
DIRETRIZES E PRIORIDADES DELIBERADAS 

 

 
PROGRAMAS 

 
AÇÕES ESTRATÉGICAS 

 
PERÍODO 

FONTE DE RECURSOS 
Cofinanciamento 

MUN. EST. FED. 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GESTÃO 

- Manter, contratar e ampliar recursos humanos para os Serviços 
Socioassistenciais governamentais pertencentes e executados 
pela SMAS, conforme preconizado pela Lei 
Orgânica de Assistência Social - LOAS, Norma Operacional 
Básica do SUAS - NOB SUAS/RH, Orientações Técnicas dos 
Serviços;  
 

2022-2025 x  x 

- Manter o atendimento de despesas com as Unidades de 
atendimento de Gestão, Proteção Social Básica e Proteção Social 
Especial, sendo necessário para tanto, a realização de despesas 
contínuas e pontuais como o pagamento de salários, encargos, 
diárias, passagens, despesas com locomoção, luz, água, aluguel, 
telefone, material de consumo e equipamentos, manutenção de 
veículos, aquisição de combustíveis, instalação de sistema de 
proteção e segurança, serviços de limpeza entre outros; 
 

2022-2025 x  x 

- Dotar a Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS de 
recursos financeiros, físico, administrativo e equipamentos, além 
da contratação de serviços de terceiros e estabelecimento de 
parcerias com a Rede Socioassistencial não governamental, 
Governo Estadual e manutenção da habilitação do Município no 
SUAS junto ao Governo Federal;  
 

2022-2025 x  x 

- Manutenção do Sistema de Gestão da Informação, 
Monitoramento e Avaliação do SUAS;  

2022-2025 x  x 



 

- Executar a gestão financeira, de recursos humanos, do 
patrimônio; 
 

2022-2025 x  x 

- Ofertar capacitação aos trabalhadores do SUAS;  
 

2022-2025 x  x 

 - Manter o serviço do Disque Idoso Municipal; 
 

2022-2025 x   

- Dotar a Casa dos Conselhos Municipais de recursos humanos, 
materiais permanentes e de consumo, garantindo a destinação de 
3% do IGDSUAS para o Controle Social; 
 

2022-2025 x   

- Manter e aprimorar o serviço de Escuta Especializada;  
 

2022-2025 x   

- Impl   - Implantar a Vigilância Socioassistencial;  
 

2022-2025 x   

- Solicitar a revisão do Plano de Cargos e salários para 
trabalhadores da Assistência Social, com garantia de percentual 
previsto em lei para atividades insalubres e com periculosidade; 
 

2022-2025 x   

- Reforma e ampliação nas unidades de Serviços de Proteção 
Social Básica e de Proteção Social Especial de Média e Alta 
Complexidade destinados a Indivíduos e Famílias em situação de 
vulnerabilidade e risco social;  
 

2022-2025 x   

- Proceder adequações nas edificações de propriedade do 
Município conforme exigências técnicas dos órgãos competentes, 
como Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, CREA e 
observada a necessidade de adequações para garantia do sigilo 
profissional; 

2022-2025 x   



 

- Ofertar serviços e programas socioassistenciais voltados à 
população mais vulnerável e em risco social, visando o 
enfrentamento da emergência em saúde pública decorrente da 
pandemia do coronavírus no âmbito da rede de Assistência Social, 
em conformidade com a Portaria nº 369/2020 e a Portaria nº 
378/2020 do Ministério da Cidadania e suas alterações. 
 

2022-2025 x  x 

 

 
 
CONSELHO 
TUTELAR 

- Manter as atividades da sede e equipe do Conselho Tutelar, 
dotando-o de estrutura física adequada, veículos, materiais 
permanentes e de consumo;                                                         
                                             

2022-2025 x   

- Efetuar a remuneração dos Conselheiros Tutelares; 
 

2022-2025 x   

- Oportunizar capacitação aos Conselheiros Tutelares. 
 

