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Resumo: Este estudo tem como objetivo demonstrar o processo de implantação do Centro 
de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS e como é a atuação da gestão 
municipal nesta empreitada. Teve como objetivos específicos: compreender a organização 
da Política Nacional de Assistência Social e analisar a implantação do CREAS num 
município de pequeno porte I, utilizando o município de Marilândia do Sul como referencial. 
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, exploratória, utilizando de documentação indireta e 
estudo de caso. O principal resultado é dificuldade de conduzir a gestão desta política em 
âmbito municipal frente à implantação de uma nova unidade. 
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Abstract: This study aims to demonstrate the implementation process of the Specialized 
Reference Center for Social Assistance - CREAS and how the municipal management works 
in this endeavor. Its specific objectives were: to understand the organization of the National 
Social Assistance Policy and to analyze the implantation of CREAS in a small municipality I, 
using the municipality of Marilândia do Sul as a reference. It is a qualitative, exploratory 
research, using indirect documentation and case study. The main result is difficulty in 
conducting the management of this policy at the municipal level in front of the implementation 
of a new unit. 
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1. INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa teve por objetivo analisar a implantação do Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social de Marilândia do Sul, estado do Paraná, e como o 

Órgão Gestor de Assistência Social vem atuando nesta demanda. O desejo de realizar esta 

pesquisa surgiu pelo fato da pesquisadora ser Assistente Social da Secretaria Municipal de 

Assistência Social de Marilândia do Sul/PR desde Março de 2014, nomeada por meio de 

Concurso Público, e sentir muita angustia em relação ao processo de implantação do 

CREAS, que vem se arrastando desde Setembro de 2015. 

Este estudo tem sua importância à medida que enfatiza a Gestão do Sistema Único 

de Assistência Social através do Órgão Gestor de Assistência Social de Marilândia do Sul, 

que é uma cidade de pequeno porte I, e as dificuldades e desafios encontrados ao implantar 

uma nova unidade pública estatal. Além de que esta modalidade de financiamento de 

CREAS é uma proposta inovadora do Paraná, contando com cofinanciamento estadual, 

merecendo destaque e aprofundamento da categoria acadêmica. 

Para alcançar o escopo do estudo, foi utilizada a pesquisa exploratória, que visa o 

aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições e permite a consideração dos mais 

variados aspectos relativos ao estudo (GIL, 2002). Trata-se de uma pesquisa qualitativa, 

que Minayo (1993) explicita como a aproximação entre sujeito e objeto e atua no nível dos 

significados e das estruturas, compreendendo-as como ações humanas objetivadas, 

permitindo a interpretação dos fenômenos de maneira minuciosa, enquanto esses podem 

ser apreendidos como situações que precisam ser desveladas pelo pesquisador. 

O estudo foi realizado a partir de documentação indireta, constituídas por fontes 

primárias - documentação referente cotidiano profissional (Plano de Trabalho, Plano de 

Ação para implantação do CREAS, Termo de Aceite, entre outros), e fontes secundárias, 

que abrange toda a bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudo (LAKATOS 

E MARCONI, 2006). Assim, trata-se de uma pesquisa documental, por utilizar os 

documentos produzidos durante o trabalho da pesquisadora/assistente social, ou seja, a 

pesquisa a partir de elementos que ainda não receberam um tratamento analítico. (GIL, 

2002). A abordagem utilizada foi o estudo de caso, a fim de explorar as situações da vida 

real, cujos limites não estão claramente definidos. (GIL, 2002). E o sujeito da pesquisa é o 

Órgão Gestor de Assistência Social de Marilândia do Sul. 

Num primeiro momento, fez-se necessário um breve resgate dos aparatos legais 

que regem a Política de Assistência Social no Brasil e trazer à tona alguns esclarecimentos 

sobre a organização da política supracitada e de CREAS, bem como o serviço ofertado por 

esta modalidade. Posteriormente, foi descrito o município de Marilândia do Sul para ilustrar 
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o estudo e caracterizada a Política de Assistência Social neste município, para então entrar 

no mérito da implantação do CREAS no município e os obstáculos encontrados no decorrer 

desta etapa. Por fim, foi redigido as considerações finais que enfatiza os desafios da gestão 

frente à implantação do CREAS em Marilândia do Sul e a necessidade da análise do tema 

sob à ótica acadêmica visto que não se trata de um assunto esgotado. 

