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1.1 Ações desenvolvidas pelo Conselho Municipal de Assistência Social de 

acordo com suas atribuições: 

 

I – aprovar a política municipal de assistência social em consonância com a 

política nacional de assistência social, na perspectiva do Sistema Único de 

Assistência Social – SUAS e as diretrizes propostas pelas Conferências de 

Assistência Social e demais normativas da área; 

II – aprovar o Plano Municipal e Plurianual de Assistência Social, bem como 

os programas e projetos governamentais e não-governamentais de acordo com as 

prioridades estabelecidas pela Conferência Municipal de Assistência Social; 

III – normatizar as ações e a regularização de prestação de serviços de 

natureza pública e privada no campo da assistência social, de acordo com as 

diretrizes propostas pelas Conferências de Assistência Social e pela Política 

Nacional de Assistência Social, inclusive com a definição de critérios de repasse de 

recursos; 

IV – estabelecer diretrizes, apreciar e aprovar o Plano de Aplicação do Fundo 

Municipal de Assistência Social, bem como o acompanhamento da execução 

orçamentária e financeira anual dos seus recursos. 

V - estabelecer diretrizes, apreciar e aprovar os serviços, programas, projetos 

e benefícios sócioassistenciais a serem subsidiados com recursos do Fundo 

Municipal de Assistência Social - FMAS e definir critérios de repasse de recursos. 

VI – apreciar e aprovar proposta orçamentária de assistência social para 

compor o orçamento municipal; 

VII – inscrever e fiscalizar as entidades e organizações de assistência social; 

VIII – propor ao Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS o 

cancelamento de registro de entidades beneficentes e organizações de assistência 

social que incorrerem em descumprimento dos princípios previstos no Art. 4º da Lei 

Orgânica de Assistência Social – LOAS e em irregularidades na aplicação dos 

recursos que lhes forem repassados pelos poderes públicos; 

IX – zelar pela efetivação do sistema descentralizado e participativo da 

assistência social; 

X – convocar a cada dois anos ou extraordinariamente, por maioria absoluta 

de seus membros, a Conferência Municipal de Assistência Social, e aprovar 

diretrizes para aperfeiçoamento do sistema; 

XI – fiscalizar e avaliar a gestão de recursos, bem como os ganhos sociais e 

o desempenho dos programas, projetos, serviços e benefícios sócio assistenciais 

aprovados; 

XII – propor a formulação de estudos e pesquisas com vistas a identificar 

situações relevantes e a qualidade de serviços de assistência social no âmbito do 

Município; 

XIII – publicar no Diário Oficial do Município e periódicos de circulação, todas 

suas resoluções, bem como as contas do Fundo Municipal aprovadas; 

XIV – acompanhar e fiscalizar equipe multiprofissional, conforme dispõe o art. 

20, parágrafo 6º, da Lei nº 8.742/93; 
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XV – regulamentar suplementarmente as normas estabelecidas pelo 

Conselho Nacional de Assistência Social de acordo com o art. 22 da Lei nº 8.742/93; 

XVI – propor aos Conselhos Estadual e Nacional de Assistência Social e 

demais órgãos governamentais e não-governamentais, programas, serviços e 

financiamento de projetos; 

XVII – acompanhar, avaliar e fiscalizar os serviços, programas e projetos de 

assistência social prestados pelos órgãos governamentais e não governamentais do 

município, especialmente no que tange às condições de acesso da população 

usuária da assistência social indicando as medidas pertinentes à correção de 

exclusão constatada; 

XVIII – propor modificações nas estruturas do sistema municipal que visem à 

promoção, proteção e defesa dos direitos dos usuários de assistência social. 

XIX – dar posse aos membros do Conselho Municipal de Assistência Social, 

a partir da instalação da primeira composição; 

XX – elaborar seu regimento interno; 

XXI – convocar, organizar e estabelecer as normas do funcionamento da 

conferência, em regime próprio. 
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2. INTRODUÇÃO 

 

O Plano Municipal de Assistência Social – PMAS representa a articulação do 

Poder Público e da Sociedade Civil, comprometidos com a Rede de Proteção Social 

de nosso Município, buscando compreender e atingir os objetivos de todas as 

diretrizes da política de Assistência Social nos diversos âmbitos, estadual, nacional, 

e também específicos da realidade de nosso município, através de uma relação de 

parceria e compromisso social. 

Desta forma, o Plano Municipal da Assistência Social é um instrumento de 

gestão, que tem função norteadora, permitindo organizar e operacionalizar o Sistema 

Único de Assistência Social – SUAS. Compreendendo também as metas que se 

busca alcançar, os métodos para realização e a busca pela otimização dos recursos 

e dos investimentos, como forma de potencializar as propostas de intervenção. 

A elaboração do Plano Municipal de Assistência Social é de responsabilidade 

do órgão gestor de assistência social, devendo ser apreciado e aprovado pelo 

Conselho de Assistência Social da respectiva esfera de governo. Resulta numa 

ferramenta de planejamento estratégico para execução dessa política pública na 

perspectiva do Sistema Único de Assistência Social – SUAS. 

O presente Plano apresenta o esforço para concretização da Política de 

Assistência Social no município de Boa Esperança do Iguaçu trazendo aspectos 

atualizados e contextualizados, no que tange ao campo dos direitos sociais. 

 

2.1 - PRINCÍPIOS NORTEADORES 

 

Segundo a PNAS entende-se que marcada pelo caráter civilizatório presente 

na consagração de direitos sociais, a LOAS estabelece que as provisões 

assistenciais estejam prioritariamente ponderadas no âmbito das garantias de 

cidadania sob vigilância do Estado, e compete a este a universalização da cobertura 

e a garantia de direitos e acesso aos serviços, programas, projetos e benefícios sob 

sua responsabilidade. 

Quando analisamos a rede da assistência social compreendemos que o 

SUAS estabelece para ela a responsabilidade pelas provisões vinculadas às 

Proteções Sociais (tanto Básica quanto Especial), sejam estas realizadas 
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diretamente por entes públicos, ou organizações não governamentais referenciadas. 

O SUAS também institui como exclusivos equipamentos públicos estatais, os 

Centros de Referência da Assistência Social – CRAS, os quais devem desenvolver 

o PAIF – Serviço de  Proteção e Atendimento Integral à Família e as ações e 

estrutura do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). 

Na realidade de nosso munícipio, ao considerarmos os demais princípios 

norteadores, compromissos assumidos no Pacto de Aprimoramento do SUAS, e 

também as mudanças acarretadas pela Lei Municipal Nº 374, de 06 de Dezembro 

de 2016, que dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social, é preciso destacar 

o desenvolvimento de novas funções atribuídas a Política da  Assistência Social, 

além da proteção social, com destaque para a vigilância socioassistencial. 

O conceito de vigilância se refere a um estudo sistemático das 

vulnerabilidades sociais da população e dos territórios, produzindo informações, 

indicadores e índices territorializados da incidência dessas situações sobre 

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

analisar territorialmente a capacidade protetiva das famílias e nela a ocorrência de 

vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos. 

Garantir execução de toda esta política, considerando a proposta 

descentralizada, fica estabelecido ao município responsabilidades específicas nas 

provisões e garantias de direitos. Torna-se condição necessária para o 

desenvolvimento das ações que a Secretaria de Assistência Social de Boa 

Esperança do Iguaçu mantenha, amplie, estruture e qualifique sempre que 

necessário, sua rede socioassistencial em harmonia com legislação nacional. 

A Secretaria de Assistência Social, enquanto o órgão gestor desta política 

compete coordenar, executar, manter e aprimorar o sistema de gestão da política e 

dos serviços de Assistência Social, respeitando os princípios e diretrizes de 

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

articulação do CMAS, Cabe a ela viabilizar as condições para que esse processo de 

aprimoramento se efetive, de modo a cumprir sua missão institucional e, assim, 

atender à população usuária com a dignidade e respeito que compõem o escopo do 

que se concebe como direito. 
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2.2 - Aprovação do Plano pelo Conselho Municipal de Assistência Social – 

CMAS 

 

O Conselho Municipal de Assistência Social- CMAS como órgão que reúne 

representantes do governo e da sociedade civil em paridade, tem o dever de discutir 

e estabelecer normas de execução da prestação de serviços sociais tanto públicos 

como privados, além de fiscaliza-los. Assim, fica implícita a participação na 

elaboração, apreciação e aprovação deste plano. 

Faz-se assim democraticamente no planejamento aquilo que o Município de 

Boa Esperança do Iguaçu almeja colocar em prática na oferta de atendimento 

socioassistencial a seus munícipes. Conforme decidido em reunião realizada na data 

de xxxx de Fevereiro de 2022 - o Conselho Municipal de Assistência Social após 

apreciação final concedeu parecer favorável ao conteúdo que consta neste Plano, 

estando presentes os seguintes conselheiros: 

Alana Boing 

Deisiane Daniel 

Roseni Silva de Campos Prodocimo 

Leonice Rufatto 

Leonilda Begnine 

Francieli de Souza Andreis 

Dalva Biavati dos Santos 

Ivonete Duarte Rufatto 

Izabela Stopassoli Turatto  

Danuza Carolina de Souza 

Ivanir Moreira de Souza 

Leody Ogliari 

Além disso, a Resolução N° 001/2022 de 08 de Fevereiro de 2022, anexada 

na sequencia deste texto, consolida sua aprovação. 
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3. DIAGNÓSTICO SOCIOTERRITORIAL 

 

O Diagnóstico Social é um instrumento que tem por objetivo unir a 

investigação com a prática do trabalho na área social, incluindo não só a 

identificação das necessidades, a detecção dos problemas prioritários e respectivas 

causalidades, como também apontam possíveis causadores e também busca 

encontrar recursos e potencialidades locais que constituam oportunidades de 

desenvolvimento. Segundo Idáñes e Ander-Egg (2007, p.27), a definição correta 

seria: 

“um processo de elaboração e sistematização de informação que implica 

conhecer e compreender os problemas e necessidades dentro de um 

determinado contexto, as suas causas e a evolução ao longo do tempo, assim 

como os fatores condicionantes e de risco e as suas tendências previsíveis; 

permitindo uma discriminação dos mesmos consoante a sua importância, 

com vista ao estabelecimento de prioridades e estratégias de intervenção, de 

forma que se possa determinar de antemão o seu grau de viabilidade e 

eficácia, considerando tanto os meios disponíveis como as forças e atores 

sociais envolvidos nas mesmas”. 

 

O conceito de desenvolvimento social é parte integrante do que se entende 

por crescimento econômico. E a melhora destes diz respeito à melhoria da 

qualidade de vida das populações, assim, o verdadeiro desenvolvimento social 

assenta sua responsabilidade na ação conjunta de várias organizações e 

instituições. Análise e investigação destas realidades, visando identificar e 

potencializar o desenvolvimento é parte intrínseca do trabalho nos Centros de  

Referência de Assistência Social - CRAS. 

 

“A oferta dos serviços no CRAS deve ser planejada e depende de um bom 

conhecimento do território e das famílias que nele vivem, suas necessidades, 

potencialidades, bem como do mapeamento da ocorrência das situações de 

risco e de vulnerabilidade social e das ofertas já existente” (Orientações 

Técnicas Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, 2009, p.09). 

 

 

3.1 - CARACTERÍSTICAS GERAIS DO MUNICÍPIO 
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Distrito criado com a denominação de Boa Esperança do Iguaçu, pela lei 

estadual nº 5259 de 13 de Janeiro de 1966, subordinado ao município de Dois 

Vizinhos. Elevado à categoria de município com a denominação de Boa Esperança 

do Iguaçu, pela lei estadual nº 9231 de 26 de abril de 1990, desmembrado do 

município de Dois Vizinhos, e instalado em 1° de janeiro de 1993 com a posse do 

primeiro prefeito municipal eleito, Sr. Zelino Thomazi e de seu vice Sr. Antônio da 

Silva Duarte. 

A Região Sudoeste do Estado congrega 42 municípios dos 399 que 

compõem o Estado do Paraná, dentre eles o de Boa Esperança do Iguaçu, formam 

uma associação de interesse regional, denominada a AMSOP (Associação dos 

Municípios do sudoeste do Paraná). Segundo a subdivisão territorial utilizada pelo 

IBGE, à mesma associação faz fronteira a oeste com a República da Argentina, 

através da Foz do Rio Iguaçu, e ao sul com o Estado de Santa Catarina. Possui 

como principal limite geográfico, ao norte, o Rio Iguaçu. 

O município de Boa Esperança do Iguaçu pertence à Microrregião 26 

(AMSOP), sendo seu prefeito atual o Sr. Givanildo Trumi e sua vice Sra. Odilmara 

Terezinha Dreves Freitas, a padroeira do município é Nossa Senhora Aparecida e 

a data a comemoração municipal é dia 26 de Abril. 

A área territorial do município de 150.418 km² segundo dados do IPARDES 

(2018). As comunidades rurais que formam o município são as seguintes: Ao sul do 

território municipal as comunidades de Nossa Senhora do Carmo, Barra da 

Piracema, Colônia Rica I e II, Morro Azul e Linha Palmital, na parte central do 

território e mais próximos da malha urbana as comunidades de Linha Vachin, São 

Luiz do Iguaçu e Linha Boa Vista do Iguaçu e na parte Norte do território a Linha 

Beletine, Linha Água Branca, Cerro Azul, Fazenda Veroneze e Linha Salvático, bem 

como no extremo norte deste território a região do Ouro Verde do Iguaçu onde está 

localizada a balsa fluvial no Porto Boa Esperança. 

