fundamental, conforme expõe
o artigo 11 da lei educacional.(BRASIL, 1996)
A seguir, apresentamos alguns parâmetros da política de educação conforme definido no processo 1265/14, Deliberação 02/14 do
Conselho Estadual de Educação e pela Resolução N° 4527/2011 - GS/
SEED que fixa número de estudantes para efeito de composição de
turmas nas Instituições Escolares.
Quadro 01: Parâmetros do número de alunos por sala e relação professor/crianças.
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Fonte: quadro elaborado pelos autores a partir das informações constantes no processo 1265/14, Deliberação 02/14 do Conselho Estadual de Educação e pela Resolução N° 4527/2011 - GS/SEED que fixa número de estudantes para efeito de composição de turmas nas Instituições Escolares.
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3.2 O DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL
No Brasil, a educação infantil como direito social foi reconhecida após um longo processo de lutas e reivindicações. As mobilizações
resultaram numa mudança da concepção da educação para as crianças pequenas, deslocando o atendimento que ocorria pela via assistencial (do cuidado) para a via da educação (direito da criança). Esta
inserção da educação infantil na primeira etapa da educação básica é
considerada positiva pois, o desenvolvimento da identidade da criança passa a ser pensado em aspectos amplificados - respaldados pela
legislação educacional e não mais no âmbito da política de assistência
social. (GONÇALVES, 2018, p. 34 apud CURY, 1998).
Este deslocamento, realizado na CF/88, não ocorreu de maneira rápida nem sem divergências. De fato, essa normatização foi prevista somente na LDB/96:
Havia certo receio por parte da área educacional em acolher as
crianças de zero a seis anos porque o então chamado 1º grau
não havia sido totalmente universalizado, e o temor estava em
ter que dividir os recursos orçamentários, que já eram escassos,
com as crianças da creche. A pré-escola já estava sob a ótica educacional, mas não havia previsão de obrigatoriedade nessa época
apesar de se pensar em sua universalização. (GONÇALVES, 2018,
p. 36).

Segundo Faní Quitéria Nascimento Rehem e Vicente de Paula
Faleiros (2013, p.697), “[...] a busca pela universalização do direito à
educação infantil, capitaneada por lutas sociais dos movimentos feministas, políticos, populares [...]”, colocou em pauta a emergência da
garantia ao direito à educação infantil e sua presença na Carta Magna
“[...] conferiu à infância o estatuto de categoria de direitos”. (REHEM,
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FALEIROS, 2013, p.700).
O atendimento na educação infantil havia sido previsto inicialmente na CF/88 para as crianças até seis anos de idade, entretanto
com a aprovação da Lei n. 12.796 de 4 de abril de 2013, a idade de
atendimento das crianças na educação infantil passou a ser de zero a
cinco anos de idade. (GONÇALVES, 2018, p. 39).
Portanto, o direito à educação infantil é dever constitucional
do Estado, que para sua efetivação deve garantir a “[...] educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade”.
(BRASIL, 1988, art. 208, inciso IV). No inciso XXV do art. 7º, como “assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5
(cinco) anos de idade em creches e pré-escolas”. A educação também
está posta como “direito de todos” e também é colocada como “[...]
dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade [...]” não tendo apenas o caráter assistencial
mas, também educacional com vistas a promover o “[...] pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho.” (BRASIL, 1988, p.111).
Mais definições que fortaleceram o caráter de especificidade
da educação das crianças pequenas foram trazidas para a educação
infantil na LDB/96, como a definição da nomenclatura e o estabelecimento de faixa etária para atendimento, dividindo a educação infantil
em duas etapas: atendimento em creche para crianças de zero a três
anos e em pré-escolas para as crianças de quatro e cinco anos. (BRASIL, 1996, art. 30, p. 11).
Em 2009 a Emenda Constitucional n. 59 (EC/59) foi aprovada
estabelecendo-se a partir de sua promulgação a obrigatoriedade do
ensino dos 4 aos 17 anos de idade - sem com isso deslegitimar a exis-
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tência do direito ao acesso do público entre 0 a 3 anos. Neste sentido,
Gonçalves (2018, p. 40) citando Ximenes e Grinkraut (2014) destaca a
importância das mobilizações da sociedade civil junto ao Sistema de
Justiça sobre a temática, vez que,” a educação infantil (creche e pré-escola), equivalente a um direito público subjetivo, foi consolidada
em uma decisão proferida pelo STF em 2005 que manifestou o dever
do estado em disponibilizar as vagas na educação infantil para todas as
crianças de até seis anos de acordo com a procura”.