2 ORGANIZAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO BRASIL 

Para compreender a gestão do SUAS em um município de pequeno porte que 

encontra-se numa empreitada para a implantação de um CREAS, é indispensável uma 

breve pontuação sobre o arcabouço legal que gere a Assistência Social do Brasil, como será 

feito no transcorrer deste capítulo.  

Conforme Ferreira e Lima (2013), a Política Nacional de Assistência Social – PNAS 

(BRASIL, 2005), em conjunto com as políticas públicas, aborda as desigualdades 

socioterritoriais, objetivando seu enfrentamento à garantia dos mínimos sociais, à 

universalização dos direitos sociais e o provimento de condições para atender à sociedade. 

O público dessa política são os famílias e indivíduos que se encontram em situações de 

vulnerabilidade e risco social.  

A PNAS propõe a melhoria, padronização e ampliação dos serviços de assistência 

no Brasil, respeitando as diferenças regionais (BRASIL, 2005). Deste modo, ao executar a 

PNAS é indispensável o conhecimento mínimo de diversas legislações e orientações 

técnicas que tratam do cotidiano das unidades de atendimento, tais como: Norma 

Operacional Básica do Sistema Único da Assistência Social – NOB/SUAS (BRASIL, 2005), 

atualmente em sua nova versão aprovada em 2012; Lei Orgânica da Assistência Social – 

LOAS (Lei nº8.742/93) com as novas redações dadas pela Lei12.435/11 e Lei nº12.470; 

Tipificação dos Serviços Socioassistenciais; Orientações Técnicas do Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social. Já para atuação em CREAS, envolve também: Estatuto 

do Idoso, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Maria da Penha, Política Nacional para 

a Inclusão da Pessoa com Deficiência, Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - 

SINASE, dentre outros. 

A organização da política de Assistência Social no país tem as seguintes diretrizes, 

baseadas na Constituição Federal de 1988 e na LOAS (1993):  

  Descentralização político-administrativa, sendo função da esfera federal a coordenação e 

as normas gerais, e das esferas estaduais e municipais a coordenação e execução dos 

programas e entidades beneficentes e de assistência social, respeitando-se as 

características de cada região; 

  Participação dos usuários, através de organizações representativas, na formulação das 

políticas e no controle das ações nas três esferas de governo; 



 

4 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

  Primazia da responsabilidade do Estado na condução da Política Nacional de Assistência 

Social em cada nível de gestão; 

  Centralidade na família para concepção e implementação dos benefícios, serviços, 

programas e projetos.  

Já a PNAS (2005) tem os seguintes objetivos:  

 Prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção 
social básica e/ou especial para famílias, indivíduos e grupos que 
deles necessitarem; 

 Contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários e grupos 
específicos, ampliando o acesso aos bens e serviços 
socioassistenciais básicos e especiais, em áreas urbana e rural; 

 Assegurar que as ações no âmbito da assistência social tenham 
centralidade na família, e que garantam a convivência familiar e 
comunitária. 
 

Por fim, O SUAS é o sistema que concretiza a Política Nacional de Assistência 

Social,  através da proteção social, da vigilância social e da defesa dos direitos 

socioassistenciais. (SIMÕES, 2008) 

A construção do SUAS introduz mudanças profundas na área da assistência social,  

configurando um esforço de romper com o modelo de concepção neoliberal implantado no 

Brasil. Trata-se de um sistema descentralizado e participativo que define e organiza os 

elementos essenciais e imprescindíveis à execução da política de assistência social, 

possibilitando, entre outros: a normatização dos padrões nos serviços; indicadores de 

avaliação e resultado; qualidade no atendimento; nomenclatura dos serviços e da rede 

socioassistencial; financiamento; controle social; novas bases para a relação entre estados 

e sociedade civil, o desafio da participação popular/cidadão usuário, o monitoramento e a 

avaliação. (PASINI, 2012). 

