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INTRODUÇÃO 
 
Este trabalho tem como objetivo avaliar a implementação da política de 

assistência social, dos municípios da região de Maringá, no período de 2003 a 

2019, no marco da implantação e regulação do Sistema Único de Assistência 

Social (SUAS). 

A definição deste período foi motivada pela apresentação do trabalho 

“Política de assistência social da região de Maringá: avanços e desafios”, no 3º 

Congresso Paranaense de Assistentes Sociais em 2006, que utilizou dados 

comparativos no período de 1995 a 2003. 

Para elaboração do presente trabalho foi retomado os dados analisados na 

pesquisa “LOAS 10 Anos de Avanços e Desafios”, realizada pelo Conselho 

Nacional de Assistência Social em 2003, apresentado na V Conferencia 

Regional de Assistência Social de Maringá.  

A base de dados utilizada no período de 2017 a 2019 foi o Relatório de 

Programas e Ações, o CADSUAS do Ministério da Cidadania e as Informações 

Municipais para o Planejamento Institucional do Ministério Público do Paraná.  

A avaliação comparativa dos 29 municípios da região de Maringá, 2003-

2019, terá como eixos norteadores: a gestão administrativa e territorial da região; 

os indicadores sociais; a organização da gestão e da rede de serviços da 

proteção social básica e proteção social especial de média complexidade dos 

municípios. 

Além desses instrumentos, a investigação baseou-se no envolvimento 

profissional na administração pública municipal, estadual, federal e da militância 

da autora na defesa do SUAS. 

 
DESENVOLVIMENTO 
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A política de assistência social no Brasil foi construída através de um 

processo histórico de mobilização e luta principalmente das(os) 

trabalhadoras(es) da área e da academia, como dos movimentos e organizações 

em defesa da garantia da assistência social como direito. 

 

        A matriz conservadora e oligárquica e sua forma 
de relações atravessadas pelo favor, pelo compadrio e pelo 
clientelismo, e moldura politicamente a histórica econômica 
social do pais, penetram também a política social brasileira. 
Assim, no ponto de vista político as intervenções no campo da 
Política Social e particularmente na assistência social, vêm se 
apresentando como espaço propicio à ocorrência de práticas 
assistencialista e clientelistas, servindo também ao 
fisiologismo e a formação de redutos eleitorais (YASBECK, 
1995:8). 

 

O grande desafio foi romper com a ausência do reconhecimento da 

responsabilidade governamental, com a invisibilidade política e o personalismo 

dos responsáveis pela área da assistência social, das ações fragmentadas de 

benemerência e caridade, realizadas pelas organizações filantrópicas da igreja 

e da sociedade civil, mantida por um Estado subsidiário. 

 A Constituição Federal Brasileira de 1988 é marco de referência 

fundamental, pois imprime no campo da política social a perspectiva da 

cidadania através da garantia dos direitos sociais como dever do Estado e institui 

no âmbito da proteção social a assistência social como política de Seguridade 

Social não contributiva em conjunto com a saúde e previdência social que é 

contributiva (BRASIL,1988). 

A assistência social regulamenta suas ações constitucionais a partir de 

1993 com a Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), mas ganhou densidade 

e significativos avanços com a aprovação da Política Nacional de Assistência 

Social (PNAS) em 2004, com a instituição do Sistema Único de Assistência 

Social (SUAS)2, para a garantia da proteção as famílias e indivíduos em situação 

de vulnerabilidade social e com violação de direitos humanos. 

 
2  Regulamentado pela Norma Operacional Básica (NOB-SUAS) em 2005, inserido na LOAS com a 

aprovação da Lei 12.345/11 e da Norma Operacional Básica do SUAS de 2012. 

 



 

A aprovação da Norma Operacional Básica de Recursos Humanos para o 

SUAS (NOB-RH/SUAS) em 2007, que foi um marco para a ampliação, 

reestruturação e requalificação das (os) trabalhadoras (es) nesta área. 

Para a implementação do SUAS, aspectos importantes da gestão são   

fundamentais: a descentralização, o financiamento, o controle social e a gestão 

do trabalho. 

