
 

1 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA  

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA – FASPG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS 

Submetido à consulta pública de 28/12/2020 a 12/01/2021 

<https://redeassocialpg.wordpress.com> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://redeassocialpg.wordpress.com/


 

2 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA 

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONTA GROSSA 

2020 

 

PROTOCOLO DE 

ATENDIMENTO 

DOS PROGRAMAS 

SOCIOASSISTENCIAIS   



 

3 
 

 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 

 

A Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa (FASPG) apresenta o 

“Protocolo de Atendimento dos Programas Socioassistenciais1”, documento 

que visa orientar as ações dos profissionais no que se refere aos programas 

ofertados no campo da Proteção Social. 

O município conta com uma rede socioassistencial governamental composta 

por Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social (CREAS), Centro Pop e Abrigos, tendo ainda 

ampla rede socioassistencial privada, composta por entidades inscritas no Conselho 

Municipal de Assistência Social (CMAS) e que executam serviços de Proteção Social 

Básica e Especial de Média e Alta complexidade. 

O documento foi elaborado em conformidade com a legislação vigente e atos 

normativos que definem as competências dos órgãos envolvidos, e com as 

orientações técnicas que norteiam a oferta dos programas de proteção social. 

O protocolo de atendimento dos programas socioassistenciais é o resultado 

do esforço conjunto da equipe da FASPG, definindo as diretrizes do trabalho 

socioassistencial e buscando assegurar o acesso da população usuária à uma 

Política Pública de Assistência Social de qualidade. 

 

As autoras 

 

 

 

 

 

                                                           

1
 
 O documento foi submetido à consulta pública, no período de 28.12.2020 a 12.01.2021, nos seguintes 
endereços: https://redeassocialpg.wordpress.com; https://cmas.pontagrossa.pr.gov.br/. 

https://redeassocialpg.wordpress.com/
https://cmas.pontagrossa.pr.gov.br/
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LISTA DE SIGLAS 

 

ANVISA Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

BPC Benefício de Prestação Continuada 

Cadastro 

Único 

Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal 

CENTRO POP Centro de Referência Especializado para População em Situação 

de Rua 

CMAS Conselho Municipal de Assistência Social 

CMPDC Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil 

CMPLC Comissão Municipal do Programa Leite das Crianças 

CONPDEC Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil 

CRAS Centro de Referência de Assistência Social 

CREAS Centro de Referência Especializado de Assistência Social 

ECA Estatuto da Criança e do Adolescente 

FASPG Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa 

ILPI Instituição de Longa Permanência para Idosos 

LA Liberdade Assistida 

LOAS Lei Orgânica da Assistência Social 

LGBT Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e 

Transgêneros 

MDS Ministério do Desenvolvimento Social 

PAEFI Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos 

PETI Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 

PIA Plano Individual de Atendimento 

PMPDEC Plano Municipal de Proteção e Defesa Civil 

PNAS Política Nacional de Assistência Social 

PPP Projeto Político Pedagógico 

PSC Prestação de Serviço à Comunidade 

DPSE Departamento de Proteção Social Especial 

RDC Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA 

SIMPDEC Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil 

SUAS Sistema Único de Assistência Social 
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1 INTRODUÇÃO 

2 PROTEÇÃO SOCIAL NO ÂMBITO DO SUAS 

 

 A proteção social é assegurada pela Constituição Federal2, em seu art. 203, 

quando dispõe que a assistência social será prestada a quem dela necessitar, 

independentemente de contribuição à seguridade social. 

 A Constituição Federal, no art. 194, traz a universalidade da cobertura e do 

atendimento que estão garantidos na LOAS, em seu art. 4º, que trata dos princípios 

que regem a assistência social. Entre eles, a supremacia do atendimento às 

necessidades sociais e a universalização dos direitos sociais. 

 No intuito de alcançar a população que necessitar da assistência, a gestão 

das ações se orienta pela focalização de seu público buscando incluir determinados 

grupos populacionais e pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade e 

risco social, contribuindo assim para a redução da desigualdade. 

 A Política de Assistência Social, a partir da criação do Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS), passa a ser organizada com a oferta de serviços, 

programas, projetos e benefícios, voltados ao atendimento de vulnerabilidades e 

riscos sociais e pessoais. 

 As ações assistenciais são organizadas em dois tipos de proteção social, de 

forma integrada às políticas setoriais, consolidando-se como estratégia fundamental 

na prevenção e no enfrentamento das vulnerabilidades e riscos, na ampliação de 

oportunidades e acesso a serviços sociais, e na defesa dos interesses e 

necessidades sociais da população usuária. 

 A Proteção Social Básica tem como objetivo prevenir situações de risco por 

meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de 

vínculos familiares e comunitários. Destina-se à população que vive em situação de 

vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário 

ou nulo acesso aos serviços públicos, dentre outros) e/ou fragilização de vínculos 

afetivos – relacionais e de pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de 

gênero ou por deficiências, dentre outras). 

                                                           

2
 

 BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: 1988. art. 203. 
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 Prevê o desenvolvimento de serviços, programas e projetos locais de 

acolhimento, convivência e socialização de famílias e indivíduos, conforme 

identificação da situação de vulnerabilidade apresentada. Deverá incluir as pessoas 

com deficiência e ser organizada em rede, de modo a inseri-las nas diversas ações 

ofertadas. 

 O acesso à proteção social básica se efetiva através do CRAS, unidade 

pública descentralizada da política de assistência social. O CRAS é a unidade de 

referência para o desenvolvimento dos serviços da proteção social básica, no seu 

território de abrangência, atuando em caráter preventivo, protetivo e proativo, 

elencados na Tipificação Nacional conforme a Resolução CNAS nº 109, de 11 de 

novembro de 2009. Além da execução dos serviços tipificados, o CRAS realiza a 

inserção das famílias no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 

Federal,3 etapa inicial para o acesso aos programas ofertados pela FASPG e demais 

políticas. 

