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“O momento em que vivemos é um momento pleno de desafios. Mais que nunca é 
preciso coragem. É preciso ter esperanças para enfrentar o presente. É preciso resistir 
e sonhar”. 

(Marilda Iamamoto) 
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1 – APRESENTAÇÃO. 
 
O plano Municipal de Assistência Social – PMAS que apresentamos vem 
comprovar o empenho na implantação e implementação da Política 
Nacional de Assistência Social - PNAS e do Sistema Único de Assistência 
Social- SUAS no Município de Piracanjuba – GO, concretizando a política 
de Assistência Social como direito do cidadão e dever do Estado. 
Regulamentada pela Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS – Lei nº 
8.742/93, e definida no artigo 18, da Norma Operacional Básica do – 
SUAS- NOBSUAS 2012.   
 
Com aprovação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) em 2004, 
instituído inicialmente por resoluções do Conselho Nacional de Assistência 
Social (CNAS), e a Política Nacional de Assistência Social (PNAS), em 
todos os Municípios automaticamente passaram a ser gestão inicial. Nesse 
processo os mesmos foram se organizando para as referidas mudanças de 
nível de gestão.  No Município de Piracanjuba-Go não foi diferente, passou 
a fazer parte da gestão básica e especial, possibilitando novos serviços 
sócio assistenciais para a população em situação de vulnerabilidade.  
 
O Plano Municipal de Assistência Social é um dos instrumentos de gestão 
da Política de Assistência Social e se caracteriza por ser um instrumento de 
planejamento, que organiza, regula e norteia a execução da Política 
Nacional de Assistência Social, na perspectiva do Sistema Único de 
Assistência Social.  Para a elaboração deste plano foi necessário o 
envolvimento dos trabalhadores da Secretaria Municipal de Assistência 
Social e da Rede local de atendimento (saúde, educação,saúde esporte 
turismo e outros), e os usuários da políticas, e entidades por meio de 
Conferências Municipais de Assistência Social, dos idosos, dos direitos da 
criança e adolescentes, deficiente e segurança, pensando as proteções, 
programas e serviços, a serem financiadas à população usuária da 
Assistência Social neste quadriênio. 
 
Assim, pode-se informar de forma clara a nossa consciência de que a 
Política Publica podem e devem ser pensada, discutida e elaborada em 
conjunto com os diversos segmentos, para que o Plano Municipal de 
Assistência Social possa ser um instrumento conhecido e facilmente 
monitorado e avaliado por todos.  
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A Secretaria Municipal de Assistência Social e o Conselho Municipal de 
Assistência Social de Piracanjuba – GO apresentam com satisfação o Plano 
Municipal de Assistência Social quadriênio 2017 - 2021, com o 
compromisso de executá-lo e monitora-lo para sua efetiva concretização. 
 
Este plano poderá sofrer alterações de acordo com as necessidades do setor 
da Secretaria Municipal de Assistência Social deste Município, com 
aprovação do Conselho Municipal de Assistência Social. 
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2 - APRESENTAÇÃO DO PLANO  
 

2.1. Aprovação do Plano no Conselho Municipal: 
Resolução. 
 
 
 

2.2. Processo de elaboração do Plano Municipal de 
Assistência Social 
 
O Plano Municipal de Assistência Social foi elaborado pela Secretaria 
Municipal de Assistência Social de Piracanjuba, com a participação da 
gestora e dos conselhos Municipais existentes, observando como meio 
essencial de consolidar a Política Publica de Assistência Social no 
Município de Piracanjuba - GO.  Sob a responsabilidade da Assistente 
social  Anna Fátima Mello Ferreira Chaves. Com a colaboração do gestor e 
equipe técnica, trabalhadores do Sistema Único da Assistência Social -  
SUAS e usuários da Política de Assistência Social.   
 
Fundamentada na Resolução nº 182, de 20 de julho de 1999. Do conselho 
Nacional de Assistência Social/CNAS, estabelece que os Planos de 
Assistência Social sejam, abrangendo o período de 04 (quatro) anos e 
devem contemplar os 03 (três) últimos anos da atual gestão governamental 
do município e o primeiro ano subsequente. O Plano Municipal de 
Assistência Social expressa o planejamento das ações governamental de 
médio prazo e envolve estes quatros exercícios financeiros.  É o 
planejamento que organiza, regula e norteia a execução da política de 
Assistência Social, contemplando as prioridades de ações, serviços e 
programas, projetos e benefícios a serem prestados na esfera do Território 
local.  Fortalecidas nas concepções teóricas, diretrizes e objetivos desta 
política e vivenciada pelas famílias usuárias.  Identificamos inicialmente as 
vulnerabilidades e riscos que atingi tanto as famílias piracanjubense, 
quanto os territórios onde estas residem.  
 
 
Neste Plano serão registradas as ações que deverão ser desenvolvidas na 
Proteção Social Básica, Proteção Social Especial de Média e Alta 
Complexidade.  
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É importante destacar os MARCOS LEGAIS dentre as normativas que 
definem e estruturam o SUAS: 
Constituição da Republica, que trata da Assistência Social na seção IV, 
artigos. 203 e 204; 
Lei nº 8.742/1993 (Lei Orgânica da Assistência Social- LOAS), que dispõe 
sobre a organização da Assistência Social, alterada pela Lei nº 
12.435/2011; 
Política Nacional de Assistência Social (PNAS – 2004), aprovada pela 
resolução nº145/2004, do Conselho Nacional de Assistência Social 
(CNAS); 
Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS (NOB/RH), 
aprovada pela resolução nº269/2006, do CNAS; 
Tipificação Nacional de Serviços de Assistência Social, aprovada pela 
resolução nº 109/2009, do CNAS, e alterada pela resolução nº13/2014, do 
CNAS; 
Norma Operacional Básica do SUAS (NOB/SUAS), aprovada pela 
resolução nº 33/2012, do CNAS.  
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3 - ÓRGÃO GESTOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 
Identificação: 
Nome do Órgão Gestor: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL- CGC/CNPJ: 01.179.647/000- 95 
Endereço: Rua Jose Elias Resende nº 124   CEP  75640-000    
Telefone: 64 3405-4072 
Email: assistência@prefeituradepiracanjuba.com.br 
Gestora: Nilvani Aparecida Menezes Barbosa 
Escolaridade: Segundo grau completo  
Data de nomeação:02/01/2017  decreto nº002/2017 
 
 
 
4 - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CMAS) 
 
Identificação: 
Nome do Presidente: Marizete Abadia de Araújo 
Escolaridade:  Superior Completo 
Endereço do CMAS:  Praça Wilson Eloy Pimenta 
e-mail:  cmaspiracanjuba@hotmail.com   
Representação (governamental / não governamental / outros):  04 
governamental e  04  sociedade civil. 
Número de membros: 08 Titulares  e 08 Suplentes  
Numero de Lei de criação: nº873/95                                 – 
Reestruturação: Leis:913/97 e 919/97 
 
Ações desenvolvidas pelo CMAS de acordo com suas atribuições: 
Aprovar a Política Municipal de Assistência Social; 
Acompanhamento e Controle da Política Municipal de Assistência Social 
Exercer a orientação e o controle do Fundo Municipal de Assistência 
Social;  
Análise dos balancetes; 
Análise e aprovação de Prestação de contas e de convênios; 
Análise e aprovação de Plano Municipal de Assistência Social e do 
relatório anual de Gestão, elaborado pelo órgão gestor da Assistência 
Social; 
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Cadastramento das instituições que Prestam serviços de Assistência Social 
e Concessão de registro; 
Convocação da Conferência Municipal da Assistência Social; 
Aprovação para reprogramação de Saldos Remanescentes; 
Relatório Anual de Gestão; 
Zelar pela implementação e pela efetivação do Sistema Único de 
Assistência Social; 
Aprovação do aceite da expansão  dos serviços, programas e projetos 
socioassistenciais cofinanciados; 
Divulgar e promover a defesa dos direitos socioassistencial. 
 
O CMAS é um espaço importante para o exercício e fortalecimento do 
Controle Social. 
A participação da sociedade, não somente nas decisões do Conselho, mas 
nas conferencias Municipais de Assistência Social, e em outros espaços, 
constituem-se como ferramentas importantes para a efetivação do Controle 
Social e a implementação do SUAS.  Para isso, o CMAS deve atuar, 
incentivando a participação popular nesses espaços. 
 
Identificação do Fundo Municipal da Assistência Social. 
 
Número da Lei de criação do Fundo Municipal de Assistência Social: 
Nº873/95 
Data de criação do Fundo Municipal de Assistência Social: 28/12/1995 
Nº do Decreto que regulamenta: nº27/99. CNPJ-13.820.982/0001-00 
 
Breve Operacionalização do Fundo Municipal de Assistência Social - 
FMAS: 
 
 O Fundo Municipal de Assistência Social é administrado pela Secretaria 
Municipal de Assistência Social, Tendo como ordenadores de despesas o 
Senhor Prefeito Municipal e a Secretária Municipal, (gestora) da Secretaria 
Municipal de Assistência social de Piracanjuba - GO,  realizando os gastos 
de acordo com o previsto no orçamento Municipal e nas normas do 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, e em 
consonância com a NOB/SUAS de 2005. 
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5 - DIAGNÓSTICO SOCIOTERRITORIAL 
 
As informações que compõem o diagnóstico socioterritorial estão de 
acordo com os dados contidos no site do Ministério do Desenvolvimento 
Social e Agrário – MDSA e do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE e fontes de pesquisa, de acervos que contêm dados 
históricos do município. 
  