Destacamos os importantes avanços da regulação do SUAS na LOAS: 
 

- Amplia os objetivos, princípios e diretrizes da política;  

- Incorpora as seguranças afiançadas pelo SUAS: segurança de sobrevivência 

(de rendimento e de autonomia), segurança de acolhida e segurança convívio 

ou vivência familiar 

- Estabelece os níveis de proteção social: básica e especial e seus respectivos 

serviços, as unidades de referencia e a rede socioassistencial; 

- Estabelece as responsabilidades dos entes federativos: elaboração dos Planos 

Nacional, Estadual e Municipal; cofinanciamento dos benefícios eventuais, 

serviços e da educação permanente; implantação das áreas da Gestão do 

SUAS; ofertar os serviços de forma territorializada; implantar comitê de gestores; 

estabelecer a intersetorialidade e a relação interinstitucional com os órgãos do 

Sistema de Justiça; entre outros. 

A partir de 2003 houve uma opção clara e consistente por colocar o Estado 

brasileiro a serviço da superação da fome e da pobreza, da defesa das políticas 

sociais e dos direitos humanos, investindo de forma expressiva na estruturação 

da política de assistência social por meio de um Sistema Público  que foi 

implantado em todo território nacional. 

 

A gestão administrativa e territorial da região de Maringá 

No período investigado, 2003 a 2019, não houve mudança na estrutura 

territorial administrativa do escritório regional de Maringá, mas ocorreu troca de 

políticas vinculadas ao órgão gestor estadual. 

No ano de 2003 a Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Promoção 

Social, coordenava as políticas de assistência social, trabalho, segurança alimentar e 

nutricional. Em 2019 a Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Família, 

continua como órgão gestor das políticas de assistência social e trabalho, mas 

http://www.desenvolvimentosocial.pr.gov.br/


 

passa a assumir a justiça. A política de segurança alimentar e nutricional foi 

transferida para a pasta da agricultura.  

A base territorial da região de Maringá desde 2003 é composta por 29 

municípios, sendo que de pequeno porte I são 20 municípios3; 07 municípios de 

pequeno porte II4; 01 de médio porte (Sarandi) e 01 de grande porte (Maringá). 

Identificou-se que a região de Maringá, como as demais regiões do Estado 

do Paraná, tem predominantemente municípios de pequeno porte I ( 70%). 

Com relação aos indicadores sociais, o estudo baseou-se no Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal- IDH- M5
: 2000 e 2010 e destaca o índice de 

famílias cadastradas no CADÚnico e  beneficiárias do Programa Bolsa Família dos 

municípios. 

Considerando que a avaliação do IDH-M é realizada pela média da população, 

constatamos que neste período de 10 anos, todos os municípios da região de 

Maringá tiveram elevação, com crescente acesso à educação, saúde e renda.           

Segundo dados do Ministério Público do Paraná da SubPlan- Informações 

Municipais para Planejamento Institucional, os municípios da região com maior 

aumento de índices foram:  

• Maringá: de 0,740 para 0,808, único município da região com o índice 

Muito Alto, com a posição de 2* no Estado ; 

• Iguaraçu: de 0,659 para 0,758 : com maior Alto índice com relação aos 

municípios de pequeno porte I e II, médio da região, com a posição de 21* no 

Estado;  

• Itambé: de 0,658 para 0,746 e Doutor Camargo: de 0,648 para 0,746, com 

as posições de 40* no Estado; 

• Uniflor: de 0,586 para 0,720 e Paiçandu: de 0,597 para 0,716, saíram do 

índice Baixo para Alto.  

 
3 Ângulo, Atalaia, Doutor.Camargo, Floraí, Floresta, Flórida, Iguaraçu, Itaguajé, Itambé, Ivatuba, Lobato, 

Munhoz de Mello, Nossa Senhora das Graças, Ourizona, Presidente Castelo Branco, Santa Fé, Santa 
Inês, Santo Inácio, São Jorge do Ivaí e Uniflor 
4 Astorga, Colorado, Mandaguaçu, Mandaguari, Marialva, Nova Esperança e Paiçandu 
5  O Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM-M) aborda três dimensões: longevidade, escolaridade e 

renda, situando cada município numa escala de 0 a 1 , sendo zero a pior situação (relativa) e 1 a melhor 

situação. As Faixas de IDHM são: Muito Baixo (0 a 0,499); Baixo (0,5 a 0,599); Médio (0,6 a 0,699); Alto 

(0,7 a 0,799) e Muito Alto (0,8 a 1).     

 



 

O município de Sarandi é o único da região que permaneceu com o índice 

Médio, de 0,605 para 0,695, com a posição de 256* no Estado e o município de 

Santa Fé foi o que apresentou o menor índice Alto da região, de 0,631 para 

0,705, com a posição de 207* no Estado. 