Outrossim, a mesma autora (GONÇALVES, 2018, p. 40) cita Barbara Cristina Hanauer Taporosky (2017, p. 21) as quais enfatizam que
“[...] por se tratar de uma manifestação do STF reconhecendo o dever
do Estado na oferta da educação infantil, serve como precedente para
as futuras decisões, a contar daquela data, que seriam proferidas a
respeito do tema”.
O Plano Nacional de Educação (PNE – Lei 13.005/2014) prevê
como meta universalizar, até 2016 – para cumprimento do determinado na EC nº 59/2009 – a educação infantil na pré-escola e ampliar a
oferta à educação infantil nas creches para atender, no mínimo, 50%
(cinquenta por cento) das crianças até três anos até o final da vigência
no plano. (BRASIL, 2014).
Para a efetividade desse direito, Cury (1998) destaca a importância do art. 30 da CF/88, o qual se refere à responsabilidade dos
municípios em “[...] VI- manter, com a cooperação técnica e financeira
da União e do Estado, programas de educação infantil e de ensino fundamental; (BRASIL, 2006, p. 01)”. E também a descrição no Art. 211,
inciso 2º, ao declarar que: “os Municípios atuarão prioritariamente no
ensino fundamental e na educação infantil. (BRASIL, 1996, p. 01)”.
Mesmo com a positivação do direito à educação infantil afir-
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mado nos mais diversos instrumentos jurídicos, há inúmeros desafios
na efetividade e garantia do acesso a uma educação infantil de qualidade. A cobrança pela ampliação da oferta da educação infantil não
deve estar dissociada das condições de qualidade que fazem parte do
direito para além do acesso, da permanência e da gratuidade (SILVEIRA, 2014). Isto é, além da necessidade de ampliação do atendimento
na educação infantil, não se pode considerar apenas a criação de mais
vagas nas instituições existentes, pois o direito à educação não prevê
apenas a oferta da vaga, mas também que ela deve se processar dentro de padrões mínimos de qualidade, nos termos dos artigos 206 e
211 da CF/88 e nos artigos 3º e 4º da LDB/96.

3.3 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
O direito à alimentação está garantido no rol dos direitos sociais
preconizados pela Constituição Federal de 1988 (CF/88): “Art. 6º - são
direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção
à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma
desta Constituição” (BRASIL, 1988). A efetivação deste direito social
realizar-se-á por meio de políticas públicas, devendo o Estado garantir
“o atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica,
por meio de programas suplementares de material didático-escolar,
transporte, alimentação e assistência à saúde”. (BRASIL, 1996, p. 28).
O Programa Nacional da Alimentação Escolar (PNAE) surgiu
para atender este direito humano aos estudantes de todas as etapas
da educação básica (educação infantil, ensino fundamental, ensino
médio e educação de jovens e adultos) matriculados em escolas públicas, filantrópicas e em entidades comunitárias (conveniadas com o
poder público), objetivando “contribuir para o crescimento e o desen-
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volvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a
formação de práticas alimentares saudáveis dos alunos, por meio de
ações de educação alimentar e nutricional e da oferta de refeições que
cubram as suas necessidades nutricionais durante o período letivo”.
(BRASIL, 2020).
Com a Lei nº 11.947, de 16/6/2009, os municípios devem investir 30% do valor repassado pelo Programa na compra direta de produtos da agricultura familiar, visando estimular o desenvolvimento local
dos “empreendedores familiares rurais, priorizando as comunidades
tradicionais indígenas e de remanescentes de quilombos”. (BRASIL,
2020, p. 03).
O Ministério da Educação dispôs sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica, considerando este
direito como fundamental do ser humano, inseparável do princípio
fundamental da dignidade da pessoa humana e vital para a efetivação
dos demais direitos consagrados na Carta Magna, devendo o poder
público adotar as políticas e ações que se façam necessárias para promover e garantir a segurança alimentar e nutricional dos estudantes.
