
13ª Conferência 
Municipal de



Eixo 1

A proteção social não-contributiva e o 

princípio da equidade como paradigma para 

a gestão dos direitos socioassistenciais no 

enfrentamento das desigualdades.

 Facilitadora: Karina T. Muehlbauer



Princípios da Construção do Eixo 01:

PROTEÇÃO SOCIAL

(não contributiva)
PRINCÍPIO DA 

EQUIDADE

GESTÃO DOS DIREITOS 

SOCIOASSISTENCIAIS NO 

ENFRENTAMENTO ÀS 

DESIGUALDADES



Proteção Social (não contributiva)

Proteção Social – formas institucionalizadas que as sociedades

constituem para PROTEGER parte ou o conjunto de seus

membros, diante de certas vicissitudes da vida natural (ciclos de

vida, doenças, infortúnios) ou social (privações, violência) (PNAS)



Proteção Social no Brasil

A partir da Constituição Federal de 1988 inaugurou-se uma mudança para a

sociedade brasileira ao afiançar os direitos humanos e sociais como responsabilidade

pública e estatal. Introduziu a SEGURIDADE SOCIAL como um guarda-chuva que abriga

três políticas de proteção social:



Assistência Social na Seguridade Social

Incluir a Assistência Social na seguridade social foi uma decisão plenamente

inovadora, principalmente:

 1. Por tratar este campo como de conteúdo da POLÍTICA PÚBLICA, de

RESPONSABILIDADE ESTATAL e não mais como uma nova ação, com atividades

e atendimentos eventuais;

 2. Por DESNATURALIZAR o princípio da subsidiariedade, pelo qual a ação da

família e da sociedade antecedia a do Estado;

 3. Por introduzir um novo campo em que se efetivam os direitos sociais.

Assistência Social na Seguridade Social significou uma ampliação no

campo dos direitos humanos e sociais, e introduziu a assistência social

como POLÍTICA, ser capaz de formular com objetividade o conteúdo

dos direitos do cidadão em seu raio de ação (ainda em construção!!)



Proteção Social e Assistência Social

 A proteção exige que se desenvolvam ações preventivas.

No modelo brasileiro de proteção social a Assistência Social não contributiva

passa a ter três funções:

Proteção 

Social

Vigilância 

Social

Defesa de 

direitos 

socioassistenciais



Ter um modelo brasileiro de proteção 

social não significa que ele já existia 

ou esteja pronto, mas que é uma 

construção que exige muito esforço de 

mudanças.

Aldaiza Sposati (2009)



Não contributivo????



Não contributivo...

 O sentido é aplicado na proteção social como forma de distinguir a

previdência social do seguro social, que são acessíveis quando alguém se afilia

à previdência e recolhe ou paga uma quantia mensal.

Não significa que a assistência social opere uma DOAÇÃO, entregue um BEM

A ALGUÉM financiado pelo ORÇAMENTO PÚBLICO.

A NOÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL AO SE OCUPAR DA PROTEÇÃO SOCIAL,

BUSCA GERAR GARANTIAS QUE A SOCIEDADE BRASILEIRA AFIANÇA A TODOS

OS SEUS CIDADÃOS.

RESPONSABILIDADE ESTATAL A SER AFIANÇADA COMO DIREITO!!!



Proteção Social não contributiva

 Nasce do princípio de preservação da vida, e sobretudo (CF/ 88, art.1º Inciso 

III):



Princípio da Equidade



Princípio da Equidade

 Equidade: “ Tratar os iguais como iguais e os desiguais segundo a sua

desigualdade... Em conformidade a lei.”

O reconhecimento e a efetivação, com igualdade, dos direitos da

população, sem restringir o acesso a eles, nem estigmatizar as diferenças

que conformam os diversos segmentos que a compõem. Assim, equidade

é entendida como possibilidade das diferenças serem manifestadas e

respeitadas, sem discriminação; condição que favoreça o combate das

práticas de subordinação ou de preconceito em relação às diferenças de

gênero, políticas, étnicas, religiosas, culturais, de minorias, etc.