2022-2025 x   

 

 
 
 
SETOR DE 
HABITAÇÃO 

- Regulamentar o setor de Habitação desvinculando-o da 
Assistência Social, com foco para política municipal de habitação, 
de modo a promover o direito social à moradia, a redução de 
desigualdades, a defesa do meio ambiente e a função social da 
propriedade e da cidade. 
 

2022-2025 x   

- Atualizar o Plano Municipal de Habitação. 
 

2022-2025 x   

- Aprimorar a articulação do setor de habitação com demais 
órgãos envolvidos diretamente com a temática para realizar 
diagnósticos das necessidades habitacionais atuais do município 
com vistas ao planejamento, avaliação e monitoramento das ações 

2022-2025 x   



desenvolvidas e recursos orçamentários disponíveis, bem como 
quanto aos resultados obtidos na promoção do acesso ao direito à 
moradia digna. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROTEÇÃO SOCIAL 
BÁSICA - CRAS 

- Contribuir para o acesso a direitos e melhor qualidade de vida 
dos usuários através dos atendimentos nas unidades dos CRAS, 
garantindo o atendimento do público prioritário da Política de 
Assistência Social; 
 

2022-2025  
x 

 
 

 
x 

- Manter, executar e aprimorar o Serviço de Proteção e 
Atendimento Integral à Família - PAIF, em caráter continuado com 
a finalidade de fortalecer a função protetiva das famílias, 
prevenindo situações de fragilização ou rompimento de vínculos; 
 

2022-2025 x  x 

- Promover o atendimento às pessoas com deficiência em situação 
de vulnerabilidade, visando possibilitar melhor acesso às políticas 
públicas; 
 

2022-2025 x  x 

- Promover acesso a qualificação profissional e geração de renda 
e ao Cadastro Único para Programas Sociais;  
 

2022-2025 x  x 

- Dotar as Unidades de Atendimento da Proteção Social Básica de 
estrutura física, serviços, materiais permanentes e de consumo, 
entre outros;  
 

2022-2025 x  x 

- Garantir Equipe de Recursos Humanos de referência, conforme 
NOB RH/SUAS, Orientações Técnicas para Serviços PAIF, 
Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, Cadernos 
CRAS e outras legislações afins; 

2022-2025 x  x 



 

- Cofinanciar a rede socioassistencial não governamental que 
executam os serviços da Proteção Social Básica, através de 
parcerias com a SMAS, cumprindo as diretrizes e normas legais 
da Política de Assistência Social, da Lei Federal nº 13.019/2014 e 
Decreto Municipal nº 610/2016;  
 

2022-2025 x  x 

- Realizar reformas e melhorias das Unidades de atendimento já 
existentes através de serviços de pequena monta; 
 

2022-2025 x   

- Adequar as estruturas físicas para a garantia de acessibilidade e 
cumprimento das exigências do Corpo de Bombeiros e Vigilância 
Sanitária e observada a necessidade de adequações para garantia 
do sigilo profissional;  
 

2022-2025 x   

- Manter os serviços administrativos e de conservação das 
unidades de CRAS; 
 

2022-2025 x  x 

- Manter e dotar de recursos humanos e infraestrutura o setor de 
Cadastro Único para Programas Sociais; 
 

2022-2025 x  x 

- Executar o Programa Criança Feliz conforme Decreto Federal 
nº 9.579/2018;  
 

2022-2025 x  x 

- Manter o Serviço do Plantão Social; 
 

2022-2025 x   

- Implantar o CRAS Itinerante. 
 

2022-2025 x   

- Garantir veículo específico para cada CRAS de acordo com a 
demanda apresentada. 

2022-2025 x  x 



 

- Aprimorar a operacionalização do sistema de informação 
integrado com todos os serviços da SMAS – IDS SOCIAL. 
 