De acordo com a PNAS (2004), o SUAS é dividido em Proteção Social Básica e 

Proteção Social Especial. A primeira visa prevenir situações de risco por meio do 

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

vulnerabilidade social decorrente de privação (ausência de renda e dificuldades de acesso à 

serviços públicos, entre outros) e/ou, fragilização de vínculos. 

Já a proteção Social Especial é responsabilidade do CREAS e busca atender 

familiar e indivíduos com violações de direitos e/ou já tenha ocorrido o rompimento de 

vínculos familiares e comunitários. (PASINI, 2012).O CREAS oferece primariamente o 

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI – que de 

acordo com o Caderno de Orientações Técnicas do CREAS (2011) é o Serviço de apoio, 

orientação e acompanhamento de famílias e/ou indivíduos com situação de ameaça e 

violação de direitos.  
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Dada a grandiosidade do trabalho realizado pelo CREAS, os serviços devem 

ocorrer de forma articulada com a rede socioassistencial, como o Poder Judiciário, o 

Ministério Público, a Defensoria Pública, os Conselhos Tutelares e outros serviços  das 

demais políticas  sociais, no intuito de estruturar uma rede efetiva de proteção social. 

Como muito bem salienta Simões (2008), o art. 5º da LOAS prevê a 

descentralização sócio-administrativa da assistência social para os três níveis de gestão, a 

participação da população por meio dos Conselhos e a primazia da responsabilidade do 

Estado em cada esfera de governo, na condução da política de assistência social. 

Com esta descentralização explicitada no art. 5º da LOAS, o município passou a 

ser a esfera primordial, de forma a atuar autonomamente, o que gerou a possibilidade de 

atender as particularidades presentes em cada território, sendo este o objetivo da LOAS 

trazer este tópico, pois com a descentralização torna-se mais palpável a participação social, 

bem como a inclusão da sociedade civil na gestão da assistência social, tendo por escopo a 

melhoria da qualidade de vida, e de criar estratégias para superar, ou ao menos minimizar, 

mazelas de uma determinada população. (LOAS, 1993) 

3 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA DO SUL/PR 

O município de Marilândia do Sul está situado na região Norte do Estado do 

Paraná, na Região Sul do Brasil. O índice de Desenvolvimento Humano Municipal / IDH-M é 

de 0,691. A população total do município segundo estimativa de 2014 é de 9.083. Sendo a 

distribuição desta população é de 6.314 da zona urbana e 2.549 da zona rural.(IBGE, 2010) 

Tomando como base a classificação de territórios da PNAS (2004), Marilândia do 

Sul encaixa-se como município de pequeno porte I, ou seja, está entre os municípios que a 

população chega a 20.000 habitantes e que há forte presença de população em zona rural. 

Quanto à distribuição de gênero, são 4.363 mulheres e 4.500 homens. O município possui 

um solo fértil e com boas condições com plantações, sobretudo, temporárias de horticultura 

e floricultura, e num menor número, plantações permanentes. (IBGE, 2010) 

Conforme o IPARDES (2017), cerca de 1.981 pessoas no munícipio desempenham 

atividades relacionadas à Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura, 

predomina no município a população de trabalhadores rurais, grande maioria trabalhadores 

volantes contratados através de contratos temporários, o que acarreta inúmeras dificuldades 

na área social, tendo sua arrecadação principal oriunda de recursos federais. Conforme 

caderno do IPARDES (2017) a renda média domiciliar – per capita é de R$494,09, o grau de 

urbanização é de 71,24 e Índice de Gini é de 0,4443. 

Quanto à média das rendas domiciliares per capita das pessoas residentes em 

Marilândia do Sul, em 2010, era de R$ 494,09, considerando como renda domiciliar per 

capita a soma dos rendimentos mensais dos moradores do domicilio, em reais, dividida pelo 
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número de seus moradores. Neste mesmo ano, o salário mínimo era de R$ 510,00. 