O município tem clima temperado, com temperatura média normal entre 20ºC 

e 22 º C segundo classificação de Köeppen, com verões quentes e úmidos e com 

ocorrência de geadas no inverno. Apresenta em seu território cinco sub-bacias 

hidrográficas, sendo a maior com área de 60,89km2, e a mais centralizada a sub- 

bacia do Rio dos Micos, ficando a Leste desta a sub-bacia do Rio Canoas e a sub- 

bacia do Córrego Veroneze e a Oeste a sub-bacia do Rio Jaracatiá e sub-bacia do 

Lajeado Piracema. 
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Figura 1- Localização de Boa Esperança do Iguaçu 

 

Fonte: Acervo ARQUIPLAN 

De 1991 a 2010, o IDHM do município passou de 0,391, em 1991, para 0,700, 

em 2010, enquanto o IDHM da Unidade Federativa (UF) passou de 0,493 para 0,727. 

Isso implica em uma taxa de crescimento de 79,03% para o município e 47% para a 

UF; e em uma taxa de redução do hiato de desenvolvimento humano de 49,26% 

para o município e 53,85% para a UF. No município, a dimensão cujo índice mais 

cresceu em termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0,432), seguida por 

Renda e por Longevidade. Na UF, por sua vez, a dimensão cujo índice mais cresceu 

em termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0,358), seguida por 

Longevidade e por Renda, segundo dados do Atlas do Desenvolvimento Humano no 

Brasil (2013), com base nas informações do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e da 

Fundação João Pinheiro (FJP).  

O abastecimento de água no Município de Boa Esperança do Iguaçu tem 

abrangência de 100% no meio urbano e 12,7% no meio rural. Destes domicílios 

urbanos com abastecimento de água da SANEPAR estão incluídos no Programa de 

baixa renda da água, 25 domicílios. 

A malha urbana é formada basicamente pela implantação original, a 

ampliação dos loteamentos na porção Sul o Bairro Vila Nova (1993), o Bairro 

Esperança (2002) na porção Nordeste, e o bairro Sol Nascente (2009) localizado na 

saída para Nova Prata do Iguaçu. As áreas mais densas na malha urbana estão na 

parte central ao longo dos dois eixos principais e nos Bairros Vila Nova, Esperança 

Boa Esperança do Iguaçu 
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devido à implantação de conjuntos habitacionais populares nos dois bairros, e no 

bairro Sol Nascente onde foram remanejadas as famílias que se encontravam em 

área de risco.  

As áreas na malha urbana com densidade mais baixa são aquelas que estão 

pouco ocupadas ou até mesmo inaptas à ocupação, bem como aquelas áreas onde 

se localizam as comunidades do interior com características superficiais urbanas. 

Mais recentemente foram  aprovados outros dois bairros, Bairro Edite (2010) e Bairro 

Jardim Araucária (2012), ambos com baixa ocupação e residências em construção. 

 

 

Sede Urbana de Boa Esperança do Iguaçu. Fonte: Acervo do Município, 2018. 

 

 

Sede Urbana de Boa Esperança do Iguaçu. Fonte: Acervo do Município, 2021. 
 

3.2 - ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 
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De acordo com o Censo Demográfico de 2010, a população do município era 

igual a 2.764 habitantes, se enquadrando na classificação de Pequeno Porte I. Esta 

população está concentrada em maior quantidade na zona rural, sendo 1.811 

habitantes ou 65,52%, enquanto na área urbana concentra-se 953 habitantes, ou 

34,48% das pessoas. Abaixo segue tabela com distribuição da população etária do 

município de Boa Esperança do Iguaçu, conforme dados do IBGE: 

Distribuição da população por sexo, segundo os grupos de idade 

Boa Esperança do Iguaçu (PR)  

Mais de 100 
anos 

0 0,0% 0,0% 0 

95 a 99 anos 0 0,0% 0,0% 0 

90 a 94 anos 1 0,0% 0,1% 2 

85 a 89 anos 4 0,1% 0,2% 5 

80 a 84 anos 5 0,2% 0,4% 11 

75 a 79 anos 24 0,9% 0,9% 25 

70 a 74 anos 23 0,8% 1,1% 31 

65 a 69 anos 38 1,4% 1,3% 35 

60 a 64 anos 54 2,0% 1,5% 42 

55 a 59 anos 70 2,5% 2,5% 69 

50 a 54 anos 91 3,3% 3,1% 86 

45 a 49 anos 92 3,3% 2,7% 76 

40 a 44 anos 110 4,0% 4,0% 110 

35 a 39 anos 119 4,3% 3,9% 108 

30 a 34 anos 101 3,7% 3,0% 82 

25 a 29 anos 102 3,7% 4,1% 114 

20 a 24 anos 95 3,4% 3,6% 99 

15 a 19 anos 125 4,5% 4,6% 126 

10 a 14 anos 141 5,1% 4,8% 134 

5 a 9 anos 123 4,5% 4,6% 126 

0 a 4 anos 84 3,0% 2,9% 81 

 Homens Mulheres  

Fonte: IBGE – Censos - Dados estimados pelo IBGE. 

 

Nota-se declínio populacional desde a década passada, constava no Censo 

2010 um total de 3.107 habitantes, passando para 2.764 em 2010, e com estimativa 

atual de 2671 habitantes, segundo dados de 2017 também do IBGE.  

 

3.3 - SITUAÇÃO ECONÔMICA 
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A situação econômica da população do município Boa Esperança do Iguaçu 

é baseada na agricultura com predomínio em 2006 do cultivo de milho (18.160 ton.), 

soja (7.650 ton.) e mandioca (5.000 ton.). Não existem estatísticas mais recentes 

disponíveis, mas é possível afirmar que as atuais condições da agricultura no 

município de Boa Esperança do Iguaçu encontram-se de forma geral com bons 

resultados, pois os agricultores estão ampliando seus investimentos e usando novas 

tecnologias para aumentar a produção. 

O município apresenta setor industrial em desenvolvimento, caracterizando o 

município como produtor de matéria-prima, com um quadro socioeconômico de 

desenvolvimento lento, mas progressivo e com um baixo valor fiscal adicionado do 

setor industrial em relação a outros municípios do Estado do Paraná. O comércio e 

a prestação de serviços resumem-se a atividades direcionadas a atenderem as 

primeiras necessidades locais. Apesar de a atividade industrial estar em 

desenvolvimento, à situação socioeconômica da população na sua maioria 

apresenta um nível de razoável a bom, caracterizada pelo fato da maioria da 

população ser composta por produtores rurais. 

Os valores da renda per capita mensal registrados, em 2000 e 2010, 

evidenciam que houve crescimento da renda no município entre os anos 

mencionados. A renda per capita mensal no município era de R$ 333,00, em 2000, 

e de R$ 508, 96 em 2010.  

Em 2019, o salário médio mensal era de 2.0 salários mínimos. A proporção 

de pessoas ocupadas em relação à população total era de 21.5%. Na comparação 

com os outros municípios do estado, ocupava as posições 228 de 399 e 132 de 399, 

respectivamente. Já na comparação com cidades do país todo, ficava na posição 

2034 de 5570 e 1197 de 5570, respectivamente. Considerando domicílios com 

rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 35.6% da 

população nessas condições, o que o colocava na posição 127 de 399 dentre as 

cidades do estado e na posição 3442 de 5570 dentre as cidades do Brasil. 
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Fonte: https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/pr/boa-esperanca-do-iguacu.html 

 

Observe o quadro e o gráfico com a quantidade de famílias cadastradas por 

baixa renda no mês de referência 09/2020 a quantidade de famílias em situação de 

baixa renda 78 famílias, quantidade de famílias em situação de pobreza 25, 

quantidade de famílias em situação de extrema pobreza 96 famílias. 

Observe o quadro e o gráfico a seguir:  

Quantidade de famílias cadastradas por faixa de renda 

 

Fonte: MC, Cadastro Único para Programas Sociais (09/2021) 

 

Abaixo segue gráfico demostrando a quantidade de pessoas cadastrada por 

faixa etária o mês de referência 09/2020, pessoas acima de 64 a 59 anos  pessoas 

de 50 a 54 anos 38 pessoas de 45 a 49 anos 55 pessoas de 40 a 44 anos 69 pessoas 

https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/pr/boa-esperanca-do-iguacu.html
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de 35 a 39 anos 77 pessoas de 25 a 34 anos 107 pessoas de 18 a 24 anos 116 

pessoas de 16 a 17 anos 40 pessoa de 7 a 15 anos 178 crianças de 5 a 6 anos 39 

crianças de 0 a 4 anos 89, totalizando Pessoas Cadastradas 899.  

Quantidade de pessoas cadastradas por faixa etária: 

 

 

Fonte: MC, Cadastro Único para Programas Sociais (09/2021) 

 

       No gráfico abaixo dados do Cadastro Único que caracteriza as Famílias 

cadastradas e famílias atualizadas no Cadastro Único Mês de referência 09/2020, 

famílias cadastradas 380 Famílias atualizadas 290.  

 Famílias cadastradas x famílias atualizadas no Cadastro Único 
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Fonte: MC, Cadastro Único para Programas Sociais (09/2021) 

 

Os dados mais atuais apontam estimativa de  

2.437 habitantes, segundo estimativa do ano de 2021, havia 107 famílias 

beneficiárias do Programa Auxilio Brasil no mês de outubro de 

2021 sendo 334 pessoas diretamente beneficiadas pelo Programa. Dentre essas 

famílias, 87,9 % dos responsáveis familiares (RF) eram do sexo feminino. O 

Programa prevê o pagamento dos benefícios financeiros preferencialmente à 

mulher, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento da autonomia feminina 

tanto no espaço familiar como em suas comunidades. 

O número de pessoas beneficiárias do Programa Auxilio Brasil equivalia 

aproximadamente a 13% da população total do município, abrangendo 88 famílias 

que, sem o programa, estariam em condição de extrema pobreza. A cobertura do 

programa foi de 50 % em relação à estimativa de famílias pobres no município. Essa 

estimativa é calculada com base nos dados mais atuais do Censo Demográfico, 

realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

O município está abaixo da meta de atendimento do programa. O foco da 

gestão municipal deve ser na realização de ações de Busca Ativa para localizar 

famílias que estão no perfil do programa e ainda não foram cadastradas. A gestão 

também deve atentar para a manutenção da atualização cadastral dos beneficiários, 

para evitar que as famílias que ainda precisam do benefício tenham o pagamento 

interrompido. 

O Cadastro Único é o sistema que registra as informações sobre cada família 

de baixa renda, identificando seus membros e suas condições econômicas e sociais. 

O governo federal utiliza os dados do Cadastro Único para conceder benefícios de 

programas sociais, como: Tarifa Social de Energia Elétrica, Benefício de Prestação 

Continuada (BPC), Programa Auxilio Brasil, entre outros. 

O município já vem realizando as atividades de cadastramento e possui 
(setembro de 2021): 

• 354 famílias inseridas no Cadastro Único; 

• 229 famílias com o cadastro atualizado nos últimos dois anos; 

• 201 famílias com renda até ½ salário mínimo; e 

• 162 famílias com renda até ½ salário mínimo com o cadastro atualizado. 

O valor e os tipos de benefícios recebidos pelas famílias variam de acordo com 

o perfil de renda, tamanho e composição familiar (se há crianças, adolescentes, 
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gestantes ou nutrizes na família, por exemplo). Na tabela abaixo, constam a 

quantidade e os valores repassados por tipo de benefício no seu município, no mês 

de outubro de 2021. 

Quantidades e valores por tipo de benefício 

Benefício 

Básico 

Benefício 

Variável à 

Gestante 

(BVG) 

Benefício 

Variável à 

Nutriz 

(BVN) 

Benefício 

variável 

(crianças de 0 

a 6 anos) 

Benefício 

variável 

(crianças de 7 

a 15 anos) 

Benefício 

variável 

vinculado 

ao 

adolescente 

(BVJ) 

Benefício 

para 

superação da 

extrema 

pobreza 

(BSP) 

Quant. 
R$ 

  
Quant. 

R$ 

  
Quant. 

R$ 

  
Quant. 

R$ 

  
Quant. 

R$ 

  
Quant. 

R$ 

  
Quant. 

R$ 

  

92 8.188,00 0 0,00 0 0,00 48 1.968,00 68 2.788,00 19 912,00 66 6.490,00 

Ministério da Cidadania - Secretaria Nacional de Renda e Cidadania Referência: outubro de 2021. 

Quando uma família entra no programa, ela e o poder público assumem 

compromissos para garantir o acesso de suas crianças e adolescentes à saúde e à 

educação. Esses compromissos são conhecidos como condicionalidades: Crianças 

menores de 7 anos devem ser vacinadas e ter acompanhamento de peso e altura; 

Gestantes precisam fazer o pré-natal; Crianças e adolescentes de 6 a 15 anos 

devem ter frequência escolar mínima de 85% a cada mês; e Jovens de 16 e 17 anos 

devem ter frequência escolar mínima de 75% das aulas a cada mês. 