(SPOSATI, 2002, p.05)



Enfrentamento das Desigualdades

 Diminuição das diferenças de oportunidades de vida da população

 Agenda de inclusão social

 Crescimento econômico e garantia de direitos universais

 Metas de erradicação da pobreza

 Políticas de combate à pobreza e diferentes formas de desigualdade e 

vulnerabilidade social.

 Transferência de renda





Questões norteadoras
 1. Que estratégias e mecanismos devem ser adotados para fortalecer a defesa

e a garantia de direitos socioassistenciais e dar visibilidade ao papel da

Assistência Social como política garantidora de direitos no campo da proteção

social não-contributiva com capacidade de incidir na promoção da equidade e

na redução de desigualdades?

 2. Como dar concretude e visibilidade às contribuições da Política de

Assistência Social para: o acesso e usufruto de direitos; a resolutividade das

demandas; e a emancipação social dos usuários?

 3. Como aprimorar o debate entre as políticas integrantes da Seguridade

Social – Assistência Social, Saúde e Previdência Social - de modo a refletir

sobre possíveis impactos da relação entre estas políticas na garantia de

direitos à população brasileira?

 4. De que forma as reformas das políticas de Previdência Social e Trabalho

impactam nas ofertas e demandas da Assistência Social, na realidade de vida

de seus usuários e no acesso a direitos e equidade?



Departamento de 

Proteção Social Especial
3220-1000 Ramais 2184 – 2179 – 2167 – 2190 - 2172

Karina T. Muelbauer

Assistente  Social

Chefe da Divisão de Alta Complexidade



Eixo 2
Financiamento e orçamento
como instrumento para uma 
gestão de compromissos e 

corresponsabilidades dos entes 
federativos para a garantia dos 

direitos socioassistenciais.

 Facilitadora: Sandra Wichert Cisco



O que é ORÇAMENTO PÚBLICO?

O orçamento público é o instrumento de planejamento que estima

as receitas que o governo espera arrecadar ao longo do ano e,

baseado nelas, autoriza os gastos a serem realizados com os

recursos públicos.

LOA – Lei Orçamentária 
Anual

LDO – Lei de Diretrizes 
Orçamentárias

PPA – Plano Plurianual
Define os 

objetivos, 
diretrizes e metas 

para o 

quadriênio.

Define as 

prioridades 

anuais.

Define as 

receitas e 

despesas por 

ano.

1. Dados Municipais;

2. Diagnóstico;

3. Objetivos;

4. Diretrizes e estratégias;

5. Metas e ações;

6. Fontes de 

financiamento;

7. Rede socioassistencial;

8. Recursos necessários;

9. Resultados esperados;

10.Monitoramento;

11.Recursos financeiros;

12.Tempo de execução.

PMAS
PLANO 

MUNICIPAL 

DE 

ASSISTÊNCIA 

SOCIAL



O FINANCIAMENTO DO SUAS

A responsabilidade pelo financiamento SUAS é compartilhada pelas

três esferas de governo, ou seja, o financiamento da Política de

Assistência Social deve contar com recursos federais, estaduais e

municipais.

De acordo com o art. 30 da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, para

que os Estados e Municípios recebam os recursos referentes ao

cofinanciamento federal, têm-se como requisitos mínimos a existência de:

C
P
F

Conselho Municipal de Assistência Social

Plano Municipal de Assistência Social

Fundo Municipal de Assistência Social



Orçamento Geral da PMPG:
R$ 1.107.125.891,57

Orçamento Total da FASPG:
R$ 46.113.224,57

Orçamento Total SMPPS:
R$ 6.117.923,82

LOA – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021:

Lei Municipal Nº13.899 de 16/12/2020 

95%

4% 1%

Percentual
PMPG FASPG

SMPPS



Instrumento da gestão orçamentária e financeira municipal onde devem ser alocadas

as receitas e as despesas relativas ao conjunto de ações, serviços, programas,

projetos e benefícios da assistência social.