Conforme informações dos Relatórios de Programas e Ações do Ministério 

da Cidadania, os municípios com maiores percentuais de famílias cadastradas 

no CADÚnico  e destas  com elevados índices de beneficiárias do Programa 

Bolsa Família (PBF) foram: Ângulo com 56% das famílias cadastradas e destas 

29% no PBF; Santa Inês com 47% cadastradas e destas 30% no PBF; Paiçandu 

com 36% cadastradas e 33% no PBF; Nova Esperança com 38% cadastradas e 

30% no PBF; Lobato com 41% cadastradas e destas 27% no PBF; Sarandi com 

26% cadastradas e 28% no PBF. 

No que se referem à organização da gestão da política de assistência 

social6, os dados de 2003 mostraram que 28 municípios estruturaram o órgão 

gestor por meio de Secretarias, Departamentos ou Divisões de Assistência 

Social, assumidas por profissionais sendo a maioria assistentes sociais, mas 

com um número significativo de primeiras damas como gestoras, que 

representou 52% dos municípios. 

Em pesquisa realizada no CADSUAS, 2019, observamos que todos os 29 

municípios estruturaram o órgão gestor, mas três municípios (Santo Inácio, São 

Jorge do Ivaí e Astorga) não adequaram a nomenclatura, ainda permanecem 

como Departamento de Ação Social e Comunitária, Secretaria Municipal de 

Promoção Social e Departamento Municipal de Cidadania e Desenvolvimento 

Social.  Destaca-se ainda que 23 municípios não estruturam as áreas essenciais 

no órgão gestor conforme preconiza o Pacto de Aprimoramento do SUAS  

 
6 Conforme Resolução do CNAS N 18 de 2013, os municípios de pequeno porte I, II e médio porte devem 

estruturar as secretarias municipais de assistência social com a instituição formal de áreas essenciais como 

subdivisão administrativa da PSB, PSE e a área de Gestão do SUAS com competência de Vigilância 

Socioassistencial. Os municípios de porte grande e metrópolis, devem estruturar a PSB, PSE, com 

subdivisão de Média e Alta Complexidade, Gestão Financeira e Orçamentária, Gestão de Benefícios 

Assistenciais e Transferência de Renda, Gestão do SUAS com competência de Gestão do Trabalho, 

Regulação do SUAS e Vigilância Socioassistencial. 

 



 

A profissionalização da gestão foi ampliada, levando em conta que em 2003 

a grande maioria dos municípios de até 20mil habitantes (porte I), tinha apenas 

um profissional de nível superior e um de nível médio. 

 Atualmente os dados revelaram que 12 municípios de porte I (60%), tem 

de 2(dois) a 4 (quatro) profissionais de nível superior e de 2(dois)  de a 3 (três) 

profissionais de nível médio,  e 25% dos municípios contam com apenas um 

profissional de nível superior de  referência na gestão, sendo que três municípios 

tinham profissionais de nível médio para apoio administrativo. Os 7(sete) 

municípios de porte II, apresentaram de 2 a 8 profissionais de nível superior e de 

2  a 4 de nível médio e fundamental. O município de porte médio/ Sarandi, conta 

com 6 profissionais de nível superior, 8 de nível médio e 4 sem formação. 

Maringá que é o único de grande porte, conta com 72 servidores no órgão gestor, 

apresenta  uma demanda  de contratação de 15 profissionais (Ofício n* 

1575/2018- SASC). e  implantou todas áreas da Gestão do SUAS. 

Destacamos que as (os) gestoras(es)  de 7 municípios são de nível 

superior, 2 municípios são psicólogas, 2 são administrador (a), 1 município é um 

assistente social, 1 município é uma pedagoga, 1 município é um advogado, 

representando (48% ).  

Em 2 (dois) municípios a prefeita e o prefeito acumularam as funções, em 

1 município a gestora tem  nível médio e 1 município o gestor (que foi vereador)  

não tem formação.  

As primeiras damas são gestoras em 11 municípios (38%), sendo duas 

assistentes sociais e dois profissionais de nível superior. Em dois municípios as 

gestoras são mães do prefeito e em um município é esposa do vice-prefeito, 

totalizando assim, 48% com vínculo parental. 

Constamos assim, através do CADSUAS, que a estruturação da gestão 

avançou na profissionalização, principalmente com as equipes de profissionais 

de nível superior. Mas, o passivo histórico conservador do primeiro damismo e 

de vínculos de parentesco ainda permanecem.  