5.1. Histórico do Município 
 
A História de Piracanjuba  está ligada à bandeira de Bartolomeu Bueno da 
Silva, o “Anhanguera”, conta-se que em uma de suas viagens  ele passou  
pela região por volta de 1732 e ao cruzar um rio local, utilizou-se de duas 
tabuas para fazer a travessia, na viagem  de volta só encontrou uma tabua, a 
outra havia sido levada pela enchente, devido a esse fato ele batizou o rio 
com o nome Meia Ponte, o qual até hoje é  denominado assim.  
 

 
 
Porém a origem da cidade, antiga Pouso Alto, é ainda mais diretamente 
ligada a imagem de Padre Marinho, que, em suas andanças pelo sertão 
goiano, abriu uma estrada, ou seja um simples caminho que, partindo de 
Campinas onde residia,passava por Morrinhos seguindo daí para Itumbiara. 
Esse caminho que tinha por objetivo estabelecer relações comerciais em 
Goiás com Minas e São Paulo, passava por uma determinada elevação, na 
cabeceira de um córrego, lugar ideal para pernoite, daí a origem do nome 
do povoado, Pouso Alto. 
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O marco inicial desse povoado se deu com a construção de uma capela em 
homenagem a Nossa Senhora D’ Abadia, pelo Guarda Mor Francisco Jose 
Pinheiro, que para isso pediu e recebeu autorização do Prelado de Goiás, 
Dom Francisco Castoria, isso por volta de1831, no local onde era a capela 
hoje  está a matriz que leva o mesmo nome. Pouso Alto  só conquistou  a 
emancipação em 1855 quando então passou a se chamar Piracanjuba, termo 
de origem tupi que significa “cabeça Amarela de peixe”. 
 
Somente a partir de 1970, que o leite se torna a principal atividade 
produtiva  do município, fazendo de Piracanjuba a primeira bacia leiteira 
do Centro  Oeste e hoje a maior de Goiás e a quarta do Brasil. Atualmente a 
pecuária  leiteira, as agroindústrias e a agricultura são as principais 
atividades econômicas. 
 
Considerado um celeiro do estado, produz milhares de sacas de soja ,milho, 
algodão e sorgo.  O maior destaque fica por conta da produção de soja, a 
cidade é uma das principais produtoras do Estado de Goiás. 
 
No turismo é considerada capital nacional das, orquídeas, anualmente no 
mês de maio é realizada uma exposição nacional com  participação de 
expositores de todos os lugares do Brasil. 
 
 

5.2. Localização, Aspectos Físicos e Geográficos 
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O Município de Piracanjuba  está localizado na Microrregião do Meia 
Ponte, na Mesorregião do Sul Goiano do Estado de Goiás. 
O município de Piracanjuba está situado a 87 Km da capital  Goiânia, tendo 
como município limítrofes:  Bela Vista, Cristianópolis, Professor Jamil, 
Morrinhos e Caldas Novas. 
 
Localizado na Bacia do Rio Paraná, os principais rios do município são o 
Meia Ponte e o Piracanjuba.  No  primeiro está localizada  a hidrelétrica do  
Rochedo, onde existe  um belo lago e um potencial turístico. 
 
Quanto ao relevo é relativamente plano e as terras piracanjubenses estão 
em 2 planaltos, o Central no Norte e no Meridional no Sul.  O município 
apresenta alguns  morros isolados, principalmente no extremo sul, quase na 
divisa com morrinhos.  O ponto culminante é o  Morro Agudo no Sul do  
município,bem próximo da fronteira com Morrinhos, este morro tem 840 
metros  acima do nível do mar. 
 
No município de Piracanjuba o cerrado se destaca e cobre a maior parte das 
terras. Existem áreas de florestas tropicais em algumas áreas como Morro 
Alto, Morro Agudo-Bocaina e vale do Meia Ponte, essas  matas faziam 
parte da Mata Atlântica, hoje existem  apenas fragmentos dessas florestas e 
dos cerrados.  A pecuária e a agricultura contribuem  para esse fato 
negativo. As  árvores típicas do  município são o pequi, lobeira, pau-terra, 
jequitibá, aroeira, ipê  roxo e outras espécies. 
 
Piracanjuba tem um clima tropical de altitude. Chove cerca de 1600 
milímetros por ano e as chuvas são escassas de maio a setembro e 
abundantes de outubro a março. Nos meses de maio, junho, e julho, são 
comuns temperaturas baixas. 
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5.3. Aspectos Demográficos 

 

 
 
De acordo com o Censo Demográfico de 2010, a população do município 
de Piracanjuba era igual a 24.026 habitantes. Com 73,05% das pessoas 
residentes em áreas urbanas e 26,95 em área rural. 
 
A estrutura demográfica também apresentou mudanças no município.  
Entre 2000 e 2010 foi verificado ampliação da população idosa que cresceu 
3,29% em media ao ano.  Em 2000, este representava 11,1% da população, 
já em 2010 detinha 15,0% do total da população municipal. 
 
O segmento etário de 0 a 14 anos registrou crescimento negativo entre 
2000 e 2010, com média de -1,71% ao ano. Crianças e jovens detinham 
25,1% do contingente populacional em 2000, o que correspondia a 5.906 
habitantes. Em 2010, a participação deste grupo reduziu para 20,7% da 
população, totalizando 4.971 habitantes. 
 
A população residente no município na faixa etária de 15 a 59 anos exibiu 
crescimento populacional (em média 0,27% ao ano), passando de 15.034 
habitantes em 2000 para 15.439 em 2010.  Em 2010, este grupo 
representava 64,3% da população do município. 
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A taxa de urbanização apresentou alteração no mesmo período. A 
população urbana em 2000 representava 68,59% e em 2010  passou a 
representar 73,05% do total. 
 

5.4. Produção Econômica 
 
Entre 2006 e 2010, segundo o IBGE, o Produto Interno Bruto (PIB) do 
município de Piracanjuba cresceu 61,3% passando de R$ 224,4 milhões 
para R$ 384,2 milhões. O crescimento percentual foi inferior ao verificado 
no Estado que foi de 71,0%. A participação do PIB do município na 
composição do PIB Estadual foi de 0,39% no período de 2006 a 2010. O 
quadro abaixo apresenta a participação dos setores econômicos no PIB do 
município em 2010. 
 

 
 
A estrutura econômica municipal demonstrava participação expressiva do 
setor de serviços, o qual responde por 42,7% do PIB municipal. Cabe 
destacar o setor secundário ou industrial, cuja participação no PIB era de 
9,5% em 2010 contra 10,0% em 2006. No mesmo sentido ao verificar no 
Estado, em que a participação industrial decresceu de 23,4% em 2006 para 
23,1% em2010. As informações a seguir demonstram a taxa de crescimento 
do PIB entre 2006 e 2010. 
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5.5. Produção Agropecuária 

 
Quando analisamos os aspectos econômicos do município  de Piracanjuba, 
é importante  levar em consideração,  dentre outros fatores, a capacidade de 
geração de renda através de atividades nas áreas da pecuária e agricultura. 
No caso da pecuária dados coletados da Pesquisa Agrícola Municipal do 
IBDE, referentes a 2011, apontam que as 5 (cinco)  principais culturas  de 
rebanho. 
 
Além do campo da pecuária,  a supracitada pesquisa também fornece dados 
a cerca  da área de agricultura local. Neste caso, foram coletados dados a 
cerca das 5 (cinco) principais culturas de agricultura do município, 
divididas entre aquelas permanentes e aquelas temporárias. 
 

5.6. Agricultura Familiar 
 
O município possuía 1.200 agricultores familiares em 2006, que 
correspondia a 63% dos seus produtores.  Esses agricultores familiares 
acessavam a 18% da área, ocupavam 51% de mão de obra do setor e 
participavam  com 20% do valor de produção agropecuária municipal. 
 
Atualmente, temos 656 agricultores familiares cadastrados com DAP ( 
Declaração  de Aptidão ao Pronaf) no Município de Piracanjuba.  A tabela 
abaixo apresenta esses dados relativos também ao Estado de Goiás e ao 
Brasil.  
 

5.7. Mercado de Trabalho 
 
Conforme dados do último Censo Demográfico, o Município de 
Piracanjuba, em agosto de 2010, possuía 12.564 pessoas com 10 anos ou 
mais de idade economicamente ativas, sendo que 11.940 estavam ocupadas 
e 624 desocupadas.  A taxa de participação ficou em 59,6% e a taxa de 
desocupação municipal foi 5,0 %.  No tocante à taxa de desemprego. 
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A distribuição das pessoas ocupadas por posição na ocupação mostra que 
22,5 % tinha carteira assinada, 33,4% não tinha carteira assinada, 29,0% 
atuam por conta própria e 2,1% de empregadores. Servidores públicos 
representavam 8,1% do total ocupado e trabalhadores sem rendimentos e na 
produção para o próprio consumo representavam 4,8% dos ocupados. 
Vejamos os dados: 
 
 

 
 
Das pessoas ocupadas, 5,2% não tinham rendimentos e 40,4% ganhavam 
até um salário mínimo por mês. O valor do rendimento médio mensal das 
pessoas ocupadas era de R$ 1.082,87.  Entre os homens, o rendimento era 
de 1.312,07 e entre as mulheres de R$ 788,40, apontando uma diferença de 
66,42% maior para os homens. 
 
