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INICIATIVA 
 
TÍTULO 

CONSTRUINDO UMA GESTÃO PLENA ATRAVÉS DE PROGRAMAS MUNICIPAIS PRÓPRIOS NA ASSISTÊNCIA 

SOCIAL. 

  
OBJETIVO 

A iniciativa teve como objetivo criar programas municipais para aprimorar a execução da Política Nacional de 

Assistência Social no município, dando suporte ao trabalho desenvolvido pelos CRAS e CREAS, os quais 

buscam através de seus serviços, acompanhar as famílias e trabalhar sua autonomia e emancipação. Sendo 

assim, mediante estudos, verificou-se a necessidade de criar programas específicos para atender uma 

demanda que, pontualmente, necessitava de intervenção, proporcionando a legitimação de concessão de 

leite enriquecido às crianças de 3 à 4 anos, pagamento de taxa de água e esgoto, concessão de bolsa de 

materiais de construção, concessão de enxoval para recém nascidos e programa de atenção às mulheres que 

sofrem violência doméstica. Apesar de serem diferenciadas, essas demandas convergiam no núcleo familiar e 

por vezes aconteciam dentro de uma mesma família, fato que agravava ainda mais a situação de 

vulnerabilidade da mesma. 

 
PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO:  

INÍCIO:  Janeiro/2009 

CONCLUSÃO: Contínuo 

SITUAÇÃO:  ☐ Fase de planejamento 

 ☒ Em andamento 

 ☐ Finalizado 
 
ATIVIDADES 

Implantação, por meio de lei, a fim de garantir sua continuidade, de cinco programas municipais para 

atender a população de baixa renda , nos segmentos mais vulneráveis, sendo estes:  

• Programa Mais Leite das Crianças (em complemento ao Programa Estadual Leite das Crianças); 

• Programa Paranavaí Cuida (através do fornecimento de um Kit Enxoval para os recém-nascidos); 

• Construsocial (Bolsa no valor de R$ 5.000,00 em materiais de construção para reforma de moradia); 



 

• Água Solidária (pagamento de taxa de água e esgoto das famílias incluídas no Programa Tarifa Social da 

SANEPAR); 

• PROVIDA - Programa de Proteção e Orientação às Vitimas da Violência Doméstica e Familiar. 

 

RESULTADOS 
 
SITUAÇÃO ANTERIOR 

O município executava a política de Assistência Social de acordo com programas estabelecidos em nível 

federal ou estadual, desta forma alguns segmentos ficavam desassistidos ou eram atendidos de forma 

eventual, sem continuidade e sem um estudo das maiores necessidades.  Um dos pontos mais agravantes 

dessa forma de gestão era a descontinuidade do atendimento, fato que não contribuía para a superação da 

vulnerabilidade instalada, as quais envolviam altos índices de mortalidade infantil, necessidade de kit enxoval 

para os recém-nascidos, frequentes cortes no abastecimento de água tratada pela falta de pagamento por 

parte dos usuários, moradias em precárias condições colocando em risco a família e mulheres vítimas de 

violência doméstica sem terem a quem recorrer. 

 
SITUAÇÃO ATUAL 

Com a instituição dos programas municipais, é possível garantir o atendimento da população diante de 

situações pontuais, através de um trabalho com critérios estabelecidos em lei municipal, com a garantia de 

recursos financeiros definidos nas peças orçamentárias: PPA, LDO e LOA. Desta forma, garante suporte ao 

trabalho desenvolvido pelos CRAS e CREAS, que somados a ações desenvolvidas por outras políticas públicas 

contribui para a redução do índice de mortalidade infantil, atendendo a criança desde seu nascimento, com 

um trabalho de acompanhamento e orientação da gestante pela política de saúde e garantia do kit enxoval 

ao recém-nascido pela assistência social, sem que a família tenha que recorrer a doações. É garantido à 

família o fornecimento de água tratada, evitando doenças decorrentes do consumo de água inadequada, 

leite enriquecido com ferro e vitaminas A e D, condições dignas de moradia e o atendimento especializado às 

mulheres vítimas de violência doméstica. 

 
POR QUE A INICIATIVA É INOVADORA? 

A iniciativa é inovadora porque garante, por meio de lei, a continuidade e permanência dos programas, 

assumidos com recursos municipais. Na grande maioria, os gestores evitam criar programas próprios do 

município, por motivos diversos, que vão desde a dificuldade em operacionalizar os mesmos, como também 

por motivos orçamentários. Um dos pontos mais importantes se refere ao grande número de pessoas 

atendidas: no Programa Mais Leite das Crianças são atendidas em média 500 crianças com um litro de leite 

por dia, equivalendo à uma despesa de R$ 27.500,00/mês; no Programa Água Solidária cerca de 1500 

famílias são beneficiadas mensalmente com o pagamento da Tarifa Social da Água, no valor de R$ 

12.700,00/mês; no Construsocial são atendidas no mínimo 12 famílias por ano, R$ 5.000,00/mês; no 

Paranavaí Cuida são fornecidos aproximadamente 400 kits Enxoval, R$ 5.450,00/mês; e pelo PROVIDA já 

foram atendidas, pela equipe do CREAS, 54 mulheres.  

 
POR QUE A INICIATIVA DEVE SER SELECIONADA?  

Considerando que o aporte financeiro anual destinado aos programas municipais criados é de 

aproximadamente R$ 607.000,00, comprovou-se que com planejamento, vontade política é possível, com 

pouco investimento, obter resultados quantitativos e qualitativos de forte expressão no atendimento à 



 

população, diante de suas demandas, garantindo melhor qualidade de vida aos usuários e efetivação da 

política municipal de assistência social. Tendo em vista os resultados obtidos, consideramos a proposta 

plenamente viável a ser desenvolvida em outros municípios. 
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