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APRESENTAÇÃO 

A Vigilância Socioassistencial, conforme descrito nas orientações da Vigilância 

Sociassistencial do SUAS (BRASIL, 2016), constitui-se como um dos objetivos estruturantes 

da política de assistência social brasileira, da mesma maneira que a proteção social e a defesa 

de direitos. Dessa forma, deve ser entendida como uma função da assistência social. Essa 

concepção está presente tanto no texto da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), a partir 

das alterações realizadas nessa normativa em 2011, quanto na Politica Nacional de 

Assistência Social de 2004 (PNAS) e na Norma Operacional Básica do Sistema Único de 

Assistência Social (NOB SUAS) 2012.  

A Vigilância Socioassistencial deve apoiar atividades de planejamento, organização e 

execução de ações desenvolvidas pela gestão e pelos serviços, bem como de monitoramento e 

avaliação, produzindo, sistematizando e analisando informações territorializadas. 

A vigilância de riscos e vulnerabilidades, segundo Brasil (2016), trata sobre as 

situações de vulnerabilidade e risco que incidem sobre famílias e indivíduos com informações 

relativas às demandas ou necessidades de proteção socioassistencial da população. Já a 

vigilância sobre padrões dos serviços trata dos padrões de oferta dos serviços e benefícios 

socioassistenciais, considerando questões afetas a padrão de financiamento, tipo, volume, 

localização e qualidade das ofertas e das respectivas condições de acesso, ou seja, trata das 

características e da distribuição da rede de proteção social instalada para a oferta de serviços e 

benefícios. 

Para isso, a vigilância deve produzir e organizar dados, indicadores, informações e 

análises que contribuam para efetivação do caráter preventivo e protetivo da Política de 

Assistência Social, assim como para a redução dos agravos. Além disso, visa detectar e 

compreender as situações de precarização e de agravamento das vulnerabilidades que afetam 

os territórios e os cidadãos.  

Uma das principais funções da vigilância socioassistencial é a produção de 

diagnósticos socioassistenciais – uma análise interpretativa que possibilita a leitura de uma 

determinada realidade social. O diagnóstico socioterritorial possibilita que os responsáveis e 

operadores da política de assistência social apreendam as particularidades do território no qual 

estão inseridos e detectem as características e dimensões das situações de precarização que 

vulnerabilizam e trazem riscos e danos aos cidadãos e a sua autonomia, socialização e 

convívio familiar.  
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Conforme disposto no Art. 91 da NOB-SUAS (2012), constituem responsabilidades 

comuns à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios acerca da área de 

Vigilância Socioassistencial: 

 

I - elaborar e atualizar periodicamente diagnósticos socioterritoriais que devem ser 

compatíveis com os limites territoriais dos respectivos entes federados e devem 

conter as informações espaciais referentes: 

a) às vulnerabilidades e aos riscos dos territórios e da consequente demanda por 

serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial e de 

benefícios; 

b) ao tipo, ao volume e à qualidade das ofertas disponíveis e efetivas à população 

(NOB-SUAS, 2012). 

 

Diante disso, o levantamento dos dados e o início do processo de elaboração do 

Diagnóstico Socioterritorial ocorreram no ano de 2016 e sua conclusão foi no de 2017. O 

Diagnóstico Socioterritorial se constitui em uma análise interpretativa dos dados de 

atendimento das unidades socioassistenciais do município de Cascavel entre os anos de 2011 

a 2015. Ademais, no capítulo 1 apresenta-se o histórico da Política de Assistência Social no 

Brasil e no município de Cascavel, bem como a organização da rede socioassistencial no 

município.  

O capítulo 2 aborda sobre os aspectos gerais do município, ressaltando os aspectos 

históricos, geográficos e culturais, bem como as características gerais da população, dos 

domicílios e das famílias do município. Ainda, o número de famílias cadastradas no Cadastro 

Único e a população que vive em situação de extrema pobreza. 

Já no capítulo 3 analisa os indicadores de atendimento da Política de Assistência 

Social no município de Cascavel, subdivididos pelos Benefícios e Programas de Transferência 

de Renda, pela Proteção Social Básica e Proteção Social Especial de Média e Alta 

Complexidade.  

Por fim, o capítulo 4 traz informações sobre o monitoramento e avaliação no 

município de Cascavel apresenta as metodologias utilizadas na realização do monitoramento e 

avaliação em âmbito municipal e federal, bem como dados quanto ao tipo, volume e 

qualidade dos serviços socioassistenciais. 

Assim, a ênfase no diagnóstico, monitoramento, planejamento e gestão, instaurados na 

Assistência Social por meio das normativas do SUAS e efetivado por meio da consolidação 

da Vigilância Socioassistencial, contribuem para romper velhos paradigmas e dar 

racionalidade e efetividade a esta política pública.  
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1. POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

1.1 A Assistência Social no Brasil  

Para compreender o processo de construção e desenvolvimento da Política de 

Assistência Social no Brasil é necessário fazer um breve levantamento da trajetória de 

implementação do sistema de proteção social. Assim, conforme Sposati (2004), a Política de 

Assistência Social tem sua origem na prática da filantropia e na religião, realizadas por meio 

de ações paternalistas ou clientelistas do poder público, como forma de ajuda aos pobres e 

necessitados. Nessa época não se compreendia pobreza enquanto expressão da ―questão 

social‖ 
1
, não era entendida como política pública e sim como um problema de ordem pública, 

de responsabilidade da polícia. 

A primeira instituição de Assistência Social no Brasil foi a Legião Brasileira da 

Assistência (LBA), de acordo com Sposati (2004), e destaca que foi criada na década de 40, 

teve sua origem marcada pela presença das mulheres e pelo patriotismo com o objetivo de 

prover as necessidades das famílias, cujos pais tivessem ido para a guerra. A responsabilidade 

por esta instituição era das primeiras-damas de Estado o que a ligava diretamente aos 

interesses do governo vigente. 

Na década de 70 é criado o Ministério da Previdência e Assistência Social e a 

assistência social passa a vincular-se ao sistema de proteção social sem definir a unidade da 

política de Assistência Social no Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social 

(SINPAS). Com a inexistência de uma proposta nacional, diversas experiências são realizadas 

nos níveis municipais, estaduais e federais, porém convergentes em suas intenções.  

A década de 80 é marcada por mudanças no campo dos direitos sociais, pois com o 

processo de expansão do sistema capitalista as ações de caridade já não eram suficientes. As 

condições de trabalho e de vida da classe trabalhadora que estavam cada vez mais 

pauperizadas gerou muita desigualdade social, pois intensificou a exploração da força de 

trabalho e resultou no aprofundamento das expressões da ―questão social‖, principalmente da 

pobreza.  

Diante disso, ocorreu neste período pressão da sociedade civil no que concerne à 

discussão das políticas sociais, por meio dos movimentos sociais de caráter reivindicatório 

                                                 

1
 Segundo Netto (2001) a expressão começou a ser utilizada na terceira década no séc. XIX, divulgada por 

críticos da sociedade e filantropos inseridos nos mais variados espaços. Surge para dar conta do fenômeno mais 

evidente da Europa ocidental – impactos da industrialização: pauperismo massivo da população trabalhadora – 

aspectos imediatos do capitalismo concorrencial. 
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principalmente no campo da Assistência Social para que a mesma fosse assegurada pelo 

Estado a todos os cidadãos. 

Nesta década houve importantes transformações no papel desempenhado pelo Estado 

referente às alterações no campo de direitos sociais diante dos movimentos sociais constantes 

da classe trabalhadora. Assim, o Estado, na tentativa de amenizar as expressões da ―questão 

social‖, passa a intervir instituindo leis na tentativa de controlar a exploração da burguesia 

sobre a classe trabalhadora. 

Neste período, ocorre um avanço na área da Assistência Social com a Constituição 

Federal de 1988 (CF/88), pois esta passa a ser entendida como política social pública, sob o 

princípio da universalidade do acesso. Passa a ser um direito do cidadão e dever do Estado e 

integra o conjunto da Seguridade Social ao lado da saúde e da previdência.  

No ano de 1989, há a criação do Ministério do Bem-Estar Social (MBES) como 

órgão coordenador da política nacional da seguridade social, fortalecendo o modelo da LBA 

enquanto presença da gestão patrimonial e baixa valorização dos programas já vivenciados de 

proteção básica e inclusão produtiva.   

No ano de 1990 é vetada a primeira redação da Lei Orgânica de Assistência Social 

(LOAS), momento em que os municípios se articulavam na tentativa de um novo 

protagonismo de assistência social. 

Importante ressaltar que foi com a aprovação da LOAS (Lei 8.742/1993) que a Política 

de Assistência Social é regulamentada, estabelecendo os objetivos, princípios e diretrizes das 

ações. Diante disso, inicia-se um processo de construção da gestão pública e participativa da 

assistência social, por meio de conselhos deliberativos e paritários nos âmbitos nacional, 

estadual, Distrito Federal e municipal, assim como da realização das conferências. 

A assistência social passa a ser entendida como instrumento de reivindicação social 

pública com o objetivo de combate à pobreza absoluta, à desigualdade e à exclusão social. A 

LOAS em seu artigo 1º diz que ―A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é 

Política de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada 

através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o 

atendimento às necessidades básicas‖. 

Assim, na CF/88 e na LOAS  estão definidos os objetivos da assistência social que se 

efetivam por meio de benefícios e serviços assistenciais, na formulação de políticas e no 

controle das ações a ser implementados, em todos os níveis, por programas e projetos, 

conforme as diretrizes dos planos assistenciais.  
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A assistência social articula seus serviços e benefícios aos direitos assegurados pelas 

demais políticas sociais, estabelecendo desta forma um amplo sistema de proteção social no 

âmbito da Seguridade Social e não apenas uma política exclusiva de proteção social. Com isso 

a lei sistematiza e institucionaliza os serviços assistenciais às famílias em situação de 

vulnerabilidade e de risco social.  

No ano de 1997 foi aprovada a Norma Operacional Básica (NOB) onde a assistência 

é entendida como um sistema descentralizado e participativo que amplia o âmbito da 

competência do governo federal, estadual e municipal. Além disso, regulariza aos municípios 

a implantação dos conselhos, dos planos de assistência social e dos fundos, com o objetivo de 

receberem recursos federais. Propõe assim, a criação de uma Comissão Tripartite, com caráter 

consultivo, composto por representantes dos três níveis de governo objetivando a discussão e 

pactuação dos aspectos relativos à gestão da política.  

Uma nova edição da NOB é aprovada em 1998, diferenciando os serviços, 

programas e projetos, ampliando as atribuições dos conselhos e instituindo espaços de 

negociação e pactuação entre os gestores sociais.  

A Lei n. 10.683 de 28/05/2003 separa a previdência da assistência social e cria o 

Ministério da Assistência Social (MAS) que é extinto no ano de 2004 pela Lei n. 10.869. Com 

sua extinção é criado o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), 

incluindo a assistência social e, portanto, o Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), 

gerindo o Plano Nacional e o Fundo Nacional de Assistência Social. 

O MDS, por meio da Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS) e do CNAS, 

elabora, aprova e torna público a Política Nacional de Assistência Social (PNAS) 

demonstrando a intenção de construção coletiva desta política na perspectiva de implantação 

de um Sistema Único de Assistência Social (SUAS). 

Assim, de acordo com esta Política, à assistência compete ações de prevenção, 

proteção, promoção e inserção, assim como o provimento de garantias ou segurança que 

cubram, reduzam ou previnam a situação de vulnerabilidade, de risco social, atendendo às 

necessidades emergentes ou permanentes, acarretados por problemas pessoais ou sociais de 

seus usuários e beneficiários. 

A PNAS/2004 define e organiza os elementos essenciais para a execução da Política 

de Assistência Social o que resulta na normatização dos padrões nos serviços, qualidade no 

atendimento, indicadores de avaliação e resultado, nomenclatura dos serviços e da rede 

socioassistencial e os seguintes eixos: 

- Matricialidade Sociofamiliar. 
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- Descentralização político-administrativa e Territorialização. 

- Novas bases para a relação entre Estado e Sociedade Civil. 

- Financiamento. 

- Controle Social. 

- O desafio da participação popular/cidadão usuário. 

- A Política de Recursos Humanos. 

- A Informação, o Monitoramento e a Avaliação (PNAS/2004, p. 39). 

 

Em dezembro de 2003 é realizada a IV Conferência Nacional de Assistência Social, 

que apontou como principal deliberação a construção e implementação do Sistema Único da 

Assistência Social (SUAS), requisito essencial da LOAS para dar efetividade à assistência 

social como política pública. 

O SUAS é entendido como um modelo de gestão pública, descentralizado e 

participativo e não contributivo tendo como base o território e a família que organiza e regula 

as responsabilidades de cada esfera do governo e da sociedade civil. As ações estão voltadas 

para o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.  

A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios assumem responsabilidades 

na gestão do sistema, na garantia de sua organização, qualidade e resultados na prestação dos 

serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais que serão ofertados pela rede 

socioassistencial, materializando o sistema descentralizado e participativo, com primazia da 

responsabilidade do Estado, conforme determina a LOAS.  

O SUAS organiza-se por meio dos princípios da universalidade, da gratuidade, da 

intersetorialidade, da equidade e da integralidade da proteção social, que deve ser garantida 

por meio da oferta de provisões em sua completude, por meio do conjunto articulado de 

serviços, programas, projetos e benefícios assistenciais.  

Assim, o SUAS é o principal instrumento de ordenamento da Política de Assistência 

Social e estrutura a Política de atendimento em níveis de proteção social: básica e especial 

(subdividida em média e alta complexidade) e estabeleceu os equipamentos sociais: o Centro 

de Referência de Assistência Social (CRAS) e o Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social (CREAS). 

O SUAS propõe ainda, a oferta simultânea de serviços socioassistencias às famílias 

que recebem programas de transferência de renda e benefícios de Assistência Social, 

entendendo que estes constituem respostas importantes para a garantia da segurança de 

sobrevivência das famílias. Entretanto, os riscos e vulnerabilidades sociais que atingem as 
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famílias e indivíduos colocam desafios e necessidades que em muito extrapolam a dimensão 

da renda.  

Nesse sentido, os Benefícios Assistenciais são prestados a públicos específicos de 

forma integrada aos serviços, contribuindo para a superação de situações de vulnerabilidade. 

Esses benefícios são divididos em duas modalidades: o Benefício de Prestação Continuada da 

Assistência Social (BPC) que garante a transferência mensal de 01 (um) salário mínimo à 

pessoa idosa com 65 anos ou mais e à pessoa com deficiência de qualquer idade. E os 

Benefícios Eventuais, que são caracterizados por serem suplementares e temporários 

prestados aos cidadãos e às famílias em casos de nascimento, morte, situações de 

vulnerabilidade provisória e de calamidade pública.  

Seguindo os avanços normativos da Política de Assistência Social, destaca-se a Lei 

12.435, de 6 de julho de 2011 (Lei do SUAS), que alterou a LOAS que assegurou 

definitivamente, no país, a institucionalidade do SUAS. Nessa direção também a instituição 

da Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social (NOB-SUAS/2012) 

que apresenta instrumentos de aprimoramento de gestão do SUAS e de qualificação da oferta 

de serviços, sob a ótica do planejamento e monitoramento, avançando na função de vigilância 

socioassistencial, no aperfeiçoamento da definição das responsabilidades dos entes federados 

e no controle e participação social.  

A Vigilância Socioassistencial deve manter estreita relação com as áreas de Proteção 

Social Básica e Especial, sendo que essas ―são provedoras de dados e utilizam as informações 

produzidas e processadas pela Vigilância Socioassistencial sempre que estas são registradas e 

armazenadas de forma adequada‖ (NOB/SUAS 2012). A Vigilância Socioassistencial precisa 

que as unidades socioassistenciais registrem informações sistematicamente, para que essas ao 

serem processadas expressem a realidade dos territórios e das famílias e/ou indivíduos 

atendidos. Existem muitas fontes (aplicativos nacionais, informações gerencias, informações 

sobre a vivência dos profissionais no Território, informações de outras secretarias) que 

precisam ser sistematizadas, sendo necessário zelar pela produção e armazenamento das 

informações, evitando duplicidades, fomentando a cultura da informação e buscando 

consensos de conceitos. 
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1.2 A Assistência Social no Município de Cascavel - Paraná  

1.2.1 Histórico da implantação da Política de Assistência Social no Município de 

Cascavel 

No Município de Cascavel as ações de Assistência Social estavam vinculadas a 

Secretaria Municipal de Saúde e Bem-Estar Social e a partir da aprovação da Lei Municipal nº 

2462/94 de 22 de agosto de 1994, foram criadas duas secretarias distintas, a Secretaria 

Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Ação Social. A primeira Secretária de Ação 

Social foi nomeada em 14 de novembro de 1994.  No entanto, por meio da Lei Municipal nº 

2.557/95 a Secretaria Municipal de Ação Social foi instituída formalmente, composta pelo 

Departamento de Assistência Social e Divisão Administrativa. Neste mesmo ano foi aprovada 

a Lei Municipal nº 2.520/95 que criou o Conselho Municipal de Assistência Social, o Fundo 

Municipal de Assistência Social e a Conferência Municipal de Assistência Social. 

Conforme o I Plano Municipal de Assistência Social, com vigência para os anos de 

1996 e 1997, a Secretaria Municipal de Ação Social estava estruturada para o 

desenvolvimento de ações em quatro áreas: famílias (migrantes, população adulta em situação 

de rua), crianças e adolescentes, idosos e deficientes e integração ao mercado de trabalho.  

A Secretaria de Ação Social atendia 1.300 crianças por mês com idade entre zero a 

seis anos nas 21 creches municipais e, de forma indireta, atendia 534 crianças em 07 Creches 

não governamentais. Contava também com uma rede de entidades não governamentais que 

prestava serviços de acolhimento para crianças e adolescentes, sendo: Abrigo Lar dos Bebês; 

Associação de Pais e Amigos do Recanto da Criança que atendiam crianças e adolescentes de 

02 a 18 anos; Centro de Integração da Menor que atendia adolescentes de 12 a 18 anos; 

Centro de Orientação ao Menor (CAOM) e Lar dos Meninos, atendendo crianças e 

adolescentes de 6 a 18 anos.    

Para atender crianças e adolescentes que frequentavam a rua, a Secretaria de Ação 

Social executava o Projeto Espaço Vida que funcionava como contra turno escolar e os 

participantes deveriam frequentar a escola. Assim, a família recebia uma cesta básica mensal 

do Programa da Rua para Escola, custeada pelo governo Estadual.  

O 6º Batalhão da Polícia Militar executava o Projeto Formando Cidadão, e o Exército, 

através do 15º Batalhão Logístico desenvolvia o Projeto Resgate, ambos atendiam meninos de 

rua em situação de carência, com pequenas infrações ou não com vínculo família. Estes 

Projetos carregavam vestígios do Código de Menores, sendo executados por órgãos de Defesa 

e Segurança Pública, mesmo com a aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente em 

1990. 
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Para o atendimento às famílias de baixa renda as propostas contidas no I Plano 

Municipal de Assistência Social contavam com ações de profissionalização; feiras para 

comercialização de produtos resultantes dos cursos profissionalizantes; seleção de famílias 

para o Programa Municipal de Habitação; execução do Programa de planejamento familiar; 

tratamento para dependência química e distribuição de cesta básica, medicamentos, óculos, 

vestuários, passagens, pernoite e alimentação. Estas ações eram executadas de forma direta 

pelos Serviços de Obras Sociais (S.O.S), bem como de forma indireta por meio da rede de 

entidades sociais sem fins lucrativos, como Albergue Noturno, Centro de Assistência e 

Orientação do Menor (CAOM), Centro Social da Paróquia São Cristóvão (CEMIC); 

Sindicatos e Clubes de Serviços.  

O atendimento ao idoso era realizado pela Secretaria Municipal de Ação Social com 

ações culturais e de lazer; pelo Sindicato Rural com atividades de trabalhos manuais, 

assistência médica e odontológica e através da entidade Abrigo São Vicente de Paulo que 

acolhia idosos abandonados pelas famílias e do Condomínio da 3ª Idade que disponibilizava 

moradia para idosos de baixa renda.  

Com relação ao atendimento às pessoas com deficiência os mesmos eram realizados 

por entidades assistenciais e educacionais: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 

Cascavel (APAE); Associação Cascavelense de Amigos de Surdos (ACAS); Sociedade 

Beneficente Paraplégicos e Deficientes Físicos de Cascavel; Associação Cascavelense de 

Deficientes Visuais (ACADEVI) e Associação de Portadores de Fissura Lábio Palatal de 

Cascavel (APOFILAB). 

Referente à integração ao mercado de trabalho, consta no I Plano Municipal, que havia 

no Município homens, mulheres e até crianças e adolescentes trabalhando na coleta de 

materiais recicláveis, bem como havia crianças e adolescentes no Centro da cidade que 

cuidavam de carros a fim de ajudar no sustento da família, evidenciando o trabalho infantil na 

área urbana do Município.  

Conforme o II Plano Municipal de Assistência Social, com vigência para os anos de 

1998 a 1999, a rede de Assistência Social do Município de Cascavel era composta de 41 

entidades não governamentais e unidades governamentais, assim distribuídas: 08 para o 

atendimento de crianças e adolescentes em situação de risco; 07 para o atendimento de 

Creche; 13 para o atendimento de crianças e adolescentes na área socioeducativa em meio 

aberto; 04 para acolhimento de crianças e adolescentes; 07 para o atendimento a pessoa idosa; 

09 para o atendimento de pessoas com deficiência; 07 para ações de geração de renda; 09 para 

ações de organização comunitária; 03 para atendimento de assistência geral e 02 para 
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atendimento de adolescentes autores de atos infracionais. Ressalta-se que muitas entidades 

atendiam mais de um serviço. 

Constata-se no II Plano que a estruturação das ações continuava em quatro áreas: 

família (migrantes e população adulta em situação de rua); crianças e adolescentes; idosos; 

deficientes e integração ao mercado de trabalho.  A Secretaria Municipal de Ação Social 

desenvolvia de forma direta e indireta o acolhimento de crianças, adolescentes, idosos e 

mulheres vítimas de violência doméstica; atendimentos a crianças e adolescentes em contra 

turno social, atendimento a famílias e benefícios eventuais diversos, bem como prestava 

atendimentos ou subvencionava ações na área de educação através das Creches para filhos de 

―mulheres trabalhadoras e pobres‖ (II Plano Municipal de Assistência Social) e das Escolas 

especializadas de atendimento a pessoas com deficiência, bem como na área de saúde com 

ações para Recuperação de dependência química.  

Entretanto, mesmo após a promulgação da Lei Orgânica de Assistência Social no ano 

de 1993, instituída como Política Pública de Assistência Social identifica-se que existiam 

concepções diversas sobre a política na Secretaria de Ação Social, pois esta executava 

também ações nas áreas de Saúde e de Educação.  

Com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 9.394 de 20 de dezembro 

de 1996, em seu artigo 89 ―as creches e pré-escolas existentes ou que venham a ser criadas 

deverão, no prazo de três anos, a contar da publicação desta Lei, integrar-se ao respectivo 

sistema de ensino‖. Assim, conforme o Plano Municipal de Educação de Cascavel (2004-

2014) as 25 creches deixaram de ser administradas pela Secretaria Municipal de Ação Social
2
 

e passaram para a Secretaria Municipal de Educação no ano de 2000 com o Decreto 

Municipal nº 5.166/2000 de formalização da transferência.   

A Portaria do Ministério da Previdência e Assistência Social Nº 2.854, de 19 de julho 

de 2000 autorizou o co-financiamento federal para o custeio das creches que seria destinado 

para novas modalidades de atendimento na Política de Assistência Social, priorizando as 

ações para os destinatários cujo rendimento familiar mensal per capita de até meio salário 

mínimo, conforme preconiza a Política Nacional de Assistência Social.  Com isso, a 

Secretaria de Ação Social, em 2004, implantou o Programa denominado Ações 

socioeducativas de Apoio à Família, com ações comunitárias de promoção e informação às 

                                                 

2
 Conforme ata nº128 do CMDCA de 02/02/2000, a solenidade de passagem das Creches da Ação Social para a 

Secretaria de Educação ocorreu no dia 03 de fevereiro de 2000 às 9h no Auditório da Prefeitura.  
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famílias com crianças de 0 a 6 anos, utilizando os recursos antes destinados ao custeio das 

creches.  

Dos anos de 2000 a 2004 a Secretaria de Ação Social estava estruturada em duas 

áreas: Criança e Adolescente e Família e Comunidade.  

Assim, destacam-se os Serviços e Programas governamentais desenvolvidos no ano de 

2004 para atendimento a crianças e adolescentes: EURECA I e II (contra turno para crianças 

e adolescentes); Programa Espaço Jovem e Agente Jovem; Centro de Cumprimentos de 

Medidas Socioeducativas; SOS Criança (Abordagem Social para crianças e adolescentes); 

Programa Sentinela (Atendimento às crianças e adolescentes vítimas de violência); Programa 

de Erradicação do Trabalho Infantil; Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora; 

Unidade de Acolhimento Institucional Masculina (adolescentes); República Masculina 

(adolescentes).  

Os serviços e programas de atendimentos a família e comunidade: Centro Dia 

(idoso); Centro de Convivência de Idosos (CCI); Condomínio da 3ª Idade (moradia para 

idosos); Estação do Ofício (cursos de qualificação profissional); SOS Família (fornecimento 

de refeições gratuitas e cestas básicas); Programa de Ações Socioeducativas de Apoio a 

famílias com crianças de 0 a 6 anos de idade; Abrigo de Mulheres Nossa Senhora Aparecida 

(mulheres vítimas de violência doméstica); Mini Usina de Leite e pão com farelo de soja; 

Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar; Projeto Agente Ecológico (catadores 

de materiais recicláveis); Cadastro Único para Programas Sociais e Programa Bolsa Família.  

 Em 2004, após ampla discussão nacional, foi aprovada a nova Política Nacional de 

Assistência Social na perspectiva de implementação do Sistema Único de Assistência Social – 

SUAS. Consequentemente, em 2005, fez-se necessário a edição de uma Norma Operacional 

Básica que definisse as bases para a implantação do Sistema Único de Assistência Social.  

Conforme preconizado pela NOB/SUAS de julho de 2005, a Secretaria de Ação Social 

de Cascavel realizou junto a Comissão Inter gestores Tripartite (CIT) a habilitação na gestão 

plena de Assistência Social em dezembro de 2005 e a partir desta data ocorreu a implantação 

de quatro Centros de Referência de Assistência Social – CRAS.  

A partir da necessidade de compatibilizar a gestão municipal com a legislação do 

SUAS, a Secretaria foi organizada por Áreas: Proteção Social Básica e Proteção Social 

Especial. Assim, todos os Serviços, Programas e Projetos desenvolvidos pela Secretaria foram 

reordenados conforme os níveis de Proteção, seguindo as normativas legais.  
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Em 2007, visando adequar a organização da Assistência Social ao SUAS, foi aprovada 

a Lei Municipal nº 4.537/2007 que dispõe sobre a organização da Assistência Social 

Municipal revogando a Lei Municipal nº 2.520/1995.  

Em setembro de 2009 na reestruturação organizacional do município, por meio da Lei 

Municipal nº 5.307/2009, foi alterada a nomenclatura da Secretaria Municipal de Ação Social 

que passou a ser denominada de Secretaria Municipal de Assistência Social. No 

Departamento de Assistência Social foram criadas quatro Divisões: Divisão Administrativa e 

Financeira; Divisão de Proteção Social Básica; Divisão de Proteção Social Especial e a 

Divisão do Sistema Municipal de Assistência Social.  

Assim, a estruturação formal da Secretaria Municipal de Assistência Social ficou 

configurada com o Gabinete, o Departamento de Assistência Social e as subáreas definidas 

como Divisões, sendo elas:  

 Divisão de Proteção Social Básica que atua no gerenciamento dos Serviços, 

Programas, Projetos e Benefícios da área de Proteção Social Básica;  

 Divisão de Proteção Social Especial que atua no gerenciamento dos Serviços, 

Programas, Projetos e Benefícios da área de Proteção Social Especial de Média e Alta 

Complexidade;  

 Divisão Administrativa e Financeira que atua no gerenciamento de Recursos 

Humanos, Compras, Convênios e Prestações de Contas;  

 Divisão do Sistema Municipal de Assistência Social que atua na Vigilância 

Socioassistencial, Gestão da Informação, Monitoramento e Avaliação, Captação de 

Recursos.  

No ano de 2015, a SEASO iniciou o processo de instituição do Setor de Gestão do 

Trabalho e do Núcleo de Educação Permanente, que vem ao encontro do que preconiza a 

LOAS em seu Art. 6º ―Implementar a gestão do trabalho e a educação permanente na 

assistência social‖. 

Assim, o Setor busca desenvolver os eixos da Gestão do Trabalho e da Educação 

Permanente de forma gradativa visando potencializar a capacitação técnica, continuada e 

permanente dos trabalhadores do SUAS, bem como dos Conselheiros Municipais de 

Assistência Social. 

Em se tratando do processo de Capacitação, é importante considerar que o mesmo 

pode ser desenvolvido por meio de Cursos, Seminários, Palestras, Fóruns, Conferências, entre 

outros. Outro aspecto a considerar, refere-se ao Setor de Gestão de Pessoas, que foi agregado 
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à Gestão do Trabalho, por ser o responsável pelos procedimentos administrativos de RH dos 

Servidores da Secretaria.  

No ano de 2017 reestruturou-se a Divisão do Sistema Municipal de Assistência Social, 

que ficou responsável exclusivamente pela Vigilância Socioassistencial. Criou-se ainda, o 

Setor de Regulação do SUAS, o qual incorporou o Setor de Captação de Recursos. 

Destaca-se que a Vigilância Socioassistencial é caracterizada como uma das funções 

da política de assistência social e deve ser realizada por intermédio da produção, 

sistematização, análise e disseminação de informações territorializadas das situações de 

vulnerabilidade e risco que incidem sobre famílias e indivíduos e dos eventos de violação de 

direitos, bem como ao tipo, volume e padrões de qualidade dos serviços ofertados pela rede 

socioassistencial (NOB/SUAS, 2012).  

A Regulação do SUAS é responsável pelos atos regulamentares e pelas ações que 

asseguram o cumprimento das regulamentações. Por ato regulamentar compreendemos tanto a 

elaboração de leis, regras, normas, instruções, além da assessoria normativa para o 

desenvolvimento da política de Assistência Social. As ações que asseguram o cumprimento 

das regulamentações compreendem a fiscalização, controle, avaliação, auditoria, sanções e 

premiações. A Regulação da Política de Assistência Social deve primar pela regulamentação e 

fiscalização social, com base no acesso aos serviços socioassistenciais, tendo como 

parâmetros os princípios da universalidade e integralidade.  

Importante ressaltar que os setores de Gestão do Trabalho e de Regulação do SUAS 

ainda não foram formalizados enquanto Divisões da Secretaria Municipal de Assistência 

Social, sendo requisitos para a gestão total das ações socioassistenciais. 

Além dessas, a Secretaria Executiva dos Conselhos está vinculada ao Gabinete da 

Secretaria, assessorando os Conselhos Municipais: de Assistência Social, dos direitos da 

Criança e do Adolescente, dos Direitos do Idoso e dos Direitos da Mulher.  

Em novembro de 2017 a Secretaria de Assistência Social de Cascavel mantém um 

número total de 527 trabalhadores do SUAS, destes 312 são concursados, 15 empregados 

públicos, 13  nomeados e 187 com outros vínculos empregatícios, entre eles os terceirizados 

(cuidadores, oficineiros e guarda armada) e os 131 estagiários, que representam 24,8% dos 

trabalhadores do SUAS.  

Destes trabalhadores, 78 são Assistentes Sociais, 25 Psicólogos, 10 Pedagogos, 02 

Advogados, 01 Terapeuta Ocupacional, 01 profissional de Educação Física, 01 Nutricionista e 

01 Enfermeira, totalizando 119 trabalhadores com Ensino Superior, representando 22,5% do 

total de trabalhadores da Secretaria de Assistencial Social.  
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A Secretaria de Assistência Social desde a sua criação, contou com a colaboração dos 

seguintes secretários: 

 

 

TABELA 1 – Nome dos Secretários(as) de Assistência Social 

SECRETÁRIOS(AS) MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Período Nome 

1994 a 1996 Helena Paludo 

1997 a 2000 Regina Marta Barreiros Bento 

2001 a 2004 Vânia Maria de Souza 

2005 a 2006 Rosimeri Tomé 

2007 Dione Terezinha Knipof 

2008 Santo Savi 

2009 a 2010 Rosaldo João Chemim 

2011 a 2014 Inês Aparecida de Paula 

2014 a 2015 Susana Medeiros Dal Molin 

2015 a 2016 Inês Aparecida de Paula 

2017  Hudson Márcio Moreschi Júnior 

Fonte: Vigilância Socioassistencial (2017) 

 

Os Serviços, Programas, Projetos e Benefícios da rede governamental vêm se 

organizando historicamente no município de Cascavel/PR, da seguinte forma:  

 

 

1.2.1.1 Serviços de Proteção Social Básica 

 

TABELA 2 - Serviços de Proteção Social Básica 

SERVIÇO/PROGRAMA/PROJETO IMPLANTAÇÃO ENCERRAMENTO OBSERVAÇÕES 

EURECA I  1999 - Em funcionamento 

EURECA II  2002 - Em funcionamento 

Projeto Agente Ecológico  2000 2008 

Os catadores 

instituíram uma 

Cooperativa – 

COOTACAR que 

está em 
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funcionamento 

Programa de Ações 

Socioeducativas para famílias de 

crianças de 0 a 6 anos 

2004 2008 

Reordenado 

conforme Portaria 

MDS nº 460 de 18 

de dezembro de 

2007, as ações 

passaram a ser 

desenvolvidas nos 

CRAS.  

