
  

SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)
Em municípios que abrangem a 4ª URATE
 (CAEx – Nate - Serviço Social – Região de Pato Branco)

Relato de Experiência

HISTÓRICO
Outubro de 2014 – Assistente social chega em Pato Branco, remoção da Comarca de 
Guarapuava para Pato Branco (processo de mudança para atendimento no formato 
regional)
* Início do conhecimento da realidade e busca de potenciais parcerias.
Março de 2015 – Reunião com assistentes sociais inscritos no Núcleo Regional do 
Conselho Regional de Serviço Social (NUCRESS) de Pato Branco – apresentação do 
Serviço Social da 4ª URATE e da proposta de visitas aos equipamentos 
socioassistenciais (CRAS e CREAS) dos municípios para aproximação da realidade e 
contato com profissionais da região. 
* Devido condições de trabalho da época (sem espaço próprio com local adequado para armazenamento de 
documentos, interrupções constantes devido ao fluxo de pessoas para atendimento e de servidores, 
ausência de estagiário e apenas uma profissional de Serviço Social, priorizou-se os municípios que estiveram 
presentes nessa reunião. Por isso, os municípios de Coronel Vivida, Clevelândia, Sulina e São Jorge D’Oeste 
não foram visitados).
Março a Setembro de 2015 – 17 visitas realizadas em 14 Centros de Referência de 
Assistência Social (CRAS) e 03 Centros de Referência Especializados de Assistência 
Social (CREAS). 



  

Parceiros iniciais 

● NUCRESS Pato Branco (fornecimento de nomes, contatos e abertura 
de espaço na reunião para apresentação da proposta); 

● Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) – 
fornecimento de local; 

● CREAS de Pato Branco (auxílio na elaboração dos instrumentos 
específicos a serem utilizados nas entrevistas
* com os trabalhadores do SUAS;
* com os demais profissionais da rede a com os usuários dos 
serviços;
* com os usuários dos serviços. 

● Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Direitos 
Constitucionais (CAOPDC) – elaboração do instrumento para a 
realização das visitas in loco para CRAS e CREAS. 



  

Quadro de Datas das Visitas Realizadas



  

Mais dados sobre a metodologia utilizada

● Após as visitas:

* tabulação dos dados;

* elaboração de relatórios informativos, enviados 
para as Promotorias de Justiça da Comarca 
respectiva, via e-mail (11 relatórios);

* elaboração de relatório final – enviado para as 
Promotorias de Justiça e para o CAOP, via e-mail (1 
relatório).

  



  

Alguns dados do Relatório Geral

● Número total de pessoas contatadas (por meio de entrevistas ou 
preenchimento de instrumento): 219 pessoas (86 trabalhadores, 55 
usuários e 78 profissionais de outras políticas das redes municipais)



  

Alguns dados do Relatório Geral - Trabalhadores do SUAS
Tempo de atuação na Política de Assistência Social



  

Alguns dados do Relatório Geral - Trabalhadores do SUAS
Experiências Profissionais Anteriores



  

Alguns dados do Relatório Geral - Trabalhadores do SUAS
Cargos/Funções exercidas

* Corroborando a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS (NOB-RH/SUAS) e
 * Resolução 17/2011 do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) – a qual ratifica a composição 
das equipes de referência do SUAS. 



  

Alguns dados do Relatório Geral - Trabalhadores do SUAS
Formas de Contratação



  

Alguns dados do Relatório Geral - Trabalhadores do SUAS
Salários Brutos Mensais



  

Alguns dados do Relatório Geral – Usuários dos Serviços

* Em Palmas, não foi possível entrevistar usuários.
* 85,2% mulheres.
* 14,8% homens.



  

Alguns dados do Relatório Geral – Usuários dos Serviços
Renda



  

Alguns dados do Relatório Geral – Usuários dos Serviços
Escolaridade e Renda Mensal



  

Alguns dados do Relatório Geral – Usuários dos Serviços
Impacto dos equipamentos em suas realidades

As respostas foram divididas conforme a frequência e os objetivos do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), oferecido 
pelo CRAS, e do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI).
Fortalecimento da função protetiva da família – apoio em situações adversas, como acidentes.
Prevenção de ruptura de vínculos – manutenção dos vínculos familiares, com o auxílio dos equipamentos (principalmente CRAS).
Promoção de aquisições materiais e sociais – Benefícios eventuais e aprendizagens utilizadas em outros contextos (gerando renda).
Potencialização do protagonismo e da autonomia das famílias e comunidades  – conquista de direitos, como à renda, à moradia e à 
previdência social.
Promoção de acesso à rede de proteção social – encaminhamentos para outros equipamentos socioassistenciais 
(referência/contrarreferência) e para outras entidades sociais.
Promoção de acesso aos serviços setoriais – encaminhamentos para a Saúde e para a Educação, mais citados.
Apoio a famílias com indivíduos que precisam de cuidados – apoio e acompanhamento de pessoas com deficiência e idosas.
Melhoria da qualidade de vida dos usuários – citada a melhora (literalmente). 
Promoção de espaços coletivos de escuta e troca de vivências familiares – menções à importância de conhecer pessoas da comunidade 
e da participação nos grupos de convivência.
Sem mudanças significativas – declarações de não percepção de mudanças em suas vidas.



  

Alguns dados do Relatório Geral – Outros profissionais da rede 

Alguns consideraram que o CRAS serviria para prestar apoio psicológico e material para a 
população mais “carente” (sic.) e oferecer curso e oficina de música – se distanciando um 
pouco do previsto pelas regulamentações da política de Assistência Social.