Segundo dados de Ministério do Trabalho e Emprego, o mercado de 
trabalho formal do município apresentou, por sete anos, saldo positivo na 
geração de novas ocupações entre 2005 e 2012. O número de vagas criadas 
neste período foi de 747. No último ano, as admissões registraram 977 
contratações contra 997 demissões. 
 
O mercado de trabalho formal em 2010 totalizava 2.830 postos, 35.1% a 
mais em relação a 2004.O desempenho do município ficou abaixo da média 
verificada para o Estado, que cresceu 50,5% no mesmo período. 
 
No período de janeiro a setembro de 2014, foram registradas 928 
admissões no mercado de trabalho formal. A maior quantidade de 
admissões concentrou-se no Grupo 7 – Trabalhadores de Produção de Bens 
e Serviços Industriais, com 222 admissões no período e salário médio de 
admissão em R$ 851,67. 
 



                                               
Estado de Goiás 

Município de Piracanjuba 
Secretaria Municipal de Assistência Social – Gestão 2017/2020 

 

 
5.8. Pobreza e Transferência de Renda 

 
Conforme dados do último Censo Demográfico, no município de 
Piracanjuba, em agosto 2010, a população total era de 24.026 residentes, 
dos quais 804 se encontrava  em situação de extrema pobreza, ou seja com 
renda domiciliar per capita abaixo de R$ 70,00. Isso significa que 3,3% da 
população municipal vivia nessa situação. Do total de extremamente pobre, 
479 (59,6%) viviam no meio rural e 325 (40,4%) no meio urbano. 
 
De acordo com os registros de outubro de 2014 do Cadastro Único e com a 
folha de pagamentos  de dezembro  de 2014 do Programa Bolsa Família, o 
município conta com 2.395 famílias registradas no Cadastro Único e 1.328 
famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família. 
 
O município apresenta uma cobertura cadastral as estimativas oficiais, de 
modo que, para alcançar todas em extrema pobreza, é necessário realizar 
ações de busca ativa para incluir as famílias. 
 
De junho de2011 a janeiro de 2013, o município inscreveu no Cadastro 
Único e incluiu no programa Bolsa Família 142 famílias em situação de 
extrema pobreza. 
 
Com relação ao Programa Estadual Renda Cidadã, o município de 
Piracanjuba, no mês de outubro de 2014 possuía 597 famílias beneficiarias, 
conforme dados contidos no site da Secretaria da Mulher, Desenvolvimento 
de Assistência Social, Igualdade Racial, Direitos Humanos e Trabalho 
(Secretaria Cidadã).  
 
 

5.9. Serviços e Benefícios Socioassistenciais 
 
Os serviços socioassistenciais ofertados no município de Piracanjuba  são 
realizados em diversos  equipamentos públicos, considerando os níveis de 
Proteção Básica e  Espacial.  Abaixo segue relação dos Equipamentos 
públicos existentes no Município, cofinanciado pelo Ministério do 
Desenvolvimento Social Agrário, pelo governo Estadual, Secretaria Cidadã 
e pelo Município. 
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EQUIPAMENTOS 
 Implantados Cofinanciamento 
   FEDERAL ESTADO MUNICÍPIO 

Centro de 
Referencia de 
Assistência 

Social- 
CRAS 

1 X X X 

Centro de 
Referencia 

Especializado 
de 

Assistência 
Social- 
CREAS 

1 X X X 

Centro de 
Convivência 
Municipal de 

idosos 

1   X 

Casa de 
Passagem 

1 X  X 

Lar dos 
Idosos 

Astrogildo 
Ribeiro 

1 

 
 
 
 

 X 

Lar das 
idosas Rita 

Gonçalves de 
Faria 

1   X 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                               
Estado de Goiás 

Município de Piracanjuba 
Secretaria Municipal de Assistência Social – Gestão 2017/2020 

 

 
As tabelas a seguir, apresentam os dados relativos aos programas e serviços 
socioassistenciais ofertados no município de Piracanjuba. 
 

Proteção Social Básica 
SERVIÇOS e 

PROGRAMAS 
EQUIPAMENTOS ATENDIMENTOS 

PAIF- Programa 
de Atendimento 

Integral a 
Família 

CRAS 
Capacidade de 
atendimento - 

Famílias 

700 
 

Equipe  Volante CRAS 
Quantidade 

Equipe 
1 

SCFV- Serviço 
de Convivência 
e Fortalecimento 

de Vínculos 

CRAS/CCMI 

Capacidade de 
atendimento - 

indivíduos 
 

190 

Vigilância 
socioassistencial 

SEMAS 
Quantidade de 

profissional 
1 

Jovem Aprendiz SEMAS 
Capacidade de 
Atendimento 

40 

ACESSUAS 
Trabalho 

SEMAS Meta 960 
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PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 

SERVIÇOS EQUIPAMENTOS ATENDIMENTO 
Serviço de Proteção e 

Atendimento Especializado a 
Famílias e Indivíduos - 

PAEFI 

CREAS 

Capacidade de 
Atendimento – 

Família/ 
indivíduos 

150 

Serviço de Abordagem Social CREAS 
Equipe 

existente 
00 

Adolescente em Conflito com 
a Lei Medidas 

socioeducativas em meio 
Aberto - Liberdade Assistida-
LA e Prestação de Serviços 

Comunidade - PSC 

CREAS 
Capacidade de 
Atendimento 

40 

Serviço de Acolhimento 
Institucional para Crianças e 

adolescentes 
Casa de Passagem 

Capacidade de 
Atendimento 

20 

Serviço de Acolhimento 
Institucional para Idosos 

Lar dos Idosos 
Capacidade de 
Atendimento 

70 

 
Com relação aos Benefícios Socioassistenciais, podemos citar o Benefício 
de Prestação Continuada- BPC e os  Benefícios Eventuais. 
 
O BPC constitui uma das mais importantes ferramentas de distribuição de 
renda no âmbito da assistência social, tendo sido instituído ainda na 
Constituição Federal de 1988. Os dados abaixo apresentam o  número de 
beneficiários do BPC do Município, no mês de outubro de 2014: 
 

Benefícios de Prestação Continuado - BPC Beneficiários 
Beneficiários idosos 640 

Beneficiários PCD – (Pessoas com Deficiências) 584 
TOTAL 1174 

Fonte:  MDS 
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Quanto aos benefícios eventuais, a Secretaria  de Assistência Social é 
responsável pela operacionalização do município. 
 
Com o Objetivo de reduzir as situações de vulnerabilidade social, são 
concedidos os benefícios eventuais nas diversas formas, atendendo a 
indivíduos e famílias.   Para a implantação dos benefícios eventuais faz-se 
necessária a definição de critérios e a regulamentação desses benefícios. 
 

5.10. Rede Socioassistencial Privada 
 
Considerando que, a Política de Assistência Social é realizada por meio de 
um conjunto integrado de ações e de iniciativas públicas e de sociedade, no 
município de Piracanjuba, organizações e entidades de assistência social 
(Anexo I), ofertam serviços deforma complementar, na execução de 
projetos e programas voltados a atender aos usuários em suas necessidades 
específicas. 
 

5.11. Inclusão  Produtiva 
 
Além dos aspectos de cadastramento no Cadastro Único, no Bolsa Família 
e de atendimento socioassistencial, é importante analisas, também, o perfil 
ocupacional dos indivíduos que fazem parte desse conjunto.  Para isso, 
foram analisados os dados mais atualizados do programa de 
Microempreendedores individuais (MEI). Em fevereiro de 2013, o 
município contava com 317 pessoas cadastradas como MEI. Desse total, 
foi possível encontrar, também, indivíduos cadastrados simultaneamente no 
Cadastro Único, quanto MEI, para os meses de junho de 2012, novembro 
2012 e fevereiro de 2013. 
 
Quando consideramos os indivíduos cadastrados simultaneamente no 
Cadastro Único e no programa MEI, foi possível observar, no município de 
Piracanjuba, as 5 (cinco) principais atividades econômicas desenvolvidas. 
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5.12.Educação 

 
Conforme dados do último Censo Demográfico, no município de 
Piracanjuba, em agosto de 2010, a taxa de analfabetismo das pessoas de10 
anos ou mais era de 9,2%.  Na área urbana, a taxa era de 8,6% e na zona 
rural era de 10,9%. Entre adolescentes de 10 e 14 anos, a taxa de 
analfabetismo era de 0,9%. 
 
No que concerne à taxa de atendimento da rede educacional do município, 
os dados do Censo foram calculados por faixa etária, conforme  se observa 
no gráfico a seguir. 
 