Centro de Convivência de Idosos 

(CCI) 
1989 2016 

Após a 

territorialização do 

SUAS em 2016, o 

espaço físico onde 

funcionava o CCI 

passou a ser 

utilizado pelo CRAS 

Cancelli, que 

continua 

desenvolvendo o 

SCFV para Idosos. 

Condomínio da 3ª Idade 1994 2015 

Foi implantado com 

o objetivo de superar 

o asilamento de 

idosos em situação 

de abandono, sem 

família ou 

impossibilitados de 

conviver com suas 

famílias. No ano de 

2015 passou a ser 

reconhecido na 

Política de 

Assistência Social 

como Serviço em 

República para 

Idosos na Proteção 

Social Especial de 

Alta Complexidade. 

SOS Família  
1977 

 
2009 

Os CRAS 

assumiram emissão 

do benefício 

eventual: auxílio 

alimentação as 

famílias. 

Projeto Espaço Jovem  2002 2012 

Os atendimentos aos 

adolescentes foram 

transferidos para o 

Centro da Juventude. 

Programa Agente Jovem  2000 2008 
Foi substituído pelo 

Projovem 
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Adolescente, 

conforme Medida 

Provisória nº 411, 

de 28 de dezembro 

de 2007. 

Mini-usina de leite e pão com 

farelo de soja 
1998 2008 

Equipamentos 

obsoletos e 

precários.  

Estação do Ofício que em 2005 

foi denominado de EPA (curso 

de qualificação Profissional) 

1996 2008 

Não é competência 

do SUAS realizar 

cursos de 

qualificação 

profissional e sim 

mobilizar, por meio 

da informação, 

divulgação e 

sensibilização dos 

seus usuários, a fim 

de encaminhar para 

cursos e demais 

oportunidades no 

território, bem como 

acompanhar a 

trajetória desses 

usuários, com vistas 

a inclusão e 

emancipação social. 

Formando Cidadão. 

 
1996 

 

 

2005 

 

 

Parceria entre 

SEASO e 6º BPM 

para atender 

adolescentes do sexo 

masculino. Os 

atendimentos dos 

adolescentes foram 

assumidos pelo 

Projeto Espaço 

Jovem e Programa 

Agente Jovem.  

Projeto Resgate. 

 
1996 

 

2005 

 

Parceria entre 

SEASO e Exército 

Brasileiro, para 

atender adolescentes 

do sexo masculino. 

Os atendimentos dos 

adolescentes foram 

assumidos pelo 

Projeto Espaço 

Jovem e Programa 

Agente Jovem. 

Programa Compra Direta Local 2004 2011 Secretaria Municipal 
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da Agricultura Familiar de Agricultura 

assumiu a gestão 

deste Programa em 

2012. 

CRAS Interlagos 2005 - Em funcionamento 

CRAS Cascavel Velho 2006 - Em funcionamento 

CRAS Periolo 2006 - Em funcionamento 

CRAS Santa Cruz 

 

 

 

2006 

 

 

 

2016 

Após a 

territorialização do 

SUAS, o CRAS 

Santa Cruz passou a 

ser denominado de 

CRAS Cancelli, 

inclusive com 

mudança de endereço 

da Unidade. 

Programa Multiplicadores 

Juvenis 
2008 2010 

Recursos do FIA 

Municipal financiou 

as bolsas auxílio 

somente por período 

determinado.  

PROJOVEM Adolescente 2008 2013 

Reordenado para 

Serviço de 

Convivência e 

Fortalecimento de 

Vínculos (SCFV), 

conforme Resolução 

CNAS nº01 de 21 de 

fevereiro de 2013.   

CRAS XIV de Novembro 2009 - Em funcionamento 

Programa Atitude 

(CEDCA/CMDCA) 
2009 2012 

As ações de 

Assistência Social 

foram 

municipalizadas em 

2012 e incorporadas 

ao Centro da 

Juventude e aos 

CRAS. 

CRAS Volante 
 

2009 

 

2015 

O CRAS Volante 

passou a denominar 

CRAS Central com 

atendimento de 

bairros centrais e 

Equipe Volante para 

área rural.  

PROJOVEM Trabalhador 2009 2010 

A parceria com MDS 

para repasse de 

recursos para 

execução do 

Programa 
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apresentava vigência 

determinada. 

Programa de Inclusão Produtiva 

 

2010 

 

- 

 

Em funcionamento 

Adolescente Aprendiz / CAOM 

 
Jun. 2010 Dez. 2010 

Adolescentes 

advindos do CAOM  

e que fechou, assim  

a SEASO deu suporte 

durante 7 meses 

(através da equipe 

Projovem 

Adolescente). 

Encerramento dos 

contratos dos 

adolescentes com 

Caixa Econômica 

Federal. 

PRONATEC  2012 2015  

ACESSUAS TRABALHO 2012 - Em funcionamento 

CRAS CEU 2013 - Em funcionamento 

PRAÇA CEU 2013 - Em funcionamento 

Centro da Juventude 2013 - 
Em funcionamento 

 

CRAS Central (com Equipe 

Volante para atender área rural) 
2015 - 

Em funcionamento 

CRAS Riviera 2017 - Em funcionamento 
Fonte: Vigilância Socioassistencial (2017) 

 

A Secretaria Municipal de Assistência Social elaborou a nova territorialização do 

SUAS em Cascavel-PR, a curto e a longo prazo, em consonância com o princípio da 

territorialização presente na Política de Assistência Social, a qual foi aprovada pela Resolução 

do CMAS nº 30 de 30 de março de 2016. 

A nova territorialização foi construída a partir de indicadores específicos da Política 

de Assistência Social relacionando a demanda potencial com os atendimentos prestados pelas 

unidades de Assistência Social, em especial CRAS e CREAS. 

As alterações nos territórios do SUAS de Cascavel-PR tem como objetivo: 

1º) a criação do território de abrangência do CRAS Central atendendo ao Artigo 2º 

da Resolução do CMAS nº 93, de 12 de Novembro de 2015; 

2º) a readequação da estrutura do CCI transformando-a em uma unidade de CRAS; 

3º) a solução da imbricação dos territórios das unidades de CRAS Santa Cruz e CEU; 
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4º) a estruturação de uma unidade de CREAS, com execução de PAEFI 

territorializado, que serviu de proposta piloto para o reordenamento das demais unidades de 

CREAS; 

5º) a constituição dos territórios, a médio e longo prazo, dos CRAS Riviera, CRAS 

Morumbi e CRAS Santa Felicidade. 

A nova territorialização passou a ser utilizada e operada pelas unidades no dia 

01/04/2016. Os dados utilizados foram atualizados na primeira quinzena de fevereiro de 2017 

visando refletir também a articulação dos territórios dos CRAS e os Territórios Cidadãos. 

Para construção desta proposta de territórios foram utilizados os seguintes dados: 

 

TABELA 3 – Indicadores para a Territorialização 

INDICADORES FONTE 

População IBGE (2010) 

Crianças e Adolescentes IBGE (2010) 

Famílias com renda até 3 salários mínimos IBGE (2010) 

Total Domicílios no CECAD CECAD (08/2016) 

Famílias com renda até 3 salários mínimos atendidas 

pelo CRAS 
IRSAS (2011-2016) 

Total de famílias atendidas pelo CRAS IRSAS (2011-2016) 

Total PBF IRSAS (2011-2016) 

Famílias beneficiárias do PBF atendidas pelo CRAS IRSAS (2011-2016) 

Total BPC SUAS WEB (10/2016) 

Beneficiários do BPC atendidos pelo CRAS IRSAS (07 a 12/2016) 

Total de famílias atendidas pelo CREAS IRSAS (2011-2016) 

Identificação de Violações de Direitos  IRSAS (2011-2016) 

Execução MSE IRSAS (2011-2016) 

Demanda Reprimida CREAS IRSAS (08/12/2016) 

Fonte: Vigilância Socioassistencial (2017) 

 

Importante ressaltar que no mês de novembro de 2017, a unidade CRAS Riviera foi 

inaugurada, integrando-se aos territórios do SUAS, conforme planejamento prévio. Desta 

forma, a nova territorialização dos CRAS do município de Cascavel/PR ficou assim 

organizada: 
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MAPA 1 – Territorialização do CRAS 

 
Fonte: Vigilância Socioassistencial (2017) 

 

 

1.2.1.2 Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade 

 

TABELA 4 - Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade 

SERVIÇO/PROGRAMA IMPLANTAÇÃO ENCERRAMENTO OBSERVAÇÕES 

SOS Criança (abordagem 

social para crianças e 

adolescentes) 

 

 

 

1998 

 

 

 

2009 

Em 2010 o CREAS I 

assume o Serviço de 

abordagem para 

crianças e 

adolescentes até a 

implantação do 

Plantão Social em 

2011.  

Centro Dia para Pessoas 

Idosas 

 

 

 

 

 

 

A estrutura física 

não apresentava 

condições 
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1999 2006 

 

 

adequadas de 

funcionamento, pois 

era compartilhado 

com CCI. 

Programa de Erradicação do 

Trabalho Infantil - PETI 

 

2000 

 

- Em funcionamento 

Programa Sentinela 

 

 

2001 

 

 

2005 

Este programa foi 

encerrado com a 

implantação do 

CREAS I. 

Centro de Cumprimento de 

Medidas Socioeducativas 

 

2005 

 

2006 

As medidas 

passaram a ser 

executadas pelo 

CREAS II. 

CREAS I 2005 Julho 2017 

Com o 

reordenamento dos 

CREAS passou a ser 

denominado CREAS 

SUL. 

CREAS II 2007 Julho 2017 

Com o 

reordenamento dos 

CREAS passou a ser 

denominado CREAS 

Augusto Daniel 

Werner 

CREAS III 2008 Julho 2017 

Com o 

reordenamento dos 

CREAS passou a ser 

denominado CREAS 

Leste 

Programa de Reabilitação 

Baseado na Comunidade 
2008 2010 

As ações desse 

Programa foram 

incorporadas ao 

CREAS III no 

Serviço PCDIF 

Centro POP 2010 - Em funcionamento 

Plantão Social (Serviço de 

Abordagem Social) 
2011 2014 

O Serviço de 

Abordagem Social 

para Adulto funciona 

junto com o Centro 

Pop. O Serviço de 

Abordagem para 

crianças e 

adolescentes foi 

incorporado, 

novamente, ao 

CREAS I até 

outubro de 2016 e 
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em novembro de 

2016 passou para o 

Centro Pop. 

CREAS IV 2016 Julho 2017 

Com o 

reordenamento dos 

CREAS passou a ser 

denominado 

CREAS Oeste. 

CREAS SUL 2017 - Em funcionamento 

CREAS LESTE 2017 - Em funcionamento 

CREAS OESTE 2017 - Em funcionamento 

CREAS Augusto Daniel 

Werner 
2017 - Em funcionamento 

Fonte: Vigilância Socioassistencial (2017) 

 

A Secretaria Municipal de Assistência Social reordenou as unidades de CREAS 

(Centro de Referência Especializado de Assistência Social), conforme Resolução do CMAS 

nº 61 de 01 de agosto de 2017. 

No mês de Novembro de 2016 foi apresentada uma proposta de reordenamento dos 

CREAS ao CMAS, sugerindo à SEASO que fosse realizado o questionamento junto ao 

Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CEDCA) sobre a utilização dos 

espaços físicos do CREAS I e CREAS II, para efetivar o reordenamento das unidades, ou 

seja, ampliar o atendimento a todas as faixas etárias e romper com a lógica ―temática‖ 

instituída até este momento. 

Ressalta-se que no mês de maio do ano de 2017 o CEDCA se posiciona favorável a 

utilização dos espaços físicos das unidades de CREAS para a ampliação do público atendido 

(Ofício CEDCA nº 260/2017).  

A SEASO reformulou a proposta de reordenamento considerando o estudo planejado e 

realizado, que prevê o atendimento ofertado para toda a família, validando os princípios 

norteadores do SUAS, a Matricialidade Sociofamiliar e a Territorialização. 

Assim, o Município de Cascavel contava com 04 unidades de CREAS, organizados da 

seguinte maneira: 
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TABELA 5 - Unidades de CREAS 

Unidade Serviço Executado Público  

CREAS I 

PAEFI (Serviço de Proteção e 

Atendimento Especializado a Famílias 

e Indivíduos) 

Crianças e adolescentes. 

CREAS II 

PAEFI (Serviço de Proteção e 

Atendimento Especializado a Famílias 

e Indivíduos) 

 

Serviço de Proteção Social a 

Adolescentes em Cumprimento de 

Medida Socioeducativa de Liberdade 

Assistida e de Prestação de Serviços à 

Comunidade. 

Adolescentes em 

cumprimento de MSE. 

CREAS III 

PAEFI (Serviço de Proteção e 

Atendimento Especializado a Famílias 

e Indivíduos) 

 

Serviço de Proteção Social Especial 

para Pessoas com Deficiência, Idosas 

e suas Famílias. 

Pessoas adultas (idosos, 

mulheres, pessoas com 

deficiência). 

CREAS IV 

PAEFI (Serviço de Proteção e 

Atendimento Especializado a Famílias 

e Indivíduos) 

 

Famílias e indivíduos que 

vivenciam violações de 

direitos. 

Fonte: Vigilância Socioassistencial (2017) 

 

Destaca-se ainda que, no ano de 2017, as quatro unidades de CREAS passaram a 

executar o benefício eventual de auxílio alimentação, conforme Plano de Ação apresentado e 

aprovado pelo CMAS.  

O reordenamento propôs que fosse realizada a territorialização geográfica de três 

unidades de CREAS, sendo o: I, III e IV, seguindo a distribuição territorial: 
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MAPA 2 – Territorialização CREAS 

 

Fonte: Vigilância Socioassistencial (2017) 

 

Para a proposição de tal distribuição territorial dos CREAS, pautou-se no 

levantamento de dados do Setor de Vigilância Socioassistencial da SEASO, que realizou um 

estudo de violações de direitos entre os anos de 2011 a 2016, utilizando-se dos dados do 

Prontuário eletrônico IRSAS. Além destes, considerou-se a territorialização das unidades de 

CRAS e dos Conselhos Tutelares, bem como a capacidade de atendimento das unidades 

(Recursos Humanos e Estrutura Física).  

A unidade de CREAS que executa o Serviço de Proteção Social a Adolescentes em 

Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de 

Serviços à Comunidade (PSC) não foi territorializada nesse primeiro momento. Destaca-se 

que no ano de 2016 a unidade passou a executar também o PAEFI. 



35 

 

Assim, as unidades de CREAS iniciaram o atendimento de forma territorializada, 

atendendo de forma integral as famílias e indivíduos, a partir do dia 01 de agosto de 2017.  

 Além disso, ocorreu a mudança na nomenclatura dos CREAS, denominando-se assim: 

 

TABELA 6 - Nomenclatura dos CREAS 

Nomenclatura atual Nomenclatura nova 

CREAS I CREAS SUL 

CREAS II CREAS – Augusto Daniel Werner 

CREAS III CREAS LESTE 

CREAS IV CREAS OESTE 

Fonte: Vigilância Socioassistencial (2017) 

 

1.2.1.3 Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade 

 

TABELA 7 - Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade 

SERVIÇO/PROGRAMA IMPLANTAÇÃO ENCERRAMENTO OBSERVAÇÕES 

Abrigo de Mulheres Vanusa 

Covatti 

1998 - 
Em funcionamento 

Serviço de Acolhimento em 

Família Acolhedora  

2002 - 
Em funcionamento 

Unidade de Acolhimento 

Institucional Masculino 

(adolescentes)  

 

2002 

- 
 

Em funcionamento 

Unidade de Acolhimento 

Institucional Feminino 

(adolescentes) 

 

2005 

- 
 

Em funcionamento 

República Masculina 

(adolescentes) 

 

2005 

 

2008 

Esse Serviço foi 

encerrado por 

questões técnicas e 

administrativas. 

Casa POP 2010 - Em funcionamento 

Residência Inclusiva I 

(acolhimento de adultos com 

deficiência) 

2014 - 

Em funcionamento 

Residência Inclusiva II 

(acolhimento de adultos com 

deficiência) 

2014 - 

Em funcionamento 

Condomínio do Idoso 2015 - Em funcionamento 
Fonte: Vigilância Socioassistencial (2017) 
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1.2.2 A Política de Assistência Social e a Rede Socioassistencial do Município de 

Cascavel/PR 

A rede socioassistencial, segundo o artigo 9° da NOB/SUAS 2012, configura-se 

como o conjunto integrado da oferta de serviços, programas, projetos e benefícios de 

assistência social mediante articulação entre todas as unidades de provisão do SUAS. 

Os serviços, programas, projetos e benefícios, segundo a Lei Orgânica de Assistência 

Social (LOAS), Lei nº 8.742/1993, definem-se como:  

Serviços: atividades continuadas que visam à melhoria da vida da população e cujas 

ações estejam voltadas para as necessidades básicas da população. 

Programas: compreendem ações integradas e complementares com objetivos, tempo 

e área de abrangência, definidos para qualificar, incentivar, potencializar e melhorar os 

benefícios e os serviços socioassistenciais, não se caracterizando como ações continuadas;  

Projetos: caracterizam-se como investimentos econômico-sociais nos grupos 

populacionais em situação de pobreza, buscando subsidiar técnica e financeiramente 

iniciativas que lhes garantam meios e capacidade produtiva e de gestão para a melhoria das 

condições gerais de subsistência, elevação do padrão de qualidade de vida, preservação do 

meio ambiente e organização social, articuladamente com as demais políticas públicas; 

Benefícios: constituem-se benefícios garantidos pela Política de Assistência Social o 

Benefício de Prestação Continuada (BPC), os benefícios eventuais previstos no artigo 22 da 

LOAS e os benefícios de transferência de renda.   

A Política Nacional de Assistência Social prevê seu ordenamento em rede, de acordo 

com os níveis de proteção social básica e proteção social especial: de média e alta 

complexidade. 

A Proteção Social Básica (PSB) atua com natureza de prevenção de situações de risco, 

por meio do desenvolvimento de potencialidades, aquisições e o fortalecimento de vínculos 

familiares e comunitários. 

A Proteção Social Especial (PSE) tem por objetivo contribuir para a reconstrução de 

vínculos familiares e comunitários, o fortalecimento de potencialidades e aquisições e a 

proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de risco pessoal e social, 

por violação de direitos (Orientações Técnicas CREAS), sendo organizada em dois níveis: de 

Média e Alta Complexidade. 
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MAPA 3 – Equipamentos da Política de Assistência Social 

 

Fonte: Vigilância Socioassistencial (2017) 
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1.2.3 Organização da Rede de Proteção Social Básica  

A Proteção Social Básica (PSB) possui um caráter preventivo e o atendimento é 

prestado às famílias, seus membros e indivíduos em situação de vulnerabilidade social cujos 

direitos não foram violados. Tem por finalidade o fortalecimento dos vínculos familiares, 

interligando-os com a comunidade, a sociedade e o Estado. De acordo com a Tipificação 

Nacional dos Serviços Socioassistenciais, os Serviços de Proteção Social Básica 

compreendem o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), Serviço de Proteção Social Básica no 

Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas.  

O Município de Cascavel conta com 08 unidades de CRAS, instalados em territórios 

urbanos onde há maior incidência de situações de vulnerabilidade social. As unidades são 

denominadas: CRAS Interlagos; CRAS Cascavel Velho, CRAS Periolo, CRAS XIV de 

Novembro, CRAS CEU, CRAS Cancelli, CRAS Central (com Equipe Volante para atender a 

área rural do município) e CRAS Riviera.  

No Município há unidades governamentais e não governamentais que desenvolvem 

serviços e programas de Proteção Social Básica referenciados aos CRAS do seu território, 

conforme segue: 

 

TABELA 8 – Unidades Governamentais da Proteção Social Básica 

 

UNIDADES GOVERNAMENTAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 

CRAS Cancelli 

Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Modalidade 

VI: idosos. 

Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com 

Deficiência e Idosas 

Benefícios Eventuais 

CRAS Cascavel Velho 

Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Modalidade 

II: para Crianças e Adolescentes de 6 a 15 anos 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Modalidade 

VI: para Idosos 

Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para pessoas com 

deficiência e idosas 

Benefícios Eventuais 
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CRAS Central 

Serviço de Proteção a Atendimento à Família - PAIF 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Modalidade 

II: para Crianças e Adolescentes de 6 a 15 anos 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Modalidade 

III: Para Adolescentes e Jovens de 15 a 17 anos 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Modalidade 

VI: para Idosos 

Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com 

Deficiência e Idosas 

Benefícios Eventuais 

CRAS CEU 

Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF 

Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com 

Deficiência e Idosas 

Benefícios Eventuais 

CRAS Interlagos 

Serviço de Proteção a Atendimento à Família - PAIF 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Modalidade 

VI: Para idosos 

Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com 

Deficiência e Idosas 

Benefícios Eventuais 

CRAS Periolo 

Serviço de Proteção a Atendimento à Família - PAIF 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Modalidade 

III: Para adolescentes e Jovens de 15 a 17 anos 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Modalidade 

VI: Para Idosos 

Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para Pessoas com 

Deficiência e Idosas 

Benefícios Eventuais 

CRAS XIV de 

Novembro 

Serviço de Proteção a Atendimento à Família - PAIF 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Modalidade 

I: Para Crianças de até 6 anos  

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Modalidade 

II: para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Modalidade 

V: Para adultos de 30 a 59 anos 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Modalidade 

VI: Para idosos 
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Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com 

Deficiência e Idosas 

Benefícios Eventuais 

CRAS Riviera 

Serviço de Proteção a Atendimento à Família - PAIF 

Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com 

Deficiência e Idosas 

Benefícios Eventuais 

Eureca I 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Modalidade 

II: Para Crianças e Adolescentes de 6 a 15 anos 

Eureca II 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Modalidade 

II: Para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos 

Centro da Juventude 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Modalidade 

II: Para Crianças e Adolescentes de 6 a 15 anos 

Serviço de Convivência e Fortalecimento De Vínculos - Modalidade 

III: Para Adolescente e Jovens de 15 à 17 anos 

Serviço de Convivência e Fortalecimento De Vínculos - Modalidade 

IV: Para Jovens de 18 à 24 anos 

CEU 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Modalidade 

II: para Crianças e Adolescentes de 6 a 15 anos. 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Modalidade 

III: Para Adolescentes e Jovens de 15 a 17 anos. 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Modalidade 

VI: Para Idosos. 

Inclusão Produtiva 

Programa De Promoção Da Integração Ao Mundo Do Trabalho 

Modalidade I: Programa de Mobilização Social para o Acesso ao 

Mundo do Trabalho 

Fonte: Vigilância Socioassistencial (2017) 

 

 

TABELA 9 – Unidades Não Governamentais da Proteção Social Básica 

 

UNIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 

APAE 

Programa de Promoção da Integração ao Mundo do Trabalho – 

Modalidade I: Programa de Mobilização Social para Acesso ao 

Mundo do Trabalho. 

PROVOPAR 

Programa de Promoção da Integração ao Mundo do Trabalho – 

Modalidade I: Programa de Mobilização Social para Acesso ao 

Mundo do Trabalho. 
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Centro Jesuíta 

Programa de Promoção da Integração ao Mundo do Trabalho – 

Modalidade I: Programa de Mobilização Social para o Acesso ao 

Mundo do Trabalho 

Guarda Mirim 

Programa de Promoção da Integração ao Mundo do Trabalho - 

Modalidade I: Programa de Mobilização Social para o Acesso ao 

Mundo do Trabalho. 

Programa de Promoção da Integração ao Mundo do Trabalho – 

Modalidade II: Programa de Aprendizagem Profissional para 

Adolescentes, Jovens ou Pessoa com Deficiência 

FAG 

Programa de Promoção da Integração ao Mundo do Trabalho - 

Modalidade II: Programa de Aprendizagem Profissional para 

Adolescentes, Jovens ou Pessoas com Deficiência. 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Modalidade 

VI: Para Idosos 

LBV 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Modalidade 

I: Para Crianças de até 6 anos 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Modalidade 

VI: Para Idosos 

NAFA 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Modalidade 

V: Para Adultos de 30 a 59 anos 

APOFILAB 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Modalidade 

II: Para Crianças e Adolescentes de 6 a 15 anos. 

CEMIC 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Modalidade 

II: Para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos 

IADAS - Instituto de 

Apoio e 

Desenvolvimento 

Ambiental e Saúde 

Programa de Promoção da Integração ao Mundo do Trabalho - 

Modalidade I: Programa de Mobilização Social para o Acesso ao 

Mundo do Trabalho. 

Fonte: Vigilância Socioassistencial (2017) 

 

 

1.2.4 Organização da Rede de Proteção Social Especial de Média Complexidade 

A Proteção Social Especial de média complexidade é executada quando os direitos 

dos indivíduos já foram violados, porém os vínculos familiares estão mantidos. De acordo 

com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, os Serviços de Proteção Social 

Especial de Média Complexidade são: Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à 

Famílias e Indivíduos (PAEFI), Serviço Especializado em Abordagem Social, Serviço de 

Proteção Social à Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade 

Assistida (LA), e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC), Serviço de Proteção Social 
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Especial para Pessoas com Deficiência, Idosos(as) e suas Famílias; Serviço Especializado 

para Pessoas em Situação de Rua. 

Os Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade está organizado em 

quatro Unidades de CREAS e uma unidade de Centro Pop, conforme segue: 

 

TABELA 10 - Unidades Governamentais da PSE de Média Complexidade 

UNIDADES GOVERNAMENTAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - 

DE MÉDIA COMPLEXIDADE 

CREAS Sul Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias 

e Indivíduos - PAEFI 

Benefícios Eventuais 

CREAS Augusto Daniel 

Werner 

 Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias 

e Indivíduos - PAEFI 

Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento 

de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de 

Prestação de Serviços à Comunidade (PSC)  

 Benefícios Eventuais 

CREAS Leste Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias 

e Indivíduos - PAEFI 

Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com 

Deficiência, Idosos e suas Famílias (PCDIF) 

Benefícios Eventuais 

CREAS Oeste Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias 

e Indivíduos - PAEFI 

Benefícios Eventuais 

Centro POP Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua 

Serviço Especializado em Abordagem Social 

Fonte: Vigilância Socioassistencial (2017) 

 

 

1.2.5 Organização da Rede de Proteção Social Especial de Alta Complexidade 

A Proteção Social Especial de Alta Complexidade é entendida quando, além da 

violação dos direitos, os vínculos foram rompidos, o que exige a retirada do usuário do 

convívio familiar, garantindo a proteção integral. Os Serviços de Proteção Social Especial de 

Alta Complexidade são definidos na Tipificação como Serviço de Acolhimento Institucional, 

nas modalidades: abrigo institucional, Casa-Lar, Casa de Passagem, Residência Inclusiva, 
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Serviço de Acolhimento em República, Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, 

Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências. 

A rede de proteção social especial está organizada em unidades governamentais e 

não governamentais, conforme segue: 

 

TABELA 11 - Unidades Governamentais da PSE de Alta Complexidade 

UNIDADES GOVERNAMENTAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL -  DE 

ALTA COMPLEXIDADE 

Abrigo de Mulheres 
Serviço de Acolhimento Institucional – Abrigo Institucional para 

Mulheres em Situação de Violência 

Casa POP 
Serviço de Acolhimento para População Adulta e Famílias em 

Situação de Rua - Modalidade II: Casa de Passagem 

Condomínio do Idoso Serviço de Acolhimento em Repúblicas para Idosos 

Família Acolhedora Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora 

Residência Inclusiva I 
Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com 

Deficiência em Residência Inclusiva 

Residência Inclusiva II 
Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com 

Deficiência em Residência Inclusiva 

Unidade Feminina 
Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes 

- Modalidade I: Abrigo institucional 

Unidade Masculina 
Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes 

- Modalidade I: Abrigo Institucional 

Fonte: Vigilância Socioassistencial (2017) 

 

 

TABELA 12 - Unidades Não Governamentais da PSE de Alta Complexidade 

UNIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - 

DE ALTA COMPLEXIDADE 

Abrigo São Vicente de 

Paulo 

1. Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos - Instituição de 

Longa Permanência para Idosos (ILPI) 

Albergue Noturno 
1. Serviço de Acolhimento para População Adulta e Famílias em 

Situações de Rua - Modalidade I: Abrigo Institucional 

Recanto da Criança 
1. Serviço de acolhimento institucional para Crianças e 

Adolescentes - Modalidade II Casa Lar 

Fonte: Vigilância Socioassistencial (2017) 
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1.2.6 Organização da Rede das Unidades de Assessoramento e de Defesa e Garantia de 

Direitos 

Conforme o art. 3º da LOAS consideram-se entidades e organizações de assistência 

social aquelas sem fins lucrativos que, isolada ou cumulativamente, prestam atendimento e 

assessoramento aos beneficiários abrangidos por esta Lei, bem como as que atuam na defesa 

e garantia de direitos.  

Conforme a resolução do CNAS nº 27/2011, as atividades de assessoramento, defesa 

e garantia de direitos compõem o conjunto das ofertas e atenções da política pública de 

assistência social articuladas à rede socioassistencial, por possibilitarem a abertura de espaços 

e oportunidades para o exercício da cidadania ativa, no campo socioassistencial, bem como o 

fortalecimento da organização, autonomia e protagonismo do usuário. Essas ofertas devem 

estar voltadas para a aquisição de conhecimentos, habilidades e desenvolvimento de 

potencialidades que contribuam para o alcance da autonomia pessoal e social dos usuários da 

assistência social e facilitem a sua convivência familiar e comunitária. 

- Atividades de assessoramento: aquelas que de forma continuada, permanente e 

planejada, prestam serviços e executam programas ou projetos voltados prioritariamente para 

o fortalecimento dos movimentos sociais e das organizações de usuários, formação e 

capacitação de lideranças, dirigidos ao público da política de assistência social, nos termos da 

Lei nº 8.742, de 1993, e respeitadas às deliberações do CNAS. 

- Atividades de defesa e garantia de direitos: aquelas que de forma continuada, 

permanente e planejada, prestam serviços e executam programas ou projetos voltados 

prioritariamente para a defesa e efetivação dos direitos socioassistenciais, construção de 

novos direitos, promoção da cidadania, enfrentamento das desigualdades sociais, articulação 

com órgãos públicos de defesa de direitos, dirigidos ao público da política de assistência 

social, nos termos da Lei nº 8.742, de 1993, e respeitadas às deliberações do CNAS. 

Nesse sentido, no município de Cascavel, há 02 Entidades que estão inscritas no 

Conselho Municipal de Assistência Social na modalidade de Assessoramento e 05 Entidades 

na modalidade de Defesa e Garantia de Direitos. 
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TABELA 13 - Unidades de Assessoramento e Defesa e Garantia de Direitos 

 

UNIDADES DE ASSESSORAMENTO E DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS 

CÁRITAS 

Assessoramento – Modalidade III: Programa de Estímulo ao 

Desenvolvimento Integral Sustentável das Comunidades, Cadeias 

Organizativas, Redes de Empreendimentos e à Geração de Renda. 

PROVOPAR 

Assessoramento – Modalidade I: Programa de Assessoramento Político, 

Técnico, Administrativo e Financeiro (Cozinha Comunitária Bairro Cascavel 

Velho) 

Assessoramento – Modalidade I: Programa de Assessoramento Político, 

Técnico, Administrativo e Financeiro (Cozinha Comunitária Bairro 

Interlagos) 

ACADEVI 

Defesa e Garantia de Direitos – Modalidade I: Programa de Promoção da 

Defesa de Direitos já Estabelecidos através de Distintas Formas de Ação e 

Reivindicação na Esfera Política e no Contexto da Sociedade, inclusive por 

meio da Articulação com Órgãos Públicos e Privados de Defesa de Direitos. 