O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Valor orçamentário do FMAS para 

2021:  

R$  27.709.551,97
79
%

2%

19
%

Municipal Estadual Federal

• Municipal : R$  21.808.360,44 

• Estadual: R$    612.080,52 

• Federal: R$     5.289.111,01 



REPASSE PARA A REDE NÃO GOVERNAMENTAL – RECURSOS MUNICIPAIS:

Eixo Serviço Público Nº de Metas Valor /mês

Proteção Social 

Básica

Serviço de Proteção Social Básica no 

Domicílio
Idosos 60 R$ 7.047,48

Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos

Crianças e 

adolescentes de 6 a 17 

anos

1.035 R$ 309.448,44

Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos
Idosos 300 R$ 38.440,80

Média 

Complexidade
Centro Dia

Idosos e Pessoas com 

Deficiência
520 R$ 264.833,26

Alta

Complexidade

Acolhimento Institucional e

Residência Inclusiva

Pessoas com 

Deficiência 
51 R$ 180.992,10

Acolhimento Institucional
Crianças e 

Adolescentes
85 R$ 181.525,28

Abrigo, República e Casa de Passagem
Pessoas em 

Situação de Rua
116 R$ 109.075,77

Instituição de Longa Permanência 

para Idosos
Idosos 205 R$ 394.018,20

* Referência: Junho/2021
Total: R$ 1.485.381,33/mês



NOME DO PISO
PARCELA PREVISTA NO 

PLANO DO SUAS 
VALOR DA PARCELA 

05/2021
Piso Básico Fixo- PAIF CRAS R$ 60.000,00 R$ 24.523,01

Piso Básico Variável - SCFV R$ 75.000,00 R$ 30.482,34

Piso de Alta Complexidade I R$ 9.000,00 R$ 3.668,14

Piso Fixo MC - PAEFI CREAS R$ 26.000,00 R$ 10.596,85

Piso de Alta complexidade II - Acolhimento Adultos R$ 20.000,00 R$ 8.151,42

Piso de Alta Complexidade II - Residência Inclusiva R$ 10.000,00 R$  4.075,71

Piso Fixo de Média Complexidade - Abordagem Social R$ 5.000,00 R$ 2.037,86

Piso Fixo de Média Complexidade - Medida Socio educativa R$ 28.600,00 R$ 8.069,91

Piso Fixo de Média Complexidade - Centro POP R$ 13.000,00 R$  5.298,43

Piso de Transição de Média Complexidade - PCD R$ 18.096,56 R$  7.375,64

Piso de Alta Complexidade I - Criança e Adolescente R$ 15.000,00 R$  6.113,57

IGD Bolsa Família R$ 63.271,04 R$ 47.130,88

IGD - SUAS R$ 10.906,59 R$ 0,00

Total R$ 353.874,19 R$ 157.523,76

RECURSOS FEDERAIS REPASSADOS AO FMAS

44,51%



TRANSFERÊNCIA DE RENDA* – RECURSOS FEDERAIS

R$ 141.733.093,90

Total 

BPC + Bolsa Família

em 2020

* Recursos pagos diretamente 

ao cidadão, sem passar pelos 

cofres da prefeitura.



Departamento de 

Gestão do SUAS - DGSUAS
3220-1000 Ramais 2169 - 2377 - 2378 - 2171 – 2379

Facebook do DGSUAS: https://www.facebook.com/dgsuas/
Blog do DGSUAS : https://redeassocialpg.wordpress.com/

Email: gestaosuas.faspg@gmail.com

Sandra  Regina  Wichert  Cisco 

Assistente  Social    CRESS 2627 

Diretora  do  DGSUAS

https://www.facebook.com/dgsuas/
https://redeassocialpg.wordpress.com/


Eixo 3

Controle Social: 

o lugar da sociedade civil no SUAS 

e a importância da participação 

dos usuários.

 Facilitadora: Érica Clarindo



CONFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

As conferências de assistência social são instâncias que têm por 
atribuições a avaliação da política de assistência social e a definição de 

diretrizes para o aprimoramento do SUAS, ocorrendo no âmbito da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

A convocação das conferências de assistência social pelos conselhos de 
assistência social se dará ordinariamente a cada 4 (quatro) anos.

§1º Poderão ser convocadas Conferências de Assistência Social 
extraordinárias a cada 02 (dois) anos, conforme deliberação da maioria 

dos membros dos respectivos conselhos.