Dentre as condicionalidades existem 92 crianças e adolescentes com perfil 

para acompanhamento das condicionalidades de educação precisavam ter a 

frequência escolar acompanhada no quinto período (out/nov) de 2019. Dessas, 

foram acompanhadas 89, uma cobertura de acompanhamento de 96,74%. O 

resultado nacional é de 93,07% de acompanhamento na educação. Sugere-se que 

o responsável técnico por esse acompanhamento na Secretaria de Educação foque 

nos beneficiários que estejam sem informação ou com informação desatualizada 

sobre a escola em que estudam (“não localizados”), realizando ações de orientações 

às famílias também sobre a atualização do Cadastro Único, sempre que mudarem 

de escola, ou até realizando a busca ativa de beneficiários que estejam fora da 

escola. 

Na área da Saúde, 190 beneficiários(as) tinham perfil para 

acompanhamento das condicionalidades de saúde no segundo semestre de 2019. 

Compõem o público para acompanhamento das condicionalidades de saúde as 
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crianças menores de 7 anos e mulheres. O município conseguiu 

acompanhar 180 beneficiários(as), o que corresponde a uma cobertura de 

acompanhamento de 94,74%. O resultado nacional de acompanhamento na saúde 

é de 79,71%. 

 

 

 

Para manter esse desempenho, a equipe da gestão municipal do Programa 

Auxilio Brasil pode realizar ações de orientações às famílias para que informem que 

são beneficiárias do Programa Auxilio Brasil quando forem atendidas na rede de 

saúde e para que atualizem o Cadastro Único quando mudarem de endereço; e 

planejar ações periódicas de busca ativa de famílias não acompanhadas pela saúde. 

Também é importante se organizar para registrar mensalmente as informações 

sobre as gestantes identificadas. 

Outro dado de grande relevância para este estudo diz respeito às ocorrências 

de trabalho infantil no município. Os registros e dados levantados partiram de 

diversos departamentos e equipes como Assistência Social, Conselho Tutelar e 

Departamento de Saúde, principalmente nos sistemas SIPIA (Sistema de Informação 

para Infância e Adolescência) e SISVAN (Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação). Não consta nenhum caso registrado nestes sistemas nos últimos anos. 

 

3.4 - HABITAÇÃO 

 

A habitação foi uma das questões preocupantes dos administradores, pois na 

cidade encontravam-se no ano de 2010, 26 famílias com residências em ocupações 
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irregulares, em terrenos públicos e não próprios para a ocupação, gerando 

problemas de ordem social, de saúde e saneamento básico entre outros. No ano de 

2013 apenas 8 famílias continuavam residindo em ocupações irregulares, sendo 

assistidas pela administração municipal, em 2014 ainda haviam cerca de 4 famílias 

residindo em área de risco.  

Destaca-se ainda nesse sentido o aumento da malha urbana do município a 

partir da criação de loteamentos que com investimentos em infraestrutura e 

pavimentação se tornaram novos bairros, conforme já descrito anteriormente neste 

documento. Após o estabelecimento dos novos bairros e remanejamento dos 

habitantes, em 2018 não há nenhuma família residindo em área de risco. 

No ano de 2021 foram abertas inscrições para novas casas da Cohapar, o 

município conta atualmente com 274 novas inscrições aguardando avaliação dos 

cadastros. 

 

3.5 - POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

A sede da Secretaria Municipal de Saúde de Boa Esperança do Iguaçu está 

localizada na Avenida Vereador Valmir Antônio Alexandre, nº 265, Bairro: Centro. 

Fone: (46) 3537-1210. Foi criada através da Lei Municipal Nº. 462, DE 02 DE ABRIL 

DE 2019, onde Consolida e altera as Leis que dispõem sobre a estrutura 

administrativa do Poder Executivo do Município de Boa Esperança do Iguaçu 

 

1.1. Competências da Secretaria Municipal de Saúde Conforme Lei 8.080/90 

e a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) 

 

I- Pactuar, com a Comissão Intergestores Bipartite(CIB), por meio do COSEMS, 

estratégias, diretrizes e normas de implementação da atenção básica no Estado, 

mantidas as diretrizes e os princípios gerais regulamentados nesta portaria. 

II- Destinar recursos municipais para compor o financiamento tripartite da 

atenção básica; 

III -      Ser corresponsável, junto ao Ministério da Saúde e Secretaria Estadual de 

Saúde, pelo monitoramento da utilização dos recursos da atenção básica transferidos 

ao município; 
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IV-  Inserir a Estratégia Saúde da Família em sua rede de serviços como tática 

prioritária de organização da atenção básica; 

V- Organizar, executar e gerenciar os serviços e ações de atenção básica, de 

forma universal, dentro do seu território. 

VI- Prestar apoio institucional a equipe e serviços no acompanhamento e 

qualificação da atenção básica para consolidação da Estratégia Saúde da Família; 

VII- Definir estratégias de institucionalização da avaliação da atenção básica; 

VIII- Desenvolver ações e articular instituições para formação e garantia de 

educação permanente aos profissionais de saúde das equipes de atenção básica e 

das equipes de Saúde da Família; 

IX- Selecionar, contratar e remunerar os profissionais que compõem as equipes 

multiprofissionais de atenção básica, em conformidade com a legislação vigente; 

X- Garantir a estrutura física necessária para o funcionamento das Unidades 

Básicas de Saúde e para a execução do conjunto de ações propostas, podendo 

contar com apoio técnico e/ou financeiro das Secretarias de Estado da Saúde e do 

Ministério da Saúde; 

XI - Garantir recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o 

funcionamento das Unidades Básicas de Saúde e para a execução do conjunto de 

ações propostas; 

XII- Programar as ações da atenção básica a partir de sua base territorial e de 

acordo com as necessidades de saúde das pessoas, utilizando instrumento de 

programação nacional ou correspondente local; 

XIII- Alimentar, analisar e verificar a qualidade e a consistência dos dados 

alimentados nos sistemas nacionais de informação a serem enviados às outras 

esferas de gestão, utilizá-los no planejamento e divulgar os resultados obtidos; 

XIV- Organizar o fluxo de usuários visando à garantia das referências a serviços e 

ações de saúde fora do âmbito da atenção básica e de acordo com as necessidades 

de saúde dos usuários; 

XV - Manter atualizado o cadastro no sistema de cadastro nacional vigente dos 

profissionais, de serviços e de estabelecimentos ambulatoriais, públicos e privados, 

sob sua gestão; e 

XVI-Assegurar o cumprimento da carga horária integral de todos os profissionais que 

compõem as equipes de atenção básica, de acordo com as jornadas de trabalho 

especificadas no SCNES e a modalidade de atenção. 
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1.2. Estrutura Organizacional da Secretaria Municipal de Saúde 

 

A Secretaria Municipal de Saúde presta atendimento à população urbana e 

rural através da cobertura de Estratégia de Saúde da Família e Unidades Básicas de 

Saúde e equipe de atenção primária descentralizadas a fim de facilitar o acesso da 

população aos atendimentos. 

As principais atribuições dos setores são: 

• Secretário: Planeja as políticas de promoção, prevenção e tratamento 

individual e coletivo, dentro dos princípios e diretrizes do Sistema Único de 

Saúde, financiado pelos três entes federados (Município, Estado e União). Faz 

a gestão do Fundo Municipal de Saúde, bem como a captação de novos 

recursos. Possui serviço de secretária para melhor atendimento ao púbico e 

triagem de demandas. 

• Administrativo: Auxilia a gestão no gasto dos recursos públicos e eventuais 

ajustes no orçamento, encaminha projetos e propostas para captação de 

recursos e faz a aquisição e distribuição de materiais, insumos, equipamentos, 

controle de estoque. 

• Planejamento de Saúde: Auxilia o gestor na elaboração dos instrumentos de 

gestão (Plano Municipal de Saúde, Pactuação, Programação Anual de Saúde 

e Relatórios Quadrimestrais e Relatório Anual de Gestão), alimentando o 

DIGISUS. 

• Coordenação da Atenção Básica: Gerenciar as ações básicas de saúde de 

acordo com a Política Nacional da Atenção Básica nos seguintes serviços: 

• Estratégia de Saúde da Família: Atualmente o município conta com uma 

ESF no município, abrangendo todo o território do município. 

• Vigilância em Saúde: 

• Vigilância Sanitária: Monitora a qualidade da prestação de serviços 

objetivando eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde através da 

fiscalização e licenciamento de comércios de alimentos, de 

estabelecimentos de saúde e de interesse à saúde, monitoramento da 

qualidade da água para consumo humano e controle de zoonoses. 

• Vigilância Epidemiológica: Gera e monitora informações sobre a 

ocorrência de doenças e agravos, bem como promoção de medidas de 

controle. 
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• Vigilância Ambiental: Identifica e gerencia fatores de riscos ambientais que 

possam gerar agravos ou danos à saúde (dengue, doenças de chagas, 

febre amarela...).  

• Vigilância em Saúde do trabalhador: Desenvolve ações e serviços quanto 

à segurança do trabalhador, notifica e investiga acidentes de trabalho 

graves e fatais e promoção e prevenção em saúde do trabalhador. 

• Assistência Farmacêutica: Compreende a Farmácia Básica e Farmácia de 

Medicamentos Especializados. 

• Saúde Bucal: Atendimento odontológico de atenção básica para usuários 

residentes em zona urbana e rural. 

• Equipe de Atenção Primária (EAP):Realiza cadastro e levantamento das 

demandas de saúde através de visitas domiciliares, orientações, 

encaminhamentos e agendamentos de usuários residentes, atendimento de 

enfermagem e atendimento médico. 

• Unidade Básicas de Saúde (UBS) A UBS disponibiliza atendimento médico 

e de enfermagem diariamente composta por médico, enfermeira, técnico de 

enfermagem, equipe de Saúde Bucal, e agentes comunitários de saúde.  

• O Centro de Saúde realiza atendimentos na área da Saúde da Mulher (coleta 

de citopatológico), consultas clínica geral, atendimento de urgência (no horário 

que a unidade está em expediente), Serviço eletrocardiograma, farmácia e 

Serviço de Fisioterapia. 

• Setor de Transportes: Agendamento e organização de transporte de 

pacientes que necessitam de atendimento fora do município, plantão de 

ambulância 24h, apoio logístico para todos os setores da Secretaria, 

informação de diárias de motoristas, controle de diários de bordo, 

encaminhamento de solicitações de manutenção da frota, bem com sua 

higienização e limpeza e de abastecimento de combustível. 

• Atenção Especializada: Compreende os seguintes serviços: 

• Setor de Encaminhamentos de Consultas e Exames Especializados: 

Efetiva encaminhamentos de atendimentos de especialidades, de serviços 

de apoio diagnósticos e terapêuticos de média e alta complexidade dentro 

das referências locais, regionais e estadual. 

• Serviços de Apoio: Compreende os atendimentos individuais e grupais nas 

áreas de Nutrição, Fisioterapia e Psicologia. 
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1.3. Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Saúde 

A Secretaria Municipal de Saúde possui, atualmente, 47 funcionários, 2 

estagiários e 1 médico do Programa Mais Médicos. 

 

2. ESTABELECIMENTOS SUS EM CONFORMIDADE COM DATASUS 

 

 

 

REGIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS E CONSÓRCIO 

INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUDOESTE – CONSUD. 

 

A ARSS (Associação Regional de Saúde do Sudoeste) foi criada no dia 7 de 

dezembro de 1994 com a finalidade de atender as consultas especializadas na rede 

pública de saúde. Na época, os 27 municípios da área de abrangência da 8ª Regional 

de Saúde, os quais são: Ampére, – Barracão – Bela Vista da Caroba – Boa 

Esperança do Iguaçu – Bom Jesus do Sul – Capanema – Cruzeiro do Iguaçu – Dois 

Vizinhos – Enéas Marques – Flor da Serra do Sul – Francisco Beltrão – Manfrinópolis 

– Marmeleiro – Nova Esperança do Sudoeste – Nova Prata do Iguaçu – Pérola do 

Oeste – Pinhal de São Bento – Planalto – Pranchita – Realeza – Renascença – 

Salgado Filho – Salto do Lontra – Santa Izabel do Oeste – Santo Antonio do 

Sudoeste – São Jorge do Oeste – Verê, que fazem parte da ARSS entenderam que 

era preciso garantir o atendimento e dar economicidade ao serviço a ser implantado, 

além de promover economia de escala, pois o número de especialistas disponíveis, 

não era suficiente para atender a necessidade apresentada pela região. 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde possibilitou o atendimento à demanda 

crescente na rede secundária de saúde pública, denominado CRE (Centro Regional 

de Especialidades). As atividades do CRE foram iniciadas com o atendimento de 
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quatro especialidades, este número foi crescendo e no último ano de funcionamento 

naquele espaço físico já eram atendidos em média 8.500 consultas por mês, em 23 

especialidades médicas, além dos programas mantidos pela instituição. 

Os programas foram instituídos gradativamente desde a sua criação.  Entre 

os serviços prestados no consórcio, mantemos o CAPS II (Centro de Atenção Psico-

Social e o CAPS ADIII SIM PR localizado em Marmeleiro). O atendimento aos 

municípios é disponibilizado por divisão per capta, de acordo com a porcentagem de 

sua população em relação aos serviços ofertados. O custeio da ARSS é por contrato 

de rateio, onde cada município paga a mensalidade e paga por uso de serviços 

contratualizados. A ARSS também recebe recursos do faturamento de 

procedimentos do SUS. 

O principal objetivo da ARSS é atender as demandas dos 27 municípios 

consorciados. Planejar e executar ações da rede secundária da saúde pública 

destinados a qualificar os municípios e promover assistência em saúde com 

qualidade e eficiência aos habitantes dos municípios consorciados.  