 A Proteção Social Especial organiza, no âmbito do Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS), a oferta de serviços, programas e projetos de caráter 

especializado, destinado a famílias e indivíduos que se encontram em situação de 

risco pessoal e social, ou seja, ocorrência de abandono, maus tratos físicos e 

psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas 

socioeducativas, situação de rua, trabalho infantil, entre outras. 

 São situações que requerem acompanhamento individual e maior flexibilidade 

nas soluções protetivas, comportam encaminhamentos monitorados, apoios e 

processos que assegurem qualidade na atenção protetiva e efetividade na 

reinserção almejada. 

 Os serviços de proteção especial têm estreita interface com o Sistema de 

Garantia de Direitos, exigindo muitas vezes uma gestão mais complexa e 

compartilhada com o Poder Judiciário, Ministério Público e outros órgãos e ações do 

Executivo. 

 O principal acesso à proteção social especial se dá através do Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), unidade pública de 

                                                           

3
 

 O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal está regulamentado pelo Decreto nº 
6.135, de 26 de junho de 2007 com alterações pelo Decreto nº 9.462, de 08 de agosto de 2018. Porém foi 
instituído pelo Decreto nº 3.877, de 24 de julho de 2001 que foi revogado em 2007. 
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atendimento especializado, descentralizada da política de assistência social, que 

abrange um total aproximado de 1.000 famílias/ano.  

 

3 CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL 

(Cadastro Único) 

 

 O Cadastro Único, regulamentado pelo Decreto nº 6.135/ 2007, é um 

instrumento de identificação e caracterização socioeconômica das famílias de baixa 

renda, utilizado obrigatoriamente para a concessão dos benefícios nas três esferas 

de governo e imprescindível para as famílias acessarem diversas políticas públicas. 

É um pilar para a articulação da rede de promoção e proteção social e um 

mecanismo para a integração de programas sociais de diversas áreas. 

 Tem como objetivo integrar todos os programas sociais voltados à população 

com renda per capita de ½ salário mínimo ou renda familiar de até três salários 

mínimos. Permite também o cadastramento de famílias com renda superior a três 

salários mínimos, desde que essa inclusão seja para inserção ou permanência em 

programas sociais nas três esferas de governo. 

 A equipe mínima para a gestão do Cadastro Único é composta por 

entrevistadores, supervisor de campo, assistente social, supervisor do Cadastro 

Único e administrador de rede. 

 A infraestrutura adequada deve conter local para arquivamento dos 

formulários, local para o trabalho dos entrevistadores equipado com computadores, 

com acesso à internet e impressoras. 

 A execução do Cadastro Único é de responsabilidade compartilhada entre o 

governo federal, estadual e municipal. O cadastramento das famílias e as 

atualizações cadastrais são realizados nos CRAS do município, de segunda a 

quinta-feira, além de mutirões aos sábados e, eventualmente, em ações 

comunitárias. 

 Para famílias que tenham situações específicas o preenchimento do Cadastro 

Único será realizado no domicílio. Já para pessoas em situação e/ou moradores de 

rua ficará sob a responsabilidade do Centro POP. 
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4 PROGRAMAS, DE OUTRAS POLÍTICAS, USUÁRIOS DO CADÚNICO 

 

4.1 ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE CONCURSO PÚBLICO 

 

 Refere-se à isenção do pagamento de taxa de inscrição em concursos 

públicos para provimento de cargo efetivo ou emprego permanente em órgãos ou 

entidades da administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 

União nos termos da Lei Federal nº 13.656, de 2018. 

 Destina-se à pessoa inscrita no Cadastro Único cuja renda familiar mensal per 

capita seja inferior ou igual a meio salário mínimo nacional ou renda familiar mensal 

de até três salários mínimos. 

 

 

4.2 TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA 

  

 A Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), criada pela Lei Federal nº 10.438, 

de 2002, com alterações pela lei nº 12.212, de 2010, tem por finalidade conceder 

descontos na conta de luz às famílias de baixa renda de todo o Brasil, até o limite de 

consumo de 220 kWh. 

 A normatização do benefício se dá pela Resolução da ANEEL nº 414, de 09 

de setembro de 2010 e destina-se à: 

I - família inscrita no Cadastro Único, com renda familiar mensal per capita menor ou 

igual a meio salário mínimo nacional e cadastro atualizado há menos de 2 (dois) 

anos; 

II - família inscrita no Cadastro Único, com renda familiar de até três salários 

mínimos e cadastro atualizado há menos de 2 (dois) anos, que tenha portador de 

doença ou patologia cujo tratamento demande o uso continuado de aparelhos 

elétricos; 

III - quem receba o Benefício da Prestação Continuada. 

 O benefício é válido para apenas uma unidade consumidora por família e é 

realizado por meio do Número de Identificação Social (NIS) obtido com a inscrição 

no Cadastro Único. 
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 A solicitação do benefício deve ser realizada na agência distribuidora de 

energia elétrica (COPEL) com a seguinte documentação: 

I - cópia do RG e do CPF do titular da unidade consumidora; 

II - número de identificação social (NIS). 

 Nesta modalidade, caso o consumo mensal da unidade consumidora não 

ultrapasse 120 kWh, dentre outros critérios, o valor será quitado pelo Programa Luz 

Fraterna. 

 Para famílias beneficiárias do BPC, faz-se necessário apresentar: 

I - cópia do RG e do CPF do titular; 

II - número de identificação social (NIS); 

III - número do Benefício de Prestação Continuada. 

 

Importante: apenas os benefícios do INSS do tipo Amparo Social ao Idoso (tipo 88) 

ou Amparo Social à Pessoa com Deficiência (tipo 87) são aceitos. 