ACAS 

Defesa e Garantia de Direitos – Modalidade I: Programa de Promoção da 

Defesa de Direitos já Estabelecidos através de Distintas Formas de Ação e 

Reivindicação na Esfera Política e no Contexto da Sociedade, inclusive por 

meio da Articulação com Órgãos Públicos e Privados de Defesa de Direitos 

ADEFICA 

Defesa e Garantia de Direitos – Modalidade I: Programa de Promoção da 

Defesa de Direitos já Estabelecidos através de Distintas Formas de Ação e 

Reivindicação na Esfera Política e no Contexto da Sociedade, inclusive por 

meio da Articulação com Órgãos Públicos e Privados de Defesa de Direitos 

APAE 

Defesa e Garantia de Direitos – Modalidade I: Programa de Promoção da 

Defesa de Direitos já Estabelecidos através de Distintas Formas de Ação e 

Reivindicação na Esfera Política e no Contexto da Sociedade, inclusive por 

meio da Articulação com Órgãos Públicos e Privados de Defesa de Direitos 

APOFILAB 

Defesa e Garantia de Direitos – Modalidade I: Programa de Promoção da 

Defesa de Direitos já Estabelecidos através de Distintas Formas de Ação e 

Reivindicação na Esfera Política e no Contexto da Sociedade, inclusive por 

meio da Articulação com Órgãos Públicos e Privados de Defesa de Direitos 

Fonte: Vigilância Socioassistencial (2017) 
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1.3 Benefícios Socioassistenciais e Programa de Transferência de Renda 

Os Benefícios Assistenciais se dividem em duas modalidades direcionadas a públicos 

específicos: o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC) e os Benefícios 

Eventuais (BE). 

O BPC, previsto no artigo 20 da LOAS, caracteriza-se como a garantia de um salário 

mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais 

que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por 

sua família e que possuem renda mensal per capita de até ¼ de salário mínimo.  

A gestão do BPC é de responsabilidade do MDS, por meio da Secretaria Nacional de 

Assistência Social (SNAS), que é responsável pela implementação, coordenação, regulação, 

financiamento, monitoramento e avaliação do benefício. A operacionalização é realizada pelo 

INSS. Em âmbito municipal a responsabilidade da Assistência Social é realizar a inserção dos 

benefícios no Cadastro Único para Programas Sociais e realizar as devidas orientações para o 

público elegível acessar o benefício. 

O Benefício Eventual está previsto no artigo 22 da LOAS e no Município está 

regulamentado pela Resolução nº 36/2014 do Conselho Municipal de Assistência Social. 

Conforme o artigo 2º da referida Resolução, os Benefícios Eventuais são provisões 

suplementares e provisórias prestadas aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, 

morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública. De acordo com o 

artigo 8º da resolução citada, caracterizam-se como benefícios eventuais no Município de 

Cascavel: auxílio documentação civil; auxílio natalidade; auxílio alimentação; auxilio 

passagem e auxílio funeral. 

O Programa Bolsa Família caracteriza-se como a transferência direta de renda às 

famílias em situação de pobreza (com renda mensal per capita entre R$ 85,01 e R$ 170,00) e 

de extrema pobreza (com renda mensal de até R$ 85,00 por pessoa) em todo o país.  

Conforme Relatório Informativo sobre o Bolsa Família e Cadastro Único, no 

Município, o total de famílias inscritas no Cadastro Único em agosto de 2017 era 

de 32.652 dentre as quais: 

 1.738 com renda per capita familiar de até R$ 85,00; 

 3.175 com renda per capita familiar entre R$ 85,01 e R$ 170,00; 

 14.601 com renda per capita familiar entre R$ 170,01 e meio salário mínimo; 

 13.138 com renda per capita acima de meio salário mínimo. 
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O PBF beneficiou, no mês de setembro de 2017, 3.242 famílias, representando uma 

cobertura de 39,2 % da estimativa de famílias pobres no município. As famílias recebem 

benefícios com valor médio de R$ 121,83 e o valor total transferido pelo governo federal em 

benefícios às famílias atendidas alcançou R$ 394.966,00 no mês. 
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2. ASPECTOS GERAIS SOBRE O MUNICÍPIO DE CASCAVEL  

2.1 Aspectos Históricos Geográficos e Culturais 

Originalmente a região de Cascavel era habitada pelos índios caingangues e em 1557 é 

iniciada a ocupação espanhola deste território com a fundação da Ciudad del Guairá, atual 

Guaíra. Em 1730 uma nova ocupação teve início, com o tropeirismo, mas o povoamento da 

área do atual município começou efetivamente no final da década de 1910, por colonos 

caboclos e descendentes de imigrantes eslavos, no auge do ciclo da erva-mate. 

Em 1928 a vila que deu origem à cidade de Cascavel começou a tomar forma e na 

década de 1930 com a extinção do ciclo da erva-mate tem início o período de exploração da 

madeira. Essa nova fonte de trabalho e renda atraiu um grande número de famílias de Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul, a maioria de origem polonesa, alemã e italiana que juntas 

formaram a base populacional da cidade. 

Em 1934, foi criado o distrito policial de Cascavel e posteriormente, instalou-se o 

distrito judiciário, todos integrantes do município de Foz do Iguaçu. Nesse mesmo período, 

começa o esgotamento das áreas de mata e a extração de madeira, principal fonte de renda, a 

qual foi substituída pela produção agropecuária, passando a ser uma das principais fontes de 

recursos econômicos do município até a atualidade.  

Em 1936 a prefeitura de Foz do Iguaçu oficializa a vila existente sob a denominação 

de Cascavel e no mesmo período a liderança católica daquele município rebatizou a vila com 

o nome de Aparecida dos Portos, entretanto, o novo nome não recebeu adesão popular. Dois 

anos mais tarde, em 20 de outubro de 1938, a vila de Cascavel foi elevada à condição de sede 

de distrito administrativo, através da Lei nº 7.573. 

Quatorze anos depois, em 14 de dezembro de 1952, ocorre a emancipação de 

Cascavel. Houve a coincidência de data de emancipação com o município de Toledo, devido a 

um conflito entre a data da proposta de emancipação feita pelo governador do Estado e a data 

da assinatura da lei, por esse motivo em 20 de dezembro de 2010 foi sancionada a lei n° 5.689 

que define o dia 14 de novembro como a data oficial do aniversário da cidade de Cascavel. A 

partir da década de 70 inicia-se a fase de industrialização do município de Cascavel e a 

atividade agropecuária é ampliada e se consolida através da cultura de soja e milho. 

Situado a 491 km da capital do Estado, o município possui uma área de 2.100,831 

Km², possui altitude de aproximadamente 815 metros e com uma extensa área rural dividida 

territorialmente em sete distritos administrativos. Com clima subtropical temperado o 

município tem temperatura média anual de 19ºC.  
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Atualmente, Cascavel é o quinto maior município do Estado, com a população 

estimada em 319.608 habitantes (IBGE, 2017), possui densidade demográfica de 147,87 

habitantes por km² (IPARDES, 2014), com um grau de urbanização
3
 de 94,36% (IBGE, 

2010). Segundo o IBGE (2010) a taxa de crescimento geométrico da população de Cascavel é 

de 1,55%, o índice de população idosa do município é de 25,66% e a taxa de envelhecimento 

estimado em 5,83% (PNUD/IPEA/FJP, 2010). O Índice de Desenvolvimento Humano – IDH 

está em 0,782 e o Índice de Gini da Renda Domiciliar per capita está em 0,5206. 

 

 

2.2 Características da População 

2.2.1 Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) de Cascavel cresceu de 0,54 em 1991 

para 0,782, em 2010, o que situa o município na faixa de alto Desenvolvimento Humano 

(IDHM entre 0,700 e 0,799), conforme se observa no gráfico 1. 

 

GRÁFICO 1 – Índice de Desenvolvimento Humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Atlas Brasil, 2013 - PNUD 

 

Conforme gráfico 1, a dimensão que mais contribui para o IDHM do município é 

Longevidade, com índice de 0,846, seguida de Renda, com índice de 0,776, e de Educação, 

com índice de 0,728. 

 

                                                 

3
 Porcentagem da população da área urbana em relação à população total. 
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GRÁFICO 2 – Componente do Índice de Desenvolvimento Humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Atlas Brasil, 2013 - PNUD 

 

Com relação à evolução do IDHM de Cascavel entre os anos de 1991 e 2000, observa-

se que o IDHM passou de 0,544 em 1991 para 0,692 em 2000 - uma taxa de crescimento de 

27,21%. Nesse período, a dimensão cujo índice que mais cresceu em termos absolutos foi o 

de Educação (com crescimento de 0,244), seguida por Longevidade e por Renda. 

Já entre os anos de 2000 e 2010, observa-se que o IDHM passou de 0,692 em 2000 

para 0,782 em 2010 - taxa de crescimento de 13,01%. Nesse período, a dimensão cujo índice 

que mais cresceu em termos absolutos foi o de Educação (com crescimento de 0,154), seguida 

por Renda e por Longevidade. 

 

TABELA 13 – Componente do Índice de Desenvolvimento Humano 

IDHM e componentes 1991 2000 2010 

IDHM Educação 0,330 0,574 0,728 

% de 18 anos ou mais com ensino fundamental completo 34,64 47,48 63,02 

% de 5 a 6 anos frequentando a escola 30,51 69,81 92,46 

% de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do ensino fundamental 57,89 79,78 91,68 

% de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo 27,98 66,07 74,32 

% de 18 a 20 anos com ensino médio completo 12,79 36,77 54,84 

IDHM Longevidade 0,726 0,803 0,846 

Esperança de vida ao nascer (em anos) 68,58 73,17 75,74 

IDHM Renda 0,671 0,718 0,776 

Renda per capita (em R$) 522,11 695,48 1.003,38 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano dos Municípios (PNUD) 
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Com relação à evolução do IDHM de Cascavel entre os anos de 1991 e 2010, observa-

se que o IDHM passou de 0,544, em 1991, para 0,782, em 2010, enquanto o IDHM da 

Unidade Federativa (UF), conforme dados do IBGE, passou de 0,493 para 0,727. Isso implica 

em uma taxa de crescimento de 43,75% para o município e 47% para a UF; e em uma taxa de 

redução do hiato de desenvolvimento humano de 47,81% 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 0,398), seguida por Longevidade e por Renda. 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. 

Com relação ao ranking, Cascavel ocupa a 113ª posição entre os 5.565 municípios 

brasileiros segundo o IDHM. Nesse ranking, o maior IDHM é 0,862 (São Caetano do Sul) e o 

menor é 0,418 (Melgaço). 

 

2.2.2 Crescimento Populacional (1991-2015) 

Os dados apresentados nos gráficos 3 e 4 demonstram o crescimento populacional do 

Município de Cascavel a partir dos dados extraídos do IBGE e obtidos através dos Censos 

Demográficos (1991; 2000 e 2010), das Contagens Populacionais (1996 e 2007) e das 

Estimativas Populacionais (2013 e 2014).  

 

GRÁFICO 3 – Crescimento Populacional  GRÁFICO – 4 Aumento da População 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: IBGE (2016)      FONTE: IBGE (2016) 

 

A Contagem Populacional de 1996 apresenta uma população 13,33% maior que aquela 

levantada no Censo de 1991; em 2000 a população era 12,19% maior que 1996; em 2007 a 

população era 16,47% que em 2000; o Censo 2010 apresentou uma população 0,15% maior que 

na Contagem Populacional de 2007; estima-se que no ano 2013 a população cascavelense tenha 
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sido 6,78% maior que em 2010 e que em 2014 o crescimento populacional represente 1,19% em 

relação à estimativa de 2013. 

É importante salientar que houve avanço no crescimento populacional do Município de 

Cascavel em relação ao Estado, Região Sul e País. A população do Município ampliou, entre os 

anos de 2000 e 2010, à taxa de 1,56% ao ano. Paraná 0,89%, Região Sul 0,88%, Brasil 1,18%. 

 

2.2.3 Distribuição da População por Tipo de Domicilio e Sexo 

Nos gráficos 5 e 6 apresenta-se a distribuição da população do município por tipo de 

domicílio e sexo, de acordo com os Censos Demográficos do IBGE de 1991, 2000 e 2010. 

  

GRÁFICO 5 – População por Domicílio   GRÁFICO 6 – População por Sexo 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: IBGE (2000-2010)    FONTE: IBGE (2000-2010) 

 

Como foi apresentada nos gráficos de Crescimento Populacional, em 2010 a 

população cascavelense cresceu 16,64% em relação ao ano de 2000. Destes, destaca-se que a 

população urbana cresceu 18,09% em 2010 em comparação ao ano de 2000. Já população 

rural teve um decréscimo de 3,23% em 2010 em relação ao ano de 2000. Assim, verifica-se 

que a população urbana representava, em 2010, 94,36% de toda a população cascavelense e a 

população rural representava 5,64%. 

Quando comparado os dados populacionais por sexo, observa-se que a população 

feminina embora seja 4,77% maior que a população masculina (em 2010), a taxa de 

crescimento de ambos os sexos foi muito próxima: a população masculina cresceu 16,83% em 

2010 e a população do sexo feminino aumentou 16,46%. Destaca-se ainda, que a população 

cascavelense era formada majoritariamente por mulheres e estas representavam 51,16% da 

população total e homens representavam 48,84%. 

Entre 2000 e 2010, a população de Cascavel cresceu anualmente 1,55%, enquanto no 

Brasil este crescimento foi de 1,17%. Nesta década, a taxa de urbanização do município 
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passou de 93,20% para 94,36%. Entre 1991 e 2000, a população do município cresceu 

anualmente de 2,67%. Na UF, esta taxa foi de 1,39%, enquanto no Brasil foi de 1,63%, no 

mesmo período. Na década, a taxa de urbanização do município passou de 91,87% para 

93,20%. 

 

TABELA 14 - Evolução Populacional (1991-2000-2010) 

População 
População 

(1991) 

% do Total 

(1991) 

População 

(2000) 

% do Total 

(2000) 

População 

(2010) 

% do Total 

(2010) 

População 

total 
193.502 100,00 245.369 100,00 286.205 100,00 

Homens 94.909 49,05 119.634 48,76 139.771 48,84 

Mulheres 98.593 50,95 125.735 51,24 146.434 51,16 

Urbana 177.766 91,87 228.673 93,20 270.049 94,36 

Rural 15.736 8,13 16.696 6,80 16.156 5,64 

FONTE: IBGE (2016) 

 

2.2.4 Evolução Populacional  

Segundo os dados do IBGE, a população do município de Cascavel teve um aumento 

significativo de 16,64% entre os anos de 2000 para 2010, com, respectivamente, 245.369 mil 

habitantes para 286.205 mil.  

 

GRÁFICO 7 - Evolução Populacional (1991-2000-2010) 

 
Fonte: PNUD (2016) 

Contrariamente à tendência de crescimento populacional geral, a taxa de crescimento 

da população de 0 a 5 anos do município apresentou um decréscimo de 15,97% em 2010 em 
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comparação ao ano 2000. Quanto a faixa etária de 6 a 11 anos observa-se que em 2010 houve 

um decréscimo de 13,76% em relação ao ano 2000, enquanto que a população de 12 a 17 

anos apresentou um crescimento de 4,32% em 2010 em comparação ao ano 2000. 

 

GRÁFICO 8 – Comparação populacional 2000-2010 

 

FONTE: IBGE (2016) 

 

Observa-se no gráfico 8 que no ano de 2010 a faixa etária de 18 a 24 anos é a que 

apresentava o maior número populacional do município de Cascavel, com 38.594 habitantes, 

seguida pela faixa etária de 12 a 17 anos com 31.060 habitantes. Já a faixa etária com menor 

número populacional corresponde a de 60 a 64 anos com 9.025 habitantes. 

De acordo com projeções das Nações Unidas (Fundo de Populações) ―uma em cada 9 

pessoas no mundo tem 60 anos ou mais, e estima-se um crescimento para 1 em cada 5 por 

volta de 2050‖. (...) Em 2050 pela primeira vez haverá mais idosos que crianças menores de 

15 anos. Em 2012, 810 milhões de pessoas têm 60 anos ou mais, constituindo 11,5% da 

população global. Projeta-se que esse número alcance 1 bilhão em menos de dez anos e que 

duplique em 2050, alcançando 2 bilhões de pessoas ou 22% da população global‖. 

Destaca-se que este aumento considerável da população idosa resultará em impactos e 

transformações nas políticas públicas, principalmente nas áreas ligadas a seguridade social. 
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 O aumento populacional de idosos é observado nos dados extraídos da Secretaria 

Nacional de Direitos Humanos, em que no ano de 2001 o percentual de idosos representava 

9% da população brasileira, já em 2011 esse número aumentou para 12,1% da população. 

 

GRÁFICO 9 – População Idosa Brasil  GRÁFICO 10 – População Idosa Cascavel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SDH (2016)      Fonte: IPEA (2016) 

 

Esse aumento é identificado também no município de Cascavel, conforme observa-se 

no gráfico 10 em 1991 a população idosa aumentou de 3,01% para 5,81% no ano de 2010. 

Cabe destacar que o percentual da população idosa do município de Cascavel é inferior a 

média nacional.  

Em contrapartida ao aumento da população idosa no país, observa-se que há redução 

na taxa de fecundidade brasileira, pois o número de filhos por mulher está diminuindo 

gradativamente ao longo dos anos, passando de 2,6 filhos por mulher em 1991 para 1,8 em 

2010.  

 

GRÁFICO 11 – Taxa de Fecundidade 

 
Fonte: IPEA (2016) 
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Conforme o Censo Demográfico de 2010 verifica-se a distribuição da população 

cascavelense por cor/raça, segundo informações auto declaratórias coletada pelos 

entrevistadores.  

 

2.2.5 População por Cor/Raça 

 

GRÁFICO 12 - População por Cor/Raça 

 

Fonte: IBGE (2010) 

 

Verifica-se no Gráfico 12 que do total da população do município, 200.776 pessoas 

declararam-se Branca, representando 70,15%, 7.411 pessoas declararam-se Preta, 

representando 2,59%, 2.516 pessoas declararam-se Amarela, representando 0,88%, 75.161 

pessoas declararam-se Parda, representando 26,25% e 368 pessoas declararam-se Indígena, 

representando 0,13%. Apenas 3 pessoas não declararam sua cor/raça, número que representa 

apenas 0,001% da população total. 

Outro fator importante a ser observado refere-se ao rendimento mensal da população 

por cor/raça, em que é possível identificar na Tabela abaixo, que a população de cor/raça 

amarelo apresenta maior salário, tanto no Município de Cascavel como no Estado do Paraná. 

Vale ressaltar que no Brasil, conforme o Censo, o termo cor amarelo refere-se a pessoas que 

tenham origens em países como Japão, Coreia e China. 
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TABELA 15 - Valor Médio do Rendimento Mensal, por Cor ou Raça 

 Branca Preta Parda Amarelo 

Cascavel 1.536 1.031 946 1.993 

Paraná 1.402 903 855 1.956 

Fonte: IBGE (2010) 

 

 Quando comparado o rendimento mensal, a população de cor/raça amarelo tem uma 

média de rendimento mensal de R$ 1.993,00, representando 29,8% a mais que a população da 

cor/raça branca, a qual é a segunda maior média de rendimento mensal da população 

cascavelense. 

 

2.2.6 Pessoa com Deficiência 

De acordo com o Censo/IBGE do ano de 2010
4
 o município de Cascavel possui 

57.482 pessoas com deficiência, seja ela auditiva, mental/intelectual, motora, visual, ou 

múltipla, o que corresponde a 20,08% da população geral.  

A definição da pessoa com deficiência utilizada pelo IBGE para coleta de dados segue 

a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (ONU/2007) ratificada pelo 

Brasil: pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza 

física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem 

obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as 

demais pessoas: 

 

Pessoas com deficiência auditiva foram assim classificadas quando tiveram 'alguma 

dificuldade', 'grande dificuldade' ou 'não conseguiam de modo nenhum' como 

respostas para a pergunta 'tem dificuldade permanente de ouvir? (se utiliza aparelho 

auditivo, faça sua avaliação quando o estiver utilizando); 

Pessoas com deficiência mental foram assim classificadas quando tiveram 'sim' 

como resposta para a pergunta 'tem alguma deficiência mental/intelectual 

permanente que limite suas atividades habituais, como trabalhar, ir à escola, brincar, 

etc.; 

Pessoas com deficiência motora foram assim classificadas quando tiveram 'alguma 

dificuldade', 'grande dificuldade' ou 'não conseguiam de modo nenhum' como 

respostas para a pergunta 'tem dificuldade permanente de caminhar ou subir 

degraus? (se utiliza prótese, bengala ou aparelho auxiliar, faça sua avaliação quando 

o estiver utilizando); 

                                                 

4
 As informações foram coletadas por meio de pesquisa por amostragem. Em Cascavel a coleta de informações 

se deu da seguinte forma: para cada 10 domicílios, 01 foi entrevistado. 
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Pessoas com deficiência visual foram assim classificadas quando tiveram 'alguma 

dificuldade', 'grande dificuldade' ou 'não conseguiam de modo nenhum' como 

respostas para a pergunta 'tem dificuldade permanente de enxergar? (se utiliza 

óculos ou lentes de contato, faça sua avaliação quando os estiver utilizando) (IBGE, 

2010). 

 

Já a deficiência múltipla conforme o Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, 

que dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa com Deficiência, é a 

associação de duas ou mais deficiências. 

Com referência as 57.482 pessoas que possuem deficiência no município de Cascavel, 

apresenta-se abaixo informações referentes aos tipos de deficiências: 

 

GRÁFICO 13 - Pessoas por Tipo de Deficiência no Ano de 2010 

 
Fonte: IBGE (2010) 

  

Observa-se que a deficiência visual é aquela que possui o maior número de indivíduos 

identificados pelo IBGE representando 58,35% do total das deficiências, ou seja, 44.366 

pessoas apresentam alguma deficiência visual. 

 

TABELA 16 – Grau de Dificuldade por Tipo de Deficiência 

TIPO DE DEFICIÊNCIA PERMANENTE Nº de pessoas Proporção à 

população geral (%) 

Deficiência Visual 

Não consegue de modo algum 709 0,25 

Grande dificuldade 7.447 2,60 

Alguma dificuldade 36.210 12,65 

Deficiência Auditiva 
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Não consegue de modo algum 578 0,20 

Grande dificuldade 2.305 0,81 

Alguma dificuldade 9.890 3,46 

Deficiência Motora 

Não consegue de modo algum 845 0,30 

Grande dificuldade 4.499 1,57 

Alguma dificuldade 10.426 3,64 

Deficiência Mental 3.118 1,08 

Fonte: IBGE (2010) 

 

Mesmo que o Gráfico 13 demonstra maior prevalência de deficiência visual, a maior 

incidência de comprometimento foi identificada na deficiência motora, pois 845 pessoas 

afirmaram ―não conseguir de modo algum‖ e ―(...) caminhar ou subir degraus‖, o que 

representa 0,30% da população total geral. 

 

TABELA 17 – Rendimento Mensal per Capta por Tipo de Deficiência 
RENDIMENTO MENSAL FAMILIAR PER 

CAPTA DA PCD, ACIMA DE 10 ANOS. 

Até 1 

salario
5
 

mínimo 

Mais de 1 a 

5 salários 

mínimos 

Mais de 5 

salários 

mínimos 

Sem 

Rendimentos
6
 

Deficiência Visual 

Não consegue de modo algum 174 310 31 128 

Grande dificuldade 2.704 2.772 293 1.522 

Alguma dificuldade 9.066 16.161 2.897 7.304 

Deficiência Auditiva 

Não consegue de modo algum 114 226 25 181 

Grande dificuldade 765 935 167 340 

Alguma dificuldade 3.018 4.197 794 1.677 

Deficiência Motora 

Não consegue de modo algum 383 243 40 103 

Grande dificuldade 1.940 1.576 104 819 

Alguma dificuldade 3.982 3.873 461 1.932 

Deficiência Mental 1.328 555 35 974 

Fonte: IBGE (2010) 

 

A tabela acima apresenta a condição econômico-financeira por tipo de deficiência. 

Nela observa-se que, a deficiência visual apresenta o maior número de pessoas que não 

possuem rendimento.  

                                                 

5
 O salário mínimo utilizado: R$ 510,00. 

6
 A categoria sem rendimentos inclui pessoas que receberam somente em benefícios. 
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Em relação à fragilidade econômico/financeira observa-se que estão classificadas 

como ―sem rendimentos‖: 50,78% do total das pessoas com deficiência mental; 26,02% do 

total das pessoas com deficiência visual; 22,64% do total das pessoas com deficiência motora; 

21,46% do total das pessoas com deficiência auditiva. Vale destacar que a categoria ―sem 

rendimentos‖ inclui pessoas que receberam somente benefícios. 

Destaca-se ainda que o Relatório de Informação Social do MDS, do mês de Agosto de 

2016, apresentava em seu boletim ―A pobreza segundo o Censo 2010‖ que 1,5% da população 

total de Cascavel está na extrema pobreza, ou seja, 4.228 pessoas, deste total 79 indivíduos 

possuíam deficiência mental, 703 indivíduos tinham alguma dificuldade para enxergar, 244 

com dificuldade para ouvir e 270 com dificuldade para se locomover. 

 

2.2.6.1 Trabalho Formal e Pessoa com Deficiência  

Quando se aborda a questão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho formal, 

sabe-se que é obrigatória a contratação independentemente do tipo de deficiência ou de 

reabilitação
7
. Em consonância com a Lei nº 8.213 de 25 de julho de 1991, a qual dispõe sobre 

os planos de benefícios da previdência e dá outras providências: 

 

Art. 93. A empresa com 100 (cem) ou mais empregados está obrigada a preencher 

de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus cargos com beneficiários 

reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas, na seguinte proporção: 

I - até 200 empregados - 2%; 

II - de 201 a 500 - 3%; 

III - de 501 a 1.000 - 4%; 

IV - de 1.001 em diante - 5%. 

 

Salienta-se ainda, que conforme o Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, que 

dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa com Deficiência, em seu Art. 3º: 

 

I - deficiência – toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, 

fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, 

dentro do padrão considerado normal para o ser humano; 

II - deficiência permanente – aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um 

período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de 

que se altere, apesar de novos tratamentos; e 

III - incapacidade – uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração 

social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais 

                                                 

7
 Conforme Sergio Ferreira Pantaleão: “Entende-se por habilitação e reabilitação profissional o processo 

orientado a possibilitar que a pessoa portadora de deficiência, a partir da identificação de suas potencialidades 

laborativas, adquira o nível suficiente de desenvolvimento profissional para ingresso e reingresso no mercado de 

trabalho e participar da vida comunitária‖. 
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para que a pessoa portadora de deficiência possa receber ou transmitir informações 

necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser 

exercida. 

 

Conforme dados disponibilizados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, no ano de 

2014, Cascavel possuía 103.769 pessoas inseridas no mercado de trabalho formal. No entanto, 

conforme observamos abaixo, somente 891 destes trabalhadores possuíam algum tipo de 

deficiência, o que corresponde a 0,85% do total dos trabalhadores formais em Cascavel. 

 

GRÁFICO 14 – Empregos Formais por Tipo de Deficiência e Gênero 

 
Fonte: RAIS (2016) 

 

Observa-se que o tipo de deficiência que mais possui acesso ao trabalho formal, é a 

deficiência física. Lembramos que com relação à deficiência visual, conforme já abordado 

anteriormente, esta corresponde a maior proporção de pessoas dentre as outras deficiências. 

Contudo, a deficiência visual, apresenta-se como a 3º deficiência que mais está inserida no 

mercado de trabalho formal. 

 

TABELA 17 - Empregos Formais por Tipo de Deficiência e Grau de Instrução 
Nível da Escolaridade Física Auditiva Visual Intelectual 

(mental) 

Múltipla Reabilitado 

Analfabeto 2 3 0 5 1 0 

Até 5ª Incompleto 13 11 4 19 0 2 

5ª Completo Fundamental 25 6 11 8 0 0 

6ª a 9ª Fundamental 48 30 11 8 1 8 

Fundamental Completo 47 14 11 12 0 9 

Médio Incompleto 34 25 9 16 2 2 
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Médio Completo 188 60 30 15 4 40 

Superior Incompleto 26 11 6 0 1 2 

Superior Completo 61 14 18 2 2 14 

Total 444 174 100 85 11 77 

Fonte: RAIS (2016) 

 

As pessoas que possuem deficiência física correspondem ao maior número de 

trabalhadores inseridos no mercado de trabalho formal, representando 49,8%, ou seja, 444 

pessoas, destes a maior parte possui o Ensino Médio completo. E a as pessoas com deficiência 

múltipla representam o menor número de trabalhadores inseridos no mercado de trabalho, 

totalizando 1,2%. 

 

2.3 Características dos Domicílios e Famílias 

TABELA 18 - Unidades Domésticas, por Sexo das Pessoas Responsáveis pelos Domicílios 

 

Total Geral Homem Mulher 

Total 

Distribuição percentual (%) 

Total 

Distribuição percentual (%) 

Total 

Distribuição percentual (%) 

Único 

responsável 

Com mais de 

1 responsável 

Único 

responsável 

Com mais de 

1 responsável 

Único 

responsável 

Com mais de 

1 responsável 

Cascavel  91.140 60,6 39,3 55.514 57,8 42,2 35.626 65,1 34,8 

Paraná 3.298.578 67,2 32,8 2.122.898 65,5 34,4 1.175.680 70,2 29,8 

Fonte: IBGE (2010) 

 

 Observa-se no Tabela 18 que no município de Cascavel/PR existem 91.140 

domicílios, segundo o Censo de 2010, destes 55.514 o homem é o responsável pelo domicílio, 

representando 60,9%.  

No entanto, no quesito único responsável por domicílio, observa-se que a mulher 

destaca-se com 65,1% em relação aos homens. Já os domicílios com mais de um responsável, 

somam 39.3% no município, entre esses os homens são a maioria, com 42,2%. 

  

TABELA 19 - Unidades Domésticas por Organização Familiar 

 
Total 

Proporção de 

unipessoais (%) 

Família Nuclear 

Total 

Distribuição percentual por organização familiar (%) 

Casal sem 

filho(s) 

Casal com 

filho(s)  

Homem com 

filho(s) 

Mulher com 

filho(s)  

Cascavel 91.140 12,0 64.209 22,6 61,8 1,8 13,8 

Paraná 3.298.578 11,7 2.316.296 22,7 62,1 2,0 13,2 

Fonte: IBGE (2010) 
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Segundo o Censo IBGE 2010, do total de domicílios do município, 12% são de 

famílias unipessoais. Entre os domicílios que possuem família nuclear, 61,8% são formadas 

por casais com filho(s) e 22,6% são formados apenas pelo casal. Quando comparado os 

números da distribuição apresentados na Tabela acima, os domicílios por organização familiar 

no município de Cascavel/PR seguem a mesma proporção do Estado do Paraná. 

 

GRÁFICO 15 - Domicílios com Acesso a Rede Geral de Abastecimento de Água, Coleta de 

Lixo e Escoamento do Banheiro ou Sanitário adequado 

 
Fonte: Censo Demográfico de 2010 

 

Segundo os dados do Censo Demográfico de 2010 em relação à proporção de 

domicílios com acesso a rede de geral de abastecimento de água, a coleta de lixo e ao 

escoamento do banheiro ou sanitário adequado, constata-se no Gráfico acima, que o 

fornecimento da rede geral de abastecimento de água estava presente em 89,7% dos 

domicílios do município. A coleta de lixo atendia quase toda a demanda de domicílios, com 

cobertura de 96% dos domicílios. Quanto ao adequado escoamento do banheiro e/ou sanitário 

estava em 61,70% das residências. 

 

2.4 Características Educacionais 

No Brasil, de acordo com a Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a Lei que 

estabelece as Diretrizes e Bases da Educação, e conforme estabelecido no artigo 1º a 

Educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na 

convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos 
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sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Divide-se em dois 

níveis, a Educação Básica e o Ensino Superior. A educação básica compreende a Educação 

Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio.  

Assim, no gráfico abaixa apresenta-se os dados educacionais por nível de instrução da 

população do município de Cascavel no ano de 2010. 

 

GRÁFICO 16 – Pessoas por Nível de Instrução por Sexo no Ano de 2010 

 
Fonte: IBGE (2010) 

 

Em relação ao nível de instrução da população do município no ano de 2010, segundo 

o Censo IBGE (2010), os homens e as mulheres que não tinham o Ensino Fundamental 

completo representavam 41% da população. A mesma semelhança ocorre com os demais 

níveis de escolaridade, pois conforme se pode observar no Gráfico 16, o percentual entre os 

que possuem o Ensino Superior, corresponde a 16,9% das mulheres e 13,3% dos homens.  

 

GRÁFICO 17 – Pessoas analfabetas, por sexo, cor/raça, entre os anos de 2000 e 2010 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE (2010) 
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No ano de 2000 é possível identificar que existiam 7.136 mulheres com idade superior 

a 15 anos que não possuíam nenhuma instrução, sendo consideradas pelo IBGE como 

analfabetas. Este número reduziu para 5.476 no ano de 2010, destas mulheres, 2.974 eram 

Brancas e 2.472 da cor Preta ou Parda.  