 
 
Foram calculadas, também, metas para o Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica  (IDEB) para o município. 
De acordo com dados de INEP, em 2012, a taxa de distorção idade- série 
no ensino fundamental foi de 15,3% do 1º ao 5º ano e de 29,5% do 6º ao 9º 
ano. A taxa de distorção idade-série no ensino fundamental municipal  foi 
maior, quando comparada às taxas da Região Centro-Oeste, maior que a do 
estado é maior que a do Brasil. A taxa de distorção idade-série no ensino 
médio do município foi menor  que a taxado Brasil, menor que a da região 
e menor que a do estado. 
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5.13. Saúde 

 
Os dados de Ministério da Saúde são importantes para diagnosticar a 
situação da área no município. No tocante á mortalidade infantil, o número 
de óbitos infantis foi de 4 crianças, ao passo que no Estado o número de 
óbitos infantis  foi de 1.212 crianças e a taxa de mortalidade infantil foi de 
13,62 crianças a cada mil nascimento. 
 

 
 
As consultas de pré-natal são importantes para a saúde da mãe e da criança. 
No município de Piracanjuba, 61,15% dos nascidos vivos em 2011 tiveram 
suas mães com 7 ou mais consultas de pré-natal. 
De acordo com os dados do Ministério da Saúde, ocorreu um aumento na 
cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção básica no 
município. Em 2008, a cobertura era de 61,37% e aumentou para 62,34% 
em 2012.   
Além da morbidade hospitalar, é importante, também, assinalar as 
principais causas externas de óbito relatadas pelo município. De acordo 
com o Censo Demográfico 2010, o total da população de 15 a 29 anos era 
de 5.332 indivíduos, sendo que 32 faleceram em função de eventos e/ou 
causas externas. Quando analisamos de maneira mais detida essas 
informações, notamos que as causas de morte variam por município. No 
município de Piracanjuba, as 3 principais causas externas de óbito dos 
indivíduos na faixa etária de 15 a 29 anos são agressões, acidentes de 
transporte e outras causas externas de lesões acidentais. 
Por fim, é importante ressaltar as condições de saneamento e serviços 
correlatos do município de Piracanjuba, que interferem nas condições de 
saúde da população. Dados do Censo Demográfico de 2010 revelaram que 
na área rural, a coleta de lixo atendia 93,8% dos domicílios. Quanto à 
cobertura da rede de abastecimento de água, o acesso nessa área estava em 
81,7% dos domicílios particulares permanentes e 1,4% das residências 
dispunham de esgotamento sanitário adequado.  
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6 – OBJETIVOS 
 

6.1.Geral 
 

Organizar, nortear e regular a execução da Política Pública de Assistência 
Social Municipal,  na perspectiva do Sistema Único de Assistência Social- 
SUAS. Contemplando os Serviços, programas projetos e benefícios 
socioassistenciais, que serão ofertados no Município de Piracanjuba, no 
período de 2018 a 2021. 
 

6.2.Objetivos Específicos por Eixos 
6.2.1.Proteção Social Básica 
 

o Promover a oferta dos serviços de Proteção Social Básica às pessoas 
que deles necessitarem, por meio dos equipamentos público e da rede 
socioassistencial; 

o Garantir a prevenção de situação de risco por meio do 
desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento 
de vínculos familiares e comunitários; 

o Assegurar à população que vive em situação de fragilidade 
decorrente de diversas condições, o acesso aos serviços 
socioassistenciais de Proteção Básica e Especial, e a outras políticas 
públicas; 

o Oferta serviços, programas e projetos, promovendo a convivência e 
socialização de famílias e indivíduos, conforme identificação da 
situação de vulnerabilidade apresentada; 

o Incluir as pessoas com deficiência nos serviços e programa, a serem 
organizados em rede, de modo a inseri-las nas diversas ações 
ofertadas. 

 
6.2.2.Proteção Social Especial 

o Garantir a oferta dos serviços de Proteção Social Especial  às  
pessoas que deles necessitarem,por meio dos equipamentos públicos 
e da rede socioassistencial; 

o Possibilitar a articulação dos Serviços de Proteção Social de Media e 
Alta Complexidade ao sistema de garantia de direito, ao  Poder 
Judiciário, ao Ministério Público, à rede socioassistencial e as demais 
políticas públicas; 
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o Prover serviços, programas e projetos, promovendo a convivência 
comunitária, a inserção social e familiar e a construção de novos 
projetos de vida, a famílias e indivíduos em situação de ameaça ou 
violação de direitos. 

 
6.2.3.Rede Socioassistencial e Aprimoramento de Gestão 

o Implementar a gestão do trabalho e educação permanente  na 
assistência social; 

o Potencializar e organizar o Sistema Único de Assistência Social, no 
processo de implementação e a vigilância socioassistencial; 

o Possibilitar a construção de um banco de dados para a elaboração do 
diagnostico socioterritorial, na perspectiva de implementar a 
vigilância socioterritorial; 

o Fortalecer a rede socioassistencial local; 
o Implementar a política de Assistência Social  de acordo com a 

necessidade e demanda, fortalecendo o SUAS em âmbito municipal.  
 

7 – DIRETRIZES 
 
Considerando a Constituição Federal de 1988, a Lei Orgânica de 
Assistência Social - LOAS e a Política Nacional de Assistência Social, o 
Plano Municipal  de Piracanjuba /GO  de 2018 a 2021, tem as seguintes 
diretrizes: 
 

I – Descentralização político-administrativa e territorial; 
II – Participação da população, por meio de organização 

representativas,na formulação da política  de assistência social e no 
controle das ações nos diferentes níveis de proteção; 

III – Primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de 
assistência social; 

IV – Centralidade na família para concepção e implementação  de 
benefícios,serviços, programas e projetos. 

V – Aprimoramento da gestão da política de assistência social no 
município; 

VI – Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário 
da ação assistencial alcançável pelas demais políticas públicas. 
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8 – AÇÕES 
8.1.Gestão do SUAS 

AÇÕES OBJETIVOS ESTRATÉGIAS 
COFINANCIAMENTO PERÍODO 
MUN. EST. FED. 2018 2019 2020 2021 

Gestão do SUAS e 
Vigilância 

Socioassistencial. 

- Monitorar  ofertados serviços  
nas unidades da assistência 
social, produzindo e 
sistematizando informações 
que demonstrem a qualidade 
dos serviços  ofertados; 
-Disponibilizar todos os 
indicadores  e análises que 
contribuam para efetivação do 
caráter preventivo e proativo 
da política de assistência 
social, assim como para a 
redução dos danos. 
-Fortalecer e efetivar o 
Controle Social. 

- Elaboração de um banco de 
dados para o suporte no serviço; 
- Elaboração  de estudos voltados à 
definição e descrição de fluxo e 
processos de gestão relativos ao 
registro e armazenamento de 
informações,notificação de 
violência e violação de direitos, 
dentre outros; 
- Realização de diagnóstico  
socioterritorial; 
- Desenvolver ações que 
contribuam para a efetivação do 
Controle Social; 
- Disseminação de informação 
sobre a rede socioassistencial entre 
as demais políticas públicas. 
 

X X X X X X X 
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AÇÕES OBJETIVOS ESTRATÉGIAS 
COFINANCIAMENTO PERÍODO 

MUN. EST. FED. 2018 2019 2020 2021 

Educação 
Permanente na 

Assistência Social 

- Capacitar e qualificar os 
trabalhadores  do SUAS e 
demais atores estratégicos; 
Fornecer apoio técnico para os 
trabalhadores do SUAS. 

- Elaboração e desenvolvimento de 
Plano de Capacitação,com ações 
proposta de acordo com a 
PNA/SUAS; 
-Publicação de materiais de apoio 
aos trabalhadores do SUAS. 

X X X X X X X 

 

AÇÕES OBJETIVOS ESTRATÉGIAS 
COFINANCIAMENTO PERÍODO 
MUN. EST. FED. 2018 2019 2020 2021 

Programa Nacional 
de Promoção do 

Acesso ao Mundo 
do Trabalho -
ACESSUAS 
TRABALHO 

 

- Promover a integração dos 
usuários da Assistência Social 
no mundo do trabalho, a partir 
da mobilização e 
encaminhamento para cursos e 
ações, de qualificação 
profissional. 

- Identificar as ações e cursos de 
qualificação profissional disponível 
no município; 
- Realizar a articulação e 
mobilização para encaminhamento 
do público da Assistência Social, 
bem como o monitoramento da 
trajetória de participação dos 
usuários. 
 

  X X X   
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8.2.Gestão de Serviços Socioassistenciais 
8.2.1.Proteção básica 

 

SERVIÇO USUÁRIOS OBJETIVOS ESTRATÉGIA 
COFINANCIAMENTO PERÍODO 
MUN. EST. FED. 2018 2019 2020 2021 

Serviço de 
atendimento e 

atenção integral à 
Família - PAIF. 

Família em 
situação de 

vulnerabilidade 
ou risco social. 