Art. 5º São diretrizes da Alimentação Escolar:
I - o emprego da alimentação saudável e adequada, compreendendo o uso de alimentos variados, seguros, que respeitem a cultura, as tradições e os hábitos alimentares saudáveis, contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento dos alunos e para
a melhoria do rendimento escolar, em conformidade com a sua
faixa etária e seu estado de saúde, inclusive dos que necessitam
de atenção específica;
II - a inclusão da educação alimentar e nutricional no processo
de ensino e aprendizagem, que perpassa pelo currículo escolar,
abordando o tema alimentação e nutrição e o desenvolvimento
de práticas saudáveis de vida na perspectiva da segurança ali-
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mentar e nutricional;
III - a universalidade do atendimento aos alunos matriculados na
rede pública de educação básica;
IV - a participação da comunidade no controle social, no acompanhamento das ações realizadas pelos Estados, pelo Distrito
Federal e pelos Municípios para garantir a oferta da alimentação
escolar saudável e adequada;
V - o apoio ao desenvolvimento sustentável, com incentivos para
a aquisição de gêneros alimentícios diversificados, produzidos
em âmbito local e preferencialmente pela agricultura familiar e
pelos empreendedores familiares rurais, priorizando as comunidades tradicionais indígenas e de remanescentes de quilombos;
VI - o direito à alimentação escolar, visando garantir a segurança
alimentar e nutricional dos alunos, com acesso de forma igualitária, respeitando as diferenças biológicas entre idades e condições de saúde dos alunos que necessitem de atenção específica
e aqueles que se encontrem em vulnerabilidade social. (BRASIL,
2020, p. 02)

Em se tratando de princípios norteadores do Programa, tem-se
a garantia da segurança alimentar e nutricional dos alunos. Segundo
Assão et al (2007, p. 01 apud BELIK, 2003), o conceito de Segurança
Alimentar surgiu a partir da 2ª Grande Guerra que devastou a Europa
e sua capacidade de produzir alimentos. Esse conceito leva em conta três aspectos principais: quantidade, qualidade e regularidade no
acesso aos alimentos.
• quantidade: significa a possibilidade de acessar os alimentos, que é
diferente da disponibilidade. Por exemplo: a população mais carente
não tem acesso a todo tipo de alimento, mas isso não quer dizer que
eles não estejam disponíveis;
• qualidade: se refere aos riscos de contaminação dos alimentos e a
possibilidade de consumi-los de forma digna, em ambiente seguro e
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propício para as refeições; significa comê-los em ambiente limpo, seguindo as normas tradicionais de higiene;
• regularidade: acesso de forma contínua aos alimentos.
O Ministério Público é parte integrante dos órgãos responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização do PNAE, assim como os
Conselhos de Alimentação Escolar (CAE), Tribunal de Contas da União
(TCU) e Controladoria Geral da União (CGU) que possuem atribuição
de zelar pela efetividade deste direito social exigindo do Poder Público, a prestação de um serviço adequado, dentro dos preceitos legais.
(BRASIL, 2021).

3.4 EDUCAÇÃO ESPECIAL
No que reporta à Educação Especial no Paraná esta se desenvolve par e passo com a do Brasil e caracteriza-se por assegurar o Atendimento Educacional Especializado (AEE), em caráter complementar
ou suplementar, como parte integrante do processo educacional em
todos os níveis (Educação Básica e Ensino Superior), etapas (Educação
Infantil, Ensino Fundamental anos iniciais, Ensino Fundamental anos
finais) e modalidades (Educação de Jovens e Adultos, Educação do
Campo, Educação Indígena, Educação Quilombola) para estudantes
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, transtornos
funcionais específicos e altas habilidades ou superdotação. Seu atendimento está voltado ao estudante que tem impedimento de longo
prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, em interação com uma ou mais barreiras que comprometem sua participação
plena e efetiva no processo educacional, em igualdade de condições
com os demais estudantes, bem como aqueles que possuem indicadores de altas habilidades ou superdotação (BRASIL, 2008, 2015; PARANÁ, 2016).
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Para garantir o direito educacional ao público-alvo da modalidade no Paraná, temos em vigência a Deliberação nº 02/2016-CEE/PR
que dispõe sobre as “Normas para a Modalidade Educação Especial
no Sistema Estadual de Ensino do Paraná” (PARANÁ, 2016). Também,
as instruções n° 06, 07 e 08/2016-SEED/SUED e nº 009/2018- SUED/
SEED orientam e normatizam o atendimento no âmbito da educação
escolar.
No plano da política educacional brasileira destacamos também o conjunto de dispositivos legais que garantiram uma expressiva
ampliação do acesso à escolaridade dos estudantes com deficiências.
A expressão dessa tendência tem na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Nº 9.394/96 e na Resolução CNE/CEB nº 02/01 seu
maior impulso. De tal modo, a partir da LDB/96, a Educação Especial é
definida como “[...] a modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos portadores
de necessidades especiais”. (BRASIL, 2001, p. 24).
Com base nesse dispositivo, que representa a diretriz para
educação nacional, se vislumbraram novas possibilidades de articulação da Educação Especial ao sistema geral de ensino e o atendimento
educacional especializado. Como proposição, principalmente nos que
diz respeito à necessidade da escolarização de todos os alunos no sistema de ensino regular, é elaborada em 2008 a Política Nacional de
Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. No respectivo
documento a Educação especial é concebida como:
[...] uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis,
etapas e modalidades, realiza o atendimento educacional especializado, disponibiliza os recursos e serviços e orienta quanto a
sua utilização no processo de ensino e aprendizagem nas turmas
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comuns do ensino regular. (BRASIL, 2008, p.15).