No que se refere aos homens, no ano de 2000 os que não possuíam nenhuma instrução 

somavam 4.251 homens. Já no ano de 2010 este número diminuiu para 3.629 homens. Em 

relação à cor, é possível identificar que a diferença entre aqueles que possuem cor Preta ou 

Parda em relação aos da cor Branca é mínima, pois 1.853 homens eram da cor Preta ou Parda 

e 1.761 da cor Branca. 

A partir da análise dos gráficos, com base nos dados do Censo IBGE de 2010, 

identifica-se que o índice de analfabetismo entre as mulheres do município de Cascavel é 

maior, comparado aos homens. 

 

GRÁFICO 18 – Pessoas de 15 Anos ou mais de Idade que não sabem ler e escrever 

 

Total Geral 15 a 24 anos 25 a 39 anos 40 a 59 anos 60 anos ou mais 

 

Total 
Taxa 

(%) 
Subtotal 

Taxa 

(%) 
Subtotal 

Taxa 

(%) 
Subtotal 

Taxa 

(%) 
Subtotal 

Taxa 

(%) 

Cascavel 9.866 4,5 380 0,7 1.076 1,5 3.706 5,5 4.704 18,3 

Paraná 506.096 6,3 17.165 0,9 55.478 2,2 178.784 7,0 254.669 21,8 

Fonte: IBGE (2010) 

  

Conforme se observa no Gráfico acima, em Cascavel/PR existem 9.866 pessoas de 15 

anos ou mais de idade que não sabem ler e escrever, ou seja, analfabetas. A maior 

concentração de pessoas analfabetas está na faixa etária de 60 anos ou mais, com 4.704 

pessoas, representando 47,67% do total geral de analfabetos. Quando comparado ao estado do 

Paraná, a faixa etária de 60 anos ou mais, também se destaca com o maior número de 

analfabetos, representando 50,32% do total geral do Estado. 

 

2.5 Características do Trabalho Formal e Informal 
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GRÁFICO 19 – Distribuição do posto de trabalho formal por setor de atividade 

 
 Fonte: MDS (2016) 

 

Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego em 2010 havia 87.146 postos de 

trabalho formal, 43,6% a mais em relação ao ano de 2004. Assim, o desempenho do 

município ficou acima da média verificada para o Estado, o qual cresceu 36,9% no mesmo 

período. 

Em análise ao gráfico acima, no ano de 2010, observa-se que o setor de Serviços 

obteve o maior volume de empregos formais, com 26.936 postos de trabalho, seguido pelo 

setor de Comércio com 24.642 postos. Somados, estes dois setores representavam 59,2% do 

total dos empregos formais do município.  

Os setores que mais aumentaram a participação em 2010 em relação ao ano de 2004 

foram a Indústria de Transformação de 17,29% para 21,44% e a Construção Civil de 4,02% 

para 7,18%. O único setor que perdeu participação foi a Agropecuária que passou de 6,65%, 

em 2004, para 3,53% em 2010, uma queda de 3,12%. 
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GRÁFICO 20 - Admissões e Desligamentos de Emprego Formal 

 

FONTE: CAGED (2015) 

 

As informações no gráfico acima advêm do Cadastro Geral de Empregados do 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), no qual é possível identificar que entre os anos 

2007 a 2014, o município apresentou saldo positivo na geração de novas ocupações, 

retratando assim o mercado de trabalho formal, no qual as admissões se sobressaem aos 

desligamentos. Entretanto, no ano de 2015 observa-se queda nas admissões. 

De acordo com o Ministério da Agricultura o município possuía 2.878 agricultores 

familiares no ano de 2006 e no ano de 2016 existem 1.862 agricultores familiares cadastrados 

na Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP), ou seja, a agricultura familiar vem reduzindo no 

município, representando uma queda de 35,30 %. 

 

GRÁFICO 21 - População Ocupada por horas trabalhadas semanalmente 

 

Fonte: IBGE (2010) 
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Referente às horas semanais que os trabalhadores do município destinam a atividade 

laboral, observa-se que 66% executam a carga horária de 40 a 48 horas semanais, enquanto 

15% dedicam semanalmente 49 horas ou mais ao exercício laboral. 

 

2.6 Famílias com renda até três salários mínimos 

As famílias com renda de até três salários mínimos e/ou com renda per capita de até 

meio salário mínimo são caracterizadas como perfil para inclusão no Cadastro Único. Este 

instrumento, do Governo Federal, tem como objetivo identificar famílias de baixa renda e 

realizar a inserção destas em programas e benefícios sociais nas três esferas de governo.  

Abaixo é possível identificar as áreas urbanas com maior vulnerabilidade econômica 

no município, conforme dados extraídos do Censo IBGE 2010, ressalta-se que no município 

existem 38.883 famílias com renda de até três salários mínimos na área urbana e 2.756 

famílias com esse perfil na área rural. 
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MAPA 4 – Famílias com Renda de até 3 Salários Mínimos 

 

Fonte: IBGE (2010) 

 

Os bairros com maior número de famílias em situação de vulnerabilidade econômica 

são: Interlagos com 2.862 famílias, Cascavel Velho com 2.555 famílias, Santa Cruz com 

2.494 famílias, Floresta com 2.335 famílias, Santa Felicidade com 2.278 famílias e 

Universitário com 2.109 famílias. Assim, observa-se que nas regiões periféricas norte e sul 

encontra-se a maior densidade de famílias em situação de vulnerabilidade econômica. 

Já os bairros com menor concentração de famílias em situação de vulnerabilidade 

econômica são: Country com 266 famílias, Recanto Tropical com 366 famílias e Maria Luiza 

com 408 famílias.  

Entre os distritos com mais famílias com este perfil, está São João Oeste com 958 

famílias, ou seja, 15,7% das famílias possuem renda de até 3 salários mínimos. Mas, ao 

analisar os percentuais dos distritos mesmo com número menor de famílias, Diamante e 



70 

 

Espigão Azul, apresentam o maior percentual de famílias com renda de até 3 salários 

mínimos, com 19,70% e 18,08% respectivamente. 

 

2.7 Famílias cadastradas no Cadastro Único 

O mapa abaixo contém informações extraídas do sistema Consulta e Extração de 

Informações do Cadastro Único (CECAD) e pode-se observar que os bairros com maior 

número de famílias cadastradas no Cadastro Único coincidem com os bairros onde há maior 

incidência de famílias com renda de até três salários mínimos. Conforme dados extraídos do 

CECAD, no município existem 29.283 famílias cadastradas no Cadastro Único (10/2016).  
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MAPA 5 – Domicílios CECAD – Zona Urbana 

 
Fonte: CECAD (08/2016) 

 

Verifica-se que o bairro Santa Cruz é o território com o maior número de famílias 

cadastradas, totalizando 2.583 famílias, ou seja, 8,8% do total de famílias cadastradas no 

Cadastro Único, seguido do Interlagos com 2.431 famílias (8,3%), Cascavel Velho com 2.390 

famílias (8,16%), Floresta com 1.657 famílias (5,7%), Universitário com 1.411 famílias 

(4,8%) e Brasília com 1.350 famílias (4,6%). Assim, observa-se que nas regiões periféricas 

norte e sul existem a maior densidade de famílias cadastradas no Cadastro Único. 

Apresenta-se também, o total de famílias cadastradas no Cadastro Único residentes 

na área rural do município de Cascavel, subdividida pelos distritos, conforme Tabela abaixo.  
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TABELA 20 – Domicílios CECAD Zona Rural 
DISTRITO TOTAL 

São Joao do Oeste 554 

Rio Do Salto 430 

Juvinópolis 248 

São Salvador 174 

Espigão Azul 62 

Sede Alvorada 58 

Diamante 51 

Zona Rural sem endereço identificado 158 

Fonte: CECAD (08/2016) 

 

Os distritos com maior número de famílias cadastradas no Cadastro Único são: São 

João do Oeste com 31,9% das famílias cadastradas, Rio do Salto com 24,8% das famílias, 

Juvinópolis com 14,3%, São Salvador com 10%. Destaca-se que 9,1% das famílias 

pertencentes à zona rural cadastradas no Cadastro Único não puderam ser territorializadas, 

haja vista a imprecisão dos endereços registrados no Cadastro Único. 

 

2.8. População em extrema pobreza 

 Segundo Falcão e Costa a definição da linha de extrema pobreza caracteriza a 

população extremamente pobre em todo o país, com base em informações do Censo IBGE e 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), delimitando o público alvo para uma 

série de iniciativas de Programas Sociais, entre outras iniciativas das políticas públicas.  

 

GRÁFICO 21 – Relação da Taxa de Extrema Pobreza 

 
Fonte: IBGE 2010 
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Conforme se observa no gráfico acima, no Município de Cascavel/PR a taxa de 

extrema pobreza da população era de 5,73%, percentual está inferior às taxas do Estado, da 

Região Sul e do País. 

O Censo 2010 permite também revelar que em termos proporcionais, 1,5% da 

população de Cascavel está na extrema pobreza, que corresponde a 4.228 pessoas, deste total 

748 (17,7%) residem no meio rural e 3.479 (82,3%) residem na área urbana. Do total de 

extremamente pobres no município, 2.504 (59,2%) são mulheres e 2.123 (50,2%) são homens. 

Deste público ainda, havia 79 indivíduos com alguma deficiência mental, 703 indivíduos 

tinham alguma dificuldade para enxergar, 244 com dificuldade para ouvir e 270 com 

dificuldade para se locomover (Relatório de Informação Social – MDS, 2015). Vale destacar 

que a distorção existente entre o dado total e os dados referentes ao sexo são produzidos pelos 

próprios relatórios consultados. 

 

TABELA 21 – População em Situação de Extrema Pobreza por Faixa Etária 

Idade Quantidade 

0 a 3 400 

4 a 5 165 

6 a 14 1.020 

15 a 17 300 

18 a 39 1.300 

40 a 59 774 

60 ou mais 269 

Total 4.228 

Fonte: MDS (2015) 

 

Do total da população que vive em situação de extrema pobreza verifica-se que a 

maior concentração dessas pessoas são as que se encontram na faixa etária de 18 a 39 anos 

representando 30,74%, ou seja, 1.300 pessoas. Seguidos das crianças e adolescentes entre 6 a 

14 anos, que representam 23,88%. Juntos crianças e adolescentes (0 a 17 anos) somam 

44,58% do total de pessoas que vivem em situação de extrema pobreza em nosso Município. 

Os adultos (18 a 59 anos) representam um total de 49,05% de pessoas. E a população idosa 

representa 6,36% da população em extrema pobreza. 
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3. INDICADORES DE ATENDIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA NO 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL 

As informações constantes neste Diagnóstico Socioterritorial referem-se aos 

atendimentos da rede socioassistencial do município e extraídas do Sistema de Informatização 

da Rede de Serviços de Assistência Social (IRSAS). 

O processo de construção desse Sistema foi iniciado em Janeiro/2010 e finalizado em 

Setembro/2010, aprovado através da Resolução n° 030/2010 do CMAS. A partir da 

disponibilização do Sistema IRSAS os trabalhadores passaram a utilizá-lo como forma oficial 

de registro de informação.  

Diante disso, é necessário mencionar que o ano de 2011 apresenta um número 

reduzido de registros de atendimentos, fato que pode traduzir o processo de adaptação das 

equipes de referência ao sistema de registro. Considera-se também, que no decorrer dos anos 

de 2011, 2012, 2013 novas funcionalidades, protocolos e procedimentos foram desenvolvidos, 

implantados e implementados no Sistema, de modo que seu uso passou a fazer parte da rotina 

das equipes de referência.  

Por fim, destaca-se que o IRSAS foi o prontuário digital oficial da política de 

assistência social no município de Cascavel, desde o ano de 2010 até dezembro de 2016. A 

partir desta data a SEASO adotou um novo prontuário digital, denominado Sistema IPM 

Social. 

 

3.1 Benefícios e Programas de Transferência de Renda 

O Benefício de Prestação Continuada garantido pela Lei Orgânica da Assistência 

Social (LOAS) é a garantia de um salário mínimo mensal ao idoso acima de 65 anos e/ou a 

pessoa com deficiência física, mental, intelectual ou sensorial de longo prazo, que o 

impossibilite de participar de forma plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições 

com as demais pessoas.  

Destina-se às pessoas que comprovem não possuir meios para prover a própria 

manutenção e nem de tê-la provida por sua família. Por se tratar de um benefício assistencial, 

não é necessário ter contribuído ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) para ter 

direito a ele. No entanto, este benefício não paga 13º salário e não deixa pensão por morte. 

Conforme Decreto Federal nº 6.214, de 26 de setembro de 2007 em seu artigo 1º, §2
o
: 
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O Benefício de Prestação Continuada é constitutivo da PNAS e integrado às demais 

políticas setoriais, e visa ao enfrentamento da pobreza, à garantia da proteção social, 

ao provimento de condições para atender contingências sociais e à universalização 

dos direitos sociais, nos moldes definidos no parágrafo único do art. 2º da Lei nº 

8.742, de 1993. 

 

Já o Programa Bolsa Família é um programa federal de transferência direta de renda, 

direcionado às famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o País, de modo 

que consigam superar a situação de vulnerabilidade e pobreza. O programa busca garantir a 

essas famílias o direito à alimentação e o acesso à educação e à saúde. 

De acordo com o Decreto Federal n° 8.794/2016, que altera o valor da linha de 

pobreza e extrema pobreza, as famílias em extrema pobreza são aquelas que têm renda mensal 

de até R$ 85,00 per capita e as famílias em situação de pobreza são aquelas que têm renda 

mensal entre R$ 85,01 a R$ 170,00 per capita. 

Conforme exposto pelo Protocolo de Gestão Integrada de Serviços, Benefícios e 

Transferências de Renda no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (2009), deve-se 

favorecer a superação de situações de vulnerabilidade e risco vividas pelos indivíduos e pelas 

famílias beneficiárias do PBF e do BPC, por meio da oferta de serviços socioassistenciais e 

encaminhamentos para a rede intersetorial e quando necessário, para órgãos do Sistema de 

Garantia de Direitos (SGD). 

 

3.1.1. Benefício de Prestação Continuada (BPC) 

GRÁFICO 22 – Beneficiários do BPC/PCD em Cascavel 

 
Fonte: SUASWEB (05/2016) 

 

No município de Cascavel em maio/2016 conforme lista disponibilizada pelo 

Ministério de Desenvolvimento Social haviam 5.233 pessoas com Benefício de Prestação 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8742.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8742.htm#art2
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Continuada. Destes 2.777 (53,07%) beneficiários são pessoas idosas acima de 65 anos e 2.456 

(46,93%) beneficiários com algum tipo de deficiência. 

 

TABELA 22 – Beneficiários do BPC no Município de Cascavel 

ANO Pessoa com Deficiência 
(PCD) 

Idosos Total de 
Beneficiários 

2011 2092 2539 4631 

2012 2174 2564 4738 

2013 2327 2628 4955 

2014 2456 2633 5089 

2015 2595 2687 5282 

Fonte: MDS (2016) 

 

A Tabela acima apresenta o total de Benefícios de Prestação Continuada anualmente 

(2011 a 2015), com a taxa média de crescimento de 3,44% do número total de beneficiários 

do BPC no município de Cascavel. 
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MAPA 6 – Total de Beneficiários de BPC 

 
Fonte: SUAS WEB (10/2016) 

 

 O mapa acima retrata que a maior concentração de beneficiários do BPC está nos 

bairros Interlagos com 483 pessoas beneficiárias, seguido do bairro Santa Cruz com 442 e 

Cascavel Velho com 378 beneficiários. Já os bairros que apresentam o menor índice de 

beneficiários são Região do Lago com 37 beneficiários, seguido do Recanto Tropical e Santos 

Dumont ambos com 39 beneficiários. 
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TABELA 23 – Total de Beneficiários de BPC por Distrito 
DISTRITOS TOTAL 

São João do Oeste 76 

Rio do Salto 72 

Juvinópolis 61 

São Salvador 20 

Espigão Azul 13 

Diamante 12 

Sede Alvorada 10 

Zona Rural sem endereço identificado 43 

Fonte: SUAS WEB (10/2016) 

 

 Abaixo, apresentam-se os valores repassados anualmente pelo Governo Federal 

através do Benefício de Prestação Continuada aos beneficiários do município de Cascavel/PR. 

 

TABELA 24 – Valores repassados aos Beneficiários do BPC  

    ANO  VALOR TOTAL 

2011 R$ 29.458.647,14 

2012 R$ 35.008.357,36 

2013 R$ 39.378.942,38 

2014 R$ 43.321.191,67 

2015 R$ 48.956.319,21 

Fonte: MDS/MI-Social (2016) 

 

Durante os anos de 2011 a 2015 ocorreu o repasse para a economia local do município 

no valor de R$ 196.123.457,76. Com relação aos valores repassados ao município durante 

estes cinco anos, houve um crescimento de 66,2% em relação ao ano de 2011, o que pode 

estar relacionado com o aumento do número de benefícios concedidos neste período, 

conforme observado na Tabela 24. 

Destaca-se que o BPC contribui para que o beneficiário tenha condições de acesso aos 

mínimos sociais, no entanto não possibilita a promoção da totalidade de sua autonomia, visto 

que ainda necessitam dos demais serviços da Política de Assistência Social.  

 

3.1.2 Programa Bolsa Família  

Conforme informações disponibilizadas pelo Ministério de Desenvolvimento Social, o 

Programa Bolsa Família contribui para o combate à pobreza e à desigualdade no Brasil, foi 
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criado em outubro de 2003. A gestão do Bolsa Família é descentralizada, ou seja, tanto a 

União, quanto os estados, o Distrito Federal e os municípios têm atribuições em sua execução. 

O Programa Bolsa Família está previsto em lei — Lei Federal nº 10.836, de 9 de janeiro de 

2004 — e é regulamentado pelo Decreto nº 5.209, de 17 de setembro de 2004, e outras 

normas.  

TABELA 25 – Famílias Beneficiárias do PBF  

ANO                            Nº DE FAMÍLIAS 

2011 9531 

2012 9761 

2013 8920 

2014 8668 

2015 6582 

2016 4275 

Fonte: MDS/MI-Social (2016) 

 

 A Tabela acima apresenta o número de famílias beneficiárias do Programa Bolsa 

Família entre os anos de 2011 a 2016, observa-se que no ano de 2011 havia 9.531 famílias 

beneficiárias do PBF e no ano de 2016 o total de 4.275 famílias, representando uma redução 

de 55% do total de famílias que recebiam o benefício em 2011.  

 

TABELA 26 – Valores repassados as famílias beneficiarias do PBF 

ANO VALORES 

2011 11.316.589,00 

2012 12.965.818,00 

2013 13.065.008,00 

2014 13.557.718,00 

2015 11.350.664,00 

2016 7.951.777,00 

Fonte: MDS/MI-Social (2016) 

 

 A redução do número de famílias beneficiárias do PBF refletiu também nos valores 

repassados para a economia local. No ano de 2011 os beneficiários do município de Cascavel 

receberam o valor total de R$ 11.316.589,00 e no ano de 2016 este valor diminuiu para R$ 

7.951.777,00, totalizando 30% de redução, diminuindo o poder de consumo e aumentando a 

vulnerabilidade social destas famílias.  
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3.1.3 Benefícios Eventuais 

Entende-se por Benefícios Eventuais, conforme a Resolução CMAS Nº 36 de 02 de 

junho de 2014, as provisões suplementares e provisórias que integram organicamente as 

garantias do Sistema Único de Assistência Social – SUAS e são prestadas aos cidadãos e às 

famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de 

calamidade pública.  

Na oferta dos Benefícios Eventuais deverão ser garantidos os princípios da 

gratuidade, da transparência e informação dos mecanismos e critérios de acesso, com 

qualidade e agilidade, bem como, espaços para manifestação e defesa dos direitos dos 

cidadãos. 

A provisão de Benefícios Eventuais de Assistência Social deverá ser realizada 

conforme situação temporária de vulnerabilidade enfrentada pelos cidadãos e/ou famílias, 

com impossibilidade de arcar por conta própria, do enfrentamento de contingências sociais, 

cuja ocorrência provoca riscos e fragiliza a manutenção do indivíduo, da unidade familiar e a 

sobrevivência de seus membros. 

A Rede de Serviços Socioassistenciais do Município deve estar integrada no processo 

de informação e encaminhamento do acesso a Benefícios Eventuais de Assistência Social 

com vistas ao atendimento das necessidades humanas básicas. Neste sentido, deve assegurar 

o acompanhamento da família ou da pessoa, conforme o estabelecido no SUAS. 

A Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, Lei 8742/93, garante no art. 22, os 

benefícios eventuais de auxílio natalidade e morte, e traz ainda: 

 

§2º poderão ser estabelecidos outros benefícios eventuais para atender 

necessidades advindas de situações de vulnerabilidade temporária para 

a criança, a família, o idoso, a pessoa portadora de deficiência, a 

gestante, a nutriz e nos casos de calamidade pública
8
. 

  

A concessão dos benefícios eventuais ocorre por meio de atendimento realizado pela 

equipe técnica do PAIF e/ou PAEFI que realizará a avaliação e os encaminhamentos 

necessários. 

                                                 

8
 A calamidade pública deve ser reconhecida pelo poder público, mediante decreto, explicitando a situação 

anormal resultante de tempestades, enchentes, deslizamentos, desabamentos, incêndios, inversões térmicas, 

baixas ou altas temperaturas e epidemias, identificando os sérios danos causados às famílias e pessoas afetadas, 

inclusive à incolumidade e à vida de seus integrantes, com as medidas a serem adotadas, independente dos 

benefícios eventuais, em Cascavel o Serviço de Calamidade Pública é ofertado pela Proteção Social Especial. 
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No munícipio de Cascavel os Benefícios Eventuais são regulamentados pela 

Resolução nº 36, de 02 de junho de 2014, do Conselho Municipal de Assistência Social 

(CMAS), sendo:  

I - Auxílio Documentação Civil consiste na articulação e o custeio com órgãos 

responsáveis pela emissão de documentação civil. 

II - Auxílio Natalidade constitui-se em bens de consumo para o recém-nascido, 

incluindo itens de vestuário, observada a qualidade que garanta a dignidade e o respeito à 

família beneficiária. 

III - Auxílio Alimentação constitui-se na concessão do benefício em modalidade de 

cesta básica. 

IV - Auxílio Passagem é concedido nos limites do Estado do Paraná e destina-se a 

pessoas em trânsito e munícipes quando caracterizado situação de urgência. 

V - Auxílio Funeral constitui-se em isenção de taxas funerárias; urna funerária; 

terreno no cemitério cedido por um período de 03 a 05 anos; transporte perímetro urbano. O 

auxílio funeral é operacionalizado pela Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários 

de Cascavel – ACESC, conforme Lei Municipal nº 2.033/89. 

 

GRÁFICO 23 – Total de Famílias Beneficiárias 
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Fonte: IRSAS (2011-2015). 

 

O Gráfico 23 evidencia o número total de famílias que foram beneficiadas ao longo 

dos anos de 2011 a 2015 com os Benefícios Eventuais de Auxílio Alimentação, Auxílio 
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Documentação Civil e Auxílio Natalidade. Ao analisar os dados é visível o aumento gradativo 

das famílias que foram beneficiadas ao longo destes anos, equivalendo um aumento 

aproximado de 111%. 

 

GRÁFICO 24 – Total de Famílias Beneficiárias por Território de CRAS 

 
Fonte: IRSAS (2011-2015) 

 

 O Gráfico 24 apresenta os números de benefícios eventuais concedidos por CRAS
9
 e 

por ano. Quando comparado os dados nota-se uma variação entre os anos dos CRAS Periolo, 

CRAS Interlagos e CRAS Santa Cruz com o maior número de dispensação de benefícios 

eventuais. No ano de 2011 e 2012 a unidade que mais dispensou benefícios eventuais foi o 

CRAS Santa Cruz, no ano de 2013 foi o CRAS Interlagos, já nos anos 2014 e 2015 foi o 

CRAS Periolo. 

 Destaca-se que as unidades CRAS Cascavel Velho e CRAS XIV de Novembro 

tiveram aumento gradativo no número de dispensação de benefícios eventuais no decorrer 

desses cinco anos. Em contrapartida a unidade CRAS Volante (atual CRAS Central) manteve 

estável o número de dispensação de benefícios eventuais, nesse período essa unidade era 

responsável pelos atendimentos da área rural, os quais são destaque na Tabela abaixo. 

  

 

                                                 

9
 A unidade CRAS CEU foi inaugurada no ano de 2014, deste modo não há dados de atendimento nos anos de 

2011 a 2013. 
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TABELA 27 - Total de Famílias Beneficiárias por Distrito 

DISTRITOS TOTAL 

SÃO JOÃO DO OESTE 360 

RIO DO SALTO 308 

JUVINÓPOLIS 226 

SÃO SALVADOR 138 

DIAMANTE 77 

ESPIGÃO AZUL 39 

SEDE ALVORADA 39 
Fonte: IRSAS (2011-2015) 

 

 Os distritos atendidos pelo CRAS Central que mais tiveram benefícios eventuais 

dispensados ao longo dos anos de 2011 a 2015 foram São João do Oeste com 360 famílias 

beneficiadas e Rio do Salto com 308 famílias.  

 Considera-se necessário mencionar que além das famílias apresentadas no Gráfico 24 

e na Tabela 27, ainda houve a dispensação de benefícios eventuais para outras 1.001 famílias, 

que não foi possível identificar o logradouro através da fonte de informação. 
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MAPA 7 – Famílias Beneficiárias por Bairro 

 
Fonte: IRSAS (2011-2015) 

 

 O mapa acima referente às famílias que receberam benefícios eventuais de Auxílio 

Alimentação, Auxílio Natalidade e Auxílio Documentação Civil por bairros
10

, considerou o 

número de famílias exclusivas, ou seja, cada família foi contabilizada uma única vez, 

independentemente da quantidade de benefícios que acessou durante os anos de 2011 a 2015.  

                                                 

10
 O Sistema de Informação IRSAS, utilizado como fonte de dados, apresentava até o ano de 2015 as 

informações dos bairros Santa Cruz e FAG em conjunto. O bairro FAG estava cadastrado como um loteamento 

do bairro Santa Cruz e pertencia ao território deste CRAS, desta forma não é possível distinguir o número exato 

entre um e outro.  
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Neste período é notável que os bairros que mais tiveram a dispensação de benefícios 

eventuais, foram: Santa Cruz (atual CRAS Cancelli) com 1.837 famílias, Interlagos com 

1.717 famílias e Cascavel Velho com 1.659 famílias. 

 

MAPA 8 – Famílias Beneficiárias do Auxílio Alimentação 

 

Fonte: IRSAS (2011-2015) 

 

Conforme apresentado no mapa acima, os bairros que tiveram o maior número de 

famílias beneficiárias exclusivas, ou seja, cada família foi contabilizada uma única vez, 

independentemente da quantidade de benefícios que acessou durante os anos de 2011 a 2015, 

pelo Auxílio Alimentação foram os bairros Interlagos com 1.164 famílias, Cascavel Velho 

com 1.095 famílias e Santa Cruz com 1.021 famílias. 
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TABELA 28 – Famílias Beneficiárias do Auxílio Alimentação por Distrito 

DISTRITO TOTAL 

RIO DO SALTO 173 

SÃO JOÃO DO OESTE 171 

JUVINÓPOLIS 153 

SÃO SALVADOR 64 

DIAMANTE 28 

ESPIGÃO AZUL 25 

SEDE ALVORADA 20 

Fonte: IRSAS (2011-2015) 

 

Os distritos que mais tiveram famílias beneficiárias com o Auxílio Alimentação 

dispensados ao longo dos anos de 2011 a 2015 foram Rio do Salto com 173 famílias e São 

João do Oeste com 171 famílias.  

 Considera-se necessário mencionar que além das famílias apresentadas no Mapa 8 e na 

Tabela 28, ainda houve a dispensação do benefício eventual de Auxílio Alimentação para 

outras 279 famílias, que não foi possível identificar o logradouro através da fonte de 

informação. 
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MAPA 9 – Famílias Beneficiárias do Auxílio Documentação Civil 

 
Fonte: IRSAS (2011-2015) 

 

Referente ao Benefício Eventual Auxílio Documentação Civil é possível observar no 

mapa acima, que os bairros que tiveram o maior número de famílias beneficiárias exclusivas, 

ou seja, cada família foi contabilizada uma única vez, independentemente da quantidade de 

benefícios que acessou durante os anos de 2011 a 2015, foram os bairros Santa Cruz com 

1.217 famílias, Interlagos com 1.062 famílias e Cascavel Velho com 1.010 famílias. 
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TABELA 29 – Famílias Beneficiárias do Auxílio Documentação Civil por Distrito 

DISTRITO TOTAL 

SÃO JOÃO DO OESTE 238 

RIO DO SALTO 185 

JUVINÓPOLIS 110 

SÃO SALVADOR 90 

DIAMANTE 26 

SEDE ALVORADA 20 

ESPIGÃO AZUL 19 
Fonte: IRSAS (2011-2015). 

 

Em relação aos distritos que mais tiveram famílias beneficiárias com o Auxílio 

Documentação Civil dispensados ao longo dos anos de 2011 a 2015 foram São João do Oeste 

com 238 famílias e Rio do Salto com 185 famílias.  

 Ainda é necessário mencionar que além das famílias apresentadas no Mapa 9 e na 

Tabela 29 houve a dispensação do benefício eventual Auxílio Documentação Civil para outras 

837 famílias, que não foi possível identificar o logradouro através da fonte de informação. 
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MAPA 10 – Famílias Beneficiárias do Auxílio Natalidade 

 
Fonte: IRSAS (2011-2015) 

 

Quanto ao Benefício Eventual Auxílio Natalidade observa-se no mapa acima, que os 

bairros que tiveram o maior número de famílias beneficiárias exclusivas, ou seja, cada família 

foi contabilizada uma única vez, independentemente da quantidade de benefícios que acessou 

durante os anos de 2011 a 2015, foi o bairro Interlagos com 265 famílias, seguido dos bairros 

Santa Cruz com 220 famílias, Cascavel Velho com 216 famílias, XIV de Novembro com 160 

famílias, Brazmadeira com 117 famílias e Periolo com 101 famílias. 
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TABELA 30 – Famílias Beneficiárias do Auxílio Natalidade por Distrito 

DISTRITO TOTAL 

SÃO JOÃO DO OESTE 57 

RIO DO SALTO 54 

JUVINÓPOLIS 49 

DIAMANTE 38 

SÃO SALVADOR 23 

SEDE ALVORADA 10 

ESPIGÃO AZUL 5 

 Fonte: IRSAS (2011-2015). 

 

A tabela acima apresenta os distritos que com famílias beneficiárias do Auxílio 

Natalidade, sendo que os distritos que mais tiveram dispensação durante os anos de 2011 a 

2015 foram São João do Oeste com 57 famílias e Rio do Salto com 54 famílias.  

 Destaca-se que além das famílias apresentadas no Mapa 10 e na Tabela 30 houve a 

dispensação do benefício eventual Auxílio Natalidade para outras 58 famílias, que não foi 

possível identificar o logradouro através da fonte de informação. 

Importante ressaltar que, segundo o CENSO 2010, a população do Distrito de São 

João do Oeste corresponde a 6.106 habitantes, fator este de relevância para justificar o 

quantitativo de benefícios dispensados e o Distrito de Rio do Salto conta com 3.229 

habitantes. Quanto ao número de habitantes de Juvinópolis o quantitativo é de 1.783 e este se 

localiza há aproximadamente 40 km da área urbana do município de Cascavel e não conta 

com o transporte coletivo para locomoção de seus moradores, dificultando assim o acesso ao 

trabalho. 

 

3.2 Indicadores de atendimento da Proteção Social Básica 

A Proteção Social Básica (PSB) tem por objetivos a prevenção de situações de risco 

por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos 

familiares e comunitários. As ofertas da PSB são organizadas por meio das unidades de 

CRAS com duas funções exclusivas: a execução do PAIF e a gestão territorial da rede 

sociassistencial local. 
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3.2.1 Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família  

O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) conforme a 

Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, consiste no trabalho social com 

famílias, de caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a função protetiva das famílias, 

prevenir a ruptura dos seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir 

na melhoria de sua qualidade de vida. Prevê o desenvolvimento de potencialidades e 

aquisições das famílias e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, por meio de 

ações de caráter preventivo, protetivo e proativo.  

Realiza ações com famílias que possuem pessoas que precisam de cuidado, com foco 

na troca de informações sobre questões relativas à primeira infância, a adolescência, à 

juventude, o envelhecimento e deficiências a fim de promover espaços para troca de 

experiências, expressão de dificuldades e reconhecimento de possibilidades. Tem por 

princípios norteadores a universalidade e gratuidade de atendimento, cabendo exclusivamente 

à esfera Estatal sua implementação. O CRAS tem por função ofertar, de forma exclusiva e 

obrigatória, o PAIF, sendo que: 

 
O PAIF é o principal serviço de Proteção Social Básica, ao qual todos os outros serviços 

desse nível de proteção devem articular-se, pois confere a primazia da ação do poder público 

na garantia do direito à convivência familiar e assegura a matricialidade sociofamiliar no 

atendimento socioassistencial, um dos eixos estruturantes do SUAS (BRASIL 2012, p. 31). 