Com relação a rede de serviços dos municípios, regulada pela 

Tipificação dos Serviços Socioassistencias em 2009, que criou um referencial de 

responsabilidade pública e especificidade na política de assistência social.  

 



 
“A concepção vigente de entidade de assistência social, como a que faz 

atendimento gratuito, não lucrativo ao pobre foi superado pelo dispositivo que 
definem quais são os serviços socioassistenciais, que aquisições e direitos devem 
afiançar” (SPOSATI, 2013) 
 

O levantamento dos dados no CADSUAS da proteção social básica será 

referente às unidades e equipes dos CRAS e unidades dos Centros de 

Convivência. Na proteção social especial serão somente as unidades e equipes 

dos CREAS e demais unidades da média complexidade. 

Nos 20 municípios de pequeno porte I na proteção social básica têm 

Centros de Referência de Assistência Social (CRAS): 

 - 17 CRAS contemplam as equipes de referência do Serviço de Proteção 

Integral das Famílias (PAIF); 

- 14 CRAS os servidores são predominantemente estatutários; 4 CRAS 

50% dos servidores são estatutários e outros 50% são de trabalhadoras (es) 

comissionadas(os) e temporária(os) e em 2 CRAS as (os) trabalhadoras (es) 

predominantemente comissionadas(os) e temporária(os); 

- 2 CRAS tem na composição da equipe um advogado e 1 CRAS tem uma 

enfermeira; 

Com relação ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

(SCFV), verificamos que: 11 municípios o SCFV é realizados no CRAS; 6 

municípios: Ângulo, Doutor Camargo, Flórida, Ivatuba, Lobato e Munhoz de 

Mello têm Centros de Convivência; 3 municípios: Floraí, Santa Fé e Floresta tem 

2 Centros de Convivência/ SCFV: 1 criança/adolescente e 1 idoso; 2 municípios: 

Floresta e São Jorge têm Associação de Amigos dos Excepcionais (APAE) com 

SCFV. 

 Com relação aos 7 (sete) municípios de pequeno porte II, foram levantados  

na proteção social básica o número e equipes dos CRAS: 5 municípios: 

Colorado, Mandaguaçu, Mandaguari, Marialva e Paiçandu têm apenas 1 CRAS; 

2 municípos: Astorga e Nova Esperança têm 2 CRAS; 9 CRAS contemplam as 

equipes de referência do Serviço de Proteção Integral das Famílias (PAIF); 7 

CRAS os servidores são predominantemente estatutários; 2 CRAS 50% dos 

servidores são estatutários e outros 50% são de trabalhadoras (es) 

comissionadas(os) e temporária(os). 



 

Com relação ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

(SCFV): 5 municípios o SCFV é realizados no CRAS; 4 municípios têm Centros 

de Convivência (CC): Colorado 4; Mandaguari 5; Astorga 5 e Paiçandu 1. 

 Os 7 (sete) municípios têm Associação de Amigos dos Excepcionais 

(APAE) com SCFV. 

Com relação à proteção social especial de média complexidade, 

constatamos que todos os municípios implantaram CREAS, destes cinco não 

constituíram as equipes de referência do Serviço de Proteção e Atendimento 

Especializado as Famílias e Indivíduos (PAEFI), pois somente os municípios de 

Mandaguari e de Nova Esperança tem advogados nas equipes. Nos CREAS são 

realizados também o Serviço de Proteção Social a Adolescente em 

Cumprimento de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto de Liberdade 

Assistida (LA) e de Prestação de Serviço à Comunidade (PSC). Todos os 

servidores são predominantemente estatutários. 

O município de Sarandi (porte médio), tem na proteção social básica dois 

CRAS, com equipe de referência do PAIF e com servidoras (es) 

predominantemente estatutários. Realiza o SCFV em um CRAS, tem um Centro 

de Convivência com o SCFV para crianças e adolescentes e a Associação de 

Amigos dos Excepcionais (APAE) realiza o SCFV para todos os púbicos com 

deficiência.  

 Implantaram um CREAS que não atende o número da equipe de referência 

do PAEFI porque não tem advogado (a). Também desenvolvem o Serviço de 

MSE de LA e PSC e o Serviço Especializado de Abordagem Social. Os(as)  

servidores (as) das duas unidades são predominantemente estatutários.  