A Política Nacional de Educação Especial, por sua vez, traz um
novo conceito a respeito do apoio educacional especializado apresentando-o em caráter de obrigatoriedade. Deste modo, a Resolução nº
4, de outubro de 2009, instituiu diretrizes operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica. Também temos
outros dispositivos legais tais como: Lei nº 12.764, de 27 de dezembro
de 2012 que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista; Lei 13.146, de 6 de julho
de 2015 que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).
Destacamos que, embora seja de conhecimento o trâmite e
aprovação do Decreto federal nº 10.502 de 30 de setembro de 2020,
a nova Política Nacional de Educação Especial: Equitativa, Inclusiva e
com Aprendizado ao Longo da Vida, está com efeito suspenso por força de liminar no Supremo Tribunal Federal (STF) referida e referendada, ADI 6590, 26/10/2020 (Para mais informações, consultar www.
portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6036507).
Cabe destacar, ainda, que a Educação Especial se constitui
como produção da sociedade e ao compreendê-la e junto a ela ter a
possibilidade de intervenções, faz-se necessário ter elementos teóricos e históricos que permitam a análise.
Para saber mais sobre Educação Especial:
• PARANÁ. Diretrizes Curriculares da Educação Especial para a
construção de currículos inclusivos. (2006). Secretaria do Estado da Educação. Curitiba, PR. Recuperado de <http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/diretrizes/dce_edespecial.pdf>. Acesso em: 29 abr. 2021.
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• Política Estadual de Educação Especial na Perspectiva da Inclusão. Departamento de Educação Especial e Inclusão Educacional Curitiba, PR. 2009. Disponível em: <http://www.nre.seed.
pr.gov.br/londrina/arquivos/File/1politicasemanapedfev2010.
pdf>. Acesso em: 29 abr. 2021.
• Instrução n° 06/2016 SEED/SUED. estabelece critérios para o
AEE em Sala de Recursos Multifuncionais no Ensino Fundamental/anos finais e Ensino Médio - Deficiência Visual. Disponível
em: <http://www.educacao.pr.gov.br/sites/default/arquivos_
restritos/files/documento/2019-12/instrucao062016sued.pdf>.
Acesso em: 29 abr. 2021.
• Instrução n.º 07/2016 - SEED/SUED. Estabelece critérios para
o AEE em Sala de Recursos Multifuncionais – SRM deficiência
intelectual, deficiência física neuromotora, transtornos globais
do desenvolvimento e transtornos funcionais específicos nas
instituições que ofertam Educação Básica na rede pública estadual de ensino. Recuperado em: <http://www.educacao.pr.gov.
br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2019-12/
instrucao072016sued.pdf>. Acesso em: 29 abr. 2021.
• Instrução nº 08/2016 – SEED/SUED. Estabelece critérios para
o AEE em Sala de Recursos Multifuncionais – Surdez, Ensino
Fundamental/anos finais e Ensino Médio, nas instituições da
rede pública estadual de ensino. Recuperado em: <http://www.
educacao.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2019-12/instrucao082016sued.pdf>. Acesso em: 29 abr.
2021.
• Instrução n° 09/2018 – SUED/SEED. Estabelece critérios para
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o Atendimento Educacional Especializado por meio da Sala de
Recursos Multifuncionais, nas áreas da deficiência intelectual,
deficiência física neuromotora, transtornos globais do desenvolvimento e para os estudantes com transtornos funcionais
específicos nas instituições de ensino do Sistema Estadual de
Ensino. Recuperado em: <http://www.educacao.pr.gov.br/sites/
default/arquivos_restritos/files/documento/2019-12/instrucao_092018.pdf>. Acesso em: 29 abr. 2021.
• BRASIL. Ministério da Educação. Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica/
Secretaria de Educação Especial. MEC/SEESP, 2001.
Disponível
em:
<https://www.gov.br/mec/pt-br/publicacoes-secretarias/semesp/diretrizes-nacionais-para-a-educacao-especial-na-educacao-basica#:~:text=Diretrizes%20
Nacionais%20para%20a%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20Especial%20na%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20B%C3%A1sica,-Compartilhe%3A&text=A%20Resolu%C3%A7%C3%A3o%20
n%C2%B0%202,atender%20suas%20necessidades%20educacionais%20especiais.>. Acesso em: 29 abr. 2021.
• CONGRESSO NACIONAL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 2 ed. Revista-atualizada-ampliada. Bauru, SP: EDIPRO, 2001. (Série Legislação). Acesso em: 29 abr. 2021.
• Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. MEC/SEESP, 2008. Acesso em: <http://portal.mec.
gov.br/arquivos/pdf/politicaeducespecial.pdf>. Acesso em: 29
abr. 2021.