- Fortalecer a função 
protetiva da família, 
contribuindo na melhoria da 
sua qualidade de vida; 
- Prevenir a ruptura dos 
vínculos familiares e 
comunitários, possibilitando 
a superação de situações e 
fragilidade social 
vivenciadas; 
-Promover aquisições e 
materiais às famílias, 
potencializando o 
protagonismo e a autonomia 
das famílias e comunidade; 
- Promover acesso a 
benefícios, programas de 
transferência  de rendas e  
serviços socioassistenciais, 

-Acolhida; orientação 
encaminhamento; 
estudo social; visita 
domiciliar; grupos de 
família e de mulheres; 
roda de conversa; 
acompanhamento 
familiar; atividades 
comunitárias; 
campanhas 
socioeducativas; 
informação, 
comunicação e defesa 
de direitos; acesso a 
documentação  pessoal; 
mobilização e 
fortalecimento  de 
redes sociais de apoio; 
desenvolvimento do 

X X X X X X X 



                                                                                                                                                                       
Estado de Goiás 

Município de Piracanjuba 
Secretaria Municipal de Assistência Social – Gestão 2017/2020 

 

 

contribuindo para a inserção  
das famílias na rede de 
proteção social de 
assistência social; 
- Promover acesso aos 
demais serviços setoriais, 
contribuindo para o usufruto 
de direitos; 
- Apoiar famílias que 
possuem, dentre seus 
membros, indivíduos que  
necessitam de cuidados, por 
meio da promoção de 
espaços coletivos de escuta 
e troca de vivencia familiar. 

convívio  familiar e 
comunitário; 
mobilização para a 
cidadania; 
conhecimento do 
território; 
- cadastramento 
socioeconômico; 
elaboração de relatório 
e/ou prontuários; 
notificação da 
ocorrência de situações 
de vulnerabilidade e 
risco social; busca 
ativa. 
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SERVIÇO USUÁRIOS OBJETIVOS ESTRATÉGIA 
COFINANCIAMENTO PERÍODO 
MUN. EST. FED. 2018 2019 2020 2021 

Serviço de 
Equipe 

Volante. 

Familias em 
situação de 

vulnerabilidade 
ou risco social. 

- Prestar  serviços de proteção  
social básica no território de 
abrangência do CRAS, para  
atendimento a  famílias que 
vivem em locais de difícil 
acesso e ou estão dispersas no  
território, mas já são 
referenciados  no cadastro 
único e CRAS, (áreas rurais, 
comunidade indígenas, 
quilombolas, calhas de rio;  
assentamento dentre outros). 

Busca ativa, acolhida; 
ações particularizadas; 
acompanhamento 
familiar particularizado 
ou em grupo, de acordo 
com as especificidades 
socioterritoriais e 
encaminhamentos; 
identificação das 
famílias cadastrada no 
CadÚnico com  perfil 
para acesso à renda; 
com registro no 
CadSuas,  oferta  de 
serviços  ou  
encaminhamento para 
outros  serviços 
conforme  necessidade,  
desenvolver serviço de 
proteção e atendimento 
integral a família. 

X X X X X X X 
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SERVIÇO USUÁRIOS OBJETIVOS ESTRATÉGIA 
COFINANCIAMENTO PERÍODO 
MUN. EST. FED. 2018 2019 2020 2021 

Serviço de 
convivência e 
fortalecimento 

de vínculos  
(SCFV). 

 

- Crianças até 
6 anos; 

crianças e 
adolescentes 

de 6 a 15 anos;  
adolescentes e 
jovens de 15 a 

17 anos; 
adultos de 18ª 

59 anos;  
idosos a partir 

de 60 anos. 

- Complementar o trabalho 
social com família, prevenindo 
a ocorrência de situações de 
risco social e convivência 
familiar e comunitaria; 
- Prevenir  a institucionalização 
e a segregação de crianças, 
adolescentes, jovens e idosos, 
em especial, das pessoas com 
deficiência, assegurando o 
direito à convivência familiar e 
comunitária; 
- Promover  acesso a benefícios 
e serviços socioassistenciais, 
fortalecendo a rede de proteção 
social de assistência social nos 
territórios; 
-Promover acesso a serviços 
setoriais, em especial das 
políticas de educação, saúde, 
cultura esporte e lazer existente 

- Acolhida; roda de 
conversa;  cadastro no 
prontuário SUAS;  
grupo de convívio  e 
fortalecimento  de 
vínculos; informação, 
comunicação e defesa de 
direitos;  fortalecimento 
da função protetiva da 
família; mobilização e 
fortalecimento de redes 
sociais de apoio; banco 
de dados de usuários  e 
organizações; 
elaboração de relatórios; 
desenvolvimento do 
convívio familiar e 
comunitário; 
mobilização para a 
cidadania. 

X X X X X X X 
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no território, contribuindo para 
o usufruto dos usuários aos 
demais direitos; 
- Oportunizar o acesso às 
informações sobre direitos e 
sobre participação cidadã, 
estimulando o desenvolvimento 
do protagonismo dos usuários; 
- Possibilitar acesso a 
experiências e manifestações 
artísticas, culturais, esportivas e 
de lazer, com vistas ao 
desenvolvimento de novas 
sociabilidades; 
-Favorecer o desenvolvimento 
da atividades integeracionais, 
propiciando trocas de 
experiências e vivencias, 
fortalecendo o respeito,a 
solidariedade e os vínculos 
familiares e comunitários.  
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SERVIÇO USUÁRIOS OBJETIVOS ESTRATÉGIA 
COFINANCIAMENTO PERÍODO 
MUN. EST. FED. 2018 2019 2020 2021 

Programa 
Criança  Feliz. 

- Gestante; 
Crianças de até 
3 anos e suas 
famílias 
beneficiarias do 
Programa Bolsa 
Família;  
Crianças de até 
6anos  
beneficiarias do 
Beneficio de 
Prestação 
Continuada(BP
C) e suas 
famílias; 
Crianças de até  
6 anos afastadas 
do convívio  
familiar ,com 
aplicação de 
medida 
protetiva. 

- Promover o desenvolvimento 
humano a partir do apoio e do 
acompanhamento e do 
desenvolvimento infantil 
integral na primeira infância; 
-Apoiar gestante e a família na 
preparação para o nascimento 
e nos cuidados  pré natal; 
-Colaborar no exercício da 
parental  idade, fortalecendo os 
vínculos e o papel das famílias 
para o desempenho da função 
de cuidado, proteção e 
educação de crianças na faixa 
etária até 6 anos de idade. 
-Mediar, integrar, ampliar e 
fortalecer  o acesso da 
gestante, das crianças na 
primeira infância e da suas 
famílias a políticas e serviços 
públicos de que necessitem. 

- Realizar visitas 
domiciliares e 
acompanhamento para 
conhecer a realidade de 
cada família; criar e 
fomentar o Comitê 
Gestor; 
- Campanhas 
educativas;  
-  Promover espaços 
que promovam a 
convivência 
comunitária ; 
- Promoção de eventos  
culturais; Registro das 
visitas  no sistema e 
prontuário SUAS; 
-  Acompanhamento 
sistemático as famílias 
referenciadas. 

X 

 

X X X 
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8.2.2.Proteção Social Especial 

SERVIÇO USUÁRIOS OBJETIVOS ESTRATÉGIA 
COFINANCIAMENTO PERÍODO 
MUN. EST. FED. 2018 2019 2020 2021 

Serviço de 
Proteção e 

atendimento 
especializado 
a famílias e 
indivíduos  - 

(PAEFI) 

Famílias e 
indivíduos que 
vivenciam 
violação de 
direitos  por 
diferentes 
motivos;  abuso 
sexual, 
violência física, 
trafico de 
pessoas,  
negligencia, 
exploração 
sexual,medidas 
socioeducativas 
e abandono. 

- Contribuir  para  o 
fortalecimento da família no 
desempenho de sua função 
protetiva;  
- Processar a inclusão das 
famílias no sistema de proteção 
social e nos serviços públicos, 
conforme necessidades; 
- Contribuir para restaurar  e 
preservar a integridade e as 
condições de autonomia dos 
usuários; 
- Contribuir para romper com 
padrões violadores de direito no 
interior da família; 
- Contribuir para reparação de 
danos e da incidência de 
violação de direitos; 
- Prevenir a reincidência de 
violações de direitos.  

- Acolhida; escuta; 
diagnóstico  
socioeconômico; 
monitoramento;  
atendimento 
psicossocial; orientação 
sócio familiar; 
orientação jurídico 
social; referencia e a 
contra  referência;  
encaminhamentos para 
a rede de serviços e 
articulação com outras 
políticas setoriais e 
demais Órgãos de 
Sistema de Garantia de 
Direitos. 

X X X X X X X 
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SERVIÇO USUÁRIOS OBJETIVOS ESTRATÉGIA 
COFINANCIAMENTO PERÍODO 
MUN. EST. FED. 2018 2019 2020 2021 

Serviço 
Especializado  

em  
Abordagem 

Social. 

- Crianças, 
adolescentes, 
adultos, idosos  
e famílias em 
situação de rua, 
que utilizam 
espaços 
públicos como 
forma de 
moradia e/ou 
sobrevivência. 