A Mudança para a Nova Sede da ARSS - Associação Regional de Saúde do 

Sudoeste em Francisco Beltrão e da  Sede própria  do CAPS AD III   em Marmeleiro 

possibilitou  a ampliação de serviços, como a ampliação do MACC,   qualificação do 

atendimento por equipe multiprofissional e a implantação de exames cardiológicos 

como, teste ergométrico, eco cardiograma, holter, mapa, eletrocardiograma com 

laudo imediato, densitometria óssea, Implantação do prontuário eletrônico, 

Implantação do Ambulatório de biópsia, Implantação de serviço de Escleroterapia, 

Implantação do Serviço de Tomografia e Angiotomografia e Ampliação de número 

de médicos e de especialidades (exe.: hematologista, neuropediatra). 

Realiza capacitações para os médicos da Atenção Primária (qualificação dos 

encaminhamentos, visando diminuição das filas) realizada pelos médicos 

especialistas de cada área de atuação, também capacitados pela equipe do MACC-

Modelo de Atenção as Condições Crônicas.  

Implantação de Protocolos de atendimento e Medicamentos (REREME), 

favorecendo assim a compra dos insumos, evitando a falta de medicamentos 

essenciais nas farmácias públicas municipais. 

Contratação de prestação de serviços de clínicas especializadas em exames 

de ressonância, cintilografias, Endoscopia, ultrassom, etc. (evitando vários contratos 

de cada município e contratando por menor custo). Contratação de prestação de 

serviços de hospitais para realizar cirurgias eletivas, custeadas pelos municípios. 
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Ampliação do setor de órtese e prótese, com aquisição de cadeiras rodas 

motorizadas, lente escleral, próteses dentárias e bolsas de ostomia. Ampliação do 

setor de odontologia, Implantação de procedimentos com sedação a pacientes 

especiais e tratamento de canal. Contratação de serviço de Anestesia para atender 

as necessidades de exames com sedação. 

Mediou Instalação do telecardio online, (eletrocardiograma com laudo 

imediato) nas unidades de saúde dos municípios. 

Realizou processo de licitação a compra de insumos para todos os municípios 

consorciados, gerando economicidade dos processos licitatórios individuais e 

padronização dos produtos  

Em 26 de junho de 2020 na gestão do prefeito Helton Pedro Pfeifer foi 

aprovado em assembleia a alteração do Protocolo de Intenção do Consórcio, que 

passou a ser denominado CONSUD – Consórcio Intermunicipal de Saúde do 

Sudoeste. 

A ARSS (Associação Regional de Saúde do Sudoeste) é uma entidade 

integrante da administração pública indireta, se tratando de pessoa jurídica através 

da figura de consórcio público, foi instituída em 07/12/1994, objetivando a gestão 

associada de seus municípios integrantes, especificadamente na área de saúde, 

devendo-se reger-se pelas normas constantes da Constituição Federal (art. 241), 

Código Civil, e Lei nº 11.107/2005, regulamentada pelo Decreto nº 6.017/07. 

 

3. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR 

 

Assistência hospitalar que a Secretaria Municipal de Saúde possui atualmente 

é com o hospital Pró- Vida no município de Dois Vizinhos, por meio de contrato, onde 

oferece os seguintes serviços (Porta Aberta): 

A) Pronto socorro de urgência e Emergência 24 horas: possui médico plantonista 

presencial e médicos de sobreaviso nas especialidades: cardiologia, 

traumatologia, pediatria, obstetrícia e ginecologia, cirurgia geral e    

anestesiologista. 

B) Internação hospitalar. 

C) Cirurgias de emergência. 

D) Conta com serviço de Imagem próprio: Raio X e Ecografia/Ultrassonografia. 

E) Serviços terceirizados e que atendem SUS: Análises Clínicas. 
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F) Possui equipes internas com os seguintes serviços para total assistência ao 

paciente: Atendimento Médico, Enfermagem, Farmacêutico, Nutricional e de 

Fisioterapia. 

 

 

3.1 – EDUCAÇÃO E CULTURA  

 

O Município de Boa Esperança do Iguaçu possui em sua rede municipal de 

ensino duas Instituições municipais, sendo elas abaixo nominadas: 

A Escola Municipal Clóvis Cunha Vianna com estrutura física própria, situada 

na Rua das Araucárias, nº 203 a qual atende crianças na faixa etária de 03 a 11 

anos, ofertando ensino público na Educação Básica de Educação Infantil e Ensino 

Fundamental (anos iniciais). Esta tem por finalidade o atendimento educacional   à 

todas as crianças do Município nos níveis a que está autorizada de forma gratuita e 

de qualidade primando em suas ações o acesso e permanência das mesmas. Na 

referida Instituição de Ensino trabalham 34 profissionais, dentre eles professoras, 

auxiliares, nutricionista, bibliotecária, zeladoras, cozinheiras, porteiro, secretária, 

psicóloga, diretora e equipe pedagógica. 

 Visa à integração social, política, econômica e a tomada de decisões, por 

parte dos educandos, pretendendo formar cidadãos que tenham conhecimento 

global e se tornem agentes transformadores da realidade. Devem ser encaminhados 

a esta escola alunos em período escolar, cabendo a todos os envolvidos na rede de 

proteção, realizar a fiscalização e encaminhamentos, inclusive por meio de busca 

ativa quando verificadas estas situações.  

E o Centro Municipal de Educação Infantil Criança Esperança (CMEI), possui 

estrutura própria, localizado na Rua dos Cravos, nº 60, tem como atribuição ofertar 

acesso e atendimento gratuito de crianças de 0 a 3 anos na Educação Infantil de 

qualidade, seguindo o Projeto Político Pedagógico elaborado democraticamente pela 

coletividade. Nesta instituição trabalham 22 profissionais, dentre os quais auxiliares 

de turmas, professoras, cozinheiras, nutricionista, psicóloga, equipe pedagógica, 

diretora e auxiliares de serviços gerais. 

São realizados projetos que visam garantir os direitos da criança, como Saúde 

na Escola o qual oferta tratamento dentário em parceria com a Secretaria de Saúde 

do Município e a pesagem das crianças. São matriculadas na instituição crianças de 

0 a 3 anos. Além disso, podem ser encaminhadas pelo Conselho Tutelar e Centro 
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de Referência de Assistência Social, por meio de pareceres sociais e 

encaminhamentos visando a inclusão de crianças, tendo em vista medidas protetivas 

contidas no Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA.  

Outra instituição de ensino é o Colégio Estadual Boa Esperança do Iguaçu - 

CEBEI, localizado na Rua das Azaléias, nº 18, este tem como atribuição promover 

educação e ensino de qualidade a seus educandos, sendo a demanda que atende 

alunos, crianças e adolescentes de 11 a 18 anos. Desenvolve projetos de Hora do 

treinamento (Voleibol) e Línguas Estrangeiras Modernas (LEM) de Espanhol 

noturno, ações de promoção à saúde, educação ambiental e sociedade sustentável 

e projeto de mídias. Podem ser encaminhados por toda a rede, advindos de busca 

ativa, crianças e adolescentes a serem inclusos no ensino fundamental e médio de 

ensino público. Também, o Colégio Estadual conta diretamente com o apoio do 

Conselho Tutelar e da Polícia Militar em ações que visam à garantia de direitos da 

criança e do adolescente, inclusive pela permanência no ensino. 

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Boa Esperança do 

Iguaçu – APAE, Mantenedora da Escola de Educação Básica Raio de Luz na 

Modalidade de Educação Especial, inscrita como Entidade de Assistência Social no 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Está localizada na 

Rua das Camélias, nº 058 e tem como atribuição promover e articular ações de 

defesa de direitos, prevenção, orientação, prestação de serviços e apoio a família, 

direcionadas a melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência. É uma 

Entidade filantrópica que presta atendimentos nas áreas de Saúde, Assistência 

Social e Educacional assegurando os direitos, deveres e atribuições, bem como 

garante o atendimento as peculiaridades dos estudantes e o desenvolvimento global 

do indivíduo. 

A APAE atende pessoas com deficiência nas etapas e modalidades de 

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos, com 

professores especializados e metodologias específicas. Os alunos matriculados têm 

direito às ações educacionais e pedagógicas conforme os Níveis e Modalidades de 

ensino e atendimentos específicos de acordo com as necessidades e possibilidades 

de aprendizagem. 

Oferta projetos educacionais voltados à alfabetização, questão social, meio 

ambiente, cidadania, cultura e diversidade cultural, bem como áreas de interesse 

coletivo com o intuito de complementar a prática pedagógica, atuando de maneira 

significativa na vida do educando visando o exercício da cidadania e autonomia. 
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 Realiza projetos que incluem a família na escola, tais como: projeto de 

prevenção ao abuso e exploração de crianças e adolescentes, prevenção de 

deficiências, seminários com exposição de materiais diversificados da cultura afro 

brasileira e indígena, saúde bucal, prevenção de doenças, higiene e limpeza, 

prevenção ao uso indevido de álcool e outras drogas. 

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura, localizada na Rua Demétrio 

Pinzon, nº 23, sala 03, Centro. Atende as demandas educacionais no suporte 

financeiro e pedagógico, bem como procede ao acompanhamento e 

desenvolvimento do Ensino e da cultura do Município. Também tem 

responsabilidade de controle da documentação escolar, a assistência ao estudante 

e o gerenciamento nas questões especificas da área. Desenvolve articulação com 

outros órgãos municipais, com os demais níveis de governo para programar 

atividades com alunos da rede municipal referente ao ensino, cultura, assistência 

social, saúde, entre outros. Na referida Secretaria estão vinculados os seguintes 

profissionais: Secretária de Educação e Cultura, 01 Estagiário e  02 Coordenadoras 

Pedagógicas. 

Alunos Matriculados por Modalidade 

Nível / Modalidade/ Ciclo de Escolaridade                  Numero de matriculas 

Educação Infantil                  149 

Ensino Fundamental anos iniciais  168 

Ensino Fundamental anos finais 128 

Ensino Médio 108 

Educação Especial 31 

Total 584 

Fonte: Secretaria de Educação e Cultura de Boa Esperança do Iguaçu, 2021 

 

3.2 - CONSELHO TUTELAR 

 

Localizado na Avenida Vereador Valmir Antônio Alexandre, nº 246, conta com 

05 conselheiros e uma auxiliar de limpeza. Este órgão permanente e autônomo, não 

jurisdicional, é encarregado pela comunidade local de zelar pelo cumprimento dos 

direitos da criança e do adolescente, o qual está definido na Lei municipal 318/2015, 

Lei Federal n° 8.069/1990 e Constituição Federal. Tem como atribuição atender 

crianças e adolescentes conforme prescritos os artigos 98 e 105 do ECA, aplicando 

as medidas previstas no art.101, incisos I a VIII, também do ECA. Desempenha 

ações de aconselhamento aos pais e responsáveis, sobre direitos e deveres dos 
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mesmos e de crianças e adolescentes, estes contido no ECA, além disso, tem o 

compromisso de promover ações que visem prevenção de qualquer tipo de violação 

relacionada a criança e ao adolescente. São realizados atendimentos, orientações, 

acompanhamentos e encaminhamentos, contando com o trabalho em rede, onde a 

demanda encaminhada é qualquer criança ou adolescente que tenha sofrido 

qualquer tipo de violação dos direitos. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) introduz na legislação 
brasileira (em seu artigo 5º) o tema das violações de direitos de crianças e 
adolescentes. Apesar de condenar qualquer atentado a seus direitos 
fundamentais, passados 20 anos da promulgação tais violações ocorrem 
em número significativo. [...] Para o enfrentamento dessas situações, 
construídas ao longo dos séculos, há que se destacar o papel dos 
Conselhos Tutelares como instância formal de atendimento à violação ou 
ameaça de violação de direitos. (Construindo a Política Nacional dos 
Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes: CONANDA, outubro de 
2010).  
 

Registro de Violações contra Crianças e Adolescentes – 2021 

 
Fonte: Sistema de Informações para Infância e a Adolescência – SIPIA – Conselho Tutelar de Boa 

Esperança do Iguaçu-PR 
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Fonte: Sistema de Informações para Infância e a Adolescência – SIPIA – Conselho Tutelar de Boa 

Esperança do Iguaçu-PR -2021 

 

 

Fonte: Sistema de Informações para Infância e a Adolescência – SIPIA – Conselho Tutelar de Boa 

Esperança do Iguaçu-PR- 2021 

 

 

Fonte: Sistema de Informações para Infância e a Adolescência – SIPIA – Conselho Tutelar de Boa 

Esperança do Iguaçu-PR- 2021 

 

Entre o período de 01/01/2020 à 29/11/2021 o Conselho Tutelar de Boa 

Esperança do Iguaçu contabilizou os seguintes registros:  

• 01 Ato Libidinoso; 

• 01 Maus tratos. 

 

3.4 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

De acordo com a LOAS – Lei 8.742, no art.1°: 

“A Assistência Social, direito do cidadão e dever do Estado, é política de 
Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada 
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através de um conjunto integrado de ações de iniciativas públicas e da 
sociedade, para garantir o atendimento das necessidades básicas”. 
 