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• Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Resolução n° 04/2009. Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, modalidade
Educação Especial. MEC/SEESP, 2009. Acesso em: <http://portal.
mec.gov.br/dmdocuments/rceb004_09.pdf>. Acesso em: 29 abr.
2021.
• Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência:
Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência: decreto legislativo nº 186, de 09 de julho
de 2008: decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009. 4. ed.,
rev. e atual. Brasília: Secretaria de Direitos Humanos, Secretaria
Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência,
2011. Disponível em: <https://sisapidoso.icict.fiocruz.br/sites/sisapidoso.icict.fiocruz.br/files/convencaopessoascomdeficiencia.
pdf>. Acesso em: 29 abr. 2021.
• Lei 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de
Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 6 jul. 2015. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20152018/2015/lei/l13146.htm>. Acesso em: 16 dez. 2019.
• CURITIBA, Secretaria Municipal de Educação de. Legislações
referentes a educação especial. Disponível em: <https://educacao.curitiba.pr.gov.br/conteudo/legislacao-educacao-especial/4887>. Acesso em: 29 abr. 2021.
• MATOS, N. S. D. Políticas de educação especial e desenvolvimento humano: recuperação de contextos, documentos e percepções de protagonistas no Paraná e em Cuba. 2019. 286 f. Tese
(Doutorado em Psicologia) – Universidade Estadual de Maringá,
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Maringá, PR, 2019. Acesso em: 29 abr. 2021.
• ONEESP - Observatório Nacional de Educação Especial. Acesso
em: <https://www.oneesp.ufscar.br/>. Acesso em: 29 abr. 2021.

3.5 O FUNDEB
O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) é formado por 27 fundos, sendo 26 estaduais e 1 do
Distrito Federal, e serve como mecanismo de redistribuição de recursos destinados à Educação Básica desde creches, Pré-escola, Educação
Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio até a Educação de Jovens
e Adultos (EJA). Portanto, a União complementa os recursos dos Fundos, quando não alcançam um valor capaz de garantir uma educação
básica de qualidade mínima.
O Fundeb foi criado no ano de 2006 e tem atualmente o objetivo de combater a desigualdade regional e distribuir recursos para garantir um valor mínimo investido por aluno, igualmente para todos os
entes federados e representa, para grande parte dos municípios, mais
de 60% do orçamento disponível na área da educação. O fundo estava
previsto para acabar em 31 de dezembro de 2020, mas a aprovação da
Emenda Constitucional 108/2020 o tornou permanente, ampliando
de 10% para 23% a participação da União no financiamento da educação básica, alterando a forma de distribuição dos recursos entre os
entes federados.Portanto, atualmente está em vigor a Lei 14.11/2020
que regulamenta o novo Fundeb.
O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), vinculado ao Ministério da Educação (MEC), é o gestor do Fundeb.
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A participação da União na cesta de recursos do Fundo teve um
incremento considerável no deste o início de 2021. O novo modelo alcançará 12% até o final de 2021; em seguida, para 15% em
2022; 17% em 2023; 19% em 2024; 21% em 2025; até alcançar
23% em 2026. Para se ter ideia desse alcance, está previsto, até o
final de março, o repasse de aproximadamente R$ 179 bilhões do
Fundeb, dos quais R$ 19 bilhões se referem à complementação
da União. (MEC, 2021, p. 1).

Visando auxiliar a sociedade em geral quanto no entendimento quanto às mudanças ocorridas, o Ministério da Educação elaborou
alguns documentos:
a) Cartilha;
b) Manual de Orientação do novo Fundeb;
c) Caderno de Perguntas e Respostas.
Para saber mais sobre o Fundeb:
• BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Cartilha novo FUNDEB. Disponível em: <https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/
acoes-e-programas/financiamento/fundeb/CartilhaNovoFundeb2021.pdf>. Acesso em: 22 abr. 2021.
• Manuais de Orientação do FUNDEB. Disponível em: <https://
www.fnde.gov.br/index.php/fnde_sistemas/siope/legislacao/
manuais>. Acesso em 22 abr. 2021.
• Novo FUNDEB: perguntas e respostas. Disponível em: <https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/financiamento/fundeb/CadernodePerguntaseres-
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postas_NovoFundeb.pdf>. Acesso em: 22 abr. 2021.

3.6. EVASÃO ESCOLAR
Diversos são os motivos que podem levar alunos a se evadirem
ou desistirem do espaço escolar e todos eles devem ser combatidos,
em razão da imprescindibilidade da educação formal na construção de
uma sociedade democrática. Neste sentido, alguns dispositivos legais
e constitucionais trazem suporte para o enfrentamento à evasão e ao
abandono escolar como meio de prevenir a ameaça ou violação dos
direitos das crianças e dos adolescentes, em razão da sua condição peculiar como pessoa em desenvolvimento, em cumprimento à doutrina
da proteção integral abarcada na legislação pátria (BRASIL, 1990, art.