 

 Para famílias com pessoa usuária de equipamento eletromédico e renda 

familiar total de até 3 (três) salários mínimos, faz-se necessário apresentar: 

I - formulário “Usuários de Equipamentos Eletromédicos” preenchido pelo médico 

responsável; 

II - cópia do RG e do CPF do titular da unidade consumidora e do usuário do 

equipamento (se não forem a mesma pessoa); 

III - termo de compromisso do usuário de equipamentos eletromédicos; 

IV - declaração de vínculo (caso o titular da unidade consumidora e o usuário do 

equipamento não sejam a mesma pessoa); 

V - apresentação de novo formulário preenchido pelo médico responsável (se o uso 

do equipamento eletromédico ultrapassar 1 (um) ano). 

 

Importante! 

Se o atendimento médico do usuário for realizado por plano de saúde ou particular, 

o Formulário de Benefícios Tarifários deverá ser homologado pela Secretaria 

Municipal de Saúde, conforme determina a legislação. 

 

http://www.copel.com/hpcopel/root/nivel2.jsp?endereco=%2Fhpcopel%2Froot%2Fpagcopel2.nsf%2Fdocs%2FD785E0FBA95484BC032573F7006837AF
http://www.copel.com/hpcopel/root/nivel2.jsp?endereco=%2Fhpcopel%2Froot%2Fpagcopel2.nsf%2Fdocs%2FD785E0FBA95484BC032573F7006837AF
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 Para equipamentos eletromédicos de alto consumo de energia elétrica, a 

unidade consumidora será cadastrada também no Programa Luz Fraterna. 

 As famílias indígenas e quilombolas inscritas no Cadastro Único terão direito 

a descontos diferenciados nos termos da Lei 10.438, de 2002. 

 Os descontos aplicados na conta de luz podem ser confirmados no campo 

"Informações Técnicas", onde constará a seguinte informação: RESIDE/ 

RESIDENCIAL BAIXA RENDA. 

 

Importante! 

Para manutenção do benefício, a sua inscrição junto ao Cadastro Único deve ser 

atualizada pelo menos a cada 2 anos; 

 

 

4.3 PROGRAMA LUZ FRATERNA 

 

 O Programa Luz Fraterna é um benefício criado pelo Governo do Estado do 

Paraná que estabelece o pagamento do consumo de energia elétrica para beneficiar 

famílias de baixa renda, residentes no Estado do Paraná, cujos imóveis - unidades 

consumidoras - sejam utilizados exclusivamente para fins residenciais, seja em área 

urbana ou rural, e preencham os requisitos estabelecidos nos termos da Lei nº 

17639, de 2013.  

 O benefício é válido para apenas uma unidade consumidora por família e 

destina-se às famílias beneficiárias do Programa Tarifa Social de Energia Elétrica do 

Governo Federal com inscrição ativa no Cadastro Único e que atendam os seguintes 

requisitos: 

I - unidade consumidora pertencente à classe de consumo “residencial”; 

II - renda familiar per capita de até meio salário mínimo, cujo consumo da residência 

não ultrapasse 120 kWh; 

III - renda total de até 3 salários mínimos, que tenha portador de doença ou 

patologia cujo tratamento demande o uso continuado de aparelhos elétricos de alta 

demanda, e inscrita na Tarifa Social. Neste caso, para solicitação do benefício, não 

há a limitação do consumo. 

http://www.copel.com/hpcopel/root/nivel2.jsp?endereco=%2Fhpcopel%2Froot%2Fpagcopel2.nsf%2Fdocs%2FD785E0FBA95484BC032573F7006837AF
http://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=257184
http://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=257184
https://www.copel.com/hpcopel/root/pagcopel2.nsf/docs/75FF0B19D8E1EEB4032575B0004DC6A4?OpenDocument
https://www.copel.com/hpcopel/root/pagcopel2.nsf/docs/75FF0B19D8E1EEB4032575B0004DC6A4?OpenDocument
https://www.copel.com/hpcopel/root/pagcopel2.nsf/docs/C6A246BB78F860A6032573F7006959C9?OpenDocument
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 As famílias com renda per capita inferior a meio salário mínimo e consumo 

mensal de até 120 kWh terão as faturas quitadas automaticamente bastando estar 

inscritas na Tarifa Social. 

Se a família possui um dos perfis descritos acima, mas não está inscrita no Cadastro 

Único, deverá procurar o CRAS para fazer a inscrição e receber o NIS que permitirá 

o cadastro na Tarifa Social. 

 

 As famílias com pessoa usuária de equipamento eletromédico de alto 

consumo de energia elétrica e renda total de até 3 (três) salários mínimos deverá 

solicitar ao médico responsável o preenchimento do formulário “Usuários de 

Equipamentos Eletromédicos” em que conste carimbo e assinatura. 

 Além do formulário acima, faz-se necessário apresentar: 

I - cópia do RG e do CPF do titular da unidade consumidora e do usuário do 

equipamento (se não forem a mesma pessoa); 

II - termo de compromisso do usuário de equipamentos eletromédicos; 

III - declaração de vínculo (caso o titular da unidade consumidora e o usuário do 

equipamento não sejam a mesma pessoa); 

IV - apresentação de novo formulário preenchido pelo médico responsável (se o uso 

do equipamento eletromédico ultrapassar 1 (um) ano). 

 

Importante! 

Se o atendimento médico do usuário for realizado por plano de saúde ou particular, 

o Formulário de Benefícios Tarifários deverá ser homologado pela Secretaria 

Municipal de Saúde, conforme determina a legislação. 

 

 A quitação da fatura pode ser confirmada no rodapé do documento onde 

constará a seguinte informação: Programa Luz Fraterna: o valor de R$ XX,XX está 

sendo pago pelo Governo do Estado do Paraná. 

 

Importante! 

Para manutenção do benefício, a sua inscrição junto ao Cadastro Único, essencial 

para recebimento da Tarifa Social, deve ser atualizada pelo menos a cada 2 anos. 

 

https://www.copel.com/hpcopel/root/pagcopel2.nsf/docs/C6A246BB78F860A6032573F7006959C9?OpenDocument
http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/cadastrounico
http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/cadastrounico
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4.4 TARIFA SOCIAL DE BAIXA RENDA – SANEPAR 

 

 É uma tarifa residencial diferenciada para a população de baixa renda 

conforme estabelece o Decreto Estadual4 nº 2.460, de 08 de janeiro de 2004. 