-Construir o processo de 
saída das ruas e 
possibilitar condições à 
rede de serviços e a 
benefícios 
socioassistenciais; 
-Identificar famílias e 
indivíduos com direitos 
violados, e a natureza  das 
violações , as condições 
em que vivem, estratégias 
de sobrevivência 
procedências, 
aspirações,desejos e 
relações estabelecidas com 
as instituições. 

- Proteção social proativa; 
conhecimento do território; 
informação, comunicação e 
defesa de direitos; escuta; 
orientação e 
encaminhamentos 
sobre/para rede de serviços 
locais com resolutividades; 
articulação da rede  de 
serviços 
socioassistenciais;articulaçã
o com os serviços de 
políticas públicas setoriais; 
articulação  interistitucional 
com os demais órgãos  do 
Sistema de Garantia de 
Direitos; Elaboração de 
relatórios, e inserção no 
prontuário SUAS e cadastro 
único.  

X X X X X X X 
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SERVIÇO USUÁRIOS OBJETIVOS ESTRATÉGIA 
COFINANCIAMENTO PERÍODO 
MUN. EST. FED. 2018 2019 2020 2021 

Serviço de 
Proteção 
Social a 

adolescentes  
em 

cumprimento 
de Medidas 

Socioeducati
va de  

Liberdade 
Assistida 
(LA) e de 

Prestação de 
Serviço à 

Comunidade 
(PSC). 

- Adolescentes 
de 12 anos 
completo a 18 
anos, que tenha 
cometido ato 
infracional, e 
esteja  em 
cumprimento de 
medidas 
socioeducativas. 

- realizar acompanhamento 
social  a adolescentes 
durante o cumprimento de 
medidas socioeducativas 
de Liberdade  Assistida  e 
de Prestação de Serviço à 
Comunidade e sua 
inserção em outros 
serviços e programas 
socioassistenciais e de 
políticas publicas setoriais; 
-  Criar condições para a 
construção/reconstrução de 
projetos de vida que visem 
a ruptura com a pratica de 
ato infracional; 
- Estabelecer contratos 
com o adolescente a partir 
das possibilidades e 
limites do trabalho a ser 
desenvolvido  e normas 
que regulem o período  de 

- Acolhida;  escuta;  estudo 
social; diagnostico 
socioeconômico; referência 
e contrareferência; trabalho 
interdisciplinar;articulação 
interistitucional com os 
demais órgãos do sistema; 
de garantia de direito; 
produção de orientação 
técnica e materiais 
informativos; 
monitoramento e avaliação 
do serviços; proteção social  
proativa; orientação e 
encaminhamentos para a 
rede de serviços  locais; 
construção de plano 
individual  e familiar de 
atendimento, considerando 
as especificidades da 
adolescência; orientação 
sociofamiliar, acesso a 

X X X X X X X 
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cumprimento da medida 
socioeducativa; 
-Contribuir para o 
estabelecimento da 
autoconfiança  e a 
capacidade de reflexão 
sobre as possibilidades de 
construção de  
autonomias; 
- Possibilitar acessos e 
oportunidades  para a 
ampliação do universo 
informacional e cultural e 
o desenvolvimento de  
habilidades e 
competências; 
- Fortalecer  a convivência 
familiar e comunitária; 

documentação pessoal; 
informação, comunicação e 
defesa  de direitos; 
articulação da rede de 
serviços socioassistenciais; 
articulação com os serviços 
de políticas publicas 
setoriais; estimulo ao 
convívio familiar,grupal e 
social; mobilização para o 
exercício de cidadania; 
desenvolvimento de 
projetos sociais; elaboração 
de relatórios e/ou 
prontuários  SUAS. 
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SERVIÇO USUÁRIOS OBJETIVOS ESTRATÉGIA 
COFINANCIAMENTO PERÍODO 
MUN. EST. FED. 2018 2019 2020 2021 

Serviço de 
Acolhimento 
Institucional  

de;  ( crianças 
e adolescentes 

de   0 a 18 
anos). 

-Crianças  e 
adolescentes de 
ambos os sexos, 
com deficiência, 
ou sob medida de 
proteção; ou em 
situação de risco 
pessoal, cuja os 

seus responsáveis 
ou familiares  
encontrem-se    

temporariamente 
impossibilitados 
em cumprir suas 

funções de 
cuidado e 
proteção. 

- Acolher e garantir 
proteção integral; 
- Restabelecer vínculos 
familiares e/ou sociais; 
- Possibilitar a convivência 
comunitária; 
- Promover  acesso à rede 
socioassistencial, aos  
demais   órgãos do Sistema  
de  Garantia de Direitos  e 
as demais políticas públicas 
setoriais; 
- Promover acesso  a 
programações  culturais,de 
lazer, de esporte existente 
na rede socioassistencial; 
- Preservar vínculos coma 
família de origem, salvo 
determinação judicial em 
contrario; 
- Desenvolver com os 
adolescentes condições  
para a independências e o 
auto-cuidado. 

- Acolhida Humanizada;  
escuta  individual;  Orientação 
sociofamiliar; cuidados 
pessoais;  Construção de plano 
individual e/ou familiar  de 
atendimento; Elaboração de 
relatório e/ou prontuário 
SUAS; Identificação de 
família substituta;  
mobilização para o exercício 
da cidadania;  articulação com 
a rede local; Organização de 
banco de olhos; Mobilização  
identificação da família 
extensa ou ampliada;  
Articulação interistitucional 
com os demais órgãos do 
Sistema Garantia de Direitos.  

X X X X X X X 
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SERVIÇO USUÁRIOS OBJETIVOS ESTRATÉGIA 
COFINANCIAMENTO PERÍODO 
MUN. EST. FED. 2018 2019 2020 2021 

Serviço de 
acolhimento  

institucional a 
Pessoa Idosa. 

- Para Pessoa 
idosa igual ou 

superior a 
60anos, de 

ambos os sexos. 

- Acolher e garantir 
proteção integral;  
- Contribuir para a 
prevenção  do  
agravamento de situações  
de negligencias, 
violências e ruptura de 
vínculos; 
- Restabelecer vínculos 
familiares e/ou sociais; 
- Possibilitara 
convivência comunitária; 
- Promover acesso à rede 
socioassistencial, aos 
demais órgãos do 
Sistema de Garantia de 
Direitos e às demais 
Políticas públicas 
setoriais; 
- Favorecer o surgimento 
e o desenvolvimento de 
aptidões, capacidades e 

-Acolhida e recepção; 
escuta humanizada; 
desenvolvimento do 
convívio familiar, grupal e 
social; estudo social; apoio 
a família na sua função 
protetiva; cuidados 
pessoais; orientação e 
encaminhamento sobre/para 
a rede de serviços locais 
com resolutividades;  
construção de plano 
individual e/ou familiar  de 
atendimento; orientação 
sociofamiliar;  
prontuários/SUAS; 
diagnostico 
socioeconômico, relatórios 
de atendimento; 
Mobilização para exercício 
da cidadania;  articulação 
com os serviços 

X X X X X X X 
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oportunidades para que 
os indivíduos façam 
escolhas com autonomia; 
- Promover o acesso a 
programações culturais, 
de lazer e  ocupacionais 
interna e 
externas,relacionando-as 
a interesses vivencias, 
desejos e possibilidades 
do publico; 
- Incentivar  o 
desenvolvimento do 
protagonismo e de 
capacidades para a 
realização de atividades 
da vida diária; 
- Desenvolver condições 
para a independência e o 
auto-cuidado; 
- Promover acesso a 
renda.   
 
 

socioassistencial; 
articulação  com os serviços 
de outras políticas publicas 
setoriais e de defesa de 
direito; articulação 
interistitucional com os 
demais órgãos do Sistema 
de Garantias de Direitos; 
monitoramento e  avaliação  
do serviço; 
Informações sobre o 
serviço, sobre organizações 
governamental  e 
nãogovernamental e sobre o 
Sistema de Garantia de 
Direitos.   
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SERVIÇO USUÁRIOS OBJETIVOS ESTRATÉGIA 
COFINANCIAMENTO PERÍODO 
MUN. EST. FED. 2018 2019 2020 2021 

Serviço de 
atendimento 
e orientação 

de 
adolescentes  

para o 
trabalho. 

-  Adolescentes 
de ambos os 
sexos, e 
portadores  de 
deficiência, na 
faixa etária  de 
14 a 18 anos, 
para  preparação 
e orientação ao 
trabalho. 