(IPARDES, 2017) 

3.1 A Assistência Social No Município De Marilândia Do Sul 

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Marilândia do Sul no ano de 2015, 

conforme o IPARDES (2017), teve um total de despesas de R$ 902.188,99. 

O município possui um Centro de Referência de Assistência Social – CRAS – que 

atende cerca de 800 famílias referenciadas, ofertando grupos para as famílias atendidas 

através do Serviço de Proteção e Atendimento às Famílias – PAIF – e o Serviço de 

Convivência e Fortalecimentos de Vínculos – SCFV – que atende crianças e adolescentes 

de 7 à 15 anos e idosos, totalizando 90 pessoas matriculadas. Além disso, a unidade 

oferece benefícios eventuais de cesta básica e auxilio funeral, e concessão parecer social 

para isenção nas taxas de documentação civil. Em Janeiro de 2017, 1353 famílias estavam 

cadastradas no sistema do Cadastro Único para Programas, sendo que estão recebendo o 

benefício de transferência de renda do Programa Bolsa Família 446 famílias e do Renda 

Família Paranaense 130 famílias. 

Quanto à Proteção Social Especial, vem sendo executado na Secretaria Municipal 

de Assistência Social, por apenas uma assistente social, enquanto é aguardada a 

composição da equipe do Serviço de Proteção e Atendimento Especializados às Famílias e 

Indivíduos e sua efetiva estruturação. Na atual conjuntura, os atendimentos e 

acompanhamentos realizados em 2015 na Proteção Social Especial foram de 41 famílias e 

indivíduos. O município teve em 2015 cinco adolescentes cumprindo medida socioeducativa 

de Prestação de Serviços à Comunidade, e em 2016 seis adolescentes. Apenas o CRAS 

disponibiliza vagas para estes adolescentes em conflito com a lei. No entanto, vem sendo 

planejadas algumas estratégias com o escopo de conquistar novos espaços governamentais 

de qualidade para que estes adolescentes possam ser inseridos. Ademais, a equipe da 

Secretaria Municipal de Assistência Social que acompanha estes adolescentes em conflito 

com a lei. 

A Secretaria Municipal de Assistência Social oitos funcionários, distribuídos da 

seguinte forma: 

 CRAS: Duas Assistentes Sociais, um psicólogo, uma recepcionista, um auxiliar 

administrativo e uma serviços gerais. 

 Órgão Gestor: Uma Assistente Social (responsável pela Proteção Especial e em auxiliar na 

gestão), uma auxiliar administrativo, uma serviços gerais e a Secretaria Municipal de 

Assistência Social. 
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Quanto ao prédio que compõe a Secretaria Municipal de Assistência Social é 

apenas um, estando instalado o CRAS, o órgão gestor e o Conselho Tutelar. Não há 

entradas especificas para cada seguimento. O prédio é composto por: 

 Uma recepção do CRAS, mas que torna-se das três áreas; 

 Uma sala de atendimento técnico para os profissionais do CRAS; 

 Duas salas administrativas, sendo uma para o CRAS e outra para o Órgão Gestor; 

  Uma sala para a gestão, sendo dividida entre a Secretaria de Assistência Social e a 

assistente social da Proteção Especial/órgão gestor; 

 Uma sala para o Conselho Tutelar; 

 Uma cozinha; 

 Uma copa; 

 Dois sanitários para uso público e um para funcionários. 

Considerando a realidade do município e da própria Secretaria Municipal de 

Assistência Social, um desafio já vem à tona: o de executar a descentralização num 

município com a estrutura descrita. Raichelis (2010) posiciona que o processo de 

descentralização vem sendo utilizado como mero descolamento de responsabilidades.  

4 A IMPLANTAÇÃO DO CREAS DE MARILÂNDIA DO SUL 

A implantação do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e 

Indivíduos – PAEFI – no município de Marilândia do Sul, deu-se a partir da Resolução nº 

008/2014 – CIB/PR, publicada no Diário Oficial do Paraná, edição nº 9229, de 17/06/2014. 