 A Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR) utiliza os seguintes 

critérios para concessão do benefício da tarifa social: 

I - imóvel: somente devem ser cadastrados os imóveis com área construída de até 

70 m² (setenta metros quadrados), para fins residenciais; 

II - consumo: o consumo mensal de água deve ser de até 10m³/mês. Para famílias 

com mais de 4 (quatro) pessoas e consumo superior a 10m³/mês, deverá ser 

considerado o consumo de até 2,5m³/mês por residente no imóvel; 

III - renda: a renda da família residente no imóvel será de até ½ salário mínimo por 

pessoa ou de até (dois) 2 salários mínimos (referência nacional) para imóveis com 

até 4 (quatro) ocupantes, vigente na data de solicitação do benefício. 

 A solicitação da tarifa deve ser realizada na agência da SANEPAR com a 

apresentação dos seguintes documentos: 

a) conta mensal de serviços de água e esgoto da Sanepar; 

b) IPTU atual do imóvel, documento de autorização da prefeitura ou de autoridade 

superior; 

c) documentos de todos os moradores: RG, CPF ou certidão de nascimento para 

menores de 18 anos; carteira de trabalho e último contracheque e, para 

aposentados, o extrato do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) do último 

salário. 

 

 

4.5 CARTEIRA DO IDOSO 

 

 A Carteira do Idoso é o instrumento de comprovação para que o idoso tenha 

acesso à gratuidade ou desconto, de no mínimo 50% (cinquenta por cento), no valor 

                                                           

4
 

 O Decreto Estadual autoriza à Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR), a manter 

o benefício da tarifa social para famílias de baixa renda, usuárias dos serviços de água e esgotos, 
desde que preenchidos os requisitos estabelecidos. Disponível em: 
https://urbanismo.mppr.mp.br/arquivos/File/decreto_2460_tarifa_social.pdf. Acesso em: 25 ago. 2020. 

https://urbanismo.mppr.mp.br/arquivos/File/decreto_2460_tarifa_social.pdf
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das passagens interestaduais, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 10.741/035. O 

acesso preferencial ao transporte coletivo foi regulamentado, em 2006, pelo Decreto 

Federal nº 5.934, que teve sua revogação pelo Decreto nº 9.921, de 2019. 

 A carteira do idoso é emitida somente para as pessoas com idade igual ou 

superior a 60 anos e que não tenham como comprovar renda individual igual ou 

inferior a dois salários mínimos. 

 A solicitação da carteira deve ser realizada no CRAS que viabilizará a 

inscrição e/ou atualização no Cadastro Único, se necessário. Com o documento, a 

pessoa poderá acessar as vagas gratuitas ou o desconto nas empresas de 

transporte coletivo interestadual. 

 

 

4.6 APOSENTADORIA PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA 

 

 Trata-se de contribuição previdenciária, para fins de aposentadoria, com 

recolhimento de alíquota reduzida de 5% sobre o salário mínimo nacional. 

 A contribuição enquadra-se na categoria de segurado facultativo nos termos 

do Regulamento da Previdência Social, através do Decreto Federal nº 3.048, de 06 

de maio de 1999 com alteração pelo Decreto nº 10.410, de 2020. 

 

 Os segurados facultativos são os que se filiam ao sistema previdenciário, por 

ato próprio, para participar dos benefícios previdenciários, como licença-

maternidade, auxílio-doença e aposentadoria por idade ou por invalidez. 

 

 A alíquota reduzida destina-se à pessoa, sem renda própria, que se dedique 

exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que 

pertencente à família de baixa renda. 

 Para filiar-se ao Regime Geral da Previdência, nessa categoria, deve-se 

atender aos seguintes requisitos: 

I – ser maior de dezesseis anos de idade; 

II - não exercer atividade remunerada; 

                                                           

5
 

 A Lei nº 10.741/03, de 1º de outubro de 2003, dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras 

providências. 
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III - não exercer atividade como trabalhador doméstico; 

IV - não ser contribuinte individual; 

V - não atuar como trabalhador avulso; 

VI - não pertencer à categoria de contribuinte especial; 

VII – estar inscrita no Cadastro Único com renda mensal de até dois salários 

mínimos. 

 

 

4.7 IDENTIDADE JOVEM (ID Jovem) 

 

 A Identidade Jovem6, ou simplesmente ID Jovem, é o documento que 

possibilita acesso aos benefícios de meia-entrada em eventos artístico-culturais e 

esportivos e também a vagas gratuitas ou com desconto no sistema de transporte 

coletivo interestadual, conforme disposto no Decreto 8.537/20157. 

 São milhões de brasileiros entre 15 e 29 anos que terão maior acesso aos 

direitos garantidos pelo Estatuto da Juventude – Lei nº 12.852/2013. 

 A ID Jovem é destinada às pessoas com idade entre 15 e 29 anos, 

pertencentes à família com renda mensal de até dois salários mínimos e inscritos no 

Cadastro Único do Governo Federal, com informações atualizadas há pelo menos 

24 meses. 

 

 

4.8 PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (PMCMV) 

 

 O Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), instituído pela Lei federal nº 

11.977,8 de 2009, tem por finalidade criar mecanismos de incentivo à produção ou 

                                                           

6
 

 Informações disponíveis em: https://idjovem.juventude.gov.br/#visaogeral. Acesso em: 16 

nov. 2020. 
7

 
 BRASIL. Decreto 8.537/2015, de 05 de outubro de 2015. Regulamenta a Lei nº 12.852, de 5 

de agosto de 2013, e a Lei nº 12.933, de 26 de dezembro de 2013, para dispor sobre o benefício da 
meia-entrada para acesso a eventos artístico-culturais e esportivos e para estabelecer os 
procedimentos e os critérios para a reserva de vagas a jovens de baixa renda nos veículos do 
sistema de transporte coletivo interestadual. 
8

 
 BRASIL. Lei 11.977, de 7 de julho de 2009. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/L11977compilado.htm. Acesso em: 18 ago. 
2020. 

https://idjovem.juventude.gov.br/#visaogeral
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/L11977compilado.htm
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aquisição de novas unidades habitacionais ou requalificação de imóveis urbanos e 

produção ou reforma de habitações rurais para famílias com renda mensal de até R$ 

4.650,00 (quatro mil, seiscentos e cinquenta reais). 