- Promover o 
acolhimento do 
adolescente e sua família; 
- Identificar a situação 
socioeconomica ; - -- 
Promover acesso a rede  
socioassistencial, e aos 
órgãos de Sistema de 
Garantia de Direito e às  
demais políticas publicas 
setoriais; 
- Promover  orientação e 
participação em reuniões 
de formação,na categoria 
de aprendiz; 
- Incentivar a 
participação do  
adolescente  nas 
orientações teóricas 
voltadas para o mundo 
do trabalho, os direitos e 
deveres trabalhistas, os 

- Cadastro e identificação 
da situação 
socioeconômica da família 
do adolescente; 
- Seleção,preparação e 
encaminhamento do 
adolescente para a 
instituição onde vai exercer 
atividades laborais; 
- Orientação sociofamiliar, 
informação, comunicação e 
defesa de direito;  
- Apoio a família na sua  
função protetiva; 
- Realizar visitas 
domiciliares em parcerias 
com o um conselheiro 
Municipal de Direito da 
Criança e adolescente; 
- Articulação com  a rede 
de serviços 
socioassistencial  e com os 

X X X X X X X 
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direitos e deveres do 
cidadão  de acordo com o 
Estatuto da Criança e do 
Adolescente; 
- Relacionamento pessoal 
e profissional;   
- Participação do jovem 
na política. 

serviços  de políticas 
publicas setoriais. 
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8.3.Gestão dos Programas 

8.3.1.Cadastro Único e Programa Bolsa Família 

AÇÕES OBJETIVOS ESTRATÉGIA 
COFINANCIAMENTO PERÍODO 
MUN. EST. FED. 2018 2019 2020 2021 

Gestão do 
Programa 

Bolsa 
Familia e do 

Cadastro 
Único. 

 

Realizar a 
gestão do PBF e 
do Cadastro 
Único, 
executando com 
qualidade e 
eficiência as 
ações; 
- Identificar, 
cadastrar e 
acompanhar as 
famílias em 
situação de 
pobreza e 
extrema 
pobreza.   

-Gestão de condicionalidades, realizada de forma 
intersetorial, compreendendo as atividades necessárias 
para registro, sistematização e análise das informações 
relacionadas à frequência escolar e à agenda de saúde ;  
- Gestão de benefícios; 
-  Acompanhamento das famílias  beneficiarias,em 
especial daquelas em situação de maior  
vulnerabilidade social (beneficiário do PBF) realizada  
de forma articulada entre as áreas de assistência social, 
saúde e educação; 
- Identificação e cadastramento de novas 
famílias,atualização e revisãodos dados do Cadastro 
Único referente aos cidadão residentes no território; 
- Implementação de ações complementares com 
atuação no  apoio ao desenvolvimento das famílias 
beneficiarias, e na qualificação para o acesso  a 
serviços desenvolvidos  de acordo com suas demandas 
e seu perfil. 

X 

 

X X X X X 
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8.4.Gestão dos Benefícios Socioassistenciais 
 

SERVIÇO USUÁRIOS OBJETIVOS ESTRATÉGIA 
COFINANCIAMENTO PERÍODO 
MUN. EST. FED. 2018 2019 2020 2021 

Beneficio de 
Prestação 

Continuada 
(BPC). 

Pessoas com 
deficiências e 
pessoa idosa 
acima de 60 
anos. 

- Orientar o usuário 
para o requerimento do 
Beneficio de Prestação 
Continuada junto ao 
INSS; 
-Promover a  
divulgação  do BPC-
Benefício de  
Prestação,aos usuários e 
famílias atendidas pelos 
serviços e programas de 
assistência social; 
- Acompanhar, orientar 
e informar os 
beneficiários do BPC. 

- Identificar  as famílias que 
se encontram nos critérios de 
elegibilidade do 
BPC,estabelecidos pelo 
art.20 da Lei Orgânica de 
Assistência Social; 
- Orientação referente a 
documentação  especifica; 
- Encaminhamento para o 
INSS  
- Acompanhamento dos 
beneficiários e seus 
familiares; 
-Orientação para a inclusão 
das famílias em programas e 
serviços socioassistenciais 
disponibilizados pelo 
município; 
- Encaminhamentos para a 

X 

 

X X X X X 
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rede socioassistencial e 
demais políticas publicas. 

SERVIÇO USUÁRIOS OBJETIVOS ESTRATÉGIA 
COFINANCIAMENTO PERÍODO 
MUN. EST. FED. 2018 2019 2020 2021 

Benefícios 
Eventuais 

Famílias em 
situação de 
vulnerabilidade 

- Atender às famílias  e 
cidadãos em situação de 
vulnerabilidade 
temporária mediante a 
concessão de 
Benefícios, em virtude 
de nascimento, morte, 
situação de 
vulnerabilidade 
temporária e de 
calamidade publica . 

Identificar e orientar as 
famílias e indivíduos, quanto  
aos Benefícios  Eventuais; 
- Realizar levantamento 
socioeconômico; 
- Estabelecer critérios para a 
concessão dos benefícios 
eventuais; 
- Promover a concessão  dos 
Benefícios  Eventuais, para 
as famílias e indivíduos; 
- Encaminhar os benefícios 
para os programas e serviços 
socioassistenciais, bem como 
para outras políticas públicas, 
de acordo com a demanda; 
- Acompanhar os 
beneficiários e seus 
familiares, conforme a 
necessidade. 

X X X X X X X 
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9 – METAS 
9.1.Gestão do SUAS, Benefícios e Programa 
 

METAS PERÍODO 
Reestruturar e implementar a Secretaria de Assistência 
Social  com o Reordenamento de áreas essenciais.  

2018 - 2021 

Implementar e capacitar  a Vigilância 
Socioassistencial. 

2018 -2021 

Reordenar e Implementar  a Gestão do Trabalho e 
Educação Permanente para os trabalhadores do 
SUAS. 

2018 - 2021 

Completar Equipe técnica conforme dispositivo na 
NOBRH/SUAS. 

2018 - 2021 

Adequar a legislação Municipal à legislação do SUAS  2018 - 2021 
Reordenar e reativar o conselho da pessoa  idosa 2018 - 2021 
Regulamentar  e efetivar  os Benefícios Eventuais 2018 - 2021 
Aprimorar a Gestão do Cadastro Único e BBF /BPC 2018 - 2021 
Aprimorar e ampliar  o Programa Jovem Aprendiz 2018 - 2021 
Implantar e implementar o Programa Criança Feliz 2018 - 2021 
 

9.2.Serviços 
9.2.1.Proteção Social Básica 

 
METAS PERÍODO 

Ampliar o acompanhamento pelo PAIF das famílias 
com membros beneficiários do BPC 

2018 - 2021 

Efetivar o acompanhamento pelo FAIF das famílias 
beneficiárias do Programa Bolsa Família em fase de 
suspensão por descumprimento de condicionalidade.  

2018 - 2021 

Ampliar o cadastramento das famílias beneficiarias do 
BPC no Cadastro Único. 

2018 - 2021 

Aprimorar o Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos (SCFV). 

2018 - 2021 

Ampliar o acompanhamento pelo PAIF/ Equipe 
Volante das famílias  referenciadas no cadastro único. 

2018 - 2021 
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9.2.2.Proteção Social Especial 
 

METAS PERÍODO 
Ampliar o acompanhamento do PAEFI às famílias ou 
indivíduos em situação  de ameaça ou violação de 
direitos, e/ou  exploração e abuso  sexual, trafico de 
seres humanos. 

2018 - 2021 

Realizar acompanhamento de famílias com presença 
de violação de direitos em decorrência de uso de 
substancia psicoativa. 

2018 - 2021 

Ampliar e fortalecer as possibilidades de parcerias em 
espaços públicos e privados, que possam ser utilizados 
por adolescentes e jovens em cumprimento de 
medidas socieducativas de liberdade assistida (LA) e 
de prestação de serviços à comunidade (PSC) 

2018-2021 

Ampliar o acompanhamento das famílias com criança 
ou adolescente e pessoa idosa no serviço de 
acolhimento 

2018-2021 

Efetivar o Serviço de Abordagem Social com foco na 
resolutividade das demandas específicas e pessoais 

2018-2021 

 
9.3.Controle Social 

 
METAS PERÍODO 

Efetivar o Controle Social nas ações socioassistencial. 2018-2021 
Ampliar a participação dos usuários e trabalhadores 
do SUAS no Conselho Municipal de Assistência 
Social 

2018-2021 

Implementar o CMAS como Instância de Controle 
Social do Programa Bolsa Família 

2018-2021 
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10 – RECURSOS 
 

10.1.Recursos materiais 
 
Materiais permanentes e materiais de consumo necessários ao 
desenvolvimento dos serviços; tais como: mobiliário, computadores, 
gêneros alimentícios, artigos de higiene, materiais pedagógicos, culturais e 
esportivos, entre outros. Banco de dados de usuários de benefícios e 
serviços socioassistenciais, Cadastro Único dos Programas Sociais e 
Cadastro de beneficiários de Benefícios de Prestação Continuada. 
 