1º, 6º, 7°).
O inciso I do artigo 206 e o § 3º do artigo 208, ambos da Constituição Federal (BRASIL, 1988), denotam que o ensino deve ser ministrado em igualdade de condições para o acesso e permanência escolar, cabendo ao Poder Público recensear os educandos, fazer-lhes
a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à
escola.
O Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990) traz,
por sua vez, no bojo do artigo 56, que os dirigentes de estabelecimentos de ensino devem comunicar ao Conselho Tutelar os casos de reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, quando esgotados os
recursos escolares.
Da mesma forma, a LDB (BRASIL, 1996) contempla nos incisos
VII e VIII do artigo 12 que as escolas devem informar sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como notificar ao Conselho Tutelar
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a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de
30% do percentual permitido em lei - 25% nos ensinos fundamental e
médio e 40% na pré-escola (BRASIL, 1996, art. 24, VI, art. 31, IV).
Assim, em cumprimento às normas legais, existem alguns programas que promovem o acesso e a permanência na escolarização
obrigatória como, por exemplo, o Programa Bolsa Família, instituído
pelo Governo Federal 23(BRASIL, 2018) e, no âmbito estadual, o Programa de Combate à Evasão e ao Abandono Escolar, proposto pela
Secretaria de Estado da Educação do Paraná, em parceria com a Associação dos Conselheiros Tutelares do Estado do Paraná, Ministério
Público do Paraná e Poder Judiciário.
No Programa Estadual, desde 2012, quando da assinatura do
Termo de Convênio e Cooperação Técnica, que estabelece um fluxo
de atuação e as responsabilidades pertinentes às escolas e à Rede de
Proteção à Criança e ao Adolescente, o conjunto de medidas foi organizado num manual de orientação24, que traz roteiro técnico a ser
adotado pelos educadores, antes da notificação obrigatória de alunos
ausentes, fortalecendo, assim, a busca ativa de estudantes que estejam fora da escola e a prevenção do abandono escolar. Passada a ação
escolar juntamente com o apoio da rede de proteção, há um fluxo
23 Para saber mais acesse: BRASIL. Ministério da Educação. Acompanhamento
da frequência escolar de crianças e jovens em vulnerabilidade - condicionalidade em educação do Programa Bolsa Família. .Disponível em: <http://portal.
mec.gov.br/institucional/194-secretarias-112877938/secad-educacao-continuada-223369541/17451-acompanhamento-da-frequencia-escolar-de-criancas-e-jovens-em-vulnerabilidade-condicionalidade-em-educacao-do-programa-bolsa-familia-pbf-novo>. Acesso em: 03 mai. 2021.
24 Para saber mais acesse: PARANÁ. Secretaria de Estado de Educação. Programa
de Combate ao abandono escolar. Disponível em: <https://mppr.mp.br/arquivos/
File/Manual_Programa_combate_abandono.pdf>. Acesso em 03 mai. 2021.
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de encaminhamento ao Conselho Tutelar e Ministério Público quando
constatado cinco faltas consecutivas ou sete alternadas no período de
um mês (PARANÁ, 2013).
Nestas considerações, cabe mencionar que, havendo omissão
por parte da família na garantia do direito à educação, poderá ocorrer
crime por abandono intelectual, estabelecido no artigo 246 do Código
Penal e, ainda, medidas de proteção ao aluno e aos pais previstas no
artigo 101 e 129 do Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL,
1990).
Para saber mais sobre Política de Educação:
• AÇÃO EDUCATIVA. O uso de Indicadores da Qualidade na
Educação na construção e revisão dos planos de educação.
São Paulo: Ação Educativa. Reimpresso em mar. 2015. Disponível em: <http://www.indicadoreseducacao.org.br/indiques-e-os-planos-de-educacao/>. Acesso em: 22 abr. 2021.
• Unicef. Seppir. MEC. Relações raciais na escola. São Paulo:
Ação Educativa. 2013. Disponível em: <https://issuu.com/indiques/docs/indiq_relacoes_raciais_ok>. Acesso em: 22 abr. 2021.
• BRASIL. Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as
Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Disponível em: <http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm>. Acesso em: 20
Abr. 2021.
• Lei 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Estabelece normas
gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das
pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida,
e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.

88

gov.br/ccivil_03/leis/l10098.htm>. Acesso em: 20 Abr. 2021.
• Decreto 10.502, de 30 de setembro de 2020. Institui a Política Nacional de Educação Especial: Equitativa, Inclusiva e com
Aprendizado ao Longo da Vida. Disponível em: <https://www.
in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.502-de-30-de-setembro-de-2020-280529948> [efeito suspenso]. Acesso em: 20 Abr.