 O programa compreende os subprogramas nacionais de Habitação Urbana 

(PNHU) e de Habitação Rural (PNHR) que concedem subvenção econômica 

conforme as diferentes faixas de renda, no ato da contratação de financiamento 

habitacional. 

 As famílias com renda mensal de até R$ 1.395,00 (mil trezentos e noventa e 

cinco reais) serão beneficiadas por operações realizadas com recursos provenientes 

da integralização de cotas no Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e recursos 

transferidos ao Fundo de Desenvolvimento Social (FDS), condicionadas a9: 

I - exigência de participação financeira dos beneficiários, sob a forma de prestações 

mensais; 

II - quitação da operação, em casos de morte ou invalidez permanente do 

beneficiário, sem cobrança de contribuição do beneficiário; e 

III - cobertura de danos físicos ao imóvel, sem cobrança de contribuição do 

beneficiário. 

 

 

4.9 ISENÇÃO DE IPTU 

 

 Refere-se à isenção de pagamento do imposto devido prevista na Lei 

Municipal nº 6.857/2001 e alterações pelas Leis: 10.646, de 2011, 11.412, de 2013 e 

13.377, de 2018. 

 Para acessar a isenção, o requerente deverá inscrever-se no CADASTRO 

ÚNICO, desde que utilize o imóvel para residência própria, atendendo as seguintes 

condições: 

I - ser proprietário ou possuidor de um único imóvel com área construída de até 

70,00m² (setenta metros quadrados), e com renda mensal bruta de até 2 (dois) 

salários mínimos nacional; 

                                                           

9
 

 Incluídas pela Lei nº 12.242, de 2011. 
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II – ser contribuinte com mais de 65 anos de idade, proprietário ou possuidor de um 

único imóvel com área construída de até 140,00m² (cento e quarenta metros 

quadrados), e com renda mensal até 2 (dois) salários mínimos nacional; 

III - ser contribuinte com deficiência mental ou invalidez permanente10, proprietário 

de um único imóvel com área construída de até 140,00m² (cento e quarenta metros 

quadrados), e com renda mensal até 2 (dois) salários mínimos nacional. 

 

 

4.10 ISENÇÃO TARIFÁRIA DO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL PARA PCD11 

E PESSOA IDOSA 

 

 Trata-se da isenção do pagamento da tarifa do transporte coletivo municipal 

prevista no art. 17 da Lei Municipal nº 7.01812, de 2002 tendo sua regulamentação 

pelo Decreto nº 16.125, de 2009. 

 A isenção destina-se à: 

I – pessoas com idade igual ou superior a 65 (sessenta e cinco) anos; 

II – pessoas portadoras de deficiência e doença mental com comprometimento de 

locomoção, com renda individual mensal inferior a 2 (dois) salários mínimos 

nacionais; 

III - pessoas portadoras de deficiência física com comprometimento de locomoção, 

com renda individual mensal inferior a 2 (dois) salários mínimos nacionais; 

IV - pessoas com deficiência física sem comprometimento de locomoção, com renda 

individual mensal inferior a 2 (dois) salários mínimos nacionais, devidamente 

credenciados; 

V- pessoas portadoras de deficiência visual com comprometimento e locomoção, 

com renda individual mensal inferior a 2 (dois) salários mínimos nacionais; 

VI - pessoas com deficiência auditiva com até 12 (doze) anos de idade e com 

comprometimento de locomoção; 

                                                           

10
 

 A deficiência ou invalidez deverá ser comprovada pelo INSS ou por laudo médico do 

Município. 
11

 
 O regulamento autoriza a isenção a um acompanhante caso necessária à condução do 

deficiente, desde que devidamente credenciado. 
12

 
 Com as alterações da Lei nº 12.880, de 2017. 
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VII - pessoas portadoras de deficiência auditiva com idade igual ou superior a 12 

(doze) anos, com renda individual mensal inferior a 2 (dois) salários mínimos 

nacionais; 

VIII - pessoa aposentada por invalidez com renda individual mensal inferior à 1,5 

(um e meio) salário mínimo nacional; 

IX - pessoa idosa na faixa etária de 60 (sessenta) à 65 (sessenta e cinco), com 

renda mensal de até 1,5 (um e meio) salário mínimo nacional. 

 Para acessar a isenção, deverá ser realizado cadastramento no site da 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte (AMTT), no Programa de 

Cadastramentos de Isenções Tarifárias da AMTT (PCIT-AMTT), podendo ser feito: 

I - através do próprio beneficiário, sempre que o mesmo tiver capacidade civil plena 

e condições para realizar o cadastro por si próprio; 

II - através do responsável legal, quando o beneficiário não tiver capacidade civil 

plena; 

III – através do Centro de Convivência do Idoso (CECON) Nova Rússia, pelo 

servidor da FASPG, sempre que o beneficiário assim o desejar, sendo necessário 

que o assistente social seja previamente credenciado pela AMTT; 

IV - através dos servidores da gerência da Saúde Mental ligada a Fundação 

Municipal de Saúde (FMS), para usuários em tratamento no ambulatório de saúde 

mental ou nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), sendo necessário que o 

servidor seja previamente credenciado pela AMTT; 

 Em específico para as pessoas com idade entre 60 e 65 anos, pessoas com 

deficiência e aposentados por invalidez, faz-se necessário ter inscrição no Cadastro 

Único e encaminhar para a AMTT, no prazo de até 15 dias, os seguintes 

documentos: 

I - RG (original e cópia); 

II - CPF (original e cópia); 

III - Folha Resumo do Cadastro Único; 

IV - extrato do benefício previdenciário comprovando a condição de aposentado, se 

for o caso; 

V - laudo médico, se for PCD; 

V - talão de luz atualizado (no máximo 30 dias). 
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 As solicitações de isenção tarifária e/ou de renovação serão analisadas13 pela 

AMTT que, se aprovadas, possibilitará ao beneficiado dirigir-se ao ponto de venda 

(PDV) da concessionária do serviço para confecção do bilhete ou gravação de nova 

validade no bilhete já existente. 