2022-2025 x   

 

 

 

BENEFÍCIOS 

EVENTUAIS 

- Garantir a provisão de benefícios eventuais e emergenciais para 
situações de vulnerabilidade e risco social temporários e de 
calamidade pública, na modalidade de auxílio-funeral, 
auxílio-natalidade; auxílio-transporte; auxílio-alimentação, higiene 
e limpeza e auxílio por situações de desastre e calamidade 
pública, em conformidade com o art. 22 da Lei Federal nº  
8.742, de 1993 – LOAS e a Resolução nº 008/2021 do Conselho 
Municipal de Assistência Social. 
 

2022-2025 x   

 

 
 
SCFV/CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES 

- Manter e aprimorar os Serviços de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos para crianças e adolescentes em situação de 
vulnerabilidade pessoal e social, executados pelos Centros de 
Convivência Adelíria Meurer, Sensibilizar, Centro da 
Juventude e Formando Cidadão, dotando tais Serviços de 
Equipe de Recursos Humanos de referência, conforme NOB 
SUAS/RH, Orientações Técnicas para Serviços de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos, Tipificação Nacional dos Serviços 
Socioassistenciais, Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA e 
legislações afins, com foco no atendimento do público prioritário, 
conforme estabelecido na Resolução nº 01/2013 do CNAS, 
identificação através do Cadastro Único para Programas Sociais e 
por encaminhamento dos CRAS, CREAS, unidades de 
Acolhimento, ConselhoTutelar, MP e Poder Judiciário; 
 

2022-2025 x x x 



- Garantir às crianças e adolescentes,   serviços  de   proteção  
social  básica,   mediante   efetivação  da   Política   de   
Assistência  Social e  do  ECA,  prevenindo situações de 
vulnerabilidade e risco social e fortalecendo vínculos familiares e 
comunitários; 
 

2022-2025 x  x 

- Dotar as Unidades de Atendimento com estrutura física, materiais 
permanentes e de consumo, produtos de limpeza, higiene e 
alimentos; 
 

2022-2025 x  x 

- Realizar manutenção, reformas e melhorias das unidades de 
atendimento com serviços de pequena monta; 
 

2022-2025 x  x 

- Adequar as estruturas físicas para a garantia de acessibilidade e 
cumprimento das exigências do Corpo de Bombeiros e Vigilância 
Sanitária; 
 

2022-2025 x  x 

- Ampliar a cobertura de atendimento para a faixa etária de 4 a 5 
anos e de 15 a 17 anos; 
 

2022-2025 x   

- Implantar ou cofinanciar nova unidade de atendimento no Bairro 
Padre Ulrico; 
 

2022-2025 x   

- Cofinanciar a rede socioassistencial não governamental que 
executa o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
para Crianças e Adolescentes, 
mediante parcerias com a SMAS, cumprindo as diretrizes e 
normas legais da Política de Assistência Social, da Lei Federal nº 
13.019/2014 e Decreto Municipal nº 610/2016 visando o 
atendimento do público prioritário, conforme estabelecido na 

2022-2025 x   



Resolução nº 01/2013 do CNAS, identificação através do Cadastro 
Único para Programas Sociais e por encaminhamento de 
CRAS, CREAS, unidades de Acolhimento, Conselho Tutelar, MP e 
Poder Judiciário; 
 

 

 

 

PROTEÇÃO SOCIAL 

BÁSICA/ IDOSOS 

- Aprimorar o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
para pessoas idosas executado pelo Centro de Convivência de 
Idosos, com foco no público alvo da política de assistência social, 
incentivando a socialização, 
as trocas culturais e de vivências, bem como o fortalecimento de 
vínculos familiares e comunitários; 
 

2022-2025 x   

- Garantir a pessoa idosa do município, proteção social básica, 
mediante efetivação da Política de Assistência Social e Estatuto do 
Idoso, visando o envelhecimento com dignidade, o  
fortalecimento de vínculos e prevenindo situações de risco;   
 