Nesta Resolução, foi pactuado a criação do Piso Paranaense de Assistência Social – PPAS 

III – Regionalização, justamente para ser utilizado para cofinanciamento estadual da 

Proteção Social Especial de Média Complexidade, através do PAEFI. E os municípios que 

se beneficiariam desta modalidade foram priorizados pelo Núcleo de Gestão de Informação 

– NGI/SEDS para implantação dos CREAS no Paraná e deliberados pelo Conselho Estadual 

de Assistência Social – CEAS, como foi o caso do município de Marilândia do Sul, que num 

primeiro momento era suplente para a implantação da unidade e por fim foi selecionada 

para a modalidade. 

Para que o município desse prosseguimento à utilização do recurso PPAS III, foi 

necessário elaborar um Plano de Ação e assinar um Termo de Adesão, documentação que 

foi prontamente providenciada em Setembro de 2015, possibilitando que o município 

recebesse um cofinanciamento estadual no valor de 50%, do valor cofinanciado pelo MDS, 

conforme a disponibilidade de orçamento e financiamento do fundo estadual. O prazo para a 

inauguração da nova unidade era até Junho de 2016. Após esta primeira etapa, foram 

iniciados os trabalhos no município, que deverá implantar a unidade para atender 50 
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famílias e indivíduos, devido seu porte. Para compreender a caminhada para implantação do 

CREAS em Marilândia do Sul será citado cada item e relacionado aos aparatos legais, 

relacionando a teoria e a prática.  

É importante esclarecer que o responsável pela coordenação do processo de 

planejamento de implantação de um CREAS é o órgão gestor de Assistência Social 

(BRASIL, 2011). E o município conta somente com uma técnica de nível superior formada 

em Serviço Social, que divide-se entre a Proteção Especial e a Gestão, e com a Secretária 

Municipal de Assistência Social que também é formada em Serviço Social. 

Conforme o caderno de Orientações Técnicas do CREAS (2011), o primeiro passo 

para a implantação de uma unidade CREAS no município é o diagnóstico socioterritorial, 

que deverá abordar dados sobre a incidência de situações de risco pessoal e social, por 

violação de direitos, o mapeamento da rede socioassistencial e o levantamento das 

demandas frequentes. Este diagnóstico deve ser elaborado pelo órgão gestor de Assistência 

Social. 

O diagnóstico socioterritorial foi considerado ao elaborar o Plano de Trabalho do 

CREAS de 2015/2016, através de levantamento de dados junto à Secretaria Municipal de 

Saúde e de outros órgãos de atendimentos, tabulação e tratamento das informações obtidas 

e a confecção de uma tabela/gráfico ilustrativo para visualizar melhor os serviços ofertados 

pelo município e suas atribuições. O prazo previsto para estas ações eram até Janeiro de 

2016. Entretanto, foi possível concluir esta ação em Novembro de 2016, pois primeiramente 

houve resistência das demais políticas setoriais em repassar os dados de atendimento de 

violação de direitos. Quando estas secretarias repassaram os dados, eles estavam 

incompletos, com muitas lacunas e não revelavam a realidade do município, inutilizando-os. 

Foi necessário, então, realizar as buscas pela internet, através de cadernos e publicações 

com dados muito impessoais, o que tornou o diagnóstico meramente quantitativo, apesar da 

veracidade das informações. 

Esta dificuldade em levantar dados reais junto às secretarias municipais, pode ser 

analisada sob a ótica de Paiva (2006), de que assistência social como política social tem 

dificuldade em receber status de política pública afiançadora de direitos, pois anteriormente 

executava ações paliativas e atualmente busca a distensão de conflitos e situações de 

extrema destituição. Tendo esta visão retroativa da assistência social, as demais políticas 

públicas ainda demoram em compreender que trata-se de uma política social séria e que 

demanda planejamento. 