 O CECON Nova Rússia adota os seguintes procedimentos para a Isenção 

Tarifária da pessoa idosa: 

1º PASSO: Verificar se a renda financeira individual não ultrapassa a 1,5 (um e 

meio) do salário mínimo nacional vigente, ou seja, R$ 1.567,50 (um mil, quinhentos 

e sessenta e sete reais e cinquenta centavos) para o ano de 2019; 

2º PASSO: Repassar a relação de documentos necessários para o cadastramento 

da isenção tarifária municipal e informar o horário de atendimento do CECON Nova 

Rússia: das 08h15min às 12h e das 13h às 17h30min; 

3º PASSO: Solicitar, para pessoa com renda de até 1,5 (um e meio) do salário 

mínimo nacional, o demonstrativo de crédito do benefício do INSS (pode ser retirado 

na agência bancária); 

OBS.: Se a pessoa não tiver renda, deverá apresentar a declaração de “nada 

consta” fornecida pelo INSS. 

4º PASSO: Verificar se a pessoa tem inscrição no Cadastro Único imprimindo a folha 

resumo, se o cadastro estiver atualizado. Se não tiver Cadastro Único ou se estiver 

desatualizado, informar os documentos necessários para o cadastramento e/ou 

atualização; 

5º PASSO: Escanear os documentos originais (RG, CPF, Talão de Luz atualizado, 

Folha Resumo do Cadastro Único, Declaração do INSS “Nada Consta” ou 

demonstrativo de crédito do benefício do INSS (expedido pelo banco); 

6º PASSO: Acessar o sistema da AMTT anexando os documentos; 

7º PASSO: Realizar o cadastramento da pessoa idosa; 

8º PASSO: Coletar a assinatura da requerente no termo de responsabilidade; 

9º PASSO: Orientar a requerente sobre o prazo de 10 (dez) dias para análise do 

cadastro, pela AMTT; 

                                                           

13
 

 O detalhamento das exigências para cada perfil de usuário e do processo de análise pela 

AMTT poderá ser consultado no Decreto nº 16.125, de 2019. Disponível em: 
https://leismunicipais.com.br/a1/pr/p/ponta-grossa/decreto/2019/1613/16125/decreto-n-16125-2019-
regulamenta-os-beneficios-tarifarios-contidos-no-art-17-da-lei-municipal-n-7018-2002-conforme-
especifica?q=16125. 

https://leismunicipais.com.br/a1/pr/p/ponta-grossa/decreto/2019/1613/16125/decreto-n-16125-2019-regulamenta-os-beneficios-tarifarios-contidos-no-art-17-da-lei-municipal-n-7018-2002-conforme-especifica?q=16125
https://leismunicipais.com.br/a1/pr/p/ponta-grossa/decreto/2019/1613/16125/decreto-n-16125-2019-regulamenta-os-beneficios-tarifarios-contidos-no-art-17-da-lei-municipal-n-7018-2002-conforme-especifica?q=16125
https://leismunicipais.com.br/a1/pr/p/ponta-grossa/decreto/2019/1613/16125/decreto-n-16125-2019-regulamenta-os-beneficios-tarifarios-contidos-no-art-17-da-lei-municipal-n-7018-2002-conforme-especifica?q=16125
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10º PASSO: Orientar, após a aprovação do cadastro, a pessoa idosa para dirigir-se 

ao PDV da Viação Campos Gerais para confeccionar o bilhete eletrônico e/ou gravar 

a nova validade no bilhete já existente. 

 Para a pessoa idosa que acessar o CECON Nova Rússia com a 

documentação exigida e cujo Cadastro Único estiver atualizado, a solicitação da 

isenção tarifária no sistema se dará em, no máximo, 20 minutos. 

 Em caso de não aprovação do cadastro, pela AMTT, a pessoa deve retornar 

ao CECON Nova Rússia para identificação do motivo do indeferimento. 

 

 

4.11 PROGRAMA LEITE DAS CRIANÇAS (PLC) 

 

 O Programa, instituído pela Lei Estadual nº 16.385, de 2010 e executado de 

forma articulada pelas Secretarias de Estado da Agricultura e do Abastecimento 

(SEAB), da Saúde (SESA), da Justiça, Família e Trabalho (SEJUF) e da Educação 

(SEED), consiste na distribuição gratuita de leite tipo pasteurizado, integral ou 

enriquecido com vitaminas A e D. 

 Tem como público alvo crianças de 06 a 36 meses no âmbito do Paraná, 

cujas famílias tenham renda média per capita de até meio salário mínimo regional. E 

mães gestantes e nutrizes com renda média per capita de até meio salário mínimo 

regional. As famílias devem estar registradas no Cadastro Único e cadastradas no 

Sistema Informatizado de Controle do Programa Leite das Crianças. 

 A inserção no Sistema e a entrega do Leite para as famílias iniciam-se 

através da Proteção Social Básica, nas unidades dos CRAS, que viabiliza a 

inscrição e atualização da base de dados das famílias no Cadastro Único com a 

emissão da Folha Resumo que contém o número de identificação (NIS) da criança, 

da mãe gestante e/ou nutriz. Realiza-se o encaminhamento da família, ao 

responsável do Programa do Leite, dentro do prazo vigente com a orientação 

referente a apresentação da seguinte documentação: 

I - Folha Resumo atualizada do Castro Único; 

II - cópia de documento de identidade da pessoa responsável; 

III - cópia da certidão de nascimento da criança; 

IV - cópia do comprovante de renda familiar; 
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V - endereço e telefone de contato. 