2022-2025 x  x 

- Garantir o Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para 
Pessoas com Deficiência e Idosas, bem como fortalecer o PAIF, 
conforme Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais e 
Manuais/Cadernos Técnicos do MDS e CNAS para Orientação do 
Serviço, dotando-os de Equipe de Recursos Humanos de 
referência, conforme NOB RH/SUAS, visando o atendimento 
prioritário para pessoas idosas beneficiárias do Benefício de 
Prestação Continuada, famílias beneficiárias de programas de 
transferência de renda, com vivências de isolamento por ausência 
de acesso a serviços e oportunidades de convívio familiar e 
comunitário e cujas necessidades, interesses e disponibilidade 
indiquem a inclusão no Serviço; 
 

2022-2025 x  x 



- Manter, reformar e realizar melhorias na estrutura física a 
Unidade de Atendimento para pessoa idosa, com serviços de 
pequena monta; Adequar a estrutura física para a garantia de 
acessibilidade, exigências do Corpo de Bombeiros, Vigilância 
Sanitária, CREA, etc; Dotar de materiais permanentes e materiais 
de consumo para a realização das atividades. 
 

2022-2025 x  x 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÉDIA 
COMPLEXIDADE 

- Dotar de recursos humanos, estrutura física, serviços, materiais 
permanentes e materiais de consumo a Unidade de atendimento 
CREAS, tendo como referência a NOB  
SUAS/RH, Cadernos e Manuais de Orientações Técnicas para os 
Serviços de Média Complexidade, Tipificação Nacional dos 
Serviços Socioassistenciais e legislações afins, primando  
pelo trabalho de articulação e intersetorialidade entre as diversas 
Secretarias Municipais, Estaduais, Ministério Público e Poder 
Judiciário; 
 

2022-2025 x  x 

- Manter, executar e aprimorar os Serviços já existentes de 
Proteção Social Especial de Atendimento a Famílias e Indivíduos – 
PAEFI; 
 

2022-2025 x  x 

- Manter, executar e aprimorar os Serviços de Medidas 
Socioeducativas; 
 

2022-2025 x  x 

- Manter, executar e aprimorar o Serviço Especializado em 
Abordagem Social; garantir a disponibilização de veículo para o 
SEAS; 
 

2022-2025 x  x 

- Aprimorar o serviço de PAEFI voltado à mulher em situação de 2022-2025 x  x 



violência, estabelecendo diálogos com outros serviços de 
atendimento à esta demanda, bem como acompanhar a 
construção do fluxo de atendimento à mulher em situação de 
violência e do homem autor de violência; 
 

- Aprimorar a operacionalização do sistema de informação 
integrado com todos os serviços da SMAS – IDS SOCIAL. 
 

2022-2025 x   

- Cofinanciar a rede socioassistencial não governamental que 
executam os serviços da Proteção Social Especial, através de 
parcerias com a SMAS, 
cumprindo as diretrizes e normas legais da Política de Assistência 
Social, da Lei Federal nº 13.019/2014 e Decreto Municipal nº 
610/2016;          
 

2022-2025 x   

- Promover o atendimento às pessoas com deficiência e idosos em 
situação de vulnerabilidade e violação de direitos, visando 
possibilitar melhor acesso às políticas públicas; 
 

2022-2025 x  x 

- Adequar as estruturas físicas para a garantia de acessibilidade e 
o cumprimento das exigências do Corpo de Bombeiros e Vigilância 
Sanitária, CREA e observada a necessidade de adequações para 
garantia do sigilo profissional; 
 

2022-2025 x   

- Implantar e implementar do Centro Dia para Idosos, com a 
finalidade de promover a autonomia, a inclusão social e a melhoria 
da qualidade de vida das pessoas idosas participantes. 
 

2022-2025 x   

 

 - Manter a execução do Serviço Especializado para Pessoas em 2022-2025 x   



 
 
 
 
 
 
CASA DE 
PASSAGEM 

Situação de Rua (Casa de Passagem) destinado ao atendimento 
de adultos e famílias em  situação de  rua e  desabrigo por 
abandono,   migração e  ausência de   residência ou    pessoas em 
trânsito e sem condições de autossustento, ofertando acolhimento 
provisório, imediato e emergencial, com profissionais preparados 
para receber os usuários em qualquer horário do dia ou da noite, 
enquanto se realiza um estudo diagnóstico detalhado de cada 
situação para os encaminhamentos necessários. 
 