 A partir da consolidação da Constituição Federal 1988, da Lei Orgânica de 

Assistência Social – LOAS de 1993, e principalmente mediante a aprovação da 

Política de Assistência Social – PNAS 2004 e da implantação do Sistema Único de 

Assistência Social a Assistência Social vem se configurando como uma nova 

situação, no sentido de garantir a todos que dela necessitarem, sem contribuição 

prévia a provisão da proteção social básica, pautada na dimensão ética de incluir “os 

invisíveis”, inclusão esta, que insere não somente o indivíduo, mas propõe a 

centralidade da família. Nesta nova visão entende-se que a população usuária da 

assistência social tem necessidades, mas também possibilidades e capacidades que 

devem ser desenvolvidas. 

A Secretaria de Assistência Social e o Centro de Referência de Assistência 

Social - CRAS localizados na Rua dos Cravos, nº 64 tem como atribuição executar 

políticas públicas de proteção social aos cidadãos, implementando o Sistema 

Municipal de Assistência Social para o enfrentamento da pobreza e aprimoramento 

da gestão, implantando e aperfeiçoando programas de atenção a famílias em 

situação de vulnerabilidade e risco social.  

A Assistência Social do Município está habilitada à Gestão Básica, Porte I – 

por isso comporta somente CRAS, o qual pode referenciar até 2.500 (duas mil e 

quinhentas) famílias e atender anualmente até 500 (quinhentas) famílias com 

atenção voltada à proteção social básica. A equipe do CRAS é composta por 05 

profissionais, dentre os quais 01 Assistente Social, 01 Psicólogo, 02 Agentes Sociais, 

01 Zeladora. Cumprindo atribuições também de equipe volante, principalmente 

Assistente Social e Psicólogo, realizam visitas domiciliares e planejam ações 

realizadas mensalmente com as famílias do PAIF, do Programa Auxilio Brasil e 

Beneficiários do BPC, com idosos, pessoa com deficiência, e crianças e 

adolescentes do SCFV, Programa Nossa Gente Paraná. 

Se tratando especificamente da criança e do adolescente, é responsável pela 

gestão e acompanhamento de programas de proteção e ações preventivas 

desenvolvendo campanhas, palestras e mobilizações em geral. Também são 

responsáveis pelo monitoramento e acompanhamento nos casos de medidas 

socioeducativas. A demanda encaminhada a gestão deve ocorrer apenas quando 

houver violação de direito, em outros casos, o Centro de Referência de Assistência 

Social – CRAS é quem realiza o atendimento demandado de encaminhamentos, 

dentre outros.   
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O município de Boa Esperança do Iguaçu aderiu em 14/03/2013 o Programa 

Família Paranaense na forma de Adesão Prioritária atualmente ocorreu alteração na 

nomenclatura passando a ser denominada  Programa Nossa Gente Paraná, este se 

destina à proteção e promoção das famílias que se encontram em situação de alta 

vulnerabilidade social no Estado do Paraná, integrando ações das áreas de 

assistência social, habitação, agricultura e abastecimento, trabalho, saúde, 

educação, esporte e lazer, segurança alimentar e nutricional, entre outras. Público-

Alvo: famílias residentes no Município em situação de alta vulnerabilidade social. 

Abaixo quadro e gráfico ilustrativo: 

 

Figura 2 - Painel Totalizador Programa Nossa Gente Paraná  

 

 Como parte da proposta deste Programa, nosso município aderiu também ao 

modelo de Acompanhamento Familiar, uma estratégia de apoio às famílias com 

ações articuladas, coerentes e sequenciais. O objetivo do acompanhamento familiar 

é desenvolver estratégias orientadas especificamente para interromper as trajetórias 

de exclusão social, intervindo a curto, médio e longo prazo, sobre os fatores que 

explicam as condições de vulnerabilidade e risco. Este método visa potencializar e 

apoiar as potencialidades e recursos da família e o seu desenvolvimento autônomo, 

a fim de que a mesma acesse integralmente a estrutura de oportunidades relativas 

à educação, saúde, trabalho e assistência social, além de promover espaços e ações 

que favorecem o fortalecimento dos vínculos familiares e a gestão comunitária. 
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Especificamente se tratando da criança e adolescente, são ofertadas ações 

no Centro da Criança e do Adolescente que desenvolve atividades do Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV. No Centro da Criança e do 

Adolescente ocorrem atividades diárias de violão, teclado, dança, artesanato e 

informática. Este espaço funciona como continuidade da atenção dada pelo CRAS à 

demanda do PAIF, BPC, dentre outras, onde as crianças e adolescentes de 0 a 17 

anos que estão inseridas tem acompanhamento continuado. Tendo profissionais 

habilitados para realização das oficinais, acompanhamento pedagógico, cozinheira, 

entre outros, sendo estes efetivos, comissionados e serviços prestados por pessoa 

jurídica, supervisionados pela equipe técnica do CRAS e Órgão Gestor. 

Abaixo a tabela demonstra o número de usuários ativos, público prioritário 

inseridos, número de usuários ativos, público não prioritário e número de usuários 

ativos público a partir de 60 anos. 

 

Fonte SISC - Sistema de Informações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-2021 

Através da Assistência Social também é realizado e acompanhado do 

processo seletivo, a inserção e monitoramento do Programa Adolescente Aprendiz. 

Este oferece 05 vagas, prioritariamente para inseridos nos programas sociais e 

cadastrados no CADÚNICO e 05 vagas para público geral seguindo os critérios, 

conforme LEI Nº 445, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2018 que estabelece a criação do 

Programa Adolescente Aprendiz, que regulamenta a contratação de aprendiz no 

âmbito do Município de Boa Esperança do Iguaçu. 

No CRAS também são desenvolvidas atividades, tais como: 

➔ Acolhida, oferta de informações e realização de encaminhamentos às 

famílias usuárias do CRAS; 
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➔ Realização de atendimento particularizado e visitas domiciliares às 

famílias referenciadas ao CRAS; 

➔ Desenvolvimento de atividades coletivas e comunitárias no território; 

➔ Realização de busca ativa no território de abrangência do CRAS e 

desenvolvimento de projetos que visam prevenir o aumento de 

incidência de situações de risco; 

➔ Acompanhamento das famílias em descumprimento de 

condicionalidades; 

➔ Realização de encaminhamento, com acompanhamento para a rede 

existente no município; 

➔ Realização de encaminhamento para serviços setoriais; 

➔ Reuniões sistemáticas no CRAS, para o planejamento das ações 

semanais a serem desenvolvidas, definição de fluxos, entre outros; 

➔ Encaminhamento para a assessoria jurídica do município e/ou serviços 

jurídicos gratuitos de processos de encaminhamento do BPC;  

➔ Solicitação de documentos diversos; 

➔ CADÚNICO/Auxilio Brasil – Atendimento, orientação a 120 famílias que 

recebem o Benefício (conforme dados de Janeiro de 2022); 

➔ BPC – Encaminhamento, acompanhamento dos beneficiários, através 

de visitas domiciliares, solicitação de documentos, encaminhamentos 

a serviços, programas e projetos existentes no município; 

➔ Execução do PAIF, mediante a execução de atividade socioeducativas, 

através de reuniões, palestras, rodas de conversa, oficinas; 

➔ Programa Luz Fraterna – serviço de orientação e encaminhamento; 

➔ Tarifa Social da Água – orientação, encaminhamento para famílias 

expostas a diversas vulnerabilidades sociais; 

➔ Programa Leite das Crianças – Orientação e encaminhamento; 

➔ Encaminhamento para emissão de RG e CPF; 

➔ Atividades de geração de renda – Recursos do IGD – Índice de Gestão 

Descentralizada. 

O Órgão Gestor é responsável pela execução dos Benefícios Eventuais, 

previstos no art. 22 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 (Lei Orgânica da 

Assistência Social - LOAS). São benefícios da Política de Assistência Social de 

caráter suplementar e provisório, prestados aos cidadãos e às famílias em virtude de 

nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública. 
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Os benefícios eventuais integram as garantias do Sistema Único de Assistência 

Social - SUAS, portanto os seus beneficiários também são potenciais usuários dos 

serviços socioassistenciais do município. O Órgão Gestor também é responsável por 

gerir todos os recursos que advém das três esperas: União, Estado e Município.  

 Além das atividades mencionadas, dada à responsabilidade da coordenação 

da política de assistência social, os Fundos do Conselho Municipal de Assistência 

Social - CMAS, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 

CMDCA, Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional COMSEA e 

Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - CMDI estão subordinados 

operacionalmente à Secretaria de Assistência Social e vinculado aos respectivos 

Conselhos Municipais. 

A referência da proteção social básica as famílias que apresentam as 

situações de vulnerabilidade social e risco social se dá através do Centro de 

Referência de Assistência Social – CRAS, que contam com o suporte da rede de 

proteção social básica e especial. Salienta-se que ações de proteção social especial 

também são atendidas no equipamento CRAS, mediante encaminhamentos a rede 

existente no município, e quando não contam com serviço de média e alta 

complexidade, fazem-se os encaminhamentos pertinentes a equipamentos e 

serviços existentes na região.  

 O CRAS possui cerca de 250 famílias referenciadas e compreende o 

atendimento as famílias que residem tanto na cidade, quanto em todas as 

comunidades do meio rural. O CRAS sempre que necessário realiza o 

encaminhamento, acompanhamento e orientação a todos que necessitarem dos 

serviços da política de assistência social e assim garante o direito de atendimento 

do usuário dessa política.  

 

3.4.1-ESTRUTURA DE GESTÃO DO SUAS, REDE SOCIOASSISTENCIAL 

INSTALADA E OFERTA DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS.  

 

A estrutura da política de Assistência Social em Boa Esperança do Iguaçu 

envolve os seguintes equipamentos:  

- Secretaria de Assistência Social; 

- Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), onde também está instalada a 

maior parte da estrutura de gestão, o setor de Cadastro Único e Programa Bolsa Família 
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e são realizados atendimentos para concessão de benefícios eventuais. As reuniões 

dos Conselhos Municipais também são realizadas na sala de reuniões do CRAS. 

 - Centro da Criança e do Adolescente; 

 A rede prestadora de serviços é muito simples, procuramos articular nossa 

ação com outras secretarias municipais, com entidades e representações da sociedade 

civil organizada, criando redes de atendimento para aperfeiçoar os recursos disponíveis 

e melhorar a qualidade do atendimento.  

O CRAS é a porta de entrada para os atendimentos sociais no município, e é a 

partir do diagnóstico que realizamos encaminhamentos a rede de serviços existente.  

O município não conta com o equipamento CREAS (Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social), porém possui convênio com entidade de 

acolhimento institucional para crianças e adolescentes, também não há no município 

uma – Instituição de longa permanência para idosos mas o município mantem convênio 

para atender a demanda para esses serviços. 

 

ORGANOGRAMA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 
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3.4.2-BENEFICIOS EVENTUAIS 

 

São benefícios da Política Nacional de Assistência Social (PNAS), de caráter 

suplementar e provisório, prestados aos cidadãos e às famílias em virtude de 

nascimento, morte, calamidade pública e situações de vulnerabilidade temporária, 

assegurados pelo art. 32 da Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, Lei 

Orgânica de Assistência Social – LOAS (BRASIL, 1993), Lei Municipal nº374 de 06 

de Dezembro de 2016. Juntamente com os serviços sócio assistenciais, integram 

organicamente as garantias do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) com 

fundamentação nos princípios de cidadania e dos direitos humanos. 

A oferta dos Benefícios Eventuais pode ocorrer mediante apresentação de 

demandas por parte de indivíduos e familiares em situação de vulnerabilidade, ou 

por identificação dessas situações no atendimento dos usuários nos serviços sócio 

assistenciais e do acompanhamento familiar no âmbito da Proteção Social Básica. 

Os Benefícios Eventuais configuram-se como um dos elementos 

potencializadores da proteção social. O Protocolo de Gestão Integrada de Serviços, 

Benefícios e Transferência de Renda no âmbito do SUAS (Resolução CIT nº 07 de 

2009) trata, entre outros, da articulação necessária entre a prestação dos Benefícios 

Eventuais e os serviços sócio assistenciais. 

Os benefícios Eventuais concedidos pela Secretaria de Assistência Social no 

município de Boa Esperança do Iguaçu: 

 I - Auxílio Funeral; 

II - Auxílio Natalidade (Kit Bebê); 

III - Auxílio em Situação de Vulnerabilidade Temporária e Calamidade Pública. 

 

3.4.3-PROCESSO DE MEDIDAS EM MEIO ABERTO. 

  

  No município de Boa Esperança do Iguaçu o processo   das Medidas 

Socioeducativas em Meio Aberto (Liberdade Assistida - LA e Prestação de Serviço 

a Comunidade - PSC) teve início no ano de 2010, desde a habilitação do CRAS, cria 

uma coordenação especializada na execução das medidas através do Equipamento 

CRAS- Centro de Referência de Assistência Social, contendo as seguintes 

profissionais: uma Psicóloga e um Assistente Social. 



43 
 

  Desse modo, para facilitar o acesso do adolescente ao IocaI de atendimento 

bem como evitar problemas com questão das territorialidades, decidiu-se que os 

Adolescentes com Medidas pudessem cumprir em outros órgãos púbicos no próprio 

município. E os atendimentos quinzenais, a elaboração do PIA dente outros 

encaminhamentos, é realizada pela Equipe Técnica do CRAS. 

  Desde 2010 até o 2021 foram acompanhados 17 adolescentes, 

acrescentando que apenas um deles não foi acompanhado tendo em vista que 

residia em uma comunidade que não pertencia a Boa Esperança do Iguaçu.  