 O leite será entregue à beneficiária ou ao responsável pela criança ou, ainda, 

para outra pessoa indicada no termo de autorização, no ponto de distribuição ou de 

redistribuição informado quando do cadastro na Comissão Municipal do Programa 

Leite das Crianças (CMPLC), conforme cronograma estabelecido pelo Programa 

Leite das Crianças. 

 

 

5 PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL 

 

5.1 ADOLESCENTE APRENDIZ – PROGRAMA MUNICIPAL 

 

 Ao proibir o trabalho aos menores de 16 anos, a Constituição da República de 

1988 ressalvou a possibilidade de ingresso no mercado de trabalho na condição de 

aprendiz a partir dos 14 anos. No Brasil, historicamente, a aprendizagem é regulada 

pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e passou por um processo de 

modernização com a promulgação da Lei n.º 10.097, de 19 de dezembro de 2000, 

Lei n.º 11.180, de 23 de setembro de 2005, e Lei n.º 11.788, de 25 de setembro de 

2008. 

 O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), aprovado pela Lei n.º 8.069, 

de13 de julho de 1990, também prevê, nos seus arts. 60 a 69, o direito à 

aprendizagem, dando-lhe tratamento alinhado ao princípio da proteção integral à 

criança e ao adolescente. 

O Ministério do Trabalho e Emprego elaborou um manual estabelecendo os 

parâmetros necessários ao fiel cumprimento da legislação, regulamentando a 

contratação de aprendizes nos moldes propostos pelo Decreto Federal n.º 5.598, de 

1º de dezembro de 2005. Com a revogação desse texto, pelo Decreto nº 9.579, de 

22 de novembro de 2018 que consolidou os atos normativos sobre a temática do 

lactente, da criança e do adolescente e do aprendiz, o Ministério do Trabalho e 

Emprego atualizou o Manual em conformidade com a nova normativa. 

A aprendizagem é um instituto que cria oportunidades tanto para o aprendiz 

quanto para as empresas, pois dá preparação ao iniciante de desempenhar 

atividades profissionais e de ter capacidade de discernimento para lidar com 
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diferentes situações no mundo do trabalho. Ao mesmo tempo, permite às empresas 

formarem mão de obra qualificada, algo cada vez mais necessário em um cenário 

econômico em permanente evolução tecnológica14. 

A formação técnico-profissional deve ser constituída por atividades teóricas e 

práticas, organizadas em tarefas de complexidade progressiva, em programa 

correlato às atividades desenvolvidas nas empresas contratantes. O objetivo é 

proporcionar ao aprendiz uma formação profissional básica. Essa formação realiza-

se em programas de aprendizagem organizados e desenvolvidos sob orientação e 

responsabilidade de instituições formadoras legalmente qualificadas. O aprendiz 

com idade entre 14 e 24 anos, matriculado em um curso de aprendizagem 

profissional, é admitido por estabelecimentos de qualquer natureza que possuam 

empregados regidos pela CLT15. 

O Programa Adolescente Aprendiz tem uma proposta educativa para os 

adolescentes e jovens com faixa etária entre 15 e 21 anos, visando a inserção no 

mercado de trabalho, na condição de aprendiz. Seu objetivo é capacitar os jovens 

em serviços administrativos e encaminhá-los às empresas públicas e privadas, nas 

quais desenvolverão a capacitação prática na condição de Aprendiz. 

O Programa também tem como premissa desenvolver as faculdades morais e 

intelectuais dos jovens, fortalecer seus relacionamentos familiares e comunitários, 

desenvolver senso de responsabilidade e iniciativa, bem como oportunizar 

condições favoráveis para sua formação pessoal, social, educacional e profissional. 

O curso de aprendizagem tem a duração de 02 (dois) anos, com carga horária 

total de 1840 horas, sendo organizado em 03 módulos teóricos: Básico, Integrador e 

Específico, totalizando 552 horas; e capacitação prática com 1288 horas. 

 

5.1.1 Público alvo 

I - adolescentes e jovens de ambos os sexos, na faixa etária entre 15 e 21 anos, 

oriundos de famílias com renda per capita de até meio salário mínimo nacional, 

priorizando o atendimento às famílias com perfil da política de assistência social. 

                                                           

14
 

 BRASIL. Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho. Manual da Aprendizagem Profissional: 
O que é preciso saber para contratar o aprendiz. 1. Ed. Brasília, SINAIT, 2019. P. 7. Disponível em: 
https://enit.trabalho.gov.br/portal/images/manuais/Manual_de_Aprendizagem__versao_para_download.pdf. 
Acesso em: 25 jun. 2020. 
15

 
 Ibid., p. 7, 8. 

https://enit.trabalho.gov.br/portal/images/manuais/Manual_de_Aprendizagem__versao_para_download.pdf
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5.1.2 Critérios para seleção dos jovens 

 

I - realizar avaliação seletiva para preenchimento das vagas (português, redação, 

matemática e conhecimentos gerais); 

II - ter escolaridade mínima: ensino fundamental II; 

III - estar matriculado e frequentando a escola pública em período matutino ou 

noturno; 

IV - não ter reprovado o ano anterior ao da inscrição, o qual servirá de base para a 

primeira fase da seleção; 

V - pertencer a faixa etária entre 15 e 21 anos, de ambos os sexos16; 

VI - ter renda familiar per capita de, no máximo, meio salário mínimo nacional. 