 

O PAIF também é estratégico para o SUAS por contribuir para a integração dos 

serviços socioassistenciais, programas de transferência de renda e benefícios assistenciais, 

potencializando o impacto das ações e serviços da assistência social para as famílias, nos 

territórios dos CRAS. 

É a partir do trabalho com famílias no serviço PAIF que se organizam os serviços 

referenciados ao CRAS. O referenciamento dos serviços socioassistenciais da proteção social 

básica ao CRAS possibilita a organização e hierarquização da rede socioassistencial no 

território, cumprindo a diretriz de descentralização da política de assistência social. 

A gestão do território da proteção social básica responde ao princípio de 

descentralização do SUAS e tem por objetivo promover a atuação preventiva, disponibilizar 

serviços próximo do local de moradia das famílias, racionalizar as ofertas e traduzir o 

referenciamento dos serviços ao CRAS em ação concreta, tornando a principal unidade 

pública de proteção básica uma referência para a população local e para os serviços setoriais. 
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O CRAS como responsável pela gestão do território articula os serviços 

socioassistenciais com o PAIF assegurando que ação com a família, exercida por meio do 

PAIF, seja o eixo em torno do qual os serviços locais se organizam e que os 

encaminhamentos feitos pelo CRAS tenham efetividade e resolutividade, garantindo o 

desenvolvimento do trabalho social com as famílias dos usuários desses serviços, permitindo 

identificar suas necessidades e potencialidades dentro da perspectiva familiar, rompendo com 

o atendimento segmentado e descontextualizado das situações de vulnerabilidade social 

vivenciadas. 

Segundo as Orientações Técnicas, o PAIF deve realizar o atendimento familiar que é a 

imediata inserção da família, ou de algum de seus membros, em alguma(s) ação(ões) do 

Serviço. Desta forma, apresentam-se no gráfico abaixo os dados de atendimento realizado às 

famílias através do PAIF no período de 2011 a 2015 nos CRAS do município de Cascavel. 

 

GRÁFICO 25 – Número de Famílias Atendidas pelo PAIF 

 
Fonte: IRSAS (2011-2015) 

 

Nota-se através do gráfico acima que o atendimento realizado pelo PAIF as famílias 

está superior ao indicado nas Orientações Técnicas demonstrando esse elevado número a 

partir de 2012, a exemplo do CRAS XIV de Novembro, CRAS Periolo, CRAS Interlagos e 

CRAS Santa Cruz (Atual CRAS Cancelli). 
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Mesmo após a nova territorialização em 2016, a qual redistribuiu o território do 

Município de forma mais igualitária entre os CRAS, o número de atendimentos continua 

acima da capacidade anual estabelecida pela NOB/SUAS (1000 famílias ano).  

Com relação ao número de indivíduos atendidos nos CRAS do município, observa-se 

no gráfico 26 que houve um aumento considerável referente ao atendimento aos indivíduos. 

Observa-se que no ano de 2012 houve um aumento de 105% no número de registros de 

famílias atendidas, em relação ao ano de 2011, já em 2013 nota-se uma queda brusca na taxa 

de crescimento, porém ainda assim houve um acréscimo de 10% no número de famílias 

atendidas em relação ao ano de 2012.  

Já em 2014 percebe-se que o número de famílias atendidas foi 16% superior ao ano 

de 2013 e em 2015 ultrapassa em 8% o número de famílias atendidas pelo PAIF ao ano de 

2014. A taxa média de crescimento de famílias atendidas pelo PAIF nos anos de 2011 a 2015 

foi de 5%. 

A flutuação no número de famílias atendidas em algumas unidades nos anos de 2011 

a 2015 pode estar relacionada às contenções de despesas municipais ocorridas no ano de 2013 

e que afetaram o atendimento de todas as unidades socioassistenciais. Outro fator que também 

é preponderante nessa flutuação foi à implantação da sétima unidade de CRAS, fato que 

ocasiona necessariamente a diminuição do fluxo de atendimento de algumas unidades devido 

à redistribuição dos territórios. 

 

GRÁFICO 26 – Número de Indivíduos Atendidos pelo PAIF 

 
Fonte: IRSAS (2011-2015) 
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O gráfico 26 demonstra que a oscilação no número de famílias atendidas pelo PAIF 

não implica necessariamente na mesma flutuação ocorrida no número de indivíduos 

atendidos, pois se constata que isto ocorreu em apenas três unidades: CRAS Volante (Atual 

CRAS Central), CRAS Santa Cruz (Atual CRAS Cancelli) e CRAS Cascavel Velho.  

Acompanhando o crescimento no número de famílias atendidas pelo PAIF, observa-

se que no ano de 2012 houve um aumento de 137% no número de registros de indivíduos 

atendidos em relação ao ano de 2011. 

No ano de 2013 é possível identificar uma queda brusca na taxa de crescimento, 

mesmo tendo o acréscimo de 20% no número de indivíduos atendidos em relação ao ano de 

2012. Em 2014 o número de famílias atendidas foi 23% superior ao ano de 2013 e 2015 

supera em 19% o número de famílias atendidas no ano de 2014. A taxa média de crescimento 

de indivíduos atendidos pelo PAIF, nos anos de 2011 a 2015, foi de 7%. 

 

MAPA 11 – Número de Famílias Atendidas pelo PAIF 

 
Fonte: IRSAS (2011-2015) 
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O mapa 11 apresenta a territorialização das famílias atendidas pelo PAIF e contata-se 

que os bairros com maior número de famílias atendidas são: Cascavel Velho com 2.866 

famílias, ou seja, 10,1 % do total de famílias atendidas pelo PAIF na zona urbana. Em seguida 

o Santa Cruz com 2.825 famílias (9,9%), o Interlagos com 2.517 famílias (8,9%), o Brasília 

com 2.005 famílias (7,1%) e o Periolo com 1.797 famílias (6,3%). Juntos esses cinco bairros 

representam 42,3% do total de famílias atendidas pelo PAIF em toda a zona urbana.  

As famílias atendidas foram contabilizadas de forma exclusiva, ou seja, cada família 

foi contabilizada uma única vez, independentemente da quantidade de atendimentos que 

recebeu durante os anos de 2011 a 2015. 

Outro dado que merece ser destacado é a alta incidência de famílias atendidas pelo 

PAIF e que não possuem endereço cadastrado no prontuário digital, tornando inviável a 

territorialização desses casos. O número de famílias sem endereços atendidas pelo PAIF entre 

os anos de 2011 a 2015 chegou a 1.962, o que corresponde a 6,9% do total de famílias 

atendidas em todo o município neste período. 

 

TABELA 31 – Número de Famílias Atendidas pelo PAIF por Distrito 

DISTRITO TOTAL 

SÃO JOÃO DO OESTE 662 

RIO DO SALTO 440 

JUVINÓPOLIS 315 

SÃO SALVADOR 282 

DIAMANTE 126 

ESPIGÃO AZUL 97 

SEDE ALVORADA 64 

Fonte: IRSAS (2011-2015) 

 

A Tabela 31 apresenta informações de famílias atendidas pelo PAIF nos distritos e o 

que apresenta maior número de famílias atendidas pelo PAIF é respectivamente São João do 

Oeste com 33,3% das famílias atendidas, seguido de Rio do Salto com 22,2% das famílias 

atendidas, Juvinópolis com 15,9% e São Salvador com 14,2% das famílias atendidas pelo 

PAIF. 
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3.2.2 Serviço de Convivência de Fortalecimento de Vínculos 

O Serviço de Convivência de Fortalecimento de Vínculos (SCFV), segundo a 

Tipificação Nacional de Serviços Sociassistenciais (2009), é organizado a partir de percursos, 

de modo a garantir aquisições progressivas aos seus usuários, de acordo com o seu ciclo de 

vida. Complementa o trabalho social com famílias e previne a ocorrência de situações de risco 

social. 

Está organizado em seis modalidades divididas de acordo com a faixa etária de cada 

participante. Busca ampliar trocas culturais e vivências, desenvolver o sentimento de pertença 

e de identidade, fortalecer vínculos familiares e incentivar a socialização e a convivência 

comunitária.  

No gráfico abaixo é possível identificar nos anos de 2011 a 2015 a oferta de todas as 

modalidades do SCFV e que a Modalidade II para crianças e adolescente de 6 a 15 anos teve 

o maior número de indivíduos atendidos ao longo destes anos, o que pode ter ocorrido devido 

ao maior número de unidades sociassistenciais que ofertam o SCFV para esta faixa etária. Na 

sequencia destaca-se a Modalidade VI para Idosos. 

 

GRÁFICO 27 – Número de Indivíduos atendidos pelo SCFV 

 

Fonte: IRSAS (2011-2015) 

 

Segundo as Orientações Técnicas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos (2017), o serviço é formado por grupo de até 30 participantes sob a responsabilidade 

de um orientador social. Dos participantes dos grupos no mínimo 50% devem ser composto 

pelo público prioritário, conforme Resolução da CIT nº 01/2013 e a Resolução do CNAS nº 

01/2013. É importante ressaltar que o número de participantes poderá variar conforme o 
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perfil, considerando as demandas de atendimento, promovendo a heterogeneidade na 

composição dos grupos por sexo, presença de pessoas com deficiência, etnia, raça, entre 

outros. 

A organização e execução do SCFV deverão perpassar pelos eixos estruturantes, assim 

como os subeixos e os temas transversais que orientam o planejamento e a oferta de 

atividades no sentido de contribuir para a elaboração de propostas que contemplem formas de 

expressão, interação, aprendizagem e sociabilidade em conformidade com os objetivos do 

serviço. Sendo eles: 

I. Convivência social – as ações e atividades inspiradas nesse eixo devem estimular o 

convívio social e familiar, aspectos relacionados ao sentimento de pertença ao grupo, à 

formação da identidade, à construção de processos de sociabilidade e laços sociais. 

II. Direito de ser - o eixo ―direito de ser‖ estimula o exercício da infância e da 

adolescência, de forma que as atividades do SCFV devem promover experiências que 

potencializem a vivência desses ciclos etários em toda a sua pluralidade.  

III. Participação - tem como foco estimular, mediante a oferta de atividades 

planejadas, a participação dos usuários nos diversos espaços da vida pública, a começar pelo 

SCFV, passando pela família, comunidade e escola, tendo em mente o seu desenvolvimento 

como sujeito de direitos e deveres.  

O SCFV pode ser executado de forma direta ou indireta.  Quando o SCFV é executado 

no próprio CRAS ou em Centros de Convivência da Administração Pública, diz-se que a 

execução do serviço é direta; quando são nos Centros de Convivência vinculados a entidades 

ou organizações de assistência social que ofertam o serviço, diz-se que a sua execução é 

indireta. 

O Serviço deve possuir articulação com o PAIF/PAEFI, de modo a promover o 

atendimento/acompanhamento das famílias dos usuários destes Serviços, garantindo a 

matricialidade sociofamiliar da Política de Assistência Social.  
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GRÁFICO 28 – SCFV para Crianças de até 6 anos 

 
Fonte: IRSAS (2011-2015) 

 

Segundo as Orientações Técnicas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos (2017), para crianças de até 6 anos, as atividades podem ser realizadas em dias úteis, 

feriados ou finais de semana em turno de aproximadamente 1 hora e meia por dia, com 

periodicidade diária ou semanal. O objetivo do SCFV - Modalidade I para crianças de até 6 

anos, busca desenvolver atividades com as crianças, seus familiares e a comunidade, a fim de 

fortalecer vínculos e prevenir a ocorrência de situações de exclusão social e de risco, em 

especial a violência doméstica e o trabalho infantil, sendo complementar e diretamente 

articulado ao PAIF.  

O Gráfico 28 apresenta dados referentes às famílias atendidas pelo SCFV 

Modalidade I – 0 a 6 anos. Os dados apresentam informações referentes às famílias e não aos 

indivíduos atendidos neste Serviço devido à faixa etária atendida, fator que implica 

necessariamente o atendimento conjunto do indivíduo e sua família.  

Observa-se que no ano de 2012 houve um aumento de 238% no número de registros 

de famílias atendidas, em relação ao ano de 2011. No ano de 2013 não houve um acréscimo 

significativo no número de famílias atendidas pelo SCFV sendo ele apenas 1% superior ao 

ano de 2012.  

Entretanto, no ano de 2014 houve uma diminuição de 29% no número de famílias 

atendidas em comparação a 2013 e 2015 a redução foi ainda mais abrupta chegando a 97% 

das famílias atendidas. A taxa média de crescimento de famílias atendidas no SCFV 

Modalidade I, nos últimos cinco anos, apresenta uma queda de 12% no número de famílias 

atendidas. 
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MAPA 12 – Famílias atendidas pelo SCFV para Crianças de até 6 anos 

 
Fonte: IRSAS (2011-2015). 

 

O mapa acima apresenta a territorialização das famílias atendidas pelo SCFV - 

Modalidade I e nele podemos observar que os bairros com maior número de famílias 

atendidas são: Santa Cruz com 142 famílias, ou seja, 16,9% do total de famílias atendidas na 

zona urbana, em seguida Cascavel Velho com 138 famílias (16,5 %), o Interlagos (8,1%). 

Juntos, esses três bairros representam 41,5% do total de famílias atendidas pelo SCFV - 

Modalidade I em toda a zona urbana.  

Vale destacar que 46 famílias atendidas pelo SCFV - Modalidade I, ou seja, 5,5% do 

total de famílias atendidas tanto da zona rural quanto da zona urbana não apresentam registro 

de endereço no Sistema de Informação, além disso, seis bairros não tiveram nenhuma família 
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atendida no SCFV - Modalidade I, são eles: Country, Recanto Tropical, Pioneiros 

Catarinenses, Maria Luiza, Região do Lago e Pacaembu. 

 

TABELA 32 – Famílias atendidas pelo SCFV para Crianças de até 6 anos por Distrito 

DISTRITO TOTAL 

SÃO JOÃO DO OESTE 43 

JUVINÓPOLIS 33 

SÃO SALVADOR 20 

DIAMANTE 14 

RIO DO SALTO 13 

SEDE ALVORADA 5 

ESPIGÃO AZUL 0 

Fonte: IRSAS (2011-2015). 

 

A tabela acima apresenta informações das famílias atendidas nos distritos pelo SCFV 

– Modalidade I. Nela podemos observar que os distritos com maior número de famílias 

atendidas são respectivamente: São João do Oeste com 33,6% das famílias atendidas, seguido 

de Juvinópolis com 25,8% e São Salvador com 15,6% das famílias atendidas. 

Vale destacar que todos os distritos juntos somam 128 famílias, ou seja, 15,3% do 

total de famílias atendidas pelo SCFV – Modalidade I, em todo o município. 

 

GRÁFICO 29 – SCFV para Crianças e Adolescentes de 6 a 15 anos 

 
Fonte: IRSAS (2011-2015) 
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Segundo as Orientações Técnicas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos (2017), para adolescentes de 06 a 15 anos, as atividades podem ser realizadas em 

dias úteis, feriados ou finais de semana em turno de aproximadamente 4 horas, com 

periodicidade diária ou semanal. O objetivo do SCFV - Modalidade II para crianças e 

adolescente de 6 a 15 anos, visa promover a convivência, a formação para a participação e 

cidadania, o desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das crianças e adolescentes, a 

partir dos interesses, das demandas e das potencialidades dessa faixa etária.  

Segundo o gráfico acima se observa que no ano de 2012 houve um aumento de 35% 

no número de indivíduos atendidos em relação ao ano de 2011. Já em 2013 houve uma 

redução de 6% no número de indivíduos atendidos em comparação ao ano de 2012. Porém, 

em 2014 há um crescimento de 12% no número de indivíduos atendidos no SCFV em relação 

a 2013. No ano de 2015 houve 28% a mais de indivíduos atendidos que em 2014. A taxa 

média de crescimento de indivíduos atendidos no SCFV Modalidade II, nos últimos cinco 

anos, foi de 3%. 
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MAPA 13 – Famílias atendidas pelo SCFV para Crianças e Adolescentes de 6 A 15 anos 
 

 

Fonte: IRSAS (2011-2015). 

 

O mapa acima apresenta a territorialização das famílias atendidas pelo SCFV para 

crianças e adolescentes de 6 a 15 anos e nele nota-se que os bairros com maior número de 

famílias atendidas são: Santa Cruz e Interlagos ambos com 531 famílias, ou seja, 19,3% do 

total de famílias atendidas na zona urbana, em seguida São Cristóvão com 212 famílias (7,7 

%). Juntos, esses três bairros representam 46,4% do total de famílias atendidas. 

Vale destacar que 206 famílias atendidas, ou seja, 7,5% do total de famílias atendidas 

tanto da zona rural quanto da zona urbana não apresentam registro de endereço no Sistema de 



103 

 

Informação. Além disso, o Recanto Tropical não registrou nenhuma família atendida no 

SCFV - Modalidade II. 

 

TABELA 33 – Famílias atendidas pelo SCFV para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos por 

Distrito 

DISTRITOS TOTAL 

SÃO JOÃO DO OESTE 24 

RIO DO SALTO 8 

SÃO SALVADOR 4 

JUVINÓPOLIS 2 

ESPIGÃO AZUL 1 

SEDE ALVORADA 1 

DIAMANTE 0 

Fonte: IRSAS (2011-2015). 

 

A tabela 33 apresenta informações das famílias atendidas nos distritos pelo SCFV - 

Modalidade II. Nela podemos observar que os distritos com maior número de famílias 

atendidas são respectivamente: São João do Oeste com 60% das famílias atendidas, seguido 

de Rio do Salto com 20% e São Salvador com 10% das famílias atendidas. 

Vale destacar que todos os distritos juntos somam 40 famílias, ou seja, 1,5% do total 

de famílias. É possível verificar também que o distrito de Diamante não registrou nenhum 

atendimento a famílias no SCFV - Modalidade II. 

 

GRÁFICO 30 – SCFV para adolescentes e jovens de 15 A 17 anos 

 
Fonte: IRSAS (2011-2015) 
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Segundo as Orientações Técnicas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos (2017), para adolescentes de 15 a 17 anos, as atividades podem ser realizadas em 

dias úteis, feriados ou finais de semana em turno de aproximadamente 3 horas, com 

periodicidade diária ou semanal. O objetivo do SCFV - Modalidade III para adolescentes e 

jovens de 15 a 17 anos é fortalecer a convivência familiar e comunitária e contribuir para o 

retorno ou a permanência dos adolescentes na escola, por meio do desenvolvimento de 

atividades que estimulam a convivência social, a participação cidadã e uma formação geral 

para o mundo do trabalho. 

É importante ressaltar que o número reduzido de registro dos atendimentos para 

adolescentes de 15 a 17 anos no ano de 2011 é devido a não utilização sistemática do 

prontuário digital IRSAS no ano. Assim, identifica-se no gráfico acima que no ano de 2011 

foram registrados somente dois adolescentes atendidos, não expressando o número real de 

atendimentos.  

Ao analisar os demais dados é possível identificar que no ano de 2013 houve um 

acréscimo de 17% no número de indivíduos atendidos. Entretanto, no ano de 2014 foram 

atendidos 11% a menos que em 2013, assim como em 2015 foram atendidos 65% a menos 

que em 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 

 

MAPA 14 - Famílias atendidas pelo SCFV para Adolescentes e Jovens de 15 a 17 anos 

 

Fonte: IRSAS (2011-2015) 

 

O mapa acima apresenta a territorialização das famílias atendidas pelo SCFV -

Modalidade III para adolescentes e jovens de 15 a 17 anos e nele podemos observar que os 

bairros com maior número de famílias atendidas são: Cascavel Velho com 134 famílias, ou 

seja, 16,7% do total de famílias atendidas na zona urbana, em seguida Interlagos com 91 

famílias (11,3 %) e Santa Cruz (8,8%). Juntos esses três bairros representam 36,8% do total 

de famílias atendidas.  

Vale destacar que 57 famílias atendidas, ou seja, 7,1% do total de famílias atendidas 

tanto da zona rural quanto da zona urbana não apresentam registro de endereço no Sistema de 
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Informação. Além disso, quatro bairros não tiveram nenhuma família atendida no SCFV - 

Modalidade III são eles: Country, Centro, Pioneiros Catarinense e Região do Lago. 

 

TABELA 34 - Famílias atendidas pelo SCFV para adolescentes e jovens de 15 a 17 anos por 

Distrito 

DISTRITOS TOTAL 

RIO DO SALTO 35 

SÃO JOÃO DO OESTE 25 

JUVINÓPOLIS 11 

SÃO SALVADOR 4 

DIAMANTE 0 

SEDE ALVORADA 0 

ESPIGÃO AZUL 0 

Fonte: IRSAS (2011-2015) 

 

A tabela acima apresenta informações das famílias atendidas por distritos e 

identifica-se que os distritos com maior número de famílias são respectivamente: Rio do Salto 

com 46,7% das famílias atendidas, seguido de São João do Oeste com 33,3% e Juvinópolis 

com 14,7% das famílias atendidas. 

Vale destacar que todos os distritos juntos somam 75 famílias, ou seja, 9,3% do total 

de famílias atendidas. É possível verificar também que os distritos de Diamante, Sede 

Alvorada e Espigão Azul não registraram nenhum atendimento a famílias no SCFV - 

Modalidade III. 

 

GRÁFICO 31 – SCFV para Idosos 

 
Fonte: IRSAS (2011-2015) 
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Segundo as Orientações Técnicas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos (2017), para os idosos, as atividades podem ser realizadas em dias úteis, feriados ou 

finais de semana em turno de aproximadamente 2 horas, com periodicidade diária, semanal, 

quinzenal ou mensal. O desenvolvimento do SCFV – Modalidade VI para Idosos, deve estar 

pautado nas características, interesses e demandas dessa faixa etária e levar em consideração 

que a vivência em grupo, as experimentações artísticas, culturais, esportivas e de lazer, bem 

como a valorização das experiências vividas constituem formas privilegiadas de expressão, 

interação e proteção social.  

Observa-se no gráfico acima que no ano de 2012 houve um aumento de 60% no 

número indivíduos atendidos em relação ao ano de 2011. Em 2013 houve um aumento de 

16% seguido por mais um acréscimo de 3% em 2014. Já em 2015 houve 7% de indivíduos a 

menos em relação ao ano de 2014. A taxa média de crescimento de indivíduos atendidos no 

SCFV Modalidade VI, nos últimos cinco anos, foi de 3%. 

Vale destacar que não foram apresentados dados do SCFV na Modalidade IV – para 

jovens de 18 a 29 anos, pois o mesmo não foi executado no Município ao longo desses cinco 

anos. Quanto ao SCFV - Modalidade V para adultos de 30 a 59 anos, só possuímos registros 

de atendimentos no ano de 2015, período em que atendeu 85 indivíduos. 
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MAPA 15 - Famílias atendidas pelo SCFV para Idosos 

 

Fonte: IRSAS (2011-2015) 

 

O mapa acima apresenta a territorialização das famílias atendidas pelo SCFV -

Modalidade VI para idosos e nele pode-se observar que os bairros com maior número de 

famílias atendidas são: Santa Cruz com 132 famílias, ou seja, 6,2% do total de famílias 

atendidas na zona urbana, em seguida Cancelli com 127 famílias (6 %) e Cascavel Velho 

(5,9%). Juntos esses três bairros representam 18,2% do total de famílias atendidas.  

Vale destacar que 218 famílias atendidas pelo SCFV - Modalidade VI, ou seja, 

10,3% do total de famílias atendidas tanto da zona rural quanto da zona urbana não 

apresentam registro de endereço no Sistema de Informação. 
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TABELA 35 - Famílias atendidas pelo SCFV para Idosos por Distrito 

DISTRITO TOTAL 

SÃO JOÃO DO OESTE 68 

JUVINÓPOLIS 58 

SÃO SALVADOR 56 

RIO DO SALTO 53 

ESPIGÃO AZUL 31 

SEDE ALVORADA 4 

DIAMANTE 0 

Fonte: IRSAS (2011-2015) 

 

A Tabela 35 apresenta informações das famílias atendidas por distritos pelo SCFV – 

Modalidade VI para idosos e nota-se que os distritos com maior número de famílias atendidas 

são respectivamente: São João do Oeste com 25,2% das famílias atendidas, seguido de 

Juvinópolis com 21,5% das famílias e São Salvador com 20,7%.  

Vale destacar que todos os distritos juntos somam 270 famílias, ou seja, 12,8% do 

total de famílias atendidas. É possível verificar também que o distrito de Diamante não 

registrou nenhum atendimento a famílias no SCFV – Modalidade VI. 

 

3.2.3 Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio 

Segundo a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, o Serviço de 

Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas é referenciado ao 

PAIF e tem por finalidade a prevenção de agravos que possam provocar o rompimento de 

vínculos familiares e sociais dos usuários. Visa a garantia de direitos, o desenvolvimento de 

mecanismos para a inclusão social, a equiparação de oportunidades e a participação e o 

desenvolvimento da autonomia das pessoas com deficiência e pessoas idosas, a partir de suas 

necessidades e potencialidades individuais e sociais, prevenindo situações de risco, a exclusão 

e o isolamento. 

Segundo o Caderno de Orientações da Proteção Social Básica no Domicílio para 

Pessoas com Deficiência e Idosas (2017) são usuários do Serviço às pessoas com deficiência 

(em qualquer faixa etária) e as pessoas idosas que vivenciam situação de vulnerabilidade 

social pela fragilização de vínculos familiares e sociais e/ou pela ausência de acesso a 

possibilidades de inclusão, autonomia, independência, segurança, usufruto de direitos, de 

participação plena e efetiva na sociedade e de processo de habilitação e reabilitação à vida 
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diária e comunitária, em especial beneficiário do BPC e membros de famílias beneficiárias de 

programas de transferência de renda. 

 

TABELA 36 – Pessoas Atendidas no Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio 

BAIRRO/DISTRITO TOTAL 

INTERLAGOS  3 

DIAMANTE 3 

ESPIGÃO AZUL 3 

SÃO JOÃO DO OESTE 2 

Sem endereço identificado 1 
Fonte: IRSAS (2011-2015). 

 

Quanto às pessoas atendidas no Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio no 

período de 2011 a 2015 observa-se que na área urbana há o registro de atendimentos em 

apenas um bairro, sendo esse o Interlagos, com 03 pessoas atendidas. Já na área rural houve 

atendimentos registrados em mais de um distrito, sendo Diamante e Espigão Azul com 03 

pessoas atendidas e São João do Oeste com 02 pessoas atendidas. Vale destacar que 01 pessoa 

atendida por esse serviço não tinha endereço identificado, não sendo possível territorializar. 

Considerando que as Orientações Técnicas do MDS para executar esse serviço, foram 

disponibilizadas somente no ano de 2017, as equipes das unidades de CRAS não tinham 

embasamento teórico para executar esse Serviço em sua integralidade, sendo que o número de 

pessoas atendidas entre os anos de 2011 e 2015 foi mínimo. Ressalta-se ainda, que as equipes 

técnicas dos CRAS estudam este Serviço desde o ano de 2016 e se aprimorou no ano de 2017 

com a publicização das Orientações Técnicas. 

 

3.2.4 Programa de Promoção da Integração do Mundo do Trabalho 

As ações de Promoção da Integração ao Mundo do Trabalho, conforme a Resolução 

CNAS nº 33/2011, ocorrem por meio de um ―conjunto integrado de ações das diversas 

políticas cabendo à assistência social ofertar ações de proteção social que viabilizem a 

promoção do protagonismo, a participação cidadã, a mediação do acesso ao mundo do 

trabalho e a mobilização social para a construção de estratégias coletivas‖. 

Assim, o acesso ao mundo do trabalho não é responsabilidade exclusiva da assistência 

social. É o resultado de uma intervenção intersetorial e da articulação de políticas 
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comprometidas com a qualificação técnico-profissional, a intermediação pública de mão-de-

obra, a aprendizagem profissional, a economia solidária, o microcrédito produtivo e orientado, 

o acesso a direitos sociais, entre outras. 

Dessa forma, a Assistência Social reconhece sua responsabilidade na mobilização, 

encaminhamento e acompanhamento dos usuários em situação de vulnerabilidade ou risco 

social, para acesso aos cursos de qualificação profissional e demais ações de inclusão 

produtiva, visando à inserção dessa parcela da população ao mundo do trabalho. Em 

conformidade com o Artigo 24 da LOAS, o qual estabelece que ―os programas de assistência 

social compreendem ações integradas e complementares com objetivos, tempo e área de 

abrangência definidos para qualificar, incentivar e melhorar os benefícios e os serviços 

socioassistenciais‖; com prioridade para a inserção profissional e social. 

No município de Cascavel a Promoção da Integração ao Mundo do Trabalho é 

executada em duas modalidades, sendo Modalidade I: Programa de Mobilização Social para o 

Acesso ao Mundo do Trabalho e Modalidade II: Programa de Aprendizagem Profissional para 

Adolescentes, Jovens ou Pessoas com Deficiência. 

O Programa de Mobilização Social para Acesso ao Mundo do Trabalho tem por 

finalidade promover o acesso dos usuários da Assistência Social ao mundo do trabalho, que se 

materializa em um conjunto de ações de articulação, mobilização, encaminhamento de 

pessoas em situação de vulnerabilidade e/ou risco social, bem como o acompanhamento da 

trajetória das mesmas com políticas públicas de trabalho, emprego e renda. 
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MAPA 16 – Famílias atendidas no Programa de Mobilização Social para o acesso ao Mundo 

do Trabalho 

 

Fonte: IRSAS (2011-2015). 

 

 O mapa acima apresenta dados referente às famílias atendidas no Programa de 

Mobilização Social para o Acesso ao Mundo do Trabalho nos anos de 2011 a 2015. O bairro 

com maior número de famílias atendidas foi o Interlagos com 688 famílias, seguido do 

Cascavel Velho com 449 famílias e Santa Cruz com 404 famílias atendidas. Já o menor 

número de famílias atendidas estão nos bairros Country com 16 famílias, Pacaembu com 22 

famílias e Recanto Tropical com 26 famílias atendidas.  

Vale destacar que 962 famílias atendidas pelo Programa de Mobilização Social para o 

Acesso ao Mundo do Trabalho, ou seja, 14,5% do total de famílias atendidas tanto da zona 

rural quanto da zona urbana não apresentam registro de endereço no Sistema de Informação.  
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TABELA 36 - Famílias atendidas Programa de Mobilização Social para o acesso ao Mundo 

do Trabalho por Distrito 

DISTRITO TOTAL 

RIO DO SALTO 40 

SÃO JOÃO DO OESTE 27 

DIAMANTE 21 

JUVINÓPOLIS 19 

SÃO SALVADOR 12 

SEDE ALVORADA 7 

ESPIGÃO AZUL 0 

Fonte: IRSAS (2011-2015) 

 

A tabela acima apresenta informações das famílias atendidas por distritos pelo 

Programa de Mobilização Social para o Acesso ao Mundo do Trabalho e nota-se que os 

distritos com maior número de famílias atendidas são respectivamente Rio do Salto com 40 

famílias e São João do Oeste com 27 famílias. É possível verificar também que o distrito de 

Espigão Azul não registrou nenhum atendimento a famílias. 

Já o Programa de Aprendizagem Profissional para Adolescentes, Jovens ou Pessoas 

com Deficiência corresponde à formação técnico profissional aplicada ao adolescente ou 

jovem segundo as diretrizes da legislação em vigor, implementada por meio de um contrato 

de trabalho especial, denominado contrato de aprendizagem, necessariamente escrito e com 

prazo determinado de, no máximo, dois anos. O limite de dois anos não se aplica ao aprendiz 

com deficiência. O contrato de aprendizagem tem por finalidade a inclusão de adolescentes e 

jovens aprendizes no mercado de trabalho, mediante a combinação de formação teórica e 

experiência prática, sob orientação de entidade de formação técnico-profissional. 

A formação técnico-profissional desenvolve-se por meio de atividades teóricas e 

práticas, metodicamente organizadas em tarefas de complexidade progressiva desenvolvidas 

no ambiente de trabalho. As atividades teóricas são desenvolvidas na entidade formadora, sob 

a orientação desta. As aulas práticas podem ser desenvolvidas na própria entidade qualificada 

ou no estabelecimento contratante, e devem estar de acordo com o programa de 

aprendizagem. 
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MAPA 17 – Famílias atendidas no Programa de Aprendizagem Profissional 

 

Fonte: IRSAS (2011-2015) 

 

Observa-se no mapa acima os dados referentes às famílias atendidas no Programa de 

Aprendizagem Profissional para Adolescentes, Jovens ou Pessoas com Deficiência nos anos 

de 2011 a 2015. O bairro com maior número de famílias atendidas foi o Santa Cruz com 223 

famílias e o Cascavel Velho com 119 famílias atendidas. Os bairros com menor número de 

famílias atendidas são: Santos Dumont com 6 famílias, Country com 7 famílias e Recanto 

Tropical com 10 famílias atendidas.  