Artigos 116 e 117 NOB SUAS

Elas são espaços de CONTROLE SOCIAL E PARTICIPAÇÃO POPULAR



CONTROLE SOCIAL E A PARTICIPAÇÃO POPULAR NO SUAS

O SUAS é um sistema único descentralizado e participativo 

criado em 2005

Assim como outras políticas publicas a Assistência Social 

também tem como características o CONTROLE SOCIAL e  a 

PARTICIPAÇÂO POPULAR que remontam a constituição de 

1988 



CONTROLE SOCIAL E PARTICIPAÇÃO POPULAR

O controle social e participação popular são algo recente 

na historia do Brasil

No Brasil Colônia, No Brasil Império, na República, as 

decisões eram tomadas pelos outros ( os colonizadores, 

senhores de engenho, os barões do café, a corte 

portuguesa, as elites, as oligarquias, o exercito,...)

Até quando surge o voto, com ele surge o “ voto de 

cabresto” 



CONTROLE SOCIAL E PARTICIPAÇÃO POPULAR

Vivemos em um democracia muito jovem em que as 
pessoas são conclamadas como cidadãs lá na época de 
votar. Para muita gente participar se resume em votar

PARTICIPAR É INFLUENCIAR DECISÕES

Se fala em cidadania na época de eleição, mas 
cidadania enquanto participação na tomada de decisões 
influenciam a vida da população e ainda é muito pouco 
incentivada em nosso país



CONTROLE SOCIAL E PARTICIPAÇÃO POPULAR

No caso da assistência social, fala-se muito em participação 
social na época das Conferencias, em que os usuários, 
trabalhadores e gestores são chamados a decidir os rumos da 
política 

Mas é importante  que a participação ocorra no cotidiano dos 
espaços de trabalho do  SUAS, no cotidiano dos serviços das 
políticas públicas.

Participação popular é o resultado do movimento das pessoas 
de decidir sobre o que é seu interesse e das pessoas com as 
quais se relacionam analisando as conseqüências para si e 
para a vida em sociedade.



CONTROLE SOCIAL é direito socioassistencial

Em  2005 , na V conferencia da Nacional da Assistência Social, ocorreu 
a discussão e a definição do Decálogo dos Direitos Socioassistenciais 

1. Direito à proteção  social não contributiva de assistência social;

2. Direito a equidade rural –urbana na proteção social não contributiva;

3. Direito de equidade social e de manifestação publica;

4. Direito à igualdade do cidadão e cidadã de acesso à rede socioassistencial;

5. Direito do usuário à acessibilidade, qualidade e continuidade;

6. Direito em  ter garantia a convivência familiar, comunitária e social;

7. Direito à Proteção Social por meio da intersetorialidade das políticas 
públicas;

8. Direito à  renda;

9. Direito ao  cofinanciamento da proteção social não contributiva;

10. Direito ao controle social e defesa dos direitos socioassistenciais.



Participação Popular

A sociedade civil tem cumprido um papel histórico na 
assistência social brasileira.

A partir de suas mobilizações e deliberações ocorreram 
avanços como aprovação da PNAS e do SUAS;

Participar e deliberar o futuro da Assistência Social é 
um direito assegurado na LOAS, que traz a 
obrigatoriedade de se criar conselho em todos os 
municípios do país, estados, DF  em âmbito nacional



Participação Popular

Conselhos espaços deliberativos - reuniões publicas

Fóruns  - (Trabalhadores, Usuarios)

Coletivos

Espaços de participação interna nos serviços

Ressignificar a relação dos usuários com os serviços e em todos os espaços 
de gestão e provisão d ofertas socioaassistenciais

A segurança de desenvolvimento de autonomia é umas das seguranças 
socioassistenciais afiançadas e o desenvolvimento dessa autonomia 
dialoga diretamente com a o exercício da participação social   

O direito à participação social assegura o caráter democrático e 
participativo do SUAS, com vários espaços para o protagonismo e da luta 
por direitos apresentando a diversidade de demandas e o empoderamento 
dos cidadãos



Participação popular permanente nos 

espaços do SUAS

Como desenvolver formas de participação continua e 

qualificada dos usuários nos CRAS, CREAS, Centros POP, 

entro Dia, unidades de acolhimento, entidades 

sociassistenciais e conselhos  é fundamental na garantia 

de direitos

Estabeler estratégias de vencer os obstáculos para 

executar os diferentes grausde participação:



 O primeiro Grau é ESTAR PRESENTE

Quando os usuários comparecem aos serviços ou às ações 
propostas, mas apenas na condição de ouvinte,se sente 
incapaz de tomar alguma decisão.