- Garantir acolhimento provisório para pessoas em situação de 
rua, desabrigo ou em trânsito sem condições de autossustento, 
respeitando o direito de permanência e usufruto da cidade 
com segurança, igualdade de condições e acesso aos serviços 
públicos. 
 

2022-2025 x   

- Garantir a execução do atendimento nesta unidade, conforme a 
Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais e 
Manuais/Cadernos Técnicos do MDS e CNAS para Orientação dos 
Serviços, NOB RH/SUAS e demais legislações pertinentes;  
 

2022-2025 x   

- Proceder adequações nas edificações de propriedade do 
Município conforme exigências técnicas dos órgãos competentes, 
como Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, CREA e 
observada a necessidade de adequações para garantia do sigilo 
profissional. 
 

2022-2025 x   

 

 
 
 

- Executar Serviços de acolhimento para crianças e adolescentes 
em situação de direitos violados, com fragilização ou rompimento 
de vínculos familiares e comunitários na modalidade institucional e 

2022-2025 x x x 



 
 
 
 
 
 
 
 
ALTA 
COMPLEXIDADE 
CRIANÇA E 
ADOLESCENTES 

familiar. Destacando que a preferência é para o acolhimento 
familiar. Garantindo a manutenção, reforma e melhorias, com 
serviços de pequena monta do espaço em que é executado os 
serviços de acolhimento; 
 

- Garantir às crianças e adolescentes do município o acolhimento 
familiar, contribuindo para a reconstrução de vínculos, o 
fortalecimento de potencialidades e a proteção de famílias e  
indivíduos por violação de direitos; 
 

2022-2025 x x x 

- Adquirir materiais permanentes e de consumo, como: alimentos, 
materiais de limpeza e higiene, vestuário, materiais escolares, 
garantindo a execução do atendimento nesta unidade, 
conforme a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais e 
Manuais/Cadernos Técnicos do MDS e CNAS para Orientação dos 
Serviços, NOB RH/SUAS e demais legislações pertinentes, 
observando o caráter temporário do acolhimento e o trabalho para 
a reconstituição dos vínculos familiares e comunitários e/ou 
colocação em família substituta;  
 

2022-2025 x x x 

 - Proceder adequações nas edificações de propriedade do 
Município conforme exigências técnicas dos órgãos competentes, 
como Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, CREA e  
observada a necessidade de adequações para garantia do sigilo 
profissional. 
 

2022-2025 x   

- Garantir divulgação permanente do serviço nas diversas mídias 
sociais; 
 

2022-2025 x   

- Garantir o acompanhamento das famílias acolhedoras, crianças e 2022-2025 x   



adolescentes em acolhimento e das famílias de origem;  
 

- Garantir a capacitação das novas famílias acolhedoras; 
 

2022-2025 x   

- Ampliar o número de famílias acolhedoras, com vistas a 
contemplar todas as faixas etárias de crianças e adolescentes. 
 

2022-2025 x   

- Revisão da Lei que institui o Serviço Família Acolhedora. 
 

2022-2025 x   

 

 
 
 
 
 
 
 
PSE DE ALTA 
COMPLEXIDADE 
PARA IDOSOS E 
PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA 

- Garantir acolhimento institucional para pessoas idosas e/ou 
com deficiência em situação de direitos violados com rompimento 
de vínculo familiar, visando sempre que possível, o caráter 
temporário do acolhimento e o trabalho para a reconstrução de 
vínculos familiares e comunitários; 
 

2022-2025 x   

- Ofertar atendimento especializado às 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;   
 

2022-2025 x   

- Garantir à pessoa idosa Proteção Social Especial mediante 
efetivação da Política de Assistência Social e Estatuto do Idoso, 
visando envelhecimento com dignidade, atuando em situações de 
violência intrafamiliar com vínculos rompidos e/ou fragilizados; 