É necessário mencionar que 710 famílias atendidas pelo Programa de Aprendizagem 

Profissional para Adolescentes, Jovens ou Pessoas com Deficiência, ou seja, 33% do total de 
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famílias atendidas tanto da zona rural quanto da zona urbana não apresentam registro de 

endereço no Sistema de Informação.  

 

TABELA 37 – Famílias atendidas no Programa de Aprendizagem Profissional por Distrito 

DISTRITO TOTAL 

SÃO JOÃO DO OESTE 3 

JUVINÓPOLIS 2 

RIO DO SALTO 2 

SÃO SALVADOR 1 

SEDE ALVORADA 1 

DIAMANTE 0 

ESPIGÃO AZUL 0 

Fonte: IRSAS (2011-2015) 

 

Nota-se na tabela acima informações sobre as famílias atendidas nos distritos pelo 

Programa de Aprendizagem Profissional para Adolescentes, Jovens ou Pessoas com 

Deficiência e os distritos com maior número de famílias atendidas são respectivamente: São 

João do Oeste com 03 famílias, Juvinópolis e Rio do Salto com 2 famílias cada. É possível 

verificar também que o distrito de Espigão Azul e Diamante não registraram nenhum 

atendimento as famílias do Programa de Aprendizagem. O número reduzido de famílias 

atendidas nesse Programa pelos Distritos justifica-se pela dificuldade de acesso a área urbana, 

onde estão localizadas as unidades que executam este Programa. 

 

3.3 Indicadores de atendimento da Proteção Social Especial de Média Complexidade 

Segundo as Orientações Técnicas do CREAS (2011), a Proteção Social Especial (PSE) 

organiza a oferta de serviços, programas e projetos de caráter especializado, que tem por 

objetivo contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, o 

fortalecimento de potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o 

enfrentamento das situações de risco pessoal e social, por violação de direitos. 

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) é uma unidade 

pública e estatal de abrangência municipal ou regional. Oferta, obrigatoriamente, o Serviço de 

Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI). Assim, neste item 

(3.3), os dados que serão apresentados referem-se aos atendimentos das unidades CREAS, 

considerando todos os serviços ofertados por estas unidades, os quais serão detalhados nos 

itens 3.3.1 ao item 3.3.3. 
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Considerando que os dados de atendimento que serão apresentados abaixo se referem 

aos períodos de 2011 a 2015, não há dados referentes à unidade CREAS Oeste, pois sua 

inauguração ocorreu no ano de 2016. Cabe ressaltar ainda, que as unidades de CREAS nesse 

período executavam o PAEFI de forma temática, sendo CREAS I responsável pelo 

atendimento a crianças e adolescentes, CREAS II responsável pelo atendimento de 

adolescente em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto e CREAS III 

responsável pelo atendimento a adultos, mulheres, idosos e pessoas com deficiência. 

  

GRÁFICO 32 – Número de Famílias atendidas nos CREAS 

 
Fonte: IRSAS (2011-2015) 

 

No gráfico acima se analisa os dados de atendimentos das famílias atendidas nas três 

unidades de CREAS nos anos de 2011 a 2015. Na unidade CREAS I (Atual CREAS Sul) 

identifica-se que ocorreu crescimento significativo no número de atendimentos, pois no ano 

de 2011 foram 624 famílias atendidas e em 2015 foram 1.552 famílias atendidas, tendo 

aumentado neste período 149%.  

Já o CREAS II (Atual CREAS Augusto Daniel Werner) se manteve constante no 

número de famílias atendidas, pois no ano de 2011 foram 505 famílias atendidas, chegando a 

568 famílias no ano de 2013 e reduziu 8% em 2015, isto é, foram 468 famílias atendidas.   

No que se refere à unidade CREAS III (Atual CREAS Leste) nos anos de 2011 a 2014 

ocorreu um elevado crescimento no número de famílias atendidas, passando de 771 famílias 

em 2011 para 1.448 famílias em 2014. Já no ano de 2015 ocorreu uma queda significativa no 

número de famílias atendidas, totalizando 888 famílias.  
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GRÁFICO 33 – Número de Indivíduos atendidos nos CREAS 

 
 Fonte: IRSAS (2011-2015) 

 

O gráfico acima apresenta informações do total de indivíduos atendidos nos CREAS e 

em comparação com o Gráfico 32 (de Famílias) é notório que o CREAS I (Atual CREAS Sul) 

atendeu mais de um membro familiar e não somente o indivíduo, pois quando comparado o 

número de indivíduos X famílias atendidos anualmente evidencia-se uma expressiva 

diferença, como por exemplo, no ano de 2015 que foram atendidos 3.324 indivíduos 

pertencentes a 1.552 famílias. Ao comparar os dados de indivíduos x famílias atendidos 

anualmente no CREAS II (Atual CREAS Augusto Daniel Werner) e CREAS III (Atual 

CREAS Leste) não é visível esta diferença, pois o número de indivíduos e famílias é 

semelhante. Acredita-se que esta diferença pode ser compreendida pelo fato de que as 

unidades atendiam de forma temática seu público. 
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MAPA 18 – Número de Famílias atendidas nos CREAS por Bairros 

 

Fonte: IRSAS (2011-2015) 

 

Ao analisar os dados do mapa acima em relação ao número de famílias atendidas em 

CREAS nos anos de 2011 a 2015 é possível identificar que os três bairros com maior número 

de famílias atendidas foram o Santa Cruz com 646 famílias, o Interlagos com 560 famílias e o 

Cascavel Velho com 533 famílias. Nota-se que estes três bairros apresentam os maiores 

índices de vulnerabilidade social, uma vez que se repetem com frequência nas análises da 

Proteção Social Básica. Já os bairros que tiveram menor número de famílias atendidas nos 

CREAS neste período foram: Recanto Tropical com 29 famílias atendidas, Country com 37 

famílias e Região do Lago com 42 famílias atendidas.  

Vale destacar que a localização das unidades CREAS Sul e CREAS Leste está na 

região central do município de Cascavel/PR, distantes dos bairros que possuem maior número 
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de registros de atendimentos em seus territórios, respectivamente bairro Cascavel Velho e 

bairro Interlagos. 

 

TABELA 38 – Número de Famílias atendidas nos CREAS por Distrito 

DISTRITO TOTAL 

SÃO JOÃO DO OESTE 62 

RIO DO SALTO 52 

JUVINÓPOLIS 40 

SÃO SALVADOR 20 

ESPIGÃO AZUL 13 

DIAMANTE 9 

SEDE ALVORADA 9 

Fonte: IRSAS (2011-2015) 

 

Quando analisados os dados dos distritos em relação ao número de famílias atendidas 

nos CREAS neste período, percebe-se que os distritos que tiveram famílias atendidas são: São 

João do Oeste com 62 famílias, Rio do Salto com 52 famílias e Juvinópolis com 40 famílias 

atendidas.  

Há de se considerar ainda, que outras 864 famílias não puderam ser territorializadas 

por não possuir endereço cadastrado no prontuário digital. 

 

3.3.1 Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Família e Indivíduos (PAEFI) 

O Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Família e Indivíduos (PAEFI) é 

executado no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), e conforme 

disposto na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, executa apoio, orientação e 

acompanhamento a famílias com um ou mais de seus membros em situação de ameaça ou 

violação de direitos. Compreende atenções e orientações direcionadas para a promoção de 

direitos, a preservação e o fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e sociais e para 

o fortalecimento da função protetiva das famílias diante do conjunto de condições que as 

vulnerabilizam e/ou as submetem a situações de risco pessoal e social.  

O atendimento fundamenta-se no respeito à heterogeneidade, potencialidades, valores, 

crenças e identidades das famílias. O serviço articula-se com as atividades e atenções 

prestadas às famílias nos demais serviços socioassistenciais, nas diversas políticas públicas e 

com os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos. Deve garantir atendimento 
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imediato e providências necessárias para a inclusão da família e seus membros em serviços 

socioassistenciais e/ou em programas de transferência de renda, de forma a qualificar a 

intervenção e restaurar o direito. 

O PAEFI visa atender famílias e/ou indivíduos que vivenciam violações de direitos 

tais como: violência física, psicológica, sexual e negligência. Assim, apresentando abaixo, os 

dados das violações de direitos registradas e identificadas nos CREAS no período de 2011 a 

2015. Mas ainda, é necessário ressaltar que um mesmo indivíduo pode ter uma ou mais 

violações de direitos associadas ao seu processo de acompanhamento, dessa forma os dados 

serão tratados como violações e não por número de indivíduos. Além disso, os dados de 

violações de direitos referem-se aos registros das unidades de CREAS I (Atual CREAS Sul) e 

CREAS III (Atual CREAS Leste). 

 

MAPA 19 – Total de Violações de Direitos 

 

Fonte: IRSAS (2011-2015) 
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O mapa acima apresenta os dados referentes às violações de direitos identificadas pelo 

nos CREAS, nos anos de 2011 a 2015, divididas por bairros. O bairro com maior número de 

violações de direitos foi o Santa Cruz com 760 registros, que representa 7,8% das violações 

de direitos identificadas. Na sequência o Interlagos apresenta 668 registros, que corresponde a 

6,9%, Cascavel Velho com 621 registros, referente a 6,4% e Universitário com 536 registros, 

totalizando 5,5%. Ressalta-se que os bairros Cascavel Velho e Universitário estão localizados 

um ao lado do outro e juntos somam 11,9% das violações de direitos identificadas. 

Os bairros com menor número de registros de identificação de violações de direitos: 

Recanto Tropical com 26 registros, Country com 54 registros e Maria Luiza 68 registros de 

violações de direitos. Faz-se necessário informar que 427 registros de identificação de 

violação de direitos referiam-se a pessoas que se encontravam em situação de acolhimento, 

representando 4,4%. Outras 796 identificações de violações de direitos relacionam-se a 

pessoas que não possuíam a informação de logradouro no prontuário digital, não 

possibilitando assim realizar a territorialização desses dados e representa 8,2% dos registros. 

   

TABELA 39 – Total de Violações de Direitos por Distrito 

DISTRITO 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

SÃO JOÃO DO OESTE 18 12 24 12 22 88 

RIO DO SALTO 15 12 5 4 6 42 

SÃO SALVADOR 4 6 4 11 5 30 

JUVINÓPOLIS 4 2 1 2 19 28 

ESPIGÃO AZUL 5 3 3 6 7 24 

DIAMANTE 5 0 2 4 6 17 

SEDE ALVORADA 2 1 0 3 1 7 

TOTAL 53 36 39 42 66 236 

Fonte: IRSAS (2011-2015) 

 

A tabela acima apresenta dados de violações de direitos por distritos. Identifica-se que 

os distritos que tiveram o maior número de registros de identificação de violação de direitos 

no período de 2011 a 2015 foram: São João do Oeste com 88 registros, Rio do Salto com 42 

registros e São Salvador com 30 registros. Contudo, no ano de 2015 o distrito de Juvinópolis 

apresenta o segundo maior número de registros de violações de direitos, representando 28,7% 

do total de 2015. 
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GRÁFICO 34 – Violação de Direitos por Idade 

 
Fonte: IRSAS (2011-2015) 

 

Ao analisar os registros de identificação de violação de direitos por idade com os 

dados dos anos de 2011 a 2015 é possível constatar que a faixa etária de 60 anos ou mais 

apresenta o maior número de registros de violação de direitos com 25,7%, seguida da faixa 

etária de 12 a 17 anos com 22,7%. Destaca-se que a faixa etária de 18 a 29 anos apresentou o 

menor número de registro de violações de direitos com 6,5%.  

Observa-se ainda que durante o período analisado todas as faixas etárias tiveram um 

acréscimo de registro de violação de direitos. 

 

TABELA 40 – Violação de Direitos por Idade e Sexo 

MASCULINO FEMININO 

ANO 
0 a 5 

anos 

6 a 11 

anos 

12 a 17 

anos 

18 a 29 

anos 

30 a 59 

anos 

60 ou 

mais 

0 a 5 

anos 

6 a 11 

anos 

12 a 17 

anos 

18 a 29 

anos 

30 a 59 

anos 

60 ou 

mais 

2011 33 76 48 8 31 102 41 81 117 24 64 123 

2012 53 104 106 10 42 85 65 94 164 36 78 122 

2013 34 66 46 11 40 87 27 69 104 80 157 150 

2014 65 120 130 8 32 105 78 142 199 99 186 174 

2015 85 131 138 17 70 200 113 138 186 64 145 254 

TOTA

L 
270 497 468 54 215 579 324 524 770 303 630 823 

Fonte: IRSAS (2011-2015) 

 

A tabela acima expressa que o maior número de registro de violação de direitos foi 

realizado para pessoas do sexo feminino independente da faixa etária, correspondendo a 
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61,8% dos registros. Essa distinção fica mais evidente na faixa etária de 30 a 59 anos, com 

74,5% de registros para pessoas do sexo feminino. 

 

TABELA 41 – Principais tipos de Violações de Direitos 

VIOLAÇÃO DE DIREITOS 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

ABANDONO 43 53 22 28 33 179 

NEGLIGÊNCIA 181 287 198 291 409 1366 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 108 158 316 374 251 1207 

VIOLÊNCIA FÍSICA 93 187 134 161 220 795 

VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR 180 248 388 376 381 1573 

VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA 116 211 244 332 373 1276 

VIOLÊNCIA SEXUAL/ABUSO  141 135 65 138 199 678 

OUTRAS FORMAS DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS 103 169 95 158 189 714 

NÃO IDENTIFICADA VIOLAÇÃO DE DIREITOS 1 2 125 266 427 821 

Fonte: IRSAS (2011-2015) 

 

A tabela acima apresenta as principais violações de direitos, ou seja aquelas que 

apresentaram o maior número de registros durante o período de 2011 a 2015. A violação de 

direitos com maior número de registros foi a violência intrafamiliar com 1.573 identificações, 

representando 18,3% do total, definida como ―toda ação ou omissão que prejudique o bem-

estar, a integridade física, psicológica ou a liberdade e o direito ao pleno desenvolvimento de 

outro membro da família. Pode ser cometida dentro ou fora de casa por algum membro da 

família, incluindo pessoas que passam a assumir função parental, ainda que sem laços de 

consanguinidade, e em relação de poder à outra. Não se restringe ao espaço físico onde a 

violência ocorre‖ (Manual RMA - CREAS). 

A negligência ocupa o segundo lugar de registros de identificação de violação de 

direitos entre os anos de 2011 a 2015, com 1.366 registros, ou seja, 15,9%. Segundo o Manual 

do Registro Mensal de Atendimento do CREAS, a negligência ―é identificada quando existe 

uma dependência de cuidados e de proteção de uma pessoa em relação a outra, nas quais as 

necessidades específicas não são atendidas por seus cuidadores. Representa uma omissão em 

termos de prover as necessidades físicas e emocionais da criança, do adolescente, da pessoa 

com deficiência e do idoso e se configura quando os responsáveis falham na atenção dessas 

necessidades, e quando tal fato não é o resultado de condições de vida além do controle dos 

cuidadores‖.  
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Faz-se importante ressaltar que o registro do motivo de não identificação da violação 

de direitos aumentou ao longo desses cinco anos e representa 9,5% do total de registros. 

Ainda foram registradas durante esse período 714 violações de direitos por outras formas de 

violação de direitos, correspondendo a 8,3%. 

 

3.3.2 Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida 

Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade 

(PSC) 

O Serviço de Proteção Social a adolescentes em Cumprimento de Medida 

Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) 

desenvolve atividades na área da socioeducação fundamentando-se na legislação vigente, em 

especial no ECA, no Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) e no 

SUAS.  

De acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Sociassistenciais o Serviço de 

Medidas Socioeducativas (MSE) tem por finalidade prover atenção socioassistencial e 

acompanhamento a adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas em 

meio aberto, determinadas judicialmente. Deve contribuir para o acesso aos direitos e para a 

ressignificação de valores na vida pessoal e social dos adolescentes e jovens.  
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MAPA 20 – Número de Execução de Medidas Socioeducativas  

 

Fonte: IRSAS (2011-2015) 

 

No gráfico acima é possível identificar que durante os anos de 2011 a 2015 os bairros 

que mais tiveram registro de execução de medidas socioeducativas em meio aberto foram o 

Santa Cruz com 235 registros, que representa 11,1% e o CRAS Interlagos apresenta 203 

registros, que corresponde a 9,7%, na sequência o bairro Cascavel Velho com 163 registros, 

totalizando 7,7%.  

Os bairros com menor número de registros de execução de medidas socioeducativas 

em meio aberto: Recanto Tropical e Country com 4 registros cada e Região do Lago com 5 

registros. Ainda foram registrados 21 execuções de MSE para adolescentes que se 
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encontravam em situação de acolhimento. E outras 95 execuções diz respeito a adolescentes 

que não possuíam a informação de logradouro no prontuário digital, não possibilitando assim 

realizar a territorialização desses dados e representa 4,4% dos registros. 

 

TABELA 42 – Número de Execução de MSE por Distrito 

DISTRITO 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

RIO DO SALTO 1 0 0 6 0 7 

JUVINÓPOLIS 1 0 1 1 3 6 

SÃO SALVADOR 0 3 1 0 0 4 

SÃO JOÃO DO 

OESTE 

0 1 0 0 1 2 

DIAMANTE 0 0 0 0 0 0 

ESPIGÃO AZUL 0 0 0 0 0 0 

SEDE ALVORADA 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 2 4 2 7 4 19 

Fonte: IRSAS (2011-2015) 

 

A tabela acima apresenta números de execução de MSE por distrito ao longo dos anos 

de 2011 a 2015. Identifica-se que os distritos que tiveram o maior número de execução de 

medidas foram: Rio do Salto com 7 registros, destes 6 foram no ano de 2014 e Juvinópolis 

com 6 registros. Os distritos de Diamante, Espigão Azul e Sede Alvorada não tiveram 

nenhum registro de MSE no período analisado. 

 

TABELA 43 – Número de Execução de MSE por Sexo e Faixa Etária 

  MASCULINO FEMININO 
TOTAL 

12 A 17 Anos 

TOTAL 

18 A 21 Anos ANO 
12 a 17 

anos 

18 a 21 

anos 

12 a 17 

anos 

18 a 21 

anos 

2011 299 37 53 3 352 40 

2012 252 32 53 3 305 35 

2013 241 32 64 6 305 38 

2014 254 28 69 3 323 31 

2015 219 38 45 5 264 43 

TOTAL 1.265 167 284 20 1.549 187 

Fonte: IRSAS (2011-2015) 

 

 É possível analisar a partir dos dados da Tabela acima que entre os anos de 2011 a 

2015, a execução de MSE foi predominantemente aplicada a adolescentes e jovens do sexo 

masculino, totalizando 82,5%. Destes, a faixa etária que se destacou foi a de 12 a 17 anos, 

representando 88,3%. 
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TABELA 44 – Principais tipos de Ato Infracional de MSE 

ATO INFRACIONAL 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

TRÁFICO 87 88 124 99 99 497 

DIREÇÃO SEM CNH 107 50 39 36 25 257 

ROUBO 47 57 49 55 40 248 

FURTO 18 19 38 40 52 167 

LESÃO CORPORAL 23 31 57 30 19 160 

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO 35 37 28 25 12 137 

RECEPTAÇÃO 21 19 17 23 33 113 

AMEAÇA 13 16 21 29 13 92 

DESACATO 12 9 9 22 11 63 

RIXA 15 21 14 4 5 59 

Fonte: IRSAS (2011-2015) 

 

 Na Tabela acima é possível visualizar os principais tipos de ato infracional cometidos 

por adolescentes e jovens em execução de MSE no período de 2011 a 2015. O Tráfico 

destaca-se como o ato infracional com maior número de registros, totalizando 497. 

Contudo, no ano de 2011 Tráfico foi o segundo com maior número de registros e o ato 

infracional Direção sem CNH apresentou o principal número de registro. Diante disso, 

Tráfico e Direção sem CNH foram os principais atos infracionais cometidos por 

adolescentes e jovens no município de Cascavel entre os anos de 2011 a 2015. 

 

TABELA 45 – Registro de Cumprimento e Reincidência de MSE 

ANO 

ADOLESCENTES QUE 

INICIARAM CUMPRIMENTO DE 

MSE 

ADOLESCENTES COM 

REGISTRO DE 

REINCIDÊNCIA 

% 

2011 393 109 27,74% 

2012 340 107 31,47% 

2013 343 77 22,45% 

2014 354 70 19,77% 

2015 308 85 27,35% 

TOTAL 2044 560 27,40% 

Fonte: IRSAS (2011-2015) 

 

 Como pode-se verificar na Tabela acima o número de adolescentes que iniciaram o 

cumprimento de MSE durante os anos de 2011 a 2015 vem reduzindo proporcionalmente, 

assim como o registro de reincidência. Dessa forma, o percentual de reincidência se mantém 

estável, não apresentando alterações significativas. Dado esse, que também pode ser 

visualizado no gráfico abaixo. 
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GRÁFICO 35 – Registro de Cumprimento e Reincidência de MSE 

 
Fonte: IRSAS (2011-2015) 

 

3.3.3 Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosos e suas 

Famílias (PCDIF) 

Conforme a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais o Serviço de Proteção 

Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosos e suas Famílias (PCDIF) oferta 

atendimento especializado a famílias com pessoas com deficiência e idosos com algum grau 

de dependência, que tiveram suas limitações agravadas por violações de direitos, tais como: 

exploração da imagem, isolamento, confinamento, atitudes discriminatórias e preconceituosas 

no seio da família, falta de cuidados adequados por parte do cuidador, alto grau de estresse do 

cuidador, desvalorização da potencialidade/capacidade da pessoa, dentre outras que agravam 

a dependência e comprometem o desenvolvimento da autonomia. 

O serviço tem a finalidade de promover a autonomia, a inclusão social e a melhoria da 

qualidade de vida das pessoas participantes. As ações devem possibilitar a ampliação da rede 

de pessoas com quem a família do dependente convive e compartilha cultura, troca vivências 

e experiências. Soma-se a isso o fato de que os profissionais da equipe poderão identificar 

demandas do dependente e/ou do cuidador e situações de violência e/ou violação de direitos e 

acionar os mecanismos necessários para resposta a tais condições.  

 No período de 2011 a 2015 o PCDIF foi ofertado no município de Cascavel somente 

pela unidade CREAS III (Atual CREAS Leste), assim abaixo apresenta-se os dados de 

atendimentos de famílias e indivíduos desse Serviço. 
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GRÁFICO 36 – Número de Famílias atendidas no PCDIF 

 
Fonte: IRSAS (2011-2015) 

 

 O Gráfico acima demonstra que entre os anos de 2011 a 2014 houve um crescimento 

no número de famílias atendidas pelo PCDIF de 27,3%. Já em relação ao ano de 2014 para 

2015 nota-se um decréscimo no número de famílias atendidas de 59,5%. 

 

GRÁFICO 37 – Número de Indivíduos atendidos no PCDIF 

 
Fonte: IRSAS (2011-2015) 

 

Observa-se no gráfico acima o número de indivíduos atendidos pelo PCDIF no 

período de 2011 a 2015. Na mesma proporção que as famílias tiveram um crescimento no 

número de atendimentos entre os anos de 2011 a 2014 este fator é observado também no 
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número de atendimentos de indivíduos, 20,8%. Já em relação ao ano de 2014 para 2015 

também ocorreu um decréscimo no número de indivíduos atendidos de 51,7%. 

Ao comparar os dados de indivíduos x famílias atendidos anualmente no PCDIF é 

notório que a grande maioria dos atendimentos são realizados apenas aos indivíduos, não se 

estendendo aos demais membros da família. 

 

3.3.4 Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua 

Segundo a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais o Serviço 

Especializado para Pessoas em Situação de Rua é ofertado no Centro de Referência 

Especializado para População em Situação de Rua - Centro Pop, destina-se para pessoas que 

utilizam as ruas como espaço de moradia e/ou sobrevivência. Tem a finalidade de assegurar 

atendimento e atividades direcionadas para o desenvolvimento de sociabilidades, na 

perspectiva de fortalecimento de vínculos interpessoais e/ou familiares que oportunizem a 

construção de novos projetos de vida. 

Oferece trabalho técnico para a análise das demandas dos usuários, orientação 

individual e grupal e encaminhamentos a outros serviços socioassistenciais e das demais 

políticas públicas que possam contribuir na construção da autonomia, da inserção social e da 

proteção às situações de violência. 

Nos gráficos abaixo se apresenta os dados de famílias e indivíduos atendidos no 

Centro Pop durante os anos de 2011 a 2015 no Serviço Especializado para Pessoas em 

Situação de Rua. 
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GRÁFICO 38 – Número de Famílias Atendidas no Serviço Especializado para Pessoas em 

Situação de Rua 

 
Fonte: IRSAS (2011-2015) 

 

Como se pode analisar no gráfico acima o número de famílias atendidas no Serviço 

Especializado para Pessoas em Situação de Rua apresentou acréscimo de 9,4% quando 

comparados os dados dos anos entre 2011 a 2015. É possível identificar ainda, que no ano de 

2013 diminui 23,5% o número de famílias atendidas comparado ao ano de 2012. 

 

GRÁFICO 39 – Número de Indivíduos atendidos no Serviço Especializado para Pessoas em 

Situação de Rua 

 
Fonte: IRSAS (2011-2015) 

 

 No número de indivíduos atendidos no Serviço Especializado para Pessoas em 

Situação de Rua observa-se uma diferença em relação ao número de famílias atendidas, pois 

quando comparado os dados dos anos entre 2011 a 2015 teve um acréscimo de 25% no 
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número de indivíduos atendidos. É necessário salientar que este crescimento se acentuou no 

ano de 2015 e demonstra que são atendidos mais de um membro da mesma família.  

 

3.3.5 Serviço Especializado em Abordagem Social 

De acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistencias o Serviço 

Especializado em Abordagem Social é ofertado de forma continuada e programada com a 

finalidade de assegurar trabalho social de abordagem e busca ativa que identifique, nos 

territórios, a incidência de situações de risco pessoal e social, por violação de direitos, como: 

trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, situação de rua, uso abusivo de 

crack e outras drogas, dentre outras.  

Deve garantir atenção às necessidades mais imediatas das famílias e dos indivíduos 

atendidos, buscando promover o acesso à rede de serviços socioassistenciais e das demais 

políticas públicas visando à garantia de direitos.  

Ressalta-se que o Serviço de Abordagem Social foi executado até o ano de 2014 pela 

unidade Plantão Social e após a sua extinção o Serviço de Abordagem Social para o público 

adulto passou a ser executado pela unidade Centro Pop e o Serviço de Abordagem Social para 

crianças e adolescentes passou a ser executado no CREAS Sul, permanecendo nessa unidade 

até outubro de 2016. A partir de novembro de 2016 o Serviço de Abordagem Social passou a 

ser executado exclusivamente pelo Centro Pop. 

Assim, abaixo se apresenta os dados de famílias e indivíduos atendidos no Serviço 

Especializado em Abordagem Social durante os anos de 2011 a 2015. 
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GRÁFICO 40 – Número de Famílias Atendidas pelo Serviço de Abordagem Social 

 
Fonte: IRSAS (2011-2015) 

 

 O gráfico acima possibilita visualizar que o número de famílias pelo Serviço de 

Abordagem Social oscilou entre os anos de 2011 a 2015. No ano de 2012 ocorreu um 

crescimento no número de famílias abordadas com 198%. Já no ano de 2014 nota-se uma 

redução de 93% no número de famílias abordadas. Em 2015, o número de famílias abordadas 

cresceu novamente. 

 

GRÁFICO 41 – Número de Indivíduos Atendidos pelo Serviço de Abordagem Social 

 
Fonte: IRSAS (2011-2015) 

 

 A oscilação que ocorreu no número de famílias abordadas pelo Serviço de Abordagem 

Social se repetiu também no número de indivíduos abordados durante os anos de 2011 a 2015. 



134 

 

 

3.3.6 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) 

O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), segundo o Ministério de 

Desenvolvimento Social, foi criado pelo Governo Federal e é uma iniciativa que visa proteger 

crianças e adolescentes, menores de 16 anos, contra qualquer forma de trabalho, garantindo a 

frequência a escola e a participação em atividades socioeducativas. Seu objetivo principal é 

erradicar todas as formas de trabalho infantil no país, em um processo de resgate da cidadania 

e inclusão social de seus beneficiários. 

No município de Cascavel o PETI é operacionalizado pela Divisão de Proteção Social 

Especial com ações descentralizadas em diversas políticas públicas, com a participação de 

unidades da rede socioassistencial e intersetorial. 

Segundo dados do IBGE (2010), identifica-se que no município existe a demanda de 

810 crianças e adolescente entre 10 e 14 anos realizando o trabalho infantil, o que 

corresponde a 4,11% da população total nesta faixa etária.  

Vale destacar que não há dados referentes ao trabalho infantil na faixa etária inferior a 

10 anos de idade, fator que impossibilita o diagnóstico fidedigno da situação de trabalho 

infantil em nosso município, de modo que a incidência de trabalho infantil pode ser ainda 

maior que aquela apresentada nos dados acima. Importa dizer também que falta de 

detalhamento dos dados do IBGE limita as possibilidades de análise e de verificação da 

ocorrência de trabalho infantil. 

 

GRÁFICO 42 – Trabalho Infantil por Situação de Ocupação e Sexo 

 
Fonte: Censo 2010/IBGE 
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Conforme o gráfico acima pode-se observar que 1.230 adolescentes entre 14 e 17 anos 

do sexo masculino estão empregados com carteira assinada, enquanto 863 adolescentes da 

mesma idade do sexo feminino estão empregadas com carteira assinada. Do total de 

adolescentes entre 14 e 17 anos, ou seja, 9,8% destes estão trabalhando de forma regular 

quanto ao registro em carteira de trabalho.  

Com relação às demais formas de ocupações, pode-se observar que 2.029 adolescentes 

entre 14 e 17 anos do sexo masculino estão trabalhando sem carteira assinada, enquanto 1.390 

adolescentes da mesma idade do sexo feminino estão trabalhando sem carteira assinada. Do 

total de adolescentes entre 14 e 17 anos, 16,3% destes estão trabalhando de forma irregular 

quanto ao registro em carteira de trabalho.  

Em análise pode-se constatar que 5.512 dos adolescentes no município, entre 14 e 17 

anos, encontram-se trabalhando, contudo destes 62% não possuem registro em carteira de 

trabalho. 

 

GRÁFICO 43 – Criança e Adolescente em ocupação e categoria de emprego 

 

Fonte: IBGE (2010) 

 

No Gráfico acima é possível visualizar que ocupação de empregados e na faixa etária 

entre 16 ou 17 anos apresenta o maior número de adolescentes inseridos no mercado de 

trabalho. Já em relação às ocupações não remunerados e trabalhadores na produção para o 

próprio consumo, destaca-se que o maior número é de crianças e adolescentes de 10 a 13 

anos.  

São considerados pelo Censo/IBGE pessoas que trabalhavam sem remuneração, 

durante pelo menos uma hora completa na semana, em ajuda na atividade econômica de 

morador do domicilio e empregador e pessoas que trabalham pelo menos uma hora completa 
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na semana, na produção de bens, em atividades da agricultura, pecuária, caça, produção 

florestal, pesca ou aquicultura, destinados somente à alimentação de pelo menos um morador 

do domicilio. 

 

3.4 Indicadores de atendimento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade 

A Proteção Social Especial de Alta Complexidade compreende a oferta de Serviços de 

Acolhimento em distintas modalidades, para famílias e/ou indivíduos com vínculos familiares 

rompidos ou fragilizados. São Serviços voltados às pessoas, em qualquer ciclo de vida que 

não contam com a proteção e os cuidados da família de origem e/ou extensa. 

 

3.4.1 Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes  

Segundo as Orientações Técnicas de Serviços de Acolhimento para Crianças e 

Adolescentes quando detectado a necessidade de proteção da integridade física e psicológica 

de crianças e adolescentes, essas deverão ser afastadas de sua família de origem sob medida 

de proteção, devendo ser atendidos em unidades de acolhimento, que podem ofertar serviços 

nas seguintes modalidades: Abrigos Institucionais; Casas Lares; Famílias Acolhedoras; e 

Repúblicas. 

A medida de proteção de acolhimento para crianças e adolescentes está prevista no 

Art. 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), como ―medidas provisórias e 

excepcionais, utilizáveis como forma de transição para reintegração familiar ou, não sendo 

esta possível, para colocação em família substituta, não implicando privação de liberdade‖. 