Na proteção social básica, o município de Maringá tem 10 (dez) CRAS, 

para atender as equipes de referência do PAIF será necessário a contratação de 

7 (sete) profissionais de nível superior e 20 (vinte) de nível médio (Ofício n° 

1575/2018- SASC).  As (os) servidoras (es) são predominantemente 

estatutários.  

Com relação ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

(SCFV): 10 Centros de Convivência (CC) para crianças e adolescentes- não 

governamental; 1 CC para adolescentes de 15 a 17 anos; 06 CC para idosos 



 

(as) - não governamental;  03 CC para idosos (as) e a Associação de Amigos 

dos Excepcionais (APAE). 

Na proteção social especial o município conta com 2 (dois) CREAS, sendo 

que para atender as equipes de referência do PAEFI será necessário a 

contratação de 2 (dois) advogados(as).  Em um dos CREAS é realizado o 

Serviço de MSE de LA e PSC. O Serviço Especializado de Abordagem Social é 

referenciado em um dos CREAS. Todos os servidores das duas unidades são 

predominantemente estatutários.  

Maringá tem um Centro de Referência Especializado para a População em 

Situação de Rua- Centro Pop, com o Serviço Especializado para a População 

em Situação de Rua e o Serviço Especializado de Abordagem Social. 

Conta com 2 (dois) Centros Dia para idosos e 5 entidades de Habilitação e 

Reabilitação para pessoas com deficiência  (não governamentais). 

Avaliamos que a implantação dos centros de referência públicos em todos 

os municípios da região trouxe um novo paradigma na produção dos serviços 

socioassistenciais para a garantia da proteção e defesa de direitos. O principal 

insumo é constituído de trabalhadoras e trabalhadores, que coletivamente 

constituem os sujeitos que dão materialidade à política, exigindo o investimento 

adequado no financiamento. 

Neste sentido, apresentaremos uma amostra do percentual das despesas 

dos municípios no ano 2017 destinadas para a política de assistência social. 

Municípios de Porte I - menores percentuais: Itambé 2,1%; Ivatuba 2,5%; 

Doutor Camargo 3%; - os maiores percentuais: Flórida 7%; Nossa Senhora das 

Graças 6,2%, Uniflor 5,7% e Itaguajé 5,3%. 

Municípios de Porte II - menores percentuais: Paiçandu 2,9%; Mandaguaçu 

3,4% e Colorado 3,5%; maiores percentuais: Marialva 4,9% e Astorga 4,6%. 

Sarandi (médio) 2,5% e Maringá (grande) 2,7% (MP/ PR- SubPlan).  

Verificamos assim, que dos 29 municípios da região somente 4 (quatro) 

pequenos municípios de até 20 mil habitantes investiram mais de 5% no 

orçamento. 

 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 



 
A aproximação dos dados no período que parte de 2003 até 2019, permitiu 

apresentar o cenário do SUAS nos municípios da região de Maringá.  

Destacamos que a ampliação de novas áreas na Secretaria Estadual/Escritórios 

Regionais  não foi contemplada com a contratação de profissionais, o que precariza o 

papel do órgão gestor na assessoria técnica e no monitoramento, comprometendo a 

qualificação da gestão e dos serviços socioassistenciais aos municipais 

Observamos que os municípios da região possuem um Alto índice de 

desenvolvimento humano, no entanto, os dados do Cadastro Único e do 

Programa Bolsa Família identificam índice de vulnerabilidade de renda das 

famílias expressivo em 20% dos municípios. 

A pesquisa permitiu identificar que a profissionalização da gestão está em 

curso,ao mesmo tempo, permanece um alto índice de gestoras - primeiras 

damas.  

A rede socioassistencial foi implantada nos municípios com avanço nas 

equipes de referência e com alto índice de servidores estatutários. No entanto, 

observamos que o financiamento continua com baixo percentual de 

investimento, predominando recursos dos municípios. 

Na atual conjuntura, marcada por mais uma ruptura democrática, por meio 

de um golpe parlamentar, jurídico e midiático, que está acompanhado por uma 

grave crise política, econômica e social e pelo desmonte das políticas publicas 

(Gomes, 2018).  

Dentre os efeitos do golpe, destacamos a aprovação da Emenda 

Constitucional 94, que instituiu um Novo Regime Fiscal, que limita as despesas 

primárias por 20 anos (2017 a 2036), com conseqüências devastadora para a 

proteção social brasileira. E os avanços apresentados neste trabalho estão 

ameaçados. 
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