2021.
• Ministério da Educação. Plano Nacional de Educação. O Plano
Nacional de Educação (PNE) determina diretrizes, metas e estratégias para a política educacional no período de 2014 a 2024.
Disponível em: <http://pne.mec.gov.br/>. Acesso em: 20 Abr.
2021.
• CONSELHO FEDERAL DE NUTRIÇÃO. Resolução CFN nº 465, de
23 de agosto de 2010. Dispõe sobre as atribuições do Nutricionista, estabelece parâmetros numéricos mínimos de referência
no âmbito do Programa de Alimentação Escolar (PAE) e dá outras providências. Disponível em: <https://www.cfn.org.br/wp-content/uploads/resolucoes/Res_465_2010.htm>. Acesso em:
20 Abr. 2021.
• CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CNE); C MARA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (CEB). Resolução nº 04, de 13 de julho de 2010.
Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/
rceb004_10.pdf>. Acesso em 20 Abr. 2021.
• INDICADORES DA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO. Disponível em:
<http://www.indicadoreseducacao.org.br/>. Acesso em: 20 Abr.
2021.
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• INFÂNCIA, Fundo das Nações Unidas para a (UNICEF); CENPEC
Educação. Relatório Cenário da Exclusão Escolar no Brasil:
um alerta sobre os impactos da pandemia da COVID-19 na
Educação. Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil/
media/14026/file/cenario-da-exclusao-escolar-no-brasil.pdf>.
Acesso em: 29 abr. 2021.
• MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ. Centro de
Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Criança e do
Adolescente e da Educação (CAOPCAE). Combate à evasão escolar. https://educacao.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=122 . Acesso em: 22 Abr. 2021.
• Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da
Criança e do Adolescente e da Educação (CAOPCAE). Coronavirus ( COVID 19) Atos do CAOPCAE - Área da Educação. Disponível em: <https://educacao.mppr.mp.br/pagina-207.html >.
Acesso em: 22 Abr. 2021.
• PARANÁ. Lei 18.492, de 24 de junho de 2015. Aprovação do
Plano Estadual de Educação e adoção de outras providências.
Disponível em: <https://leisestaduais.com.br/pr/lei-ordinaria-n-18492-2015-parana-aprovacao-do-plano-estadual-de-educacao-e-adocao-de-outras-providencias >. Acesso em: 20 Abr.
2021.
• Plano Estadual de Educação. Disponível em: < https://
www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?acti
on=exibir&codAto=143075&indice=1&totalRegistros%20
=1&dt=9.11.2019.9.28.22.840>. Acesso em: 20 Abr. 2021.
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• Plano Estadual de Educação em Direitos Humanos do Paraná. Disponível em: < http://www.educacao.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2019-12/plano_estadual_edh_0.pdf>. Acesso em: 20 Abr. 2021.
• Secretaria Estadual de Educação (GS/SEED). Resolução
nº4.527/2011. Fixa número de estudantes para efeito de composição de turmas nas Instituições Escolares. Disponível em:
<https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?
action=exibir&codAto=69392&indice=18&totalRegistros=1260
&anoSpan=2014&anoSelecionado=2011&mesSelecionado=0&i
sPaginado=true >. Acesso em: 20 Abr. 2021.
• Conselho Estadual de Educação. Processo nº1265/2014 Deliberação 02/14. Normas e Princípios para a Educação Infantil no
Sistema de Ensino do Estado do Paraná. Disponível em: <http://
www.cee.pr.gov.br/sites/cee/arquivos_restritos/files/migrados/
File/pdf/Deliberacoes/2014/Del_02_14.pdf>. Acesso em: 27
Abr. 2021.
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04 CONSELHO TUTELAR
Previsto no art 131 do Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA), Lei 8.069/1990: “o Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo
cumprimento dos direitos da criança e do adolescente”. (BRASIL, 2014,
p.73). Para o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA), os Conselhos Tutelares constituem órgão essencial
do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente. (BRASIL, 2014).
O ECA no seu artigo nº 132, complementado pela Resolução
nº 170/ 2014, do CONANDA, dispõe que em cada município haverá,
no mínimo, um Conselho Tutelar, composto por cinco membros, como
órgão integrante da administração pública local. (BRASIL, 1990). Nos
municípios de grande porte e nas metrópoles, preferencialmente, um
Conselho Tutelar para cada cem mil habitantes, a fim de preservar a
equidade de acesso da população. É um órgão municipal, independente e autônomo, de defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes.
O Conselho Tutelar é criado por lei municipal que deverá estabelecer as normativas para o seu regular funcionamento, os horários
de funcionamento, a jornada de trabalho de seus membros sem prejuízo do atendimento ininterrupto à população. Sendo que, conforme
dispõe o artigo 38 da Resolução nº 170/2014, “a função de membro
do Conselho Tutelar exige dedicação exclusiva, vedado o exercício concomitante de qualquer outra atividade pública ou privada”. (BRASIL,
2014).