Salientamos que este adolescente após um período de internamento, foi designado 

a cumprir a medida de Liberdade Assistida - LA, Sendo conduzido ao Fórum para 

que verifica-se sua Situação de cumprimento. 

  Acrescentamos ainda, que destes adolescentes que foram acompanhados 15 

adolescentes cumpriram Prestação de Serviço à Comunidade - PSC e 11 

adolescentes cumpriram a Liberdade Assistida - LA (dentre os adolescentes alguns 

foram designados a cumprir as duas medidas e alguns somente uma). 

  A idade, de quando os adolescentes iniciaram a cumprir a medida e 

acompanhados pelo CRAS, variavam entre 14 e 17 anos (dos 17 adolescentes 16 

são do sexo masculino e 1 do sexo feminino). Todos os adolescentes cumpriram as 

medidas conforme determinado e não houve resistência, reincidência dos mesmos. 

 

3.4.4-SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES. 

  

 O Serviço de Acolhimento do Município de Boa Esperança do Iguaçu tem 

Convênio de Cooperação Financeira com Município de Dois Vizinhos para 

acolhimento institucional de indivíduos com vínculos familiares rompidos ou 

fragilizados que tenham seus direitos ameaçados ou violados (vítimas de violência 

sexual, física, psicológica, negligência e/ou em situação de abandono) e que 

necessitem de proteção. 

 Acolhimento provisório e excepcional para crianças e adolescentes de 

ambos os sexos, inclusive crianças e adolescentes com deficiência, sob medida de 

proteção (Art. 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente) e em situação de risco 

pessoal e social, cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente 

impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção. As unidades não 

devem distanciar-se excessivamente, do ponto de vista geográfico e 
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socioeconômico, da comunidade de origem das crianças e adolescentes atendidos.

 Grupos de crianças e adolescentes com vínculos de parentesco – irmãos, 

primos, etc., devem ser atendidos na mesma unidade. O acolhimento será feito até 

que seja possível o retorno à família de origem (nuclear ou extensa) ou colocação 

em família substituta. 

 O serviço deverá ser organizado em consonância com os princípios, diretrizes 

e orientações do Estatuto da Criança e do Adolescente e das, “Orientações Técnicas: 

Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes”. 

 

3.4.5-MODALIDADE: INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA LAR DE 

IDOSOS. 

 

O Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade para Pessoas 

Idosas tem por referência a Política Nacional do Idoso e o Estatuto do Idoso, além 

das demais legislações e normativas do SUAS. O acolhimento institucional pode ser 

desenvolvido nas modalidades: Casa Lar e Instituição de Longa Permanência para 

Idosos - ILPI. Outra modalidade de acolhimento são as Repúblicas, que se destinam 

a idosos que tenham capacidade de gestão coletiva de moradia e condições de 

desenvolver, de forma independente, as atividades da vida diária, mesmo que 

requeiram o uso de equipamentos de autoajuda.  

O município de Boa Esperança do Iguaçu ainda não oferta esta modalidade, 

mas mantem contrato com empresa especializada na internação, acolhimento, para 

pessoas idosas de ambos os sexos que não possuam familiares próximos, 

encaminhados pelo Município de Boa Esperança do Iguaçu/PR, para Instituição de 

Longa Permanência para Lar de Idosos. 

 

 

4 - CULTURA E ESPORTE  

 

O município dispõe de uma Biblioteca Pública – Antônio Rafael da Silva, 

localizada na Rua das Orquídeas, nº 223, na parte oeste da malha urbana. A 

Biblioteca está em ótimas condições, atende as necessidades da população, pois 

conta com um variado acervo bibliográfico, um Tele Centro com computadores 

disponíveis para as pessoas que desejam fazer uso, e sala multiuso disponível para 
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quaisquer atividades voltados a população, espaço este adequado para realização 

de eventos culturais e exposições. 

No município não existe local como cinema e anfiteatro para exibição de 

filmes, e os programas para recreação.   

Dentre os vários eventos do município podem-se relacionar alguns eventos 

populares permanentes que acontecem: 

✓  Aniversário do Município - Ocorre anualmente em Abril, durante a semana do 

aniversário com realização de várias atividades esportivas, recreativas e 

culturais; 

✓ Comemoração ao Dia do Trabalhador – Ocorre anualmente em Maio, com 

organização do Sindicato dos agricultores familiares, onde são realizadas 

exposições e feiras em homenagem ao trabalhador, além de almoço de 

confraternização; 

✓ Festa Junina – ocorre anualmente em Junho, é uma promoção das Escolas 

Municipais, Colégio Estadual e Secretaria de Assistência Social juntamente 

com o CRAS, há concursos de sinhozinho e sinhazinha e barracas de 

gastronomia típica e apresentações culturais, entre outros; 

✓ Festa do Colono – Ocorre Anualmente em Julho, com organização da 

Prefeitura Municipal, sem fins lucrativos, visando confraternização entre as 

comunidades rurais, com realização de Missa de ação de graças e 

apresentações culturais;  

✓ Festa da Padroeira – Ocorre anualmente em Outubro – A programação é 

realizada com celebrações religiosas durante a semana, almoço com 

churrasco, bingo, recreações na data da Padroeira. A festa é realizada no 

centro comunitário. 

Na área do Esporte o município apresenta estruturas regulares para as 

práticas e atividades esportivas e de lazer, contando na cidade com um Ginásio 

Poliesportivo, Campo de Futebol e Quadra coberta localizada em anexo a Escola 

Municipal Clóvis Cunha Vianna à Rua das Araucárias. Há também um Campo de 

Futebol Sete, localizado no Bairro Vila Nova, conta com uma quadra coberta em 

anexo ao Colégio Estadual Boa Esperança do Iguaçu - CEBEI, situado na Rua das 

Azaléias, próximo da Praça Maria Francisca da Silva. E o Campo de Futebol Sintético 

foi construído na Rua Gentil Biavatti, no Bairro Loteamento Sol Nascente e vai 

atender também o Conjunto Residencial Novo Horizonte que fica anexo no mesmo 

loteamento. 
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5- MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E TURISMO 

 

 

A Divisão de Meio Ambiente, Recurso Hídrico e Turismo está localizada na 

Rua Demétrio Pinzon, n° 25 Centro. Tem como atribuição o planejamento 

operacional, a formulação e a execução de política da preservação e proteção 

ambiental do município, atuando com crianças e adolescentes em ações de plantio 

de sementes (alunos da Escola Municipal Clóvis Cunha Vianna) e conscientização 

sobre o cuidado de animais de estimação, além de ações gerais que visam a 

preservação do meio ambiente como um todo.  

 

5.1- O PLANO DE ARBORIZAÇÃO URBANA 

 

Foi realizado a aprovação e o início na prática do Plano Diretor de 

Arbanização Urbana, onde foi feito o plantio de pelo menos 150 mudas de árvores 

nativas nas calçadas da área urbana do município e também a troca de algumas 

árvores que secaram, na Praça Municipal Maria Francisca da Silva, nessa 

oportunidade foi realizada ação de Educação Ambiental com algumas turmas da 

Escola Municipal Clóvis Cunha Vianna.  

A gestão pública tem papel determinante no crescimento e desenvolvimento 

sustentável de um município, e nesse viés, a Prefeitura Municipal de Boa Esperança 

do Iguaçu, através dos setores ao tema de meio ambiente na gestão pública 

municipal, juntamente com a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus 

Dois Vizinhos, firmaram parceria para desenvolver os estudos essenciais à 

elaboração do Plano Diretor de Arborização Urbana de Boa Esperança do Iguaçu/PR 

(PDAU-BEI). 

 

5.2-REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL MARIA FRANCISCA DA SILVA  

 

Foi realizado um estudo aprofundado com ultrassom nas árvores da Praça 

Municipal onde se viu a necessidade da substituição de algumas árvores por estarem 

ocas, podres e assim podendo ter queda e atingir os visitantes da praça. Nessa 

ocasião foi realizada a Revitalização da praça num todo. A Praça hoje conta com um 
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parque infantil, campo de areia, banheiros, bebedouros, bancos, pergolado, lixeiras, 

iluminação de led e um palanque oficial.  

 

 

Fonte: Acervo Municipal 2021

 

Fonte: Acervo Municipal 2021 

 

5.3- ENTREGA DE ÁRVORES NATIVAS À POPULAÇÃO 

 

 Todo o ano é realizada a campanha do plantio de árvores nativas em parceria 

com o IAT- Instituto Água e Terra Regional. É feito a divulgação para pessoas que 

tenham o interesse e compromisso de plantar e cuidar, na sequencia entregamos as 

mudas para o plantio.  
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6 - TURISMO 

 

O município de Boa Esperança do Iguaçu possui em seu território uma 

potencialidade turística rural muito forte, em face de sua paisagem e de seus 

elementos naturais relevantes, que ainda é pouco explorada, mas que pode ser 

potencializada agregando uma melhor infraestrutura pública tanto viária como de 

estruturas físicas no interior do território, voltadas para atividades náuticas, de pesca, 

de aventuras, de esportes radicais e outras. Abaixo foram relacionados os pontos 

turísticos existentes no município:  

✓ Praia Artificial de Boa Esperança do Iguaçu - Linha Ouro Verde (07 km do 

centro da cidade) acesso por estrada de asfalto e calçamento. Alagado 

formado pela construção da Usina Governador José Richa, no município de 

Capitão Leonidas Marques. Possui quadra de areia, aproximadamente 200m 

de praia, rampa e atracadouro para barcos de pequeno porte, bosque, 

churrasqueira, área para camping, chuveiros, restaurante. 

 

Figura 3 - Prainha Artificial Ouro Verde (Vista Aérea) 

 

Fonte: Acervo Municipal, 2018. 
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Figura 4 - Prainha Artificial Ouro Verde 

 

Fonte: Acervo Municipal, 2018. 

 

Fonte: Acervo Municipal, 2021 

            

                                           Fonte: Acervo Municipal, 2021 
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✓ Salto Canoas – Localizado na comunidade de Salto Canoas, estrada de 

cascalho (08 km do centro da cidade), Salto d’água com piscina natural, área 

para camping, sanitários e chuveiros. 

✓ Cachoeira Zauri Ferreira– Localizado na Linha Biavatti, estrada de cascalho 

(02 km do centro da cidade), Possui queda d”água natural, churrasqueira, 

estrutura coberta/fechada e piscinas. 

✓ Mirante São Luiz do Iguaçu - Localizado na comunidade de São Luiz do 

Iguaçu, estrada com asfalto (06 km do centro da cidade), local para 

observação de paisagens, com vista para o alagado de Usina Governador 

José Richa. 

 

Figura 5 - Lago São Luiz do Iguaçu 

 

Fonte: Acervo Municipal, 2018. 

 

Figura 6 - Mirante São Luiz do Iguaçu 
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Fonte: Acervo Municipal, 2018. 

 

 

7. OBJETIVOS 

 

7.1 - OBJETIVO GERAL 

 

Organizar, regular e nortear a execução da Política Municipal de Assistência 

Social, no quadriênio de 2022 a 2025, na perspectiva do SUAS, em consonância 

com as diretrizes legais da Política Nacional de Assistência Social, têm-se como 

referência a Política Nacional de Assistência Social (PNAS), a Norma Operacional 

Básica (NOB-SUAS), Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE 

(Lei nº. 12.594/2012), a Norma Operacional de Recursos Humanos do SUAS (NOB–

RH) ; a Lei Orgânica da Assistência Social (Lei nº. 8.742/93).  

 Assim, o presente Plano Municipal de Assistência Social objetiva reunir toda 

a demanda de aprimoramento da Política Municipal de Assistência Social na gestão 

do SUAS à nível de gestão, mecanismos de participação e controle social, com 

definição de diretrizes, ações e metas para sua contemplação, descrição dos 

serviços e benefícios em cada parte da rede socioassistencial. Incluindo ainda meios 

para concretizar o acompanhamento de sua realização, por meio de processos de 

monitoramento e avaliação. 

 

7.2 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Aprimorar ações e serviços relativos à Proteção Social Básica e Especial 

baseando-se na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais do 

SUAS; 

• Implementar Estratégias de gestão para garantir a execução das ações 

previstas na Política Municipal de Assistência Social, em todos os níveis de 

Proteção, garantir aos seus usuários, o acesso ao conhecimento dos direitos 

sociais e órgãos de defesa; 

• Capacitar Equipe Técnica e Conselheiros continuadamente para atuar na 

Execução de serviços, programas e projetos da assistência social; 
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• Aprimorar as estratégias de gestão para garantir a execução das ações 

previstas na Política Municipal de Assistência Social, em todos os níveis de 

Proteção; 

• Manter a garantia dos benefícios eventuais a indivíduos em situação de 

contingências sociais temporárias; 

• Manter e Aprimorar os serviços estabelecidos como o Programa de Atenção 

Integral às Famílias (PAIF), Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos (SCFV), Orientação e encaminhamento ao Benefício de Prestação 

Continuada, dentre outros; 

• Contribuir para o fortalecimento da família no desempenho de sua função 

protetiva; 

• Implantar a vigilância socioassistencial, caracterizada como uma das funções 

da política de assistência social, realizada por intermédio da produção, 

sistematização, análise e disseminação de informações territorializadas sobre 

as situações de vulnerabilidade e risco que incidem sobre famílias e indivíduos 

e dos eventos de violação de direitos em determinados territórios, 

fortalecendo assim o diagnóstico social do município. 