10.2.Recursos humanos 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANTIDADE 
Secretaria de Assistência Social 01 
Agente Administrativo 02 
Assistente Social 01 
Motorista  01 
Aux. Serviços Gerais 02 
Técnico de Referencia- Criança Feliz 01 
Técnico de Referencia -Jovem Aprendiz 01 
Monitor Social 01 
 

CRAS /Equipe Volante/ SCFV QUANTIDADE 
Coordenador 01 
Assistente Social 02 
Psicólogo 02 
Aux. Serviço Gerais 02 
Técnico de referencia - SCFV 01 
Educador nível médio- Oficineiro 02 
Educador nível superior- Oficineiro 02 
Merendeira 02 
 

CREAS QUANTIDADE 
Coordenador 01 
Assistente Social 01 
Psicólogo 02 
Advogado 00 
Educador Social 01 
Aux. Serviços Gerais  01 
Aux.Administrativo 01 
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CASA DE PASSAGEM QUANTIDADE 
Coordenador 01 
Cuidador 04 
Aux.de Cuidador 02 
 

CENTRO DE CONVIVENCIA DA MELHOR IDADE QUANTIDADE 
Coordenador 01 
Aux. Serviços Gerais  02 
Merendeira  02 
 

LAR DOS IDOSOS  ASTROGILDO RIBEIRO QUANTIDADE 
Coordenador 01 
Cuidador 04 
Aux. Serviços Gerais 11 
 

LAR DAS IDOSAS RITA GONÇALVES DE FARIA QUANTIDADE 
Coordenador 01 
Cuidador 05 
Aux. Serviços Gerais 13 
 

PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA QUANTIDADE 
GESTOR 01 
Digitador 01 
Entrevistador 01 

 
11 – FINANCIAMENTO 
 
Os dados a seguir, referem-se ás metas financeiras contidas no Plano 
Plurianual - PPA 2018 – 2021 do Município de Piracanjuba, 
especificamente da área de Assistência Social. As previsões orçamentárias 
anuais do Fundo Municipal de Assistência Social obedecerão ao previsto 
no PPA. 
 

2018 2019 2020 2021 
3.653.300,00 4.018.630,00 4.420.493,00 4.862.542,30 
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11.1.Recursos Financeiros previstos para o financiamento da Assistência Social 
 

Detalhamento Fonte de Recursos VALOR ESTIMADO (R$) 
Receitas F E M 2018 2019 2020 2021 

Receitas Correntes 
Transferências de Recursos do Fundo de Assistência  Social 
- Bloco de gestão – IGD-M BF-    IGD- SUAS 
-  Serviços – Bloco de Proteção social básica – Piso Básico 
fixo- variável  III  - variável- SCFV 
                      Bloco de Proteção Especial   -  Media  e  Alta 
Complexidade 
                      BPC  -  Acessuas  Trabalho  -   Criança Feliz 

X   1.000.281,36 1.000.281,36 1.000.281,36 1.000.281,36 

Cofinanciamento de programas,projetos e benefícios 
socioassistencial  fundo Estadual 

 X  49.025,22 97.954,44 97.954,44 97.954,44 

Manutenção do Fundo Municipal de  Assistência Social , 
demais serviços, programas e/ou ações  

  X 3.653.300,00 4.018.630,00 4.420.493,00 4.862.542,30 

 
Total de Receitas 4.702.606,58 5.116.865,80 5.518.728.80 5.960.778,10 
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12 – MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 
 
Este Plano de Assistência social será acompanhado e avaliado no decorrer 
da oferta dos serviços, projetos, programas e benefícios socioassistenciais, 
no âmbito do SUAS do Município de Piracanjuba, com o objetivo de 
promover as modificações e adequações necessárias, para o aprimoramento 
de suas ações. 
Assim, por tratar-se de um instrumento de planejamento, deverá se adequar 
de acordo com o que for preconizado pela Política de Assistência Social, 
nas esferas de governo, com criação de novos programas e extinção de 
outros caso necessário. 
Desta forma, caberá à Secretaria Municipal de Assistência Social  e ao 
Conselho Municipal de Assistência Social, o acompanhamento continuo 
das metas e ações previstas, durante a vigência do Plano. 
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Quadro 1 – Rede de Proteção Social Pública Municipal da área de Assistência Social 
 

Órgão/Unidade 
Público Alvo 
1* 

Tipo de Proteção 

Serviço 

Previsão de atendimento Físico 

Básica Especial 
Quantitativo 

Pactuado com 
a União 

Quantitativo 
Pactuado com 

o Estado 

Quantitativo 
Pactuado com 
o Município 

Centro de 
Referencia de 
Assistencia 
social-CRAS  

J X  
Serviço de Proteção e Atendimento 
Integral a família – PAIF  

700  700 

J X  Serviço Executado por Equipe Volante 120  120 

A,B,C,G X  
Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos  - SCFV 

190  190 

Centro de 
Referência  
Especializado de 
Assistência  
Social CREIAS 

A,B,C,D,E, 
F,G,H,I,J,K,L
 

 X 

Serviço de Proteção e Atendimento 
Especializado a Famílias e Indivíduos 
– PAEFI –  Violação de Direitos, 
Abordagem Social. 

170  170 

D  X 

Serviço de Proteção Social a 
Adolescentes  em  Medidas 
Socioeducativas de Liberdade 
Assistida (LA) e de Prestação de 
Serviço à Comunidade (PSC) 

80  80 

 Casa de 
Passagem 

A, B, C  X 
Serviço de Acolhimento Institucional 
(Crianças e Adolescentes) 

20  20 

Lar da Pessoa 
Idosa 

G  X 
Serviço de Acolhimento  Institucional  
(Pessoa Idosa) 

70  70 
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(1*) código para público Alvo 
A – Criança de 0  a 6 anos  
B – Crianças e Adolescentes  de 7 a14 anos 
C – Adolescentes  de 15 a 17 anos 
D – Adolescentes  de 12 a 18 anos, ou jovens de 18 a 21 anos (especifico para serviço de Medidas 
socioeducativas /CREAS) 
E – Jovens de 18 a 24anos 
F – Adultos de 25 a 59 anos 
G – Pessoa Idosa (60 anos ou mais) 
H – Pessoa com Deficiência 
I – População de Rua 
J – Migrantes 
K – Família 
L – Outros 
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Quadro 2 – Rede de Proteção Social Privada da área de Assistência Social 

Nome da Entidade 
Situação 

1* 

Inscrição 
no CMAS 

Convênio 
com o 

Município Público 
Alvo 

2* 

Tipo de 
Proteção 

Previsão de Atendimento Físico 

Sim (S) 
Não (N) 

Sim (S) 
Não (N) 

Básica Especial
Quantitativo 

Pactuado 
com a União 

Quantitativo 
Pactuado 

com o 
Estado 

Quantitativo 
Pactuado 

com o 
Município 

Associação de Pais e Amigos dos 
excepcionais-  APAE 

1 S S G  X - - 60 

Associação  dos Moradores do Setor 
Pouso Alto 

3 S N - X     

Associação dos Moradores do 
Floresta e entorno - ASMOFE 

1 S N J X     

Associação Quilombola de 
Piracanjuba-Go 

1 S N K X     

Casa de Apoio Paixão pela Vida 1 S N K  X    
Central   de Atendimento  das 
Associações  de Micro  e Pequenos 
Produtores Rurais do Município de 
Piracanjuba – Go -CAAMPPPMP 

1 S N J X     

Centro Espírita Luz e Caridade 1 S N K X     
Hospital São Vicente de Paula 1 S N K  X    
Sindicato da Agricultura  Familiar 1 S N J X     
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(1*)   Código para Situação de Entidade 
1) Ativa,em funcionamento 
2) Em reforma com Atividades  Temporariamente paralisadas 
3) Desativada Fechada 

  
(2* )   Código para Público Alvo 
          
A – Crianças de 0 a 6 anos 
B – Crianças e Adolescentes  de 7  a  14  anos 
C – Adolescentes de 15 a 17 anos 
D – Jovens de18 a 24 anos 
E – Adultos de 25 a 59 anos 
F – Pessoa Idosa (60 anos ou mais) 
G – Pessoa com  Deficiência  
H – População de Rua 
I – Migrante  
J – Família 
K – Outro. 
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Quadro 3 – Programas/Projetos/Serviços/Benefícios desenvolvidos pelo Município 
 

Nomes 
Fonte de Recursos 

Nº de 
Atendimentos 

Previstos 
(ANUAL) 

Tipos de 
Proteção Público Alvo

F E M P Pessoas Famílias Básica Especial 
Programa Bolsa Família (PBF) X X X   1400 X X K 
Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF X X X   700 X  K 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos X X X  190  X  A,B,C,G 

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e 
Indivíduos – PAEFI  Violação de Direitos, e abordagem social 

X X X  150   X 
A,B,C,D,E,FG

H,I,J,K,L 
 

Serviço de Proteção Social Especial  no atendimento  as 
Medidas Sócioeducativa  em Meio Aberto  - LA  e PSC 

X  X  80   X D 

Serviço de Acolhimento Institucional- ( Casa de Passagem) X  X  20   X A,B, C, K 
Serviço de Acolhimento Institucional  a Pessoa Idosa   X X 70   X G 
Benefícios  Eventuais  X X  250  X  K 
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(1*) Código para publico alvo 
A – Crianças de0 a 6 anos 
B – Crianças e adolescentes de 7 a 14 anos  
C – Adolescentes de 15  e 17 anos  
D – Jovens de  12 a 18 anos incompletos, ou jovens de 18 a 21 anos  (específico  para adolescente  em Medida 
socioeducativas  de  (LA PSC) 
E – Jovens de 18 a24 anos 
F – Adultos 
G – Pessoa idosa ( 60 anos ou mais) 
H – Pessoa com Deficiência 
I – População de Rua 
J – Migrantes 
K – Família 
L – Outros 
 
** Fonte de Recursos      
F. Federal 
E. Estadual 
M. Municipal 
P. Privado 
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