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Conforme orientações do CONANDA (2014) o funcionamento
do Conselho Tutelar deve ser estabelecido pela lei municipal com a
garantia da oferta de atendimento ininterrupto à população, a mesma
legislação municipal deverá definir as formas de fiscalização do cumprimento de horário e funcionamento do Conselho Tutelar. Para que
os conselheiros tutelares tenham limites e regras claras no exercício
de sua função é necessário garantir, na lei de sua constituição, o regimento interno que norteará sua conduta, ficando claro as penalidades
para as condutas irregulares (por ação ou omissão). O Regimento Interno do Conselho Tutelar deverá passar pela apreciação do CMDCA,
que poderá sugerir alterações.
A Resolução nº 170/2014 do CONANDA recomenda que a
gestão orçamentária e administrativa do Conselho Tutelar ficará, preferencialmente, a cargo do Gabinete do Prefeito. O Poder Executivo
Municipal deverá estabelecer dotação orçamentária específica para a
implantação, manutenção e funcionamento dos Conselhos Tutelares,
bem como para o processo de eleição de seus membros, custeio com
remuneração, formação permanente e execução de suas atividades,
que deverá, sempre, ser permeada por uma relação respeitosa e ética
com toda a administração pública e comunidade. É de responsabilidade do Poder Executivo Municipal garantir o apoio ao funcionamento
do órgão, local para sediá-los com estrutura adequada de acessibilidade e atendimento, bem como, mobiliário, telefone, computadores,
boa capacidade de internet, transporte e profissionais para as funções
administrativas.
O processo para a escolha dos membros do Conselho Tutelar
será estabelecido em Lei Municipal e realizado sob a responsabilidade
do CMDCA e a fiscalização do Ministério Público. Dar-se-á a cada 4
(quatro) anos com data unificada em todo o território nacional, no primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente ao da eleição
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presidencial, sendo permitida recondução ilimitada por novos processos de escolha. É o órgão representativo, escolhido pela comunidade,
para fazer o controle ao nível micro social das violações a direitos de
famílias, crianças e adolescentes. Suas atividades são reguladas pelo
CMDCA, Ministério Público, Poder Judiciário, entidades civis que trabalham com crianças e adolescentes e, principalmente, pela comunidade. (BRASIL, 2014).
A atuação do Conselho Tutelar não pode ser repressiva, como
órgão de defesa, tem a função de restabelecer o direito quando ele
é violado. Neste caso, ele deve aplicar, não executar, as medidas de
proteção pertinentes, previstas no art 101 do ECA. (BRASIL, 1990).
O Conselho Tutelar não exerce o papel e as funções do Poder Judiciário, está vinculado ao Poder Executivo, podendo e devendo assim:
iniciar os procedimentos de apuração de irregularidades em entidades de atendimento, através de representação (Art 191-ECA); iniciar
os procedimentos de apuração de infração administrativa às normas
de proteção à criança e ao adolescente (Art. 194 - ECA) e encaminhar
ao Ministério Público Notícia de Fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos da criança ou adolescente (Art. 136
- IV - ECA). (BRASIL, 1990).
O Poder Executivo Municipal deve estabelecer um programa
de formação permanente aos conselheiros tutelares. Para garantir o
pleno desenvolvimento de suas funções é necessário que os conselheiros conheçam as políticas públicas, a legislação que versa sobre
as crianças e os adolescentes, entender sobre o funcionamento da
administração pública municipal, realizar os registros de atendimento no Sistema de Informação para a Infância e Adolescência (SIPIA),
conhecer profundamente suas atribuições e competências, a rede de
proteção social do município e tudo o que possa vir a contribuir para
o melhor exercício de suas funções. (BRASIL, 2014).
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Para saber mais sobre o Conselho Tutelar:
• MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ. Centro de Apoio
Operacional das Promotorias de Justiça da Criança e do Adolescente
e Educação (CAOPCAE). Parâmetros de Funcionamento dos Conselhos Tutelares. Disponível em: <http://www.crianca.mppr.mp.br/pagina-1788.html>. Acesso em: 15 Set. 2020.
• BRASIL. Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente
(CONANDA). Resolução nº 170, de 10 de dezembro de 2014. Altera
a Resolução nº 139/2010 para dispor sobre o processo de escolha em
data unificada em todo o território nacional dos membros do Conselho Tutelar. Disponível em: <https://www.in.gov.br/materia/-/asset_
publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/32131032/do1-2015-01-27-resolucao-n-170-de-10-de-dezembro-de-2014-32130908 >. Acesso em:
20 Abr 2021.
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