 

7.3 – DIRETRIZES 

 

A Secretaria de Assistência Social e o Conselho Municipal de Assistência 

Social do Município de Boa Esperança do Iguaçu, de acordo com as ações 

estabelecidas neste Plano, regido pelos princípios de justiça social e democracia, e 

em conformidade com os princípios da Política Nacional de Assistência Social, a 

partir da Constituição de 1988 e da LOAS, complementada pelo SUAS através da lei 

12.435/2011, e a Resolução nº 109 do CNAS que Tipifica Nacionalmente os Serviços 

Socioassistenciais, além da Norma Operacional Básica de Assistência Social/2012, 

e Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS. Considerando ainda 

as diretrizes estabelecidas também no II Plano Decenal (2016/2026), aprovado pelo 

CNAS, estabelecem como compromissos: 

 

I. Fortalecimento da Proteção Social Básica e Especial, como espaço de 

proteção efetiva e prevenção de riscos e vulnerabilidades sociais, como 

forma de garantia da Universalização do SUAS e acesso aos direitos 

básicos; 
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II. Articulação em rede das políticas públicas e serviços prestados no 

município, proporcionando maior qualidade e eficiência dos programas 

e projetos sociais existentes, criando e mantendo espaços e serviços 

de suporte a população urbana e rural, permitindo ainda colher e 

analisar dados que auxiliem no desenvolvimento e aperfeiçoamento do 

diagnóstico social do município; 

III. Intensificar o trabalho grupal e comunitário nos serviços oferecidos, 

estabelecendo também o convívio ou vivência familiar através de ações 

socioeducativas, lúdicas e socioculturais que restabeleçam vínculos 

pessoais, familiares, de vizinhança ou de outro segmento social como 

de convivências intergeracionais de acordo com suas características e 

necessidades, a fim de potencializar os indivíduos no processo 

emancipatório; 

IV. Promover a acolhida por meio de escuta profissional qualificada no 

caso da Proteção Social Básica, e por meio de ações, serviços, projetos 

operados em rede para crianças, adolescentes, jovens, adultos e 

idosos em busca de autonomia, mantendo a família como foco nas 

ações e serviços; 

V. Ampliar espaços de participação da sociedade civil organizada, de 

forma direta ou indireta, nas discussões, nas decisões, na formulação, 

execução, monitoramento e avaliação da Política de Assistência Social 

do Município, e no acompanhamento e controle das ações através dos 

Conselhos Municipais e afins; 

VI. Atender o número de famílias referenciadas, e as metas pactuadas 

nacionalmente, de acordo com o porte do município, avaliando, 

monitorando e controlando as ações planejadas. 

 

8. AÇÕES, METAS E RESULTADOS ESPERADOS. 

 

 Considerando a continuidade do planejamento, e o trabalho contínuo, 

embasado na legislação e diretrizes vigentes, para realização dos objetivos e metas 

previamente estabelecidos, segue abaixo relação das metas presentes no referido 

Plano Municipal de Assistência Social no município para o quadriênio 2022/2025. 

 
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 
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Objetivo Metas Indicadores 
Prazo 

execução 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I - Assegurar a 
continuidade dos serviços, 
programas, projetos e 
ações no âmbito da 
Proteção Social Básica, 
com recursos humanos e 
financeiros, para garantir 
a efetividade da justiça 
social. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipar adequadamente 
e garantir a manutenção 
dos equipamentos de 
todos os espaços e 
realidade territorial do 
CRAS;  

Efetividade da Justiça 
Social. 

2022 - 2025 

 
Adequar equipes e 
espaços de 
atendimento, incluindo 
capacitação, reformas e 
ampliação da Unidade 
do CRAS já existente.  

Garantia da qualidade de 
execução dos serviços. 

2022 - 2025 

Acompanhar pelo PAIF 

as famílias beneficiárias 

do Programa Auxilío 

Brasil e Beneficiários do 

Benefício de Prestação 

Continuada – BPC, 

Nossa Gente Paraná e 

demais famílias em 

vulnerabilidade social, 

para além da 

insuficiência de renda e 

respeito às 

condicionalidades; 

Garantia do atendimento dos 
beneficiários, seja nos 
grupos pré-estabelecidos ou 
reuniões ampliadas, 
buscando atingir 100% da 
demanda. 

2022 - 2025 

 
Implantar, manter e 
divulgar projetos e 
programas da 
Assistência Social e 
campanhas educativas 
de prevenção para as 
famílias (saúde, higiene, 
vícios, violência familiar, 
dentre outros); 
 

Potencializar a 
conscientização para 
prevenção e exercício de 
cidadania.  

2022 - 2025 

Manter e ampliar os 
cursos 
profissionalizantes de 
geração de trabalho e 
renda; 

Realização de cursos 
profissionalizantes através 
do Sistema “S”, e outras 
parcerias viáveis, 
priorizando os beneficiários 
do Programa Auxilio 
Brasil/BPC e Nossa Gente 
Paraná. 

2022 - 2025 



55 
 

 
 
 
 
 
 
 

Manter o Programa BPC 
na escola com aplicação 
do respectivo 
questionário; 

Manter o acesso e 
permanência na escola das 
pessoas com deficiência 
beneficiárias do BPC 

2022 - 2025 

Manter a inserção de 
jovens e adolescentes 
no Programa de 
Adolescente Aprendiz;  

 
Erradicação de Trabalho 
Infantil, prevenção de riscos 
sociais bem como a 
qualificação profissional, 
segundo Termo de 
Compromisso de 
Ajustamento de Conduta N° 
096/2009. 
 

2022 - 2025 

Promover acesso aos 
benefícios eventuais 
conforme legislação 
vigente. 

Atender 100% da demanda 
conforme situação de 
vulnerabilidade, averiguada 
em visitas domiciliares e 
Estudo Social. 

2022 - 2025 

II - Garantir a oferta 
continuada dos Serviços 
de Convivência e 
Fortalecimento de 
Vínculos, com ações, 
projetos e oficinas, que 
contribuam para o 
fortalecimento das 
relações e vivências 
individuais e coletivas, 
ampliando trocas culturais 
e incentivando a 
socialização, de acordo 
com a legislação vigente. 

 
Manter e ampliar a 
funcionalidade do SCFV 
com abrangência de 
Crianças, Adolescentes 
e Idosos obedecendo às 
legislações pertinentes; 
 
 

Melhoria das condições de 
vida das famílias e 
Fortalecimento de vínculos 
familiares e comunitários 

2022 - 2025 

Garantir a realização de 
oficinas lúdicas, 
culturais, esportivas, 
dentre outras; 

 
Oportunizar participação em 
oficinas diversas para 
prevenir ocorrência de 
situações de exclusão social 
e de risco, em especial a 
violência doméstica e o 
trabalho infantil. 
 

2022 - 2025 

 
 
Garantir recursos 
materiais e humanos 
para apoio às atividades 
do serviço.  
 
 
 

Garantia da qualidade de 
execução dos serviços. 

 
 
2022 - 2025 
 
 

 
III - Identificar e viabilizar 
cadastros, atualizações e 
averiguações das famílias 
em situação de 
vulnerabilidade social e 
econômica no Cadastro 
Único – CADÚNICO, 

Orientar às famílias para 
realização e atualização  
Cadastrar as famílias 
beneficiários do BPC no 
CADÚNICO, e demais 
programas sociais 
vinculados. 

 
Alcançar demanda 
estabelecida na legislação 
vigente para municípios de 
Pequeno Porte I, conforme 
Pacto de Aprimoramento de 
Gestão.  
 

2022 - 2025 
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viabilizando contatos com 
os demais serviços 
envolvidos (Saúde e 
Educação), visando 
adequar o cumprimento 
das condicionalidades do 
Programa Auxilio Brasil  e 
demais benefícios; 
 

Garantir equipes e 
equipamentos 
adequados, espaços 
compatíveis e 
capacitação necessária 
nos locais de 
atendimento do 
CADÚNICO; 

Garantia da qualidade de 
execução dos serviços. 

2022 - 2025 

 
Realizar Busca Ativa e 
Averiguação cadastral 
em visitas in loco; 
 

 
Garantir a confiabilidade dos 
dados inseridos no sistema, 
refletindo as realidades das 
famílias, conforme 
percentual da legislação 
vigente. 
 

2022 - 2025 

 
IV - Incluir público 
prioritário no Serviço de 
Convivência e 
Fortalecimento de 
Vínculos 

Manter o percentual 
mínimo de 50% do 
público prioritário 
incluído no Serviço de 
Convivência e 
Fortalecimento de 
Vínculos; 

Promover a diversificação 
dos serviços, com atividades 
atrativas a cada faixa etária, 
a ampla divulgação das 
atividades ofertadas junto às 
escolas do município e 
busca ativa, através de 
visitas domiciliares, 
especialmente ao público 
idoso. 

2022 - 2025 

 
 
V - Garantir o 
funcionamento da rede 
intersetorial 
 

Desenvolver um 
trabalho articulado em 
rede de atendimento 
(saúde, assistência 
social, educação, 
entidades, conselho 
tutelar) 

Realizar reuniões de rede de 
forma objetiva com 
representantes de cada área 
intersetorial, realizando 
trabalho tanto preventivo 
quanto curativo, junto às 
famílias do CADÚNICO, 
rede escolar e atendidas 
pela saúde, e demais áreas 
envolvidas. 

2022 - 2025 

 
VI - Ampliar a participação 
de pessoas com 
deficiência, idosos e suas 
famílias em grupo de 
convivência e 
fortalecimento de vínculos 
ofertados no CRAS. 
 

 
Ampliar a participação 
de pessoas com 
deficiência, idosos e 
suas famílias em grupo 
de convivência e 
fortalecimento de 
vínculos ofertados no 
CRAS. 

Realizar busca ativa, visitas 
domiciliares e ofertar 
serviços atrativos para este 
público promovendo a sua 
inclusão e socialização.  

2022 - 2025 

 
VII – Buscar parcerias 
para viabilizar espaço 
próprio para realização de 
atividades junto ao público  
da Pessoa Idosa. 
 

Oferecer melhores 
condições de estrutura 
física proporcionando 
um espaço adequado 
para atender os idosos e 
pessoas com 
deficiência. 

Proporcionar espaço físico 
adequado para as atividades 
desenvolvidas com pessoas 
idosas, oferecendo 
instalações físicas em 
condições adequadas para 
sua pratica. 

2022 - 2025 

 

 
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 

 

Objetivo Ação Resultado esperado 
Período de 
Execução 

I – Executar Política de 
Proteção Social Especial 
ofertada pela Gestão de 
Assistência Social do 

 
Identificar, cadastrar e 
intervir em ocorrências de 
crianças e adolescentes 

Identificação dos casos e 
conscientização das famílias e 
sociedade em geral, auxiliando 

 
2022 - 2025 
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Município, nos termos do 
LOAS e demais 
legislações vigentes. 

em situação de trabalho 
infantil; 
 

ainda na elaboração do 
diagnóstico social do Município. 

 
Investigar e acompanhar 
situações de violação de 
direitos das mulheres, 
idosos, pessoas com 
deficiência, em situação 
de rua, e violência familiar; 
 

Identificação dos respectivos 
casos e atendimento qualificado 
de toda demanda. 

2022 - 2025 

 
Serviço de Proteção 
Social com adolescentes 
em cumprimento de 
Medidas Sócio Educativas 
(LA e PSC), conforme 
plano SINASE; 
 

Execução e acompanhamento 
do PIA (Plano Individual de 
Atendimento), acompanhamento 
e intervenção com objetivo de 
reinserção do adolescente no 
convívio social e 
reestabelecimento de vínculos 
de toda a demanda. 

 
2022 - 2025 

 
Manter e ampliar a oferta 
de cursos de aprendizado, 
aperfeiçoamento e pré-
profissionalizantes 
gratuitos. 

Oferecer capacitações 
constantes, visando preparar o 
público dos serviços para 
geração de renda e 
desenvolvimento de autonomia. 

2022 - 2025 

 

 
Adequar equipe técnica 
no Órgão Gestor 
conforme Lei Municipal nº 
374/2016 e NOB/SUAS 
RH para atendimento 
qualificado das demandas 
de Proteção Social 
Especial e Vigilância 
Sócio Assistencial.  
 

Oferta qualificada de recursos 
humanos de capacidade técnica 
para atender as demandas de 
PSE de forma independente da 
Proteção básica, conforme 
preconiza a legislação. 

2022 - 2025 

 

 

 
GESTÃO DO SUAS 

 

Objetivo Ação Resultado esperado Período de 
Execução 

I – Garantir e aprimorar 
recursos para aplicação nas 
áreas sociais, bem como 
participação da população 
na gestão pública. 

 
Buscar parceria nas 
esferas estadual e 
federal através de 
projetos, para viabilizar 
recursos para serem 
aplicados nas áreas 
sociais; 
 

Garantir recursos para serem 
aplicados nas áreas sociais. 

2022 - 2025 

 
Disponibilizar apoio 
técnico aos Conselhos 
Municipais para o 
desenvolvimento de 
suas ações, por meio de 
Secretário Executivo e 
Equipe técnica; 
 

Propiciar melhoria na 
organização e manutenção dos 
Conselhos Municipais de 
Assistência Social e demais 
conselhos vinculados a esta 
secretaria na execução de 
suas atividades. 

2022 - 2025 
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Garantir a permanência 
do CMAS como 
instância de Controle 
Social do Auxilio Brasil. 