 O segundo grau é MANIFESTAR OPINIÃO

Os usuários expressam espontaneamente sua opinião e 
dizerem o que pensam e não se sentirem 
ameaçadas,criticadas ou julgadas por isso.

 O terceiro grau é SER CONSULTADO

É um grau mais intenso de participação do que o anterior 
porque retrata uma ‘conversa’ entre alguém que tem 
verdadeiro interesse na opinião do usuário e que cria uma 
situação para facilitar que ela/e se expresse,mesmo que 
ela/e tenha um pouco de dificuldade de se manifestar 
esponta-neamente.



 O quarto grau é ESTAR INFORMADO

Um/a usuário/a é capaz de formar um entendimento 
próprio sobre um assunto,quando informado/a com 
clareza e em linguagem.

 O quinto grau é ESTAR MOBILIZADO

Quem tem informações pode re passa-las e mobilizar outros 
usuários.Estar mobilizado é estar em movimento.A 
mobilização pode ampliar a participação de outros 
usuários/as nos serviços.

 O sexto e último grau é INFLUENCIAR DECISÕES

Esse é o grau de participação mais alto  pois significa que os 
conhecimentos, experiências, justificativas e motivações de uma 
pessoas serão levadas em conta na tomada de decisão



Quais os  desafios  do Eixo 3: Controle Social e 

Participação Popular

1- Fomentar papel do CMAS nas iniciativas de gestão do 

PBF E Cadunico

2- Criar estratégias de comunicação e de informação para 

ampla divulgação dos direitos sociais assistencias e seus 

reconhecimento pelo susuarios;

3- Promover articulação do Conselhos de Assistência   com 

outros conselhos

4- Ampliar a capacitação dos Conselho Municipais  para 

fortalecer o controle social



Cáritas Diocesana
(42) 3226-1165

(42) 984034260

socialcaritaspg@gmail.com

Érica  Francine Pilarski Clarindo

Assistente  Social



Eixo 4
Gestão e acesso às seguranças 

socioassistenciais e a articulação 
entre serviços, benefícios e 
transferência de renda como 

garantias de direitos 
socioassistenciais e proteção social.

 Facilitador: Adrianis Galdino Jr.



Seguranças 
socioassistenciais  

Articulação

Serviços + Benefícios 
de Transferência de 

Renda

Garantia de Direitos 

Socioassistenciais 
Proteção Social 



Assistência Social como direito...

Política de assistência social no conjunto das políticas 

sociais que visam garantir proteção social à população 

brasileira .

Partimos da concepção de que assistência social deve 

ser garantida na lógica dos direitos, e deve ser 

entendida como condição fundamental para o 

reconhecimento de cidadania da população brasileira.



A Proteção Social proposta pelo SUAS é assegurada a partir 

da garantia de seguranças  para famílias e indivíduos que se 

encontram em situação de vulnerabilidade social. 

 As seguranças materiais propostas pelo SUAS são as

seguranças de renda e apoio e auxílio temporários. Elas

serão garantidas a partir da conceção de benefícios socio

assistenciais, permanentes como o Bolsa Família e BPC, ou

temporários...

 Ass seguranças relacionais, ligada às nossas relações

sociais. Acolhida; Convivio Familiar e Comunitario e

Autonomia.



Essas seguranças socioassistenciais são 

asseguradas por meio da oferta de serviços, 

benefícios, programas e projetos.

Os serviços socioassistenciais são aquelas ações continuadas,

que visam oferecer apoio, acompanhamento, oportunidades,

que proporcionem melhoria de vida da população e cujas

ações, voltadas para as necessidades básicas, observem os

objetivos, princípios e diretrizes estabelecidos na LOAS e na

PNAS.





Atenção!!!