2022-2025 x   



 

- Garantir a manutenção de recursos humanos e infraestrutura 
para os Serviços de PSE existentes para pessoas idosas e/ ou 
com deficiência, conforme Tipificação Nacional dos Serviços 
Socioassistenciais e Manuais/Cadernos Técnicos do MDS e CNAS 
para Orientação dos Serviços, NOB SUAS/RH e demais 
legislações pertinentes; 
 

2022-2025 x   

- Implantação do Serviço de Acolhimento Familiar para pessoas 
idosas.                    
                            

2022-2025 x   

 

 
 
PSE DE ALTA 
COMPLEXIDADE 
PARA MULHERES 
EM SITUAÇÃO DE 
VIOLÊNCIA 

- Garantir acolhimento provisório para mulheres, acompanhadas 
ou não de seus filhos, em situação de risco de morte ou ameaças 
em razão da violência doméstica e familiar; 
 

2022-2025 x   

- Garantir a manutenção de recursos humanos e infraestrutura 
para os Serviços de PSE existentes para mulheres vítimas de 
violência, conforme Tipificação Nacional dos Serviços 
Socioassistenciais e Manuais/Cadernos Técnicos do MDS e CNAS 
para Orientação dos Serviços, NOB SUAS/RH e demais 
legislações pertinentes;  
 

2022-2025 x   

- Cofinanciar a rede socioassistencial não governamental de 
Serviço de Acolhimento para mulheres vítimas de violência, 
acompanhadas ou não de seus filhos, em risco de morte ou 
ameaças em razão da violência doméstica e familiar, através de 
parcerias com a SMAS, cumprindo as diretrizes e normas legais 
da Política de Assistência Social, da Lei Federal nº 13.019/2014 e 
Decreto Municipal nº 610/2016; 

    



 

- Implantar a Casa da Mulher Beltronense. 2022-2025 x   

 

 
 
 
CONDOMÍNIO DOS 
IDOSOS 

- Definição de equipe técnica composta por Assistente Social e 
Psicólogo para acompanhar os idosos residentes no condomínio, 
bem como aprimorar os fluxos com os demais serviços 
socioassitenciais e intersetoriais; 
 

2022-2025 x   

- Melhorias nas estruturas físicas das habitações, com adaptações 
para aqueles que possuem dificuldade de locomoção, garantindo a 
manutenção do espaço e qualidade de vida dos idosos. 
 

2022-2025 x   

- Acompanhar a implantação do novo condomínio dos idosos, em 
parceria com a COHAPAR e demais políticas públicas, onde serão 
construídas 40 moradias. 

2022-2025    

- Aprimorar a operacionalização do sistema de informação 
integrado com todos os serviços da SMAS – IDS SOCIAL. 
 

2022-2025 x   

 

 
 
 
 
 
CONTROLE 
SOCIAL-CASA DOS 
CONSELHOS 

- Garantir estrutura física em local adequado para todos os 
Conselhos; 
 

2022-2025 x   

- Garantir recursos humanos necessários para o suporte dos 
Conselhos vinculados a assistência social; 
 

2022-2025 x   

- Equipar adequadamente com mobiliários, recursos tecnológicos, 
dentre outros. 
 

2022-2025 x   

- Viabilizar recursos para divulgação das ações de importância dos 
Conselhos; 

2022-2025 x   



 

- Viabilizar a realização de conferências municipais; 
 

2022-2025 x   

- Viabilizar recursos financeiros para custear despesas dos 
Conselheiros tanto governamentais quanto da sociedade civil em 
eventos oficiais fora do município. 
 

2022-2025 x   

- Proporcionar capacitação continuada para os membros dos 
conselhos municipais vinculados a SMAS; 
 

2022-2025 x   

- Ampla divulgação dos cronogramas de reuniões dos conselhos, 
promovendo o fomento da participação popular. 
 

2022-2025 x   

 