Atualmente, no município de Cascavel, o Serviço de Acolhimento Institucional é 

desenvolvido na modalidade de abrigo institucional em duas unidades governamentais, sendo 

a Unidade de Acolhimento Feminina destinada para adolescentes de 12 a 18 anos incompletos 

do sexo feminino e a Unidade de Acolhimento Masculina para adolescentes de 12 a 18 anos 

incompletos do sexo masculino. Também conta com o Serviço de Acolhimento Institucional 

na modalidade de Casa Lar, realizado pela Associação Recanto da Criança, unidade não 

governamental para crianças e adolescentes de 0 a 18 anos incompletos, de ambos os sexos. 

O município também mantém uma unidade governamental que executa o Serviço de 

Acolhimento em Família Acolhedora para crianças e adolescentes, de ambos os sexos, o qual 

segundo a Lei Municipal n° 6.286 de 22 de outubro de 2013, poderá manter o acolhido que 
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completar 18 anos no Serviço de Acolhimento até os 21 anos, conforme parecer técnico que 

comprove a real necessidade.  

Ressalta-se, que segundo a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais o 

Serviço de acolhimento destinado para jovens entre 18 a 21 anos de idade é o Serviço de 

Acolhimento República, serviço que atualmente não há no município de Cascavel. 

Destaca-se ainda, que até o ano de 2014 o município de Cascavel também contava 

com a unidade não governamental Lar dos Bebês Pequeno Peregrino, a qual era responsável 

pelo acolhimento de crianças de 0 a 5 anos. 

Abaixo apresentamos o número de pessoas acolhidas entre os anos de 2011 a 2015.  

 

TABELA 46 – Número de Pessoas Acolhidas por Ano e Unidade de Acolhimento  

ANO 

ASSOCIAÇÃO 

RECANTO DA 

CRIANÇA 

FAMÍLIA 

ACOLHEDORA 

LAR DOS 

BEBÊS 

UNIDADE DE 

ACOLHIMENTO 

FEMININA 

UNIDADE DE 

ACOLHIMENTO 

MASCULINA 

2011 44 79 80 33 68 

2012 104 151 76 71 65 

2013 102 229 73 66 46 

2014 74 288 48 69 38 

2015 75 294 0 65 57 

        Fonte: IRSAS (2011 - 2015) 

 

A Tabela 46 apresenta que a maior concentração de acolhimentos foi realizada na 

unidade Família Acolhedora, o que pode se justificar pela capacidade instalada de 

atendimento em cada uma das Unidades acima, sendo que atualmente a Família Acolhedora é 

a unidade com maior capacidade para acolhimento no município.  
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GRÁFICO 44 - Número de Pessoas Acolhidas por Ano e Unidade de Acolhimento 

 
Fonte: IRSAS (2011 - 2015) 

 

O gráfico acima demonstra o crescimento expressivo no número de acolhimentos 

realizados pela unidade Família Acolhedora, o que pode ter com uma de suas motivações o 

processo de finalização das atividades da unidade Lar dos Bebês, pois nota-se no gráfico uma 

redução em seus números de acolhimentos até o seu fechamento em 2014.  

Destaca-se que as crianças e adolescentes podem ser acolhidas em mais de uma 

Unidade de Acolhimento durante o mesmo ano, pois em alguns casos ocorre a transferência 

de modalidade, visando adequar o acolhimento às necessidades e perfil das crianças e/ou 

adolescentes. Diante disso, não é possível calcular o total de acolhimentos por ano na Tabela 

ou Gráfico acima, sendo que no mesmo ano uma criança e adolescente pode ter sido acolhida 

em mais de uma Unidade de Acolhimento. 

Para apresentar o número total de acolhidos no município de Cascavel, foi necessário 

desconsiderar o número duplicado de crianças e adolescentes que foram acolhidos em mais de 

uma Unidade, ou seja, contabilizou-se cada acolhido uma única vez no ano, sendo esse 

número apresentado na Tabela abaixo.  
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TABELA 47 – Número de Pessoas em Serviços de Acolhimento para Crianças e 

Adolescentes por Sexo e Faixa Etária 
MASCULINO FEMININO 

ANO 
0 a 5 
anos 

6 a 11 
anos 

12 a 17 
anos 

18 a 29 
anos 

30 a 59 
anos 

60 ou 
mais 

0 a 5 
anos 

6 a 11 
anos 

12 a 17 
anos 

18 a 29 
anos 

30 a 59 
anos 

60 ou 
mais 

TOTAL 

2011 42 35 73 3 0 0 51 23 43 5 0 0 275 

2012 56 47 97 10 0 0 55 48 98 2 0 0 413 

2013 55 55 93 4 0 0 60 39 105 3 0 0 414 

2014 53 42 81 10 0 0 55 45 107 5 0 0 398 

2015 50 50 113 8 1 0 55 53 116 4 0 0 450 

TOTAL 256 229 457 35 1 0 276 208 469 19 0 0   

Fonte: IRSAS (2011 - 2015) 

 

A Tabela acima apresenta que no período de 2011 a 2015 ocorreu um aumento 

considerável no número de acolhimentos de crianças e adolescentes, representando uma taxa 

de crescimento de 63,6%. 

Observa-se que a faixa etária de 12 a 17 anos concentra o maior número de 

acolhimentos, tanto do sexo feminino como do masculino, representando 55% dos 

acolhimentos. 

Apresenta-se na Tabela 47, o registro de jovens e adultos acolhidos nos Serviços de 

Acolhimento Criança e Adolescente, o que pode decorrer de casos em que o adolescente 

acolhido completa 18 anos e ainda não tem condições de moradia e autossustentação, sendo 

esses acolhidos na Unidade Família Acolhedora, conforme disposto na Lei Municipal n° 

6.286/2013. 

  

TABELA 48 – Perfil de Pessoas em Serviços de Acolhimento para Crianças e 

Adolescentes por sexo e raça/cor 
MASCULINO FEMININO 

ANO Branca Negra  Parda Amarela Indígena 
Não 

informada 
Branca Negra  Parda Amarela Indígena 

Não 

informada 
TOTAL 

2011 95 3 33 0 0 22 84 7 20 0 0 11 275 

2012 128 5 50 0 0 27 118 8 42 0 0 35 413 

2013 118 7 47 0 0 35 114 2 49 0 0 42 414 

2014 111 9 40 0 0 26 121 3 42 0 1 45 398 

2015 121 16 56 0 0 29 130 5 35 0 1 57 450 

TOTAL 573 40 226 0 0 139 567 25 188 0 2 190   

Fonte: IRSAS (2011 - 2015) 

 

A Tabela acima apresenta o perfil dos acolhidos nos Serviços de Acolhimento para 

Crianças e Adolescentes separados por sexo e por raça/cor, sendo que no quesito cor/raça há 

uma predominância de acolhidos brancos, totalizando 58%.  
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TABELA 49 – Motivos do Acolhimento de Crianças/Adolescentes 

MOTIVO TOTAL 

Negligência 56 

Conflito Familiar 38 

Outra Cidade 18 

Transferência De Modalidade De Acolhimento 18 

Situação De Rua E Mendicância 10 

Abandono 7 

Sem Informação 7 

Violência Intrafamiliar 7 

Determinação Judicial 6 

Violência Doméstica 6 

Violência Física 6 

Ameaça 5 

Dependência Química 5 

Violência Psicológica 5 

Vivência De Rua 4 

Pais/Resp. - Dependentes Químicos/Alcoólicos 3 

Pais/Resp. - Detidos 3 

Pernoite 2 

Violência Sexual - Abuso 2 

Pais/Resp. - Doentes 2 

Pais/Resp. - Negligentes 2 

Exploração Do Trabalho Infantil 1 

TOTAL GERAL 213 
Fonte: IRSAS (Relatório/ Ano 2015) 

 

A Tabela 49 apresenta o registro dos motivos de acolhimento realizados no ano de 

2015 pelos Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes. Nota-se que a Negligência 

com 26% foi o motivo com o maior número de registro no ano de 2015, seguido pelo Conflito 

Familiar com 18%. 

 

GRÁFICO 45 – Número de Crianças e Adolescentes destituídas do poder familiar 

 
Fonte: Unidades de Acolhimento para Crianças e Adolescentes (2016) 



141 

 

 

Conforme dados informados pelas Unidades de Acolhimento para Crianças e 

Adolescentes no mês de setembro do ano de 2016, o município de Cascavel apresentou o total 

de 98 crianças e adolescentes acolhidos destituídos do poder familiar. No mês de setembro de 

2016 o município acolheu nos Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes 295 

pessoas, conforme relatório extraído do Sistema IRSAS. Ao comparar esse número com o 

total de crianças e adolescentes destituídos do poder familiar no município havia 33% de 

crianças e adolescentes destituídos do poder familiar no mês de setembro de 2016, ou seja, 

para cada 3 acolhidos 1 está destituído do poder familiar. 

Observa-se no Gráfico que a maior concentração de acolhidos com destituição do 

poder familiar estava na unidade Família Acolhedora com 91%, sendo que a unidade com 

menor número de acolhidos com destituição do poder familiar era a Unidade de Acolhimento 

Feminina com 1%. 

 

TABELA 50 – Período de permanência em unidades de Acolhimento para Crianças e 

Adolescentes (JAN/2016 A JUN/2016) 
MASCULINO FEMININO 

UNIDADE DE 

ACOLHIMENTO 

0 a 30 

dias 

31 a 91 

dias 

92 a 

182 

dias 

183 a 

365 

dias 

366 a 

730 

dias 

731 

dias ou 

mais 

0 a 30 

dias 

31 a 91 

dias 

92 a 

182 

dias 

183 a 

365 

dias 

366 a 

730 

dias 

731 

dias ou 

mais 

TOTAL 

Associação Recanto da 

Criança 
9 4 2 3 1 3 16 6 8 9 1 1 63 

Família Acolhedora 4 10 28 8 46 46 9 10 26 12 45 41 285 

Unidade de 

Acolhimento Feminina 
0 0 0 0 0 0 27 8 7 5 3 0 50 

Unidade de 

Acolhimento 

Masculina 

15 14 12 4 5 0 0 0 0 0 0 0 50 

TOTAL 28 28 42 15 52 49 52 24 41 26 49 42   

Fonte: IRSAS (Relatório/ 1° Semestre 2016) 

 

Observa-se na Tabela acima que o período de maior permanência de crianças e 

adolescentes do sexo masculino nas Unidades de Acolhimento é de 366 a 730 dias, 

equivalente a 21,5% dos acolhidos. Na sequência está o período de 731 dias ou mais, com 

aproximadamente 20% da demanda. Em relação a crianças e adolescentes do sexo feminino o 

período de maior permanência está entre 0 a 30 dias, representando 22%, seguido do período 

de 366 a 730 dias, correspondendo a 21%. 

O período que as crianças e os adolescentes permanecem nas Unidades de 

Acolhimento pode gradativamente motivar o aumento do número de crianças e adolescentes 

acolhidos. O ECA estabelece em seu Art. 19 que o período máximo de permanência em 

unidade de acolhimento é de 2 anos, salvo comprovada necessidade que atenda ao seu 
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superior interesse, porém a Tabela acima demonstra que ainda há um número considerável de 

crianças e adolescentes que ultrapassam esse período máximo de acolhimento, representando 

aproximadamente 20% dos acolhidos no primeiro semestre de 2016. 

Em relação ao período de permanência superior a 2 anos, que corresponde a mais de 

731 dias, a Unidade Família Acolhedora apresenta o maior número de acolhidos, sendo 94% 

das crianças e adolescentes do sexo masculino e 98% das crianças e adolescentes do sexo 

feminino. 

 

3.4.2 Serviço de Acolhimento para Jovens e Adultos com Deficiência 

O Serviço de Acolhimento para Jovens e Adultos com Deficiência é destinado para 

aqueles cujos vínculos familiares estejam rompidos ou fragilizados, que não dispõem de 

condições de autosustentabilidade, de retaguarda familiar temporária ou permanente segundo 

a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. 

No ano de 2012 iniciou-se um processo de reordenamento do Serviço de Acolhimento 

para Jovens e Adultos, sendo que até esse momento o município contava com uma unidade 

não governamental para desenvolver esse Serviço, com a capacidade de atendimento para até 

4 acolhidos. Já no ano de 2013 o município assume este Serviço, o qual passa a ser 

governamental e amplia sua capacidade de acolhimento para até 10 usuários simultaneamente 

na Residência Inclusiva I. No ano de 2014 amplia sua capacidade para até 20 acolhimentos, 

por meio da implantação da Residência Inclusiva II, com capacidade instalada para até 10 

acolhimentos simultâneos. 

 

TABELA 51 – Número de Pessoas Acolhidas por Ano  

ANO 
RESIDÊNCIA 

INCLUSIVA I 

RESIDÊNCIA 

INCLUSIVA II 

2011 4 0 

2012 4 0 

2013 12 0 

2014 11 3 

2015 15 12 

Fonte: IRSAS (2011 - 2015) 
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O processo de reordenamento fica visível na Tabela acima, pois até o ano de 2013 

apresenta apenas dados de acolhimento da Residência Inclusiva I, a qual manteve o número 

de 04 acolhidos até 2012. 

Considerando na Tabela acima o número de pessoas acolhidas a partir de 2013 e a 

capacidade de atendimento de cada uma das Residências de 10 usuários simultaneamente, 

pode-se afirmar que não houve grande rotatividade de usuários nessas unidades no decorrer 

dos anos.   

Para apresentar o perfil dos jovens e adultos acolhidos no município de Cascavel, 

consideraram-se somente as pessoas de forma exclusivas, ou seja, não foram contabilizadas as 

duplicidades de acolhidos em mais de uma Residência em decorrência de possíveis 

transferências de unidade. 

 

TABELA 52 – Perfil dos Acolhidos por Sexo e Faixa Etária 

MASCULINO FEMININO 

ANO 
0 a 5 

anos 

6 a 11 

anos 

12 a 17 

anos 

18 a 29 

anos 

30 a 59 

anos 

60 ou 

mais 

0 a 5 

anos 

6 a 11 

anos 

12 a 17 

anos 

18 a 29 

anos 

30 a 59 

anos 

60 ou 

mais 
TOTAL 

2011 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 4 

2012 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 4 

2013 0 0 0 2 1 0 0 0 1 2 4 0 10 

2014 0 0 0 2 4 0 0 0 0 1 5 0 12 

2015 0 0 0 3 11 1 0 0 0 2 5 0 22 

TOTAL 0 0 0 9 16 1 0 0 3 9 14 0   

Fonte: IRSAS (2011 - 2015) 

 

Conforme se analisa na tabela acima durante os anos de 2011 a 2015 passaram 52 

pessoas no Serviço de Acolhimento para Jovens e Adultos. Observa-se que o maior número 

destes acolhidos são jovens entre a faixa etária de 18 a 29 anos, tanto do sexo feminino como 

do masculino, representando aproximadamente 58% dos acolhimentos. 

Considerando que o público de Residência Inclusiva são jovens e adultos (18 a 59 

anos), observa-se na Tabela acima que houve 01 acolhimento do sexo feminino por ano entre 

2011 a 2013 na faixa etária de 12 a 17 anos, este acolhimento antecede o processo de 

reordenamento do Serviço de Acolhimento para Jovens e Adultos com Deficiência. Conforme 

as orientações do SUAS crianças e adolescentes com deficiência devem ser acolhidas em 

Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes, pois não existe serviço exclusivo para 

crianças e adolescentes com deficiência.  

Ressalta-se também, que no ano de 2015 teve um acolhimento do sexo masculino de 

uma pessoa idosa, ou seja, com mais de 60 anos e assim ultrapassou a faixa etária do serviço. 
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TABELA 53 – Perfil de Pessoas por Sexo e Raça/Cor 
  MASCULINO FEMININO 

ANO Branca Negra  Parda Amarela Indígena 
Não 

informada 
Branca Negra  Parda Amarela Indígena 

Não 

informada 
TOTAL 

2011 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 4 

2012 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 4 

2013 1 1 1 0 0 1 5 0 2 0 0 1 12 

2014 1 1 2 0 0 2 4 0 1 0 0 1 12 

2015 7 2 4 0 0 2 3 0 1 0 0 3 22 

TOTAL 11 4 7 0 0 5 16 0 6 0 0 5   

Fonte: IRSAS (2011 - 2015) 

 

Observa-se na Tabela acima que não houve no decorrer dos anos de 2011 a 2015 

nenhuma pessoa acolhida da raça/cor amarela e indígena de ambos os sexos, e do sexo 

feminino não houve acolhimento de pessoas de raça/cor Negra. O predomínio de acolhidos no 

Serviço de Acolhimento para Jovens e Adultos por raça/cor são de pessoas brancas, 

representando 41% do sexo masculino e 59% do sexo feminino. 

 

3.4.3 Serviço de Acolhimento para Mulheres em Situação de Violência 

O Serviço de Acolhimento para Mulheres em Situação de Violência, segundo a 

Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, é desenvolvido na modalidade de abrigo 

institucional e destina-se a mulheres acompanhadas ou não de seus filhos, em situação de 

risco ou morte ou ameaças em razão de violência doméstica e familiar. 

O município de Cascavel mantém 01 unidade governamental de acolhimento para 

mulheres em situação de violência, denominado Abrigo de Mulheres Vanusa Covatti, o qual 

tem capacidade para acolher até 20 pessoas simultaneamente. Seguindo as orientações do 

SUAS esse serviço é desenvolvido em local sigiloso e funciona em regime de co-gestão. 

Abaixo se apresenta o número de atendimentos realizados no Serviço de Acolhimento 

para mulheres em situação de violência nos anos de 2011 a 2015, sendo contabilizados as 

mulheres em situação de violência e seus dependentes. 
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TABELA 54 – Número de Pessoas Acolhidas por ano 

ANO 
ABRIGO DE MULHERES 

VANUSA COVATTI 

2011 165 

2012 175 

2013 176 

2014 176 

2015 164 

Fonte: IRSAS (2011 – 2015) 

 

Conforme apresentado na tabela acima o número de pessoas (mulheres e seus 

dependentes) acolhidas no Serviço de Acolhimento para Mulheres em Situação de Violência ao 

longo dos cinco anos se manteve estável. 

Com o objetivo de identificar o número exclusivo de mulheres vitimas de violência, foi 

necessário separar os dados apresentados na tabela acima, contabilizando o total de mulheres 

vitimadas e desconsiderando o número de crianças e adolescentes acolhidos em conjunto com 

suas mães, conforme exposto na tabela abaixo. 

 

TABELA 55 – Quantidade de Mulheres em Situação de Violência 

ANO 
MULHERES SEM 

ACOMPANHANTES 

MULHERES 

ACOMPANHADAS 

DOS FILHOS 

TOTAL DE MULHERES 

EM SITUAÇÃO DE 

VIOLÊNCIA 

2011 45 42 87 

2012 29 52 81 

2013 29 50 79 

2014 31 48 79 

2015 19 52 71 

TOTAL 153 244 397 

Fonte: IRSAS (2011 – 2015) 

 

A tabela acima demonstra a tendência de acolhimento de mulheres acompanhadas de 

seus dependentes, pois 61% das mulheres foram acolhidas acompanhadas de seus 

dependentes, enquanto 39% foram acolhidas sem seus dependentes. Nota-se que apenas no 

ano de 2011 o número de mulheres acompanhadas de seus filhos foi menor, representando 

aproximadamente 48% do total das mulheres vitimadas. 

 Comparando os números da Tabela 54 (Número de Pessoas Acolhidas por ano) e o 

número total de mulheres em situação de violência conforme a Tabela 55 (Quantidade de 

Mulheres em Situação de Violência), verifica-se que no decorrer desses cinco anos 46% dos 

acolhimentos foram de mulheres em situação de violência e 54% referem-se a seus 
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dependentes, ou seja, nesse período o maior número dos acolhimentos registrados refere-se 

aos dependentes das mulheres vitimas de violência. 

 

GRÁFICO 46 – Mulheres em situação de violência 

 
Fonte: IRSAS (2011 – 2015) 

 

Para demonstrar o número de mulheres em situação de violência que foram acolhidas 

nos ano de 2011 a 2015, o Gráfico 46 possibilita visualizar que no decorrer destes anos 

mesmo não tendo redução no número total de acolhimentos neste serviço, evidencia-se que 

ocorreu a redução gradativa no número total de mulheres vitimadas durante o ano de 2011 a 

2015, representando uma redução de 18%. 

 

TABELA 56 – Perfil de Pessoas por Sexo e Faixa Etária 

MASCULINO FEMININO 

ANO 
0 a 5 
anos 

6 a 11 
anos 

12 a 17 
anos 

18 a 29 
anos 

30 a 59 
anos 

60 ou 
mais 

0 a 5 
anos 

6 a 11 
anos 

12 a 17 
anos 

18 a 29 
anos 

30 a 59 
anos 

60 ou 
mais 

TOTAL 

2011 33 11 3 0 0 0 13 11 12 39 41 2 165 

2012 22 19 4 0 0 0 29 14 12 31 40 4 175 

2013 29 17 2 0 0 0 22 19 13 34 38 2 176 

2014 27 19 4 0 0 0 26 16 5 36 43 0 176 

2015 22 19 5 0 0 0 26 11 10 35 35 1 164 

TOTAL 133 85 18 0 0 0 116 71 52 175 197 9   

Fonte: IRSAS (2011 – 2015) 

 

O perfil apresentado na Tabela acima traz informações de mulheres e seus 

dependentes acolhidos, sendo que os dados do sexo masculino entre a faixa etária de 0 a 17 

refere-se aos dependentes que acompanharam suas mães, considerando que o público alvo da 



147 

 

unidade de acolhimento são mulheres em situação de violência. Destaca-se ainda, que o maior 

número de dependentes acolhidos junto com suas mães são as crianças de 0 a 5 anos de idade.  

 

TABELA 57 – Perfil de Pessoas por Sexo e Cor/Raça 
  MASCULINO FEMININO 

ANO Branca Negra  Parda Amarela Indígena 
Não 

informada 
Branca Negra  Parda Amarela Indígena 

Não 

informada 
TOTAL 

2011 30 2 7 0 0 8 75 4 17 1 0 21 165 

2012 23 0 5 0 0 17 73 3 23 0 0 31 175 

2013 24 2 12 0 0 10 68 2 26 0 0 32 176 

2014 28 2 9 0 0 11 67 4 14 0 0 41 176 

2015 23 3 10 0 0 10 58 5 28 0 0 27 164 

TOTAL 128 9 43 0 0 56 341 18 108 1 0 152   

Fonte: IRSAS (2011-2015) 

 

Observa-se na tabela acima que não houve no decorrer dos anos de 2011 a 2015 

nenhuma pessoa acolhida da raça/cor indígena. O predomínio de acolhidos por raça/cor são de 

pessoas brancas, correspondendo a 55% dos acolhidos. Vale destacar que 24,3% das pessoas 

acolhidas não tiveram a raça/cor informada no prontuário digital. 

 

3.4.4 Serviço de Acolhimento para População Adulta e Famílias em Situação de Rua 

A Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais prevê a execução do Serviço 

de Acolhimento para População Adulta e Famílias em Situação de Rua por meio do Serviço 

de Acolhimento Institucional, nas modalidades Unidade Institucional (Abrigo Institucional) e 

Unidade Institucional de Passagem (Casa de Passagem) e do Serviço de Acolhimento em 

Repúblicas. 

O município de Cascavel conta com a oferta do Serviço de Acolhimento Institucional 

para Adultos e Famílias, por meio da unidade governamental Casa Pop, responsável pela 

modalidade Casa de Passagem, com capacidade para até 20 indivíduos durante o período de 

2011 a 2013 e para até 50 indivíduos no período de 2014 a 2015. Também há a unidade não 

governamental Albergue Noturno André Luiz, responsável pela modalidade Abrigo 

Institucional, com capacidade para acolher simultaneamente até 50 pessoas.  

O Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias se caracteriza como 

―acolhimento provisório com estrutura para acolher com privacidade pessoas do mesmo sexo 

ou grupo familiar (...) para pessoas em situação de rua e desabrigo por abandono, migração e 
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ausência de residência ou pessoas em trânsito e sem condição de autossustento‖ (BRASIL, 

2009, p. 32). 

Segundo o Texto da Orientação para o Reordenamento do Serviço de Acolhimento 

para População Adulta e Famílias em Situação de Rua o acolhimento institucional 

desenvolvido na modalidade de Abrigo Institucional deve ofertar acolhimento provisório com 

características residenciais, proporcionando ambiente acolhedor, com tempo de permanência 

médio de seis meses. Já o acolhimento institucional realizado na modalidade Casa de 

Passagem corresponde a um acolhimento imediato e emergencial, para atender demanda 

específica, verificando a situação apresentada e realizando os devidos encaminhamentos, com 

tempo de permanência médio de três meses. 

 

TABELA 58 – Número de Pessoas em Situação de Rua Acolhidas por Ano e Unidade  

ANO 
ALBERGUE 

NOTURNO 
CASA POP 

2011 886 160 

2012 858 175 

2013 802 78 

2014 1060 97 

2015 1088 156 

Fonte: IRSAS (2011-2015) 

 

A tabela acima apresenta a quantidade de pessoas acolhidas no período de 2011 a 2015 

nos Serviços de Acolhimento para População Adulta e Famílias em Situação de Rua no 

município de Cascavel. É notável que a maior concentração de acolhimentos está na unidade 

Albergue Noturno André Luiz, representando 88% dos acolhimentos. 

As tabelas de Perfil abaixo apresentam o número total de acolhidos no município de 

Cascavel, não considerando a duplicação de pessoas acolhidas nas duas Unidades, ou seja, 

contabilizou-se cada pessoa acolhida uma única vez durante cada ano.  

 

TABELA 59 – Perfil das Pessoas por Sexo e Faixa Etária 

MASCULINO FEMININO 

ANO 
0 a 5 
anos 

6 a 11 
anos 

12 a 17 
anos 

18 a 29 
anos 

30 a 59 
anos 

60 ou 
mais 

0 a 5 
anos 

6 a 11 
anos 

12 a 17 
anos 

18 a 29 
anos 

30 a 59 
anos 

60 ou 
mais 

TOTAL 

2011 5 3 6 267 533 40 2 0 2 30 55 7 950 

2012 8 9 5 269 531 43 6 14 1 31 66 1 984 

2013 0 0 1 225 508 46 0 0 0 25 46 2 853 

2014 4 2 8 358 569 65 3 3 5 38 65 2 1122 

2015 20 4 10 308 619 61 13 9 10 55 70 7 1186 

TOTAL 37 18 30 1427 2760 255 24 26 18 179 302 19   

Fonte: IRSAS (2011-2015) 
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A Tabela acima demonstra que aumentou o número de acolhidos no decorrer dos 

cinco anos, representando uma taxa de crescimento de 5%. Nota-se ainda, que o maior 

número de pessoas acolhidas é do sexo masculino, representando 89% do número total de 

acolhimentos. 

Observa-se que a faixa etária com maior concentração de acolhimento está entre 30 a 

59 anos, representando 61% dos acolhimentos do sexo masculino e 53% dos acolhimentos do 

sexo feminino. 

Destaca-se ainda, que a característica desse serviço é acolhimento de adultos e 

famílias, diante disso 3% dos registros de acolhimentos foram realizados para as faixas etárias 

de 0 a 17 anos e refere-se a crianças e adolescentes que acompanhavam pais e/ou responsáveis 

(adultos) nas Unidades de Acolhimento. 

 

TABELA 60 – Perfil de Pessoas por Sexo e Raça/Cor 
  MASCULINO FEMININO 

ANO Branca Negra  Parda Amarela Indígena 
Não 

informada 
Branca Negra  Parda Amarela Indígena 

Não 

informada 
TOTAL 

2011 233 98 186 2 11 324 33 7 23 0 7 26 950 

2012 276 107 166 1 25 290 33 10 17 0 34 25 984 

2013 242 82 199 3 4 250 20 7 19 0 2 25 853 

2014 348 196 235 6 10 211 43 15 32 0 3 23 1122 

2015 524 141 255 2 22 78 64 20 34 0 32 14 1186 

TOTAL 1623 624 1041 14 72 1153 193 59 125 0 78 113   

Fonte: IRSAS (2011-2015) 
 

Na tabela acima nota-se que o maior número de acolhidos do sexo masculino é da raça 

branca correspondendo a 36%, seguido dos não informados com 25%. Referente aos 

acolhidos do sexo feminino a raça branca também se destaca com o maior número de 

registros, equivalente a 34%, seguido da raça parda com 22%. 

 

3.4.5 Serviço de Acolhimento para Idosos 

O Serviço de Acolhimento para Idosos com 60 anos ou mais, segundo a Tipificação 

Nacional de Serviços Socioassistenciais, deve ter caráter provisório e, excepcionalmente, de 

longa permanência quando esgotadas todas as possibilidades de autossustento e convívio 

familiar. É destinado a idosos que não dispõem de condições de permanecer com a família, 
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por situações de violação de direitos, em situação de rua e de abandono, ou que se encontram 

com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. 

O município de Cascavel conta com uma unidade não governamental denominado 

Abrigo São Vicente de Paulo, que é responsável pelo acolhimento institucional de longa 

permanência (Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI), e atende idosos de 

ambos os sexos e tem capacidade para até 40 acolhimentos simultâneos. Também tem a 

unidade governamental Condomínio do Idoso que é responsável pelo serviço de Acolhimento 

em Repúblicas para Idosos
11

, destinada para idosos de ambos os sexos, com capacidade 

instalada para acolher até 80 idosos se forem casais ou 40 famílias uniparentais, pois possui 

40 unidades em condições de uso. 

 

GRÁFICO 47 – Quantidade de Pessoas acolhidas por ano e unidade 

 
Fonte: IRSAS (2011-2015) 

 

O Gráfico acima apresenta a quantidade de pessoas que foram acolhidas nas unidades 

de acolhimento para idosos e apresenta que a maior concentração de acolhimento está na 

unidade de República Condomínio do Idoso e apenas no ano de 2014 teve quatro acolhidos a 

menos que a unidade Abrigo São Vicente de Paulo.  

Abaixo apresenta-se o perfil dos idosos acolhidos no município de Cascavel, 

considerando as pessoas de forma exclusivas, ou seja, não foi contabilizado as duplicidades de 

acolhidos, haja visto que ocorrem transferências de usuários entre as unidade de acolhimento. 

 

 

 

 

                                                 

11
 O Condomínio do Idoso passou a ser reconhecido enquanto Serviço de República para Idosos no ano de 2015. 
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TABELA 61 – Perfil de Pessoas por Sexo e Faixa Etária 

MASCULINO FEMININO 

ANO 
0 a 5 
anos 

6 a 11 
anos 

12 a 

17 

anos 

18 a 

29 

anos 

30 a 

59 

anos 

60 ou 
mais 

0 a 5 
anos 

6 a 11 
anos 

12 a 

17 

anos 

18 a 

29 

anos 

30 a 

59 

anos 

60 ou 
mais 

TOTAL 

2011 0 0 0 0 1 32 0 0 0 0 2 40 75 

2012 0 0 0 0 1 49 0 0 0 0 1 52 103 

2013 0 0 0 0 1 41 0 0 0 0 1 53 96 

2014 0 0 0 0 1 44 0 0 0 0 1 47 93 

2015 0 0 0 0 1 56 0 0 0 0 2 63 122 

TOTAL 0 0 0 0 5 222 0 0 0 0 7 255   

Fonte: IRSAS (2011-2015) 

 

Observa-se que em relação ao sexo a uma preponderância no acolhimento de idosos 

do sexo feminino, que permaneceu no decorrer dos cinco anos e representa aproximadamente 

54% dos idosos acolhidos. 

A tabela acima também apresenta idosos acolhidos entre a faixa etária de 30 a 59 anos, 

o que decorre do processo de reordenamento dessas unidades ao SUAS, o qual ocorreu de 

forma gradativa, sendo que pessoas com menos de 60 anos acolhidas anteriormente as 

normativas do SUAS acabaram permanecendo nas Unidades, pois já havia sido construído um 

vínculo institucional. Contudo, a tabela apresenta também que no ano de 2015 aumentou o 

número de acolhimentos do sexo feminino na faixa etária de 30 a 59 anos, fugindo a regra do 

processo gradativo de reordenamento ao SUAS, o qual foi instituído no ano de 2005 no 

município de Cascavel. 

 

TABELA 62 – Perfil de Pessoas por Sexo e Raça/Cor 
  MASCULINO FEMININO 

ANO Branca Negra  Parda Amarela Indígena 
Não 

informada 
Branca Negra  Parda Amarela Indígena 

Não 

informada 
TOTAL 

2011 15 4 8 0 0 6 27 1 9 0 0 5 75 

2012 26 4 8 0 0 12 35 1 9 0 0 8 103 

2013 20 4 7 0 0 11 36 1 10 0 0 7 96 

2014 21 4 9 0 0 11 32 1 6 0 0 9 93 

2015 29 5 12 0 0 11 38 2 12 0 0 13 122 

TOTAL 111 21 44 0 0 51 168 6 46 0 0 42   

Fonte: IRSAS (2011-2015) 

 

Observa-se na Tabela acima uma predominância de idosos acolhidos de raça/cor 

branca, representando 49% dos idosos do sexo masculino e 64% dos idosos do sexo feminino. 