  

Alguns dados do Relatório Geral – Outros profissionais da rede
Funções do CREAS para eles 



  

SUAS nos Municípios – Áreas Essenciais



  

                 SUAS nos municípios visitados



  



  



  

    Utilização por Algumas Promotorias de Justiça
1ª Promotoria de Justiça de Palmas

Promotores de Justiça Eduardo Garcia Branco (Titular) e 
José de Oliveira Junior (Substituto)

● Inclusão dos relatórios em Procedimento Administrativo já existente na 
Promotoria para “apurar a suficiência ou insuficiência de servidores na área da 
Infância e Juventude”. 

● Realização de audiência pública em 09/05/2016, para discutir o SUAS do 
Município de Palmas.

● Solicitação ao Serviço Social da 4ª URATE de parecer atualizado, para tomada 
de providências.

● Solicitação ao Serviço Social da 4ª URATE de análise de projetos de leis 
existentes sobre o tema no Município.



  

Utilização por Algumas Promotorias de Justiça
3ª Promotoria de Justiça de Pato Branco

Promotor de Justiça – Raphael Adalberto Soares
Assessora – Elizandra Guerra

● Utilização dos relatórios em Procedimento Administrativo (P. A.) já existente na Promotoria para “Acompanhamento da 
elaboração do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo do Município de Pato Branco” - Proposição de Ação Civil 
Pública (A.C.P.) solicitando aumento de equipe e capacitação continuada (metas não cumpridas do Plano), ainda sem 
sentença.

● Utilização dos relatórios em P. A. já existente na Promotoria para “Acompanhar a elaboração e implantação do Plano 
Municipal de Convivência Familiar e Comunitária e Plano de Acolhimento do Município de Pato Branco”.

● Utilização dos relatórios em P. A. já existente na Promotoria para “Acompanhamento da elaboração do Plano Municipal 
de Atendimento Socioeducativo do Município de Vitorino” - Proposição de A. C. P. (psicólogo para Proteção Social 
Especial).

● Utilização dos relatórios em P. A. já existente na Promotoria sobre o Plano Municipal de Acolhimento do Município de 
Vitorino – ACP (psicólogo para Proteção Social Especial).

●  Após a inclusão nos P. As sobre os Planos de Acolhimento e Plano Socioeducativo do Município de Itapejara D’Oeste – 
proposição de ACP – aumento da equipe de Proteção Social Especial e capacitação, ainda sem sentença.

* Os Planos Municipais de Acolhimento dos municípios de Bom Sucesso do Sul, Itapejara D’Oeste e Vitorino foram propostos em reuniões nos 
municípios com a Promotoria de Justiça, o Serviço Social da 4ª URATE e a Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social (SEDS), 
considerando o reordenamento dos serviços de acolhimento dos municípios maiores.



  

Consequências para o Serviço Social da 4ª URATE

● Conhecimento da realidade dos municípios.

● Contato com profissionais dos municípios (aproximação e diferenciação 
entre MPPR e TJPR).

● Estabelecimento de parcerias externas e internas, como SEDS Pato Branco, 
UTFPR, Serviço Auxiliar da Infância (SAI) da Comarca de Pato Branco, 
NUCRESS, Núcleo Regional de Educação, 7ª Regional de Educação, CAOPDH, 
Serviço Social da 5ª URATE (Francisco Beltrão), SEDS Francisco Beltrão, 
outros profissionais lotados em diversos órgãos do Estado, Pjs de outras 
comarcas e regiões, além de assistentes sociais, psicólogos e pedagoga do 
CAEx/NATE. 

● Recebimento de solicitações para pareceres, análises, contribuição na 
elaboração de fluxos de atendimento por Promotorias de Justiça 
(principalmente da área da Infância e Juventude).



  

Resultados Obtidos nos Municípios (alguns visitados)

● Estruturação das áreas essenciais ao SUAS (Proteção Social Básica; Proteção 
Social Especial e Gestão/ Vigilância Socioassistencial) em alguns municípios – 
estão refletindo, no momento, nas discussões sobre a elaboração de fluxos de 
atendimento nos casos de violência.
* Em Pato Branco, a Comissão Regional de Enfrentamento às Violências, formada pelo MPPR; 
TJPR; SEDS; 7ª Regional de Saúde; Núcleo Regional de Educação..., vem discutindo com os 
municípios a elaboração de fluxos de atendimento, considerando a realidade de cada um 
(incluindo situações de violência contra mulheres, pessoas idosas, pessoas com deficiência, 
público LGBT e indígenas, além de crianças e adolescentes.

● Formação/ Fortalecimento de comissões municipais para fomento do 
trabalho em rede.

● Percepção, em alguns casos, da importância de se levar a sério o 
planejamento e a execução dos planos aprovados pelos Conselhos de 
Controle Social (em especial, CMDCAs). 



  

Algumas Considerações

● Facilitador – a região do Serviço Social da 4ª URATE 
ser praticamente a mesma dos outros órgãos 
regionais (com exceção de um município a mais da 
4ª URATE). 

● Desafios – atual contexto de corte de verbas na 
área de Seguridade Social (Saúde, Assistência 
Social e Previdência Social) e Educação, junto com 
o aumento da demanda, principalmente para a 
política de Assistência Social. 



  

MUITO OBRIGADA!!!

“Quem caminha sozinho pode até chegar mais rápido, mas aquele que vai 
acompanhado, com certeza vai mais longe.” 

Clarice Lispector

Eliana Aparecida Rosa Bisol
Assistente Social
CRESS 5093/ 11ª Região
Telefone (46) 3225-2422
E-mail: earbisol@mppr.mp.br
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