O Plano de Trabalho também contemplou a definição de um local com 

infraestrutura adequada e localização estratégica para a implantação do CREAS, em 

consonância com que é citado pelo Caderno de Orientações Técnicas do CREAS (2011), 

que deverá conter os seguintes espaços essenciais, conforme o aparato legal: 
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 Espaço para Recepção; 

 Salas especificas para uso da coordenação, equipe técnica ou administração; 

 Salas de atendimento individual, familiar e em grupo; 

 No mínimo dois sanitários coletivos, adaptados para pessoas com deficiência e idosos; 

 Copa/cozinha. 

A localização da unidade deve ser estratégica, de fácil acesso ao público alvo do 

serviço, preferencialmente em área central no caso de municípios com apenas um CREAS, 

para também viabilizar a articulação com a rede de serviços e facilitar o alcance de pessoas 

que residem em áreas mais distantes e rurais (BRASIL, 2011). 

Este ponto está sendo o maior desafio para a implantação do CREAS em 

Marilândia do Sul, pois o município não dispõe de prédio público para ceder para a nova 

unidade, gerando a necessidade da locação de um imóvel particular. Este processo ocorre 

por meio de licitação. Entretanto, até fevereiro de 2017 não havai sido licitado nenhum local, 

pois de fato o processo licitatório é moroso e o município não dispõe de muitas opções que 

abracem as necessidades do CREAS. Houve apenas um proprietário de sinalizou interesse 

em locar o prédio para a Prefeitura, porém, ele não entregou os documentos no prazo para 

o andamento do processo e foi necessário recomeçar. Ademais, com a troca de Prefeito foi 

necessário refazer todos os processos licitatórios da Prefeitura, o que também dificulta o 

andamento da locação do prédio do CREAS. Este impasse gerou duas prorrogações de seis 

meses cada para a inauguração da unidade, sendo o prazo final até Junho de 2017. 

Como não há espaço físico, tão pouco existe um esboço real de como será 

composta a organização deste ambiente. Há também um processo licitatório para aquisição 

de mobiliários que considera as orientações técnicas, porém não existe possibilidade ainda 

de analisar se este ambiente respeitará a privacidade, sigilo e dignidade dos usuários, ainda 

que seja esta a expectativa. 

Outro ponto abordado pelo Plano de Trabalho do CREAS de Marilândia do Sul foi a 

contratação de equipe profissional para compor a Proteção Especial, auxiliando no 

planejamento da unidade, na implantação e no conhecimento do território a ser trabalhado. 

Sobre os recursos humanos do CREAS, o Caderno de Orientações Técnicas do CREAS 

(2011) e a NOB-RH/SUAS (2006) salientam que deve ser composto por profissionais de 

nível médio e superior de formações especificas, como Serviço Social, Psicologia e Direito, 

podendo ainda contar com outros profissionais graduados cuja  área de formação e 

conhecimento estejam em sincronia com os serviços ofertados pelas unidade. 

Em municípios de pequeno porte I, como é o caso de Marilândia do Sul, é 

recomendável que a equipe de referência do CREAS seja composta por: 1 Coordenador, 1 

Assistente Social, 1 Psicólogo, 1 Advogado, 2 profissionais de nível médio ou superior para 
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abordagem dos usuários e 1 Auxiliar Administrativo. (BRASIL, 2011). A realidade do 

município demanda que seja contratado um psicólogo por chamamento de Concurso 

Público realizado em 2013. A assistente social será remanejada do Órgão Gestor de 

Assistência Social para a nova unidade. O advogado será compartilhado com a Prefeitura, 

que será utilizado o procurador legal, sendo este arranjo sugerido pela Secretaria Estadual 

de Desenvolvimento Social. A administração prevê ainda o remanejamento de um auxiliar 

administrativo e um serviços gerais para a composição da equipe, porém não ainda 

claramente as pessoas que serão remanejadas. 