 
Garantir a confiabilidade dos 
dados incluídos no CADÚNICO 
e também que os beneficiários 
tenham acesso à Saúde, à 
Educação, à Assistência Social 
e demais serviços. 
 

2022 - 2025 

 
 
 
II – Planejar ações 
estratégicas e investir na 
Qualificação dos 
trabalhadores do SUAS, 
adequando a legislação 
Municipal à legislação do 
SUAS, e cumprir as 
especificações destas. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contratação de equipe 
técnica qualificada 
(assistente Social, 
Psicólogo, etc.); 
 

Adequação das equipes ao 
NOB-RH SUAS. 

2022 - 2025 

Capacitação 
permanente dos 
profissionais que atuam 
na rede de serviços da 
Assistência Social. 

 
Que os profissionais da área de 
Assistência Social participem 
regulamente de capacitações 
ofertadas pelo município e/ou 
Estado, sendo elas presenciais 
ou à distância. 
‘ 
 

2022 - 2025 

 
Oficializar a criação do 
sistema municipal de 
vigilância 
socioassistencial. 
 

Sistema municipal de 
Vigilância socioassistencial 
criado e ativo com equipe 
adequada ao NOB-RH SUAS. 

2022 - 2025 

 
III – Promover estratégias e 
ações para garantia de 
direitos básicos e 
essenciais, superando 
situações de 
vulnerabilidade, também no 
âmbito da segurança 
alimentar. 

 
Incentivar pequenos 
agricultores, investindo 
na agricultura familiar e 
projetos que incentivem 
a juventude do campo e 
da cidade; 
 

Incentivar projetos de fomento 
a agricultura familiar, como 
Projeto Boa Horta, Programa 
de Aquisição de Alimentos – 
PAA, e Programa Brasil Sem 
Miséria. 

2022 - 2025 

 
Garantir a efetivação dos 
benefícios eventuais 
(Auxílio natalidade, 
Auxílio Funeral, 
Situação de 
Vulnerabilidade Social e 
de Situação de 
Emergência ou 
Calamidade Pública). 
 

Superação das necessidades 
temporárias das famílias em 
situação vulnerável, 
possibilitando continuidade do 
acompanhamento e 
encaminhamento para demais 
serviços. 

2022 - 2025 

Instituir o Plano de Carreira 
para os trabalhadores do 
SUAS 

Criar plano de carreira 
próprio para os 
trabalhadores do SUAS 
incluindo percentual de 
insalubridade e 
periculosidade, com 
vistas ao combate da 
precarização das 
relações e vínculos de 
trabalho mediante a 
criação de lei. 

Criar a Lei que institui o plano 
de carreira para os 
trabalhadores do SUAS, 
desprecarizando as relações e 
vínculos de trabalho, com base 
na avaliação das atividades 
desenvolvidas por cada 
profissional, garantindo 
valorização e condições 
adequadas de trabalho. 

2022 - 2025 

     

 

CONTROLE SOCIAL 
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Objetivo Ação Resultado esperado Período de 
Execução 

I – Implementar ações que 
assegurem conhecimento 
e participação dos 
usuários nos Conselhos, 
visando efetivar seu papel 
democrático e de 
monitoramento. 

 
 
Realizar 
Conferências 
Municipais: 
Assistência 
Social, Criança e 
Adolescente, 
Idosos, dentre 
outros; 
 
 

Realizar as Conferências 
Municipais conforme disposto nas 
Legislações de cada conselho. 

2022 - 2025 

 
 
Assegurar a 
articulação dos 
conselhos 
municipais das 
políticas pública 
(Assistência 
Social, Saúde, 
Educação e 
outros). 
 
 

Ampliar a divulgação de ações 
realizadas e planejadas, visando 
que os conselhos sejam canais 
efetivos de participação, que 
permitem estabelecer uma 
sociedade na qual a cidadania deixe 
de ser apenas um direito, mas uma 
realidade. 

2022 - 2025 

 
Promover 
participação em 
cursos de 
capacitação 
continuada para 
todos os 
conselheiros 
municipais para 
se efetivar o 
controle social; 
 

 
Organizar juntamente com 
empresas terceirizadas e o Estado 
capacitações para os conselheiros 
municipais, visando o efetivo 
controle social. As capacitações 
podem ser presenciais ou à 
distância 

 
 
 
 
 
 
2022 - 2025 

 
II – Melhorar o 
embasamento das 
instâncias de controle 
social quanto à qualidade 
e confiabilidade dos dados 
e informações referentes 
às necessidades e 
vulnerabilidades sócio 
assistenciais do 
município. 

 
Implantar e 
alimentar registro 
municipal de 
dados para 
mapear a rede 
socioassistencial, 
e as 
necessidades e 
vulnerabilidade 
presentes em 
todo território. 
 

 
Sistema municipal de Vigilância 
Socioassistencial e ativo 
funcionando, com equipe adequada 
ao NOB-RH SUAS. Possibilitando 
conhecer e analisar os dados e 
necessidades de nosso município 
em relação a todas as necessidades 
da área SocioaAssistencial 

 
 
2022 - 2025 

 
Garantir e 
aprimorar o 
CMAS como 
instância de 
controle social do 
Programa Bolsa 
Família. 
 

 
Manter e aperfeiçoar o controle 
social/fiscalização do PBF no 
CMAS, como instância responsável 
para efetivar decisões e monitorar o 
Programa de Transferência de 
Renda. 

2022 - 2025 
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 III - Ampliar espaço físico 
para realização dos 
serviços 
socioassistenciais  

 
Oferecer 
melhores 
condições de 
estrutura físicas 
para atender as 
famílias  

Adequar a estrutura física do 
ambiente, aprimorar a gestão dos 
serviços, programas, projetos e 
benefícios   

2022 - 2025 

IV – Promover a 
capacitação permanente 
para os conselheiros 
atuarem na política de 
assistência social e no 
fortalecimento do controle 
social. 

 
Manter 
aperfeiçoados os 
membros que 
atuam junto ao 
conselho 
municipal de 
assistência social 
e o controle social 
do programa 
Auxílio Brasil. 
 

Oportunizar a acesso dos 
conselheiros as capacitações 
ofertadas para atuação na política 
de assistência social.  

2022 - 2025 

 

 

9 - Recursos Humanos 

RECURSOS HUMANOS - CRAS 
 

Quantidade Cargo/ Função Vínculo  Necessários 

 

01 

 

Assistente Social 
Concurso Público OK 

01 Psicólogo Contrato  OK 

02 Agente Social Concurso Público OK 

01 Auxiliar de Limpeza Concurso Público OK 

01 
Coordenadora 
Pedagógica 

Concurso Público OK 

01 Zeladora Concurso Público OK 

01 Cozinheira Concurso Público OK 

01 Estagiária Contrato Temporário OK 

04 Oficineiros Contrato Temporário OK 

 

 

RECURSOS HUMANOS - ÓRGÃO GESTOR 
 

Quantidade Cargo/ Função Vínculo Necessários* 

01 
Secretária Municipal de 
Assistência Social 

 
Comissionado OK 

01 Auxiliar Administrativo 
 

Concurso Público OK 
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9.1 - Fonte de Financiamento 

 

 

 

FONTE DE FINANCIAMENTO 
 

  
União 

R$ 
2022 

 
União 

R$ 
2023 

 
União 

R$ 
2024 

 
União 

R$ 
2025 

 
Estado 

R$ 
2022 

 
Estado 

R$ 
2023 

 
Estado 

R$ 
2024 

 
Estado 

R$ 
2025 

Município 
R$ 2022 

Município 
R$ 2023 

Município 
R$ 2024 

Município 
R$ 2025 

FMAS Outros FMAS Outros FMAS Outros FMAS Outros 

 
 
 
 

Proteção 
Social 
Básica 

 
 
 

 
 

358.340,00 

 
 
 
 
 
385.135,79 

 
 
 
 
 

413.763,81 

 
 
 
 
 

444.318,39 

 
 
 
 
 

60.000,00 

 
 
 
 
 

64.800,00 
 

 
 
 
 
 

69.984,00 
 

 
 
 
 
 

75.582,72 
 

 
 
 
 
 

63.000,00 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

68.040,00 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

89.802,34 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

96.986.53 

  
 
 
 
 

 

Proteção 
Social 

Especial 

- - - - - - - - -  
APAE 

1.800.00 

-  
APAE 

1.800.00 

-  
APAE 

1.800.00 

-  
APAE 

1.800.00 

Gestão do 
SUAS 

7.220,00 8.421,40 9.822,73 11.457,20 - - - - - - - - - - - - 

Controle 
Social 

20.000,00 21.600,00 23.328,00 25.194,24 - - - - - - - - - - - - 

Benefícios 
Eventuais 

14.440,00 16.842,81 19.645,46 22.914,41 - - - -  -  -  -  - 

Benefício de 
Prestação 

Continuada/ 
BPC na 
Escola  

 
2 a ser 

aplicado, 6 
já aplicados 

- - - - - - - - - - - - - - - 
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10. COBERTURA DE REDE PRESTADORA DE SERVIÇOS 

 

REDE SOCIOASSISTENCIAL DO MUNICÍPIO 

Quantidade Equipamentos da Rede de Assistência Social Atividades Desenvolvidas 

01 APAE – Associação dos Pais e Alunos dos Excepcionais Presta atendimento especializado para público específico, pessoas com deficiências, do 

município, com equipe técnica completa. 

 

 

01 

 

 

CRAS – Centro de Referência de Assistência Social 

Serviço de Fortalecimento de Vínculos, Programa de Acompanhamento Integral à 

Família, atendimento, acompanhamento, orientação e prevenção de indivíduos em 

situações de vulnerabilidade social. Realização de oficinas, palestras, encontros, 

reuniões e atividades diversas com os usuários. 

01 Centro da Criança e do Adolescente Órgão Vinculado ao CRAS onde são desenvolvidas as atividades e oficinas do Serviço 

de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, atendimento de crianças e adolescentes.  

01 Secretaria de Saúde Parceria para encaminhamentos de situações que envolva esta política. 

01 Departamento de Agropecuária/ Agricultura Parceria para Programas e Projetos. 

01 Secretaria de Educação e Cultura Parceria no desenvolvimento de atividades de contra turno social. 

01 Delegacia de policia Parceria no encaminhamento de situações cabíveis. 

01 Assessoria Jurídica Gratuita Parceria para encaminhamentos e atendimentos jurídicos gratuitos para pessoas de 

baixa renda. 

01 Conselho Tutelar Parceria para intervenção e atendimento nos casos relacionados a crianças e 

adolescentes. 

03 Conselhos Municipais vinculados a Assistência Social: 

CMDCA, CMAS, CMDI 

Parceria para acompanhamento, fiscalização, monitoramento e avaliação. 

01 Casa Lar Caminho Seguro (Dois Vizinhos – PR) Parceria via convênio para encaminhamento de Serviço de Acolhimento Institucional de 

Crianças e Adolescentes. 

01 Clube de Idosos Nossa Senhora Aparecida Parceria para disponibilização de espaço na realização das atividades do SCFV para 

idosos. 

01 Rede de Proteção da Criança e Adolescente  Parceria para intervenção e atendimento nos casos relacionados a crianças e 

adolescentes. 
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11. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

O monitoramento consiste no acompanhamento contínuo, cotidiano, por parte 

de gestores e gerentes, do desenvolvimento dos serviços, programas e benefícios 

em relação ao cumprimento de seus objetivos e metas. É uma função inerente à 

gestão, devendo ser capaz de prover informações que permitam a adoção de 

medidas corretivas para melhorar a qualidade, eficiência e eficácia dos serviços, 

programas e benefícios (NOB SUAS/2012). 

Para o processo de monitoramento e avaliação os mecanismos utilizados são 

realizados de acordo com a necessidade de cada situação; nas entidades inscritas 

na rede de Assistência Social acontece em forma de aplicação de questionário com 

perguntas objetivas e descritivas, com visitas as mesmas, para um melhor 

acompanhamento e fiscalização dos serviços de caráter socioassistencial que vem 

sendo realizados, sendo pauta em reuniões do conselho. 

 Com relação aos serviços ofertados no CRAS são realizadas avaliações 

mensais advindas das atividades com os beneficiários do Programa Bolsa Família e 

familiares de beneficiários do Benefício de Prestação Continuada. Boa parte dos 

dados referentes ao acompanhamento dos Programas Sociais e metas dos Serviços 

Socioassistenciais se encontram descritas na sessão de Diagnóstico 

Socioassistencial deste plano e tem atualizações periódicas que permitem o referido 

monitoramento. 

Além disso, acontece com periodicidade reuniões com o Conselho Tutelar do 

Município, e também reuniões com toda a rede proteção de direitos da criança e do 

adolescente juntamente com Promotor responsável pela Vara da Infância e da 

Juventude da Comarca de Dois Vizinhos, da qual nosso Município pertence, para 

estudo dos casos e encaminhamentos realizados para a rede socioassistencial. 

 Complementam o monitoramento e a avaliação deste Plano será realizado 

anualmente pelo Conselho Municipal de Assistência Social, a Gestão Municipal de 

Assistência Social, concomitante com a Coordenação e Equipe Técnica do CRAS, 

reuniões de avaliação, disponibilizando orientações técnicas aos serviços 

socioassistenciais e setores administrativos, responsáveis pela concretização do 

Plano, bem como, elaborando relatórios com os respectivos resultados. 
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