Outros 19% dos idosos acolhidos não tiveram a raça/cor informada no prontuário digital, 

assim não é possível identificar o perfil destes acolhidos. 
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4. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

Dentre as responsabilidades dos Municípios conforme artigo 17 da NOB-SUAS/2012, 

é de ―realizar o monitoramento e a avaliação da política de assistência social em seu âmbito; 

organizar, coordenar, articular, acompanhar e monitorar a rede de serviços da proteção social 

básica e especial‖ (NOB-RH SUAS, 2012).  

Sendo assim, no âmbito do SUAS o monitoramento é uma atividade da Vigilância 

Socioassistencial, por meio da qual procura-se levantar continuamente informações sobre os 

serviços ofertados à população, particularmente no que diz respeito a aspectos de sua 

qualidade e de sua adequação quanto ao tipo e volume da oferta. O monitoramento é 

fundamental para a identificação de problemas, assim como para subsidiar as estratégias de 

avanço da Política de Assistência Social no Município. 

Já a avaliação no âmbito do SUAS, tem como objeto de pesquisa e/ou estudo todas as 

situações que interferem no desenho da política de Assistência Social, abrangendo a gestão, os 

serviços, os programas, os projetos e os benefícios socioassistenciais.  

 

(...) costuma ser realizada por meio de estudos específicos que procuram analisar 

aspectos como relevância, eficiência, efetividade, resultados, impactos ou a 

sustentabilidade de programas e políticas, segundo aquilo que foi definido em seus 

objetivos. Seu objetivo é melhorar as atividades em andamento e dar subsídios para 

o planejamento, a programação e a tomada de decisões futuras (BRASIL, 2006, p. 

23). 

 

Desta forma, a avaliação deve propor ou auxiliar na proposição de temáticas, 

acompanhar o processo e traduzir os resultados para o âmbito do SUAS.  

 

4.1 Diferença entre o Monitoramento e Avaliação 

A diferença entre a avaliação e o monitoramento é a capacidade da avaliação refletir 

uma relação de causa e efeito e a possibilidade de inferir um julgamento de valor a uma 

intervenção ou programa. Já o monitoramento verifica a realização regular e sistemática das 

atividades, seus produtos e resultados, comparando-os com parâmetros pré-estabelecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitoramento: atividade para gerar informações simples e tempestivas 

sobre a operação do programa, resumidas em painéis ou sistemas de indicadores de 

monitoramento.  

Avaliação: análise dos efeitos do programa para determinar a sua capacidade 

de gerar as mudanças planejadas (JANNUZZI et al, 2009, p. 124). 
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4.2 Monitoramento e Avaliação no Município de Cascavel 

A operacionalização do Monitoramento e Avaliação em Cascavel é de 

responsabilidade da SEASO, através da Divisão do Sistema Municipal de Assistência Social – 

Setor do Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação, que tem o papel de coordenar a 

organização, os fluxos, os procedimentos e as responsabilidades do monitoramento e 

avaliação dos serviços socioassistenciais. A execução do monitoramento e avaliação dos 

serviços socioassistenciais, ocorre da seguinte maneira:  

A partir da realização da reunião para eleição das comissões, que envolve todos os 

atores da política de assistência social - gestores, técnicos, conselheiros e usuários – para 

composição das Comissões Mistas de Monitoramento e Avaliação de acordo com os níveis de 

proteção e complexidade dos serviços socioassistenciais. A posteriori a Comissão valida os 

instrumentais de monitoramento e avaliação ―presenciais‖ junto à rede de serviços 

socioassistenciais governamentais e não governamentais.  

A partir disto são realizadas as visitas institucionais das Comissões Mistas de 

Monitoramento e Avaliação, visando verificar in loco a prestação dos serviços 

socioassistenciais, aplicando os instrumentais (questionário) de monitoramento e avaliação 

―presenciais‖ junto à rede de serviços socioassistenciais. 

Como resultante dos processos ―presenciais‖ de Monitoramento e Avaliação, é 

elaborado o Plano de Providências, que estabelece o planejamento das ações para superação 

de dificuldades, subsidiando estratégias de avanço na execução dos serviços, programas, 

projetos e benefícios, indicando os responsáveis por cada ação e estabelecendo o prazo para a 

devida adequação. Subsequentemente é elaborado o Plano de Apoio que decorre do Plano de 

Providências e visa o planejamento do apoio técnico e, quando for o caso financeiro, para 

superação das dificuldades na execução dos serviços socioassistenciais. Ambos os 

documentos são referendados junto a Comissão Mista de Monitoramento e Avaliação. 

Após este processo, são encaminhados os Planos de Providências e os Planos de Apoio 

para apreciação e deliberação junto ao CMAS, o qual é responsável pela fiscalização do 

cumprimento das atividades, dos prazos e dos resultados dos Planos já citados, em conjunto 

com a SEASO. 

O CMAS poderá aplicar as seguintes medidas administrativas aos serviços 

socioassistenciais que descumprirem os Planos de Providências e de Apoio: comunicação ao 

Ministério Público para tomada de providências cabíveis, deixar de participar de expansões de 
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cofinanciamento, suspensão de recursos financeiros, desabilitação do equipamento da Rede 

SUAS através do cancelamento do registro/inscrição da Entidade e/ou Serviço. Da mesma 

forma, cabe ao CMAS comunicar ao gestor municipal, estadual e federal as medidas 

administrativas adotadas pelo não cumprimento das metas do Plano de Providências.  

 

4.3 Formas de Monitoramento e Avaliação do Ministério de Desenvolvimento Social  

A nível federal existem importantes ferramentas estruturadas e disseminadas para 

monitorar os avanços e analisar anualmente os indicadores municipais, entre eles: Relatório 

Mensal de Atividades (RMA) e o Censo SUAS, a responsabilidade em alimentar estes 

sistema são dos Municípios. 

 

4.3.1 Registro Mensal de Atendimentos (RMA) 

É um sistema onde são registradas mensalmente as informações relativas aos serviços 

ofertados e o volume de atendimentos nos Centros de Referência da Assistência Social 

(CRAS), Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS) e Centro de 

Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP). 

Seu principal objetivo é uniformizar essas informações e, dessa forma, proporcionar 

dados qualificados que contribuam para o desenvolvimento do SUAS, conforme as 

determinações das Resoluções da Comissão Intergestores Tripartite (CIT) n° 4/2011 e n° 

20/2013. 

Os dados abaixo são referentes ao volume de atendimento/acompanhamento 

realizados pelos CRAS, CREAS e CENTRO POP durante os meses de janeiro a junho de 

2016. 

TABELA 63 – RMA dos CRAS 

Bloco I - Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF 

A. Volume de famílias em acompanhamento pelo PAIF Total 

A.1 Total de casos (famílias ou indivíduos) em acompanhamento pelo PAIF 16.353 

A.2 Novos casos (famílias ou indivíduos) inseridos no acompanhamento do PAIF, 

durante o mês de referência 

5.552 

Fonte: RMA (10/2016) 
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Verifica-se na tabela acima que o acompanhamento realizado pelo PAIF, foi de 16.353 

famílias ou indivíduos no período de 6 meses. Destas 16.353 famílias acompanhadas, 5.552 

famílias eram novos casos para acompanhamento. As unidades que realizaram o 

acompanhamento foram: CRAS Cancelli, CRAS CEU, CRAS XIV de Novembro, CRAS 

Cascavel Velho, CRAS Periolo, CRAS Interlagos e CRAS Central. 

 

TABELA 64 – RMA dos CREAS 

Bloco I – Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - 

PAEFI 

A. Volume de famílias em acompanhamento pelo PAEFI Total 

A.1 Total de casos (famílias ou indivíduos) em acompanhamento pelo PAEFI 2.486 

A.2 Novos casos (famílias ou indivíduos) inseridos no acompanhamento do PAEFI, 

durante o mês de referência 

515 

Fonte: RMA (10/2016) 

 

Conforme demonstra na tabela acima, o acompanhamento realizado pelo PAEFI foi de 

2.486 famílias ou indivíduos no período analisado. Destas, 515 famílias eram novos casos 

para acompanhamento. As unidades que realizaram o acompanhamento foram: CREAS I, 

CREAS II e CREAS III. Salienta-se que a Unidade CREAS IV iniciou suas atividades no mês 

de agosto/2016 e com isso não há atendimento realizados no período. 

 

TABELA 65 – RMA do CENTRO POP 

Bloco I - Acompanhamentos pelo Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua – 

CENTRO POP 
A. Pessoas em situação de rua atendidas 

no Serviço durante o mês de 

referência 

Total Sexo 0 a 

12 

anos 

13 a 17 

anos 

18 a 39 

anos 

40 a 59 

anos 

60 anos 

ou mais 

A.1 Quantidade e perfil das pessoas em 

situação de rua atendidas no mês de 

referência (TOTAL) 

4.971 Masculino 206 34 2.551 965 184 

Feminino 209 68 512 211 31 

A.2 Quantidade e perfil das pessoas em 

situação de rua atendidas no mês de 

referência (MÉDIA) 

146 Masculino 6,06 1 75,03 28,35 5,41 

Feminino 6,15 2 15,09 6,21 0,91 

Fonte: RMA (10/2016) 

 

De acordo com a tabela acima, o CENTRO POP atendeu durante o período em análise 

4.971 pessoas, destes 3.940 foram homens e 1.031 mulheres. No mesmo período, foram 

atendidos pelo Serviço de Abordagem 415 crianças, com idade entre 0 a 12 anos 

acompanhados pelos seus responsáveis.  
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Na medida em que tais informações são registradas mensalmente pelas unidades, é 

possível mapear tanto a oferta de determinados serviços, quanto o volume de atendimento. 

Assim, o RMA tem um papel essencial no planejamento e na tomada de decisões no campo 

das políticas públicas de Assistência Social. 

 

4.3.2 Censo SUAS 

O Censo SUAS é um processo de monitoramento que coleta dados por meio de um 

formulário eletrônico preenchido pelas Secretarias e Conselhos de Assistência Social dos 

Estados e Municípios. É realizado anualmente desde 2007, por meio de uma ação integrada 

entre a Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS) e a Secretaria de Avaliação e 

Gestão da Informação (SAGI) e foi regulamentado pelo Decreto nº 7.334 de 19 de outubro de 

2010.  

Entre os objetivos do Censo, cita-se: 

 Produzir dados sobre a implementação da política de assistência social no país.  

 Aperfeiçoar a gestão do SUAS e a qualidade dos serviços socioassistenciais prestados 

à população. 

 Identificar avanços, limitações e desafios da institucionalização do SUAS. 

 Fornecer informações que permitam ao poder público dar transparência e prestar 

contas de suas ações à sociedade. 

O mês de Agosto é o mês de referência para preenchimento do CENSO SUAS. 

Responde o CENSO as unidades CRAS, CREAS, Centro Pop, Centros de Convivência, 

Unidades de Acolhimento, Gestão Municipal e o Conselho Municipal de Assistência Social. 

No ano de 2016, foram 32 questionários respondidos, sendo que os mesmos foram 

encaminhados previamente para todas as Unidades realizarem o preenchimento e 

posteriormente são realizadas reuniões com as Unidades para preenchimento em conjunto. 

 

4.3.3 Índice de Desenvolvimento dos CRAS e CREAS – IDCRAS e IDCREAS 

A Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação (SAGI) é responsável pela 

manutenção do CENSO SUAS, bem como pelo Índice de Desenvolvimento dos CRAS e 

CREAS (IDCRAS e IDCREAS). Para avaliação dos ID’s, são consideradas as dimensões: 

Estrutura Física, Recursos Humanos e Serviços. Para cada dimensão, são avaliados cinco 
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níveis, o qual o nível 1 representa a situação mais precária e o nível 5 a situação que mais se 

aproxima dos padrões de qualidade desejáveis. 

Em relação à categoria Estrutura Física é avaliado a infraestrutura dos equipamentos 

CRAS e CREAS, considerando diversos aspectos, tais como a existência de salas de 

atendimento individualizado e coletivo, condições de acessibilidade, recepção e banheiros, 

bem como a existência de um determinado conjunto de equipamentos, tidos como importantes 

para o desenvolvimento dos serviços com qualidade. 

O indicador relativo a Serviços e Benefícios dos CRAS avalia quais as atividades que, 

no âmbito do PAIF, são desenvolvidas na unidade, a oferta do Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos e para quantos ciclos de vida, e se a unidade realiza 

cadastramento/atualização no Cadastro Único, além dos profissionais de nível superior. É 

também avaliada a articulação que o CRAS possui com os CREAS, bem como, com outros 

serviços prestados por outras políticas públicas. 

Em relação ao indicador Serviços e Benefícios dos CREAS é avaliada a oferta de 

serviços socioassistenciais, as atividades desenvolvidas no âmbito do PAEFI, Serviço de 

Acompanhamento de Medidas Socioeducativas, a oferta direta ou referenciada do Serviço de 

Abordagem Social e se mantêm articulação com outros equipamentos que compõe a rede de 

proteção social, tais como CRAS, Unidades de Acolhimento e Conselhos Tutelares. Relaciona 

também dados referentes ao volume de acompanhamentos do PAEFI com o número de 

profissionais (assistentes sociais e psicólogos) da Unidade. 

A dimensão Recursos Humanos afere se o quantitativo da equipe de referência é 

adequado ao porte da unidade, tendo como parâmetro a Norma Operacional Básica – 

Recursos Humanos (NOB/RH). É considerado ainda nesta dimensão qual é o tipo de vínculo 

do profissional, sendo obrigatoriamente estatutário ou empregado público celetista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No gráfico abaixo apresenta-se os índices dos CRAS do ano de 2016, referente à 

Estrutura Física, Recursos Humanos e Serviços:  

 

Ressalta-se que para a construção dos indicadores, além dos dados retirados do 

CENSO SUAS, são utilizados também os dados do RMA, principalmente no que 

refere-se ao número médio de famílias inseridas em acompanhamento familiar PAIF 

e PAEFI do ano anterior, visando avaliar se o dimensionamento das equipes é  

apropriado para o volume de famílias/indivíduos acompanhados pelo serviços nos 

CRAS e CREAS. 

 



158 

 

GRÁFICO 48 – IDCRAS 2016 

 
Fonte: SAGI (2017) 

 

No que diz respeito à Estrutura Física, os CRAS Cascavel Velho, Cancelli, Periolo e 

XIV de Novembro apresentam o indicador adequado ao padrão de qualidade desejável (nível 

5). Já o CRAS Central apresenta indicador considerado aceitável (nível 3), e as estruturas 

físicas dos CRAS Interlagos e CRAS CEU apresentam o estágio de desenvolvimento ainda 

muito aquém do desejável.  

 Em relação aos Serviços e Benefícios os CRAS Central, CEU e XIV de Novembro 

apresentam o indicador máximo (nível 5). Os demais CRAS apresentam indicador 

considerado aceitável (nível de desenvolvimento 3 e 4). 

 No que concerne aos Recursos Humanos das Unidades todos os CRAS do município 

de Cascavel estão no nível de desenvolvimento 5, ou seja, que mais se aproxima dos padrões 

de qualidade aceitável. 

 Destaca-se que a unidade CRAS XIV de Novembro apresentou em todas as dimensões 

o maior indicador de padrão de qualidade (nível 5). 

O indicador final do IDCRAS é obtido através de uma média aritmética entre as três 

dimensões (Estrutura Física, Serviços e Benefícios, e Recursos Humanos). Abaixo segue os 

resultados obtidos a partir dessa metodologia: 
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GRÁFICO 49 – IDCRAS Geral 

 
 Fonte: SAGI (2017) 

 

 Conforme se observa na tabela acima o CRAS XIV de Novembro foi o único que 

atingiu o ID CRAS 5,00 que representa a situação que mais se aproxima dos padrões de 

qualidade. Os CRAS CRAS Cascavel Velho, CRAS Periolo, CRAS Cancelli, CRAS Central e 

CRAS Ceu apresentaram a média de ID entre 4,00 a 4,67. Já o CRAS Interlagos apresenta 

indicador inferior com o ID 3,00, sendo um dos grandes fatores influenciadores a dimensão 

estrutura física. 

 

GRÁFICO 50 – IDCREAS 2016 

 
Fonte: SAGI (2017) 
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Referente aos indicadores dos CREAS do ano de 2016, observa-se no Gráfico acima, 

que em relação à Estrutura Física os CREAS Sul, CREAS Leste e CREAS Augusto Daniel 

Werner, apresentam o indicador adequado ao padrão de qualidade desejável (nível 5). Já o 

CREAS Oeste obteve o indicador aceitável (nível 3). 

No que diz respeito aos indicadores de Serviços todos os CREAS apresentam nível de 

desenvolvimento 2, o que significa que ainda não alcançaram o nível de desenvolvimento 

aceitável de padrão de qualidade para execução dos Serviços, o que pode estar relacionado ao 

atendimento de forma temática realizado até julho de 2017.  

 

GRÁFICO 51 – IDCREAS Geral 

 

Fonte: SAGI 

 

O indicador final do IDCREAS é obtido também pela média aritmética simples dos 

níveis atingidos em cada uma das dimensões (Estrutura Física, Serviços e Benefícios, e 

Recursos Humanos), como já explicitado no IDCRAS.  

Como nota-se no Gráfico 51 o CREAS Oeste não apresenta índice de desenvolvimento 

aceitável para os padrões de qualidade do serviço, pois seu indicador final ficou no nível 2,00. 

Já as demais unidades de CREAS do município de Cascavel apresentam indicador aceitável 

com 3,33, porém ainda não se encontra no padrão de qualidade desejável. 
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4.3.4 Sistema de Informações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos  

É uma ferramenta de gestão do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

(SCFV), por meio da qual é realizado o acompanhamento e o monitoramento do serviço 

executado pelos municípios, assim como a aferição dos atendimentos realizados, para fins de 

cálculo do cofinanciamento federal.  

Os encaminhamentos para o SCFV inserem-se na lógica da complementariedade do 

trabalho social com as famílias. Nesse sentido, os usuários são encaminhados  ao SCFV pelo 

PAIF. Caberá à equipe técnica  do PAIF ou PAEFI, quando for o caso, indicarem as situações 

de prioridade, assumindo a responsabilidade pelo acompanhamento familiar. Vale lembrar 

que em relação às situações prioritárias é necessária a comprovação por meio de documento 

técnico. 

No município de Cascavel, tendo como base o mês de Novembro/2017, havia 1.334 

usuários cadastrados no SISC, destes 454 possuíam alguma situação prioritária, ou seja, 34% 

dos usuários encontram-se em situação prioritária. Destaca-se que esse percentual está inferior 

a 50%, meta essa pactuada com o MDS.  

 

TABELA 66 – Situações Prioritárias SISC 

Situação 

Prioritária
Em situação 

de isolamento

Trabalho 

infantil

Vivência de 

violência 

e/ou 

negligência

Fora da 

escola ou 

defasagem 

escolar 

superior a 2 

anos

Em situação 

de 

acolhimento

Em 

cumprimento 

de MSE em 

meio aberto

Egressos de 

MSE

Situação de 

abuso e/ou 

exploração 

sexual

Com medidas 

de proteção 

do ECA

Crianças e 

adolescentes 

em situação 

de rua

Vulnerabilidade 

que diz respeito 

às pessoas com 

deficiência

Não está 

em 

situação 

prioritária

Total de 

usuários 

em 

situação 

prioritária

Total de 

usuários 

ativos

0 - 3 Anos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12

3 - 6 Anos 1 0 3 0 0 0 0 0 9 0 1 23 14 37

7 - 15 anos 1 13 138 7 16 0 0 5 136 0 6 478 298 776

16 - 17 Anos 0 0 4 1 1 0 0 0 5 0 1 34 12 46

 18 - 29 Anos 0 0 0 4 3 1 0 0 0 0 0 8 8 16

30 - 59 Anos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 1 28

60 anos ou 

mais
96 0 4 0 13 0 0 0 0 0 10 298 121 419

99 13 149 12 33 1 0 5 150 0 18 880 454 1.334  
Fonte: SISC (11/2017) 

  

Verifica-se que a faixa etária de 7 a 15 anos é a que mais possui pessoas cadastradas 

no SISC, com 58% do público, destes 298 estão em situação prioritária, representando 38%. 

As duas principais situações prioritárias dessa faixa etária é a vivência de violência e/ou 

negligência e com medida de proteção do ECA. 

 As pessoas com 60 anos ou mais representam 31,4% do público cadastrado no SISC, 

destes 121 são público prioritário, com 28,8%. A situação prioritária que mais se destaca 

nessa faixa etária é a situação de isolamento. 
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4.4 Monitoramento e Avaliação dos anos de 2011, 2013 e 2015 

A partir do ano de 2011 foram realizadas visitas de Monitoramento e Avaliação com a 

aplicação dos questionários in loco nos anos de 2011, 2013 e 2015. No ano de 2012 foram 

realizadas visitas in loco sem a aplicação do questionário e o objetivo foi de verificar a 

execução do Plano de Providências. Importante ressaltar que no ano de 2014 não ocorreram as 

visitas de Monitoramento e Avaliação. Já no ano de 2016 foi realizado o Monitoramento e 

Avaliação à distância a partir do Plano de Providências, não sendo realizadas as visitas in 

loco.  

Nos anos de 2011 e 2013 dezoito unidades socioassistencias responderam o 

questionário e, em 2015, este número aumentou para 19 unidades. Desta forma, apresentam-

se abaixo os dados compilados dos anos de 2011, 2013 e 2015 das visitas de Monitoramento e 

Avaliação realizadas nas unidades socioassistencias. 

 

TABELA 67 – Compilação dos dados de Monitoramento e Avaliação 
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Proteção Social Básica INDICE PSB 2011 PSB 2013 PSB 2015

Sim 14 14 13

Não 3 0 0

Em elaboração 1 4 6

Sim 6 1 1

Não 10 16 18

Em elaboração 2 1 0

Não se aplica 0 0 0

Sim 9 16 19

Não 9 2 0

Sim 14 17 19

Não 4 1 0

Sim 17 15 18

Não 1 3 1

Sim 17 17 19

Não 1 1 0

Sim 15 12 16

Não 3 6 3

Sim 16 17 18

Não 2 1 1

Sim 8 14 18

Não 10 4 1

Índice igual ou maior a 60% 10 16 17

Índice menor que 60% 7 2 2

Índice igual ou maior a 60% 9 14 14

Índice menor que 60% 7 4 5

Índice igual ou maior a 60% 6 15 18

Índice menor que 60% 11 3 1

Próprio 12 11 14

Alugado 3 4 3

Cedido 3 3 2

Exclusivo 12 15 13

Compartilhado 6 3 6

Sim 9 7 6

Não 9 11 13

Sim 12 8 6

Não 6 10 13

6

13

Em conformidade 5 10 7

Acessiblidade mas não de 

acordo NBR
4 4 5

Não possui acessibilidade 7 4 7

Possui Placa de Identificação 12 16 9

Em outro modelo 5 1 5

Não possui 1 1 5

1 dia 0 0 1

5 dias 16 16 16

6 dias 2 2 2

01h30min 0 0 1

6h 0 1 1

7h 1 0 1

8h 13 14 13

9h 3 2 1

09h30min 0 0 1

10h 1 1 1

Nº de Profissionais NOB/RH/SUAS - Nível 

Superior

A situação do imóvel?

Realiza reunião Equipe Trabalho?

Participa de Reunião Rede Socioassistencial?

Participa de Reunião Rede Intersetorial?

Realiza Planejamento com a Equipe?

Realiza Planejamento com os Usuários?

Nº de Profissionais NOB/RH/SUAS - Equipe 

apoio 

Nº de Profissionais NOB/RH/SUAS - Nível 

Médio

Possui Regimento Interno?

Possui PPP?

Realiza alimentação Sistemática do IRSAS?

Realiza Relatório Mensal?

Horas diárias de atendimento aos usuários

O imóvel Unidade é?

Possui Certidão de Licença Sanitária?

Possui Licença do Corpo de Bombeiros?

Possui Alvará de Funcionamento?

Possui acessibilidade conforme NBR 9050?

Possui placa de identificação em local 

visível?

Dias da semana que presta atendimento
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Proteção Social Especial INDICE PSE 2011 PSE 2013 PSE 2015

Sim 6 8 8

Não 7 1 4

Em elaboração 2 6 2

Sim 6 2 1

Não 7 9 10

Em elaboração 2 4 2

Não se aplica 0 0 1

Sim 9 15 14

Não 6 0 0

Sim 8 15 14

Não 7 0 0

Sim 8 12 12

Não 7 3 2

Sim 10 15 14

Não 5 0 0

Sim 9 10 13

Não 6 5 1

Sim 9 13 13

Não 6 2 1

Sim 2 7 9

Não 13 8 5

Índice igual ou maior a 60% 2 11 7

Índice menor que 60% 14 4 7

Índice igual ou maior a 60% 3 13 12

Índice menor que 60% 11 2 2

Índice igual ou maior a 60% 2 15 14

Índice menor que 60% 12 0 0

Próprio 11 12 11

Alugado 4 1 3

Cedido 0 2 0

Exclusivo 11 10 13

Compartilhado 4 5 1

Sim 5 3 4

Não 10 12 10

Sim 7 5 5

Não 7 10 9

4

10

Em conformidade 4 5 2

Acessiblidade mas não de 

acordo NBR
6 6 7

Não possui acessibilidade 5 4 5

Possui Placa de Identificação 7 8 6

Em outro modelo 2 5 5

Não possui 5 2 3

5 dias 5 5 4

6 dias 10 1

7 dias 9 10

8h 3 3 1

9h 1 1 3

10h 0 1 0

13h 0 1 0

14h 0 1 0

24h 9 8 10

Horas diárias de atendimento aos usuários

Possui Certidão de Licença Sanitária?

Possui Licença do Corpo de Bombeiros?

Possui Alvará de Funcionamento?

Possui acessibilidade conforme NBR 9050?

Possui placa de identificação em local 

visível?

Dias da semana que presta atendimento

Nº de Profissionais NOB/RH/SUAS - Equipe 

apoio 

Nº de Profissionais NOB/RH/SUAS - Nível 

Médio

Nº de Profissionais NOB/RH/SUAS - Nível 

Superior

A situação do imóvel?

O imóvel Unidade é?

Possui Regimento Interno?

Possui PPP?

Realiza alimentação Sistemática do IRSAS?

Realiza Relatório Mensal?

Realiza reunião Equipe Trabalho?

Participa de Reunião Rede Socioassistencial?

Participa de Reunião Rede Intersetorial?

Realiza Planejamento com a Equipe?

Realiza Planejamento com os Usuários?

 
Fonte: Vigilância Socioassistencial (2016) 



165 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O levantamento dos dados e o início do processo de elaboração do Diagnóstico 

Socioterritorial ocorreram no ano de 2016 e sua conclusão foi no ano de 2017. Se constitui em 

uma análise interpretativa dos dados de atendimento das unidades socioassistenciais do 

município de Cascavel, entre os anos de 2011 a 2015.  

Por contribuir para a leitura da realidade da rede socioassistencial do município e 

demonstrar as particularidades de cada território, se constitui como parte integrante do Plano 

Municipal de Assistência Social e expressa as prioridades e propostas que subsidiam a 

Secretaria de Assistência Social na tomada de decisões. 

Desta forma, o presente Diagnóstico Socioterritorial, por ser uma das principais 

atividades da Vigilância Socioassistencial, foi construído a partir de informações dos números 

de atendimento da Política de Assistência Social do município extraídas do IRSAS, 

prontuário digital utilizado pela SEASO. Além disso, utilizou-se outras fontes de dados 

secundárias disponíveis nos diversos sites governamentais, entre eles, IBGE, CAGED e 

Sistemas do Ministério de Desenvolvimento Social, tais como, SUAS WEB, CECAD, RMA, 

entre outros. 

O Sistema IRSAS, utilizado neste diagnóstico socioterrritorial, como fonte de dados 

primária, se constituiu como forma oficial de registro de informação da política de assistência 

social no município de Cascavel, desde o ano de 2010 até dezembro de 2016. A partir desta 

data a SEASO adotou um novo prontuário digital, denominado Sistema IPM Social. É 

necessário mencionar que o ano de 2011 apresenta um número reduzido de registros de 

atendimentos, o que pode traduzir o processo de adaptação das equipes de referência ao 

sistema de registro.  

Para a realização das análises do Diagnóstico Socioterritorial, considerou-se em sua 

elaboração, a legislação federal, estadual e municipal, bem como as Resoluções do Conselho 

Municipal de Assistência Social. 

O Diagnóstico Socioterritorial respalda-se nas categorias território, vulnerabilidade 

social e risco social, as quais são fundamentais para compreensão, organização e 

planejamento das ações do SUAS no município. O conceito de território, segundo o geografo 

Milton Santos, consiste em um espaço de relações sociais, constituído pelas potencialidades 

ou vulnerabilidades de uma família ou indivíduo. No território incide as ofertas e as ausências 

de políticas públicas, as relações políticas e econômicas que o perpassam, os conflitos e os 

laços de solidariedade nele existentes.    
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Assim, ao analisar os dados em relação ao número de famílias atendidas nas unidades 

socioassistencias é possível identificar que os três principais bairros com maior número de 

famílias atendidas foram o Santa Cruz, o Interlagos e o Cascavel Velho. Nota-se que estes três 

bairros apresentam os maiores índices de vulnerabilidade social, uma vez que se repetem com 

frequência nas análises da Proteção Social Básica e da Proteção Social Especial.  

Diante disso, evidencia-se que o território do bairro Cascavel Velho, apesar do alto 

índice de vulnerabilidade social identificada por meio dos números de atendimentos presentes 

neste diagnóstico, possui apenas a oferta de uma unidade de CRAS, não tendo outras ofertas 

de serviços socioassistenciais.  

Já no território do bairro Santa Cruz, nos anos analisados neste diagnóstico existia 

apenas duas ofertas de serviços socioassistenciais da rede de proteção social básica, CRAS e 

SCFV. Ressalta-se que no ano de 2016 o território foi contemplado com a inauguração de 

uma unidade da rede de Proteção Social Especial de Média Complexidade, o que poderá 

refletir no número dos atendimentos deste território. 

Em relação ao território do bairro Interlagos, este apresenta a maior oferta de serviços 

socioassistenciais do município, embora a maioria esteja relacionada à área da Proteção Social 

Básica. Contudo, apesar de proporcionar a maior oferta destes serviços, o território apresenta 

um alto índice de vulnerabilidade social, o que indica a necessidade do enfrentamento da 

superação das vulnerabilidades sociais presentes neste território a partir da ação conjugada de 

diferentes políticas públicas. 

Desta forma, considerando o conceito de território, é possível afirmar que as unidades 

de CRAS atendem acima da sua capacidade anual estabelecida pela NOB/SUAS, que é de 

1.000 famílias por ano. Fato este que confirma a necessidade da construção de novas unidades 

de CRAS no município, conforme já planejado pela SEASO a longo prazo. Bem como, 

destaca-se que a localização das unidades CREAS Sul e CREAS Leste está na região central 

do município de Cascavel/PR, distantes dos bairros que possuem maior número de registros 

de atendimentos em seus territórios. 

Quanto às análises dos atendimentos relativos ao acolhimento de crianças e 

adolescentes no município, identificou-se que ocorreu um aumento significativo no número 

de acolhimentos deste público, fato que demanda atenção das políticas públicas na formulação 

de estratégias com vistas a garantir a proteção social e a matricialidade sociofamiliar. Além de 

que, o número de crianças e adolescentes acolhidos e destituídos do poder familiar também 

demonstra preocupação, haja vista que para este público não existe mais a possiblidade da 

reintegração familiar.  
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Ao analisar o tipo, o volume e os padrões de qualidade dos serviços sociassistenciais, 

em especial das unidades CRAS e CREAS, observa-se a partir dos indicadores do governo 

federal, que a maioria dos CRAS do município possuem o nível de desenvolvimento 

considerado bom, exceto o CRAS Interlagos, que mantém um nível de desenvolvimento 

aceitável, em decorrência de sua estrutura física. No que diz respeito as unidades de CREAS, 

nota-se que a maioria desses possuem o indicador de desenvolvimento aceitável e somente o 

CREAS Oeste ainda apresenta indicador aquém do desejável e o principal aspecto que 

influenciou esse indicador refere-se à insuficiência de recursos humanos. 

Por fim, destaca-se que na elaboração do presente diagnóstico não foi possível contar 

com a participação das equipes técnicas da rede socioassistencial para auxiliar no processo de 

análise dos dados e na compreensão das características presentes nos territórios de sua atuação, 

fato justificado pelo número reduzido de recursos humanos frente a crescente demanda de 

atendimentos no município de Cascavel. Nesse sentido, entende-se que a próxima atualização 

do Diagnóstico, que ocorrerá no ano de 2018, deverá envolver as equipes técnicas, para que 

essas contribuam no aspecto de compreender o território para além dos números e indicadores, 

possibilitando uma análise do território vivido e compreensão dos fenômenos sociais. 
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