O prazo limite para esta ação no Plano de Trabalho era Junho de 2016. Entretanto, 

em Fevereiro de 2017 não houve nenhuma alteração ainda na realidade do quadro de 

funcionários. Este impasse gera atraso em outras ações previstas no documento 

confeccionado de planejamento de implantação da unidade, visto que ações como capação 

de profissionais, momentos de reflexões e de estudos, definição de fluxos, competências e 

procedimentos a serem utilizados na unidade e a formação de vínculos entre profissionais e 

usuários não vem sendo executadas porque não existe de fato uma equipe de referência em 

Proteção Especial, pois somente a Assistente Social vem trabalhando neste nível de 

proteção, enquanto até mesmo o advogado que já é funcionário público da Prefeitura não 

está atuando na Secretaria de Assistência Social, como havia sido destacado em diversas 

situações. 

A esse respeito, as análises de Couto, Yazbek e Raichelis (2010) reafirmam que 

recursos humanos é um desafio para todos os setores público, porém especificamente na 

Assistência Social há maiores dificuldades, por seu histórico que permeia estruturas 

improvisadas e baixo investimento para a formação de equipes profissionais permanentes e 

qualificadas, que também irão romper com ações subalternas, que tanto rondam sua 

historicidade. 

Quando os profissionais forem contratados para compor a equipe do CREAS, o 

município sairá à frente porque obterá um quadro de trabalho com funcionários 

concursados, o que contribuirá para a formação de vínculos com a comunidade, a 

diminuição de rotatividade de profissionais e potenciará os investimentos em educação 

permanente para recursos humanos (BRASIL, 2011). 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este artigo objetivou abordar a Gestão do SUAS através do processo de 

implantação do CREAS do município de Marilândia do Sul/PR. Esta pesquisa visou 

evidenciar a realidade dos municípios de Pequeno Porte I e as dificuldades encontradas no 

cotidiano profissional, que por muitas vezes tornam-se angustias e desmotivam os 

profissionais a continuarem lutando pela efetivação do SUAS no Brasil. 
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O fato que sobressalta nesta pesquisa é que em mais de um ano o CREAS ainda 

não foi implantado no município de Marilândia do Sul, e pior, permanece em situação similar 

à realidade encontrada no ano de 2015. Esta situação pode ser justificada pelas barreiras 

encontradas pela Gestão da Assistência Social ao tentar implantar a unidade, como o 

processo licitatório que é evidentemente moroso e burocrático, visto que existe no município 

prédio que se enquadra nas normativas do CREAS e proprietário interessado em locar seu 

imóvel para a Prefeitura, e mesmo assim não se concretiza o contrato por questões 

licitatórias, que fogem da alçada da Assistência Social. 

Outro fato que tem dificuldado a implantação da unidade é a ausência de equipe 

técnica suficiente no Órgão Gestor de Assistência Social de Marilândia do Sul. No momento 

há apenas uma assistente social respondendo pela gestão e pela Proteção Social Especial. 

Deste modo, ela atende demandas do Serviço Especializado dentro do órgão gestor, 

mesclando-se com situações da gestão e da implantação da unidade. Este contexto gera 

dificuldade no planejamento de ações do CREAS porque apenas um profissional não 

proporciona diversidade das áreas de conhecimento acerca da Proteção Especial, e no 

futuro haverá outras questões que serão trabalhadas em grupos e que não deveriam ser 

decididas por apenas uma área de conhecimento. 

Ademais, percebe-se que o SUAS é um sistema excelente e que a proposta de 

trabalho do CREAS vem de encontro com a garantia de direitos. A proposta do Estado do 

Paraná como cofinanciador do Serviço é um grande diferencial e merece reconhecimento 

por inovar a Política de Assistência Social no estado. Entretanto, na realidade de municípios 

de Pequeno Porte I até pequenas ações tornam-se obstáculos, seja por resistência por parte 

da rede sócioassistencial que insiste em considerar a Assistência Social como política para 

pobres, seja por ausência de compreensão dos Gestores Municipais da grandiosidade do 

trabalho do CREAS ou por esbarrar-se em questões burocráticas, que impede que o serviço 

seja efetivado. 

Cabe, neste momento, não perder a esperança e lutar sem cessar para que a 

unidade CREAS seja consolidada no município de Marilândia do Sul e assim fortalecer o 

SUAS. 
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