Serviços, benefícios programas e projetos precisam 

funcionar de forma integrada, para oferecer de fato 

proteção social para as famílias e indivíduos.

Para isso, foram criados instrumentos de gestão que 

favoreçam essa visão integral dos sujeitos. A vigilância 

socioassistencial e o Cadastro Único são estruturantes para 

isso





ATENÇÃO!
O SUAS deve possibilitar oportunidades 
para que os sujeitos e as comunidades 

construam conhecimentos sobre si 
mesmos, sobre sua história, sobre seu 
território e sobre seu lugar no mundo. 

A partir dessa tomada de consciência, os 
sujeitos podem ser mais livres e donos da 

sua própria vida.



PROPOSTAS PARA DISCUSSÃO EIXO 4

 O Estado tem priorizado em termos de investimentos, apoio e 

financiamento os serviços tipificados? 

 O município conhece seus ter- ritórios, a incidência de violações que 

acontecem nele, assim como suas potencialidades e de- mandas? 

 O município consegue ter clareza do papel da assistência social, suas 

possibilidades e também seus desafios? 

 As ações ofertadas pelo SUAS têm conseguido garantir as seguranças 

socioassistenciais às famílias e indivíduos do município, inclusive as 

seguranças relacionais, nesse momento de pandemia? 

 Conhecemos as seguranças e os beneficios de transferencia de renda?



Associação Amigos 

da Pessoa Idosa
3223-0227

pastidoso@hotmail.com

Adrianis Galdino Jr

Assistente  Social



Eixo 5

Atuação do SUAS em 

Situações de Calamidade 

Pública e Emergências.

 Facilitadora: Viviane Matoski Orlowski



O que é Calamidade Pública?

 Decreto 6307 de 2007: “O reconhecimento pelo poder público 
de situação anormal, advinda de baixas ou altas 
temperaturas, tempestades, enchentes, inversão térmica, 
desabamentos, incêndios, epidemias, causando sérios danos à 
comunidade afetada, inclusive à incolumidade ou à vida de 
seus integrantes”

 “Situação de grande intensidade que compromete a 
capacidade de resposta e depende da mobilização das três 
esferas de governo para o restabelecimento da normalidade”

 Previsão na Resolução do CNAS 109/2009 – Tipificação 
Nacional dos Serviços Socioassistenciais na Proteção Social 
Especial na Alta Complexidade



Assistência Social – Política Essencial

Impacto da pandemia e as necessidades de 

alguns procedimentos para oferta imediata 

de respostas.

Estratégias e adaptações.

Aumento e intensificação de demanda



Ações antes, durante e pós calamidade ou 

emergência pública.

“Diretrizes para a atuação da Política de Assistência 
Social em contextos de Emergência Socioassistencial” 
(Outubro de 2020)

 Eixo I - Gestão Legal, Administrativa e Orçamentária

 Eixo II - Vigilancia Socioassistencial

 Eixo III -Trabalho Social com Famílias e Indivíduos

 Eixo IV - Benefícios Socioassistenciais e Transferência 
de Renda

 Eixo V – Acolhimento

 Eixo VI - Articulação e Intersetorialidade



Importância do fortalecimento da Proteção Social 

Básica, em virtude do trabalho preventivo.

 Manutenção da rede socioassistencial

 Planos construídos em conjunto (discussões de 
mecanismos, medidas preventivas, orientações técnicas)

 Importância da Vigilancia Socioassistencial (conhecer 
território, conhecer as vulnerabilidades do município, as 
famílias em situação de risco social, planejamento 
prévio)

 Estimulo a participação social.



“

”

Quem caminha sozinho pode 

até chegar mais rápido, mas 

aquele que vai acompanhado, 

com certeza vai mais longe.
Clarice Lispector



Departamento de 

Proteção Social Básica
3220-1065 Ramal 2175 – 2301 - 2381

dgbduvidas@gmail.com

Viviane Matoski Orlowski

Assistente  Social

Chefe da Divisão de Gestão de Benefícios



Conselho Municipal 

de Assistência Social
Rua Joaquim Nabuco, 59 – Uvaranas

3220-1000 Ramal 2176

pgcmaspg@gmail.com