 

5.1.3 Unidades de Atendimento 

 

I - Sede do Programa 

II - CRAS Cará-Cará 

III - CRAS Coronel Cláudio 

IV - CRAS Jardim Carvalho 

V - CRAS Jardim Paraíso 

VI - CRAS Nova Rússia 

VII - CRAS Sabará 

VIII - CRAS Santa Luzia 

IX - CRAS Vila Isabel 

X - CRAS 31 de Março 

XI - CRAS Vila XV 

 

5.1.4 Formas de acesso 

 

I - encaminhamentos da Vara da Infância e da Juventude, através do Projeto “Jovem 

Cidadão no Mercado de Trabalho, Capacitação e Inclusão”; 
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 Jovens do sexo masculino com idade entre 18 a 21 anos deverão apresentar a liberação do serviço 
militar. 
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II - encaminhamentos dos CRAS. 

 

 

5.2 NOSSA GENTE PARANÁ 

 

O Programa Nossa Gente Paraná17 é o principal programa do Governo do 

Paraná para reduzir a pobreza no Estado. Destina-se às famílias que se encontram 

em alta situação de vulnerabilidade social, segundo o Índice de Vulnerabilidade das 

Famílias do Paraná (IVF-PR), que atualmente é de 0,2959 (Mês de referência: 

agosto/2020. A identificação das famílias se dá através da articulação do Sistema de 

Acompanhamento das Famílias, que utiliza a base de dados do Cadastro Único, e 

da aplicação do IVF-PR18.  

O programa tem seis Eixos de Intervenção prioritários (assistência social; 

educação; habitação; saúde; agricultura; e trabalho) que abrangem diferentes 

setores das políticas públicas, uma atuação conjunta entre estado e município, 

através da ação de diversos atores organizados em: comitê local, comitê municipal, 

comitê regional e Unidade Gestora Estadual. A política de Assistência Social atua na 

concessão de benefícios eventuais e na inclusão das famílias nos serviços da 

Proteção Social Básica e da Proteção Social Especial. 

As famílias incluídas no Programa recebem acompanhamento personalizado 

por um período de dois anos. O plano de atendimento leva em consideração as 

necessidades de cada família, bem como as especificidades do território onde 

residem. Nesse período, elas são atendidas por uma rede integrada de proteção, 

principalmente nas áreas da assistência social, saúde, educação, habitação, 

agricultura e trabalho. 

O processo de acompanhamento familiar é registrado através de um sistema 

informatizado, o qual traz visibilidade às famílias em maior situação de 
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 Criado pela Lei nº 17.734, de 29 de outubro de 2013 (Programa Família Paranaense), para 

atendimento e promoção de famílias por meio da oferta de um conjunto de ações intersetoriais. 
Disponível em: https://leisestaduais.com.br/pr/lei-ordinaria-n-17734-2013-parana-cria-o-programa-
familia-paranaense-destinado-ao-atendimento-e-promocao-de-familias-por-meio-da-oferta-de-um-
conjunto-de-acoes-intersetoriais. Acesso em 30 jun. 2020. 
18

 
 Indicador sintético criado pela parceria SEDS (atual SEJUF) e IPARDES, a fim de identificar 

o grau de vulnerabilidade das famílias.  

https://leisestaduais.com.br/pr/lei-ordinaria-n-17734-2013-parana-cria-o-programa-familia-paranaense-destinado-ao-atendimento-e-promocao-de-familias-por-meio-da-oferta-de-um-conjunto-de-acoes-intersetoriais
https://leisestaduais.com.br/pr/lei-ordinaria-n-17734-2013-parana-cria-o-programa-familia-paranaense-destinado-ao-atendimento-e-promocao-de-familias-por-meio-da-oferta-de-um-conjunto-de-acoes-intersetoriais
https://leisestaduais.com.br/pr/lei-ordinaria-n-17734-2013-parana-cria-o-programa-familia-paranaense-destinado-ao-atendimento-e-promocao-de-familias-por-meio-da-oferta-de-um-conjunto-de-acoes-intersetoriais
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vulnerabilidade social, permite o diagnóstico de suas demandas, e registra as ações 

planejadas e desenvolvidas junto a elas. Esses registros são de grande importância, 

pois subsidiarão as ações da gestão e o monitoramento do Programa.  

Quando da implantação do Programa Nossa Gente Paraná, foram 

selecionados para participar apenas os municípios prioritários, ou seja, aqueles que 

apontavam os piores indicadores sociais. Mas, ao disseminar a metodologia do 

Programa, outros municípios manifestaram interesse em trabalhar com os 

instrumentos de gestão, como foi o caso do município de Ponta Grossa, o qual 

aderiu ao Programa através da modalidade de Adesão Espontânea. 

Com o desenvolvimento do Programa, foram deliberadas outras duas 

modalidades de adesão: Modalidade AFAI, direcionada à atenção das famílias dos 

adolescentes internados por medidas socioeducativas, da qual o município de Ponta 

Grossa também aderiu (deliberada pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança 

e do Adolescente - CEDCA - Del. 020/12); e Modalidade Renda Família 

Paranaense19 (deliberada pelo Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS - 

Del. 096/13), sendo que esta última não requer adesão por parte do município, por 

se tratar de transferência de renda direta às famílias. 

 

5.2.1 Objetivos 

 

I - promover a melhoria das condições de vida das famílias com maior grau de 

vulnerabilidade social por meio da oferta de um conjunto de ações intersetoriais 

planejadas, segundo a necessidade de cada família e as especificidades do território 

onde ela reside. 

 

II – fomentar a integração das políticas sociais de âmbito municipal no 

desenvolvimento de ações e serviços intersetoriais para as famílias beneficiárias; 

III – contribuir para a autonomia das famílias, através da transferência de renda e da 

execução de projetos complementares, da qualificação profissional e do 

acompanhamento familiar intersetorial. 
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 Informações sobre o benefício “Renda Família Paranaense” em: 
http://www.justica.pr.gov.br/Pagina/Renda-Familia-Paranaense. Acesso em: 29 jun. 2020. 

http://www.justica.pr.gov.br/Pagina/Renda-Familia-Paranaense
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5.2.2 Público alvo 

 

I - famílias residentes no Estado do Paraná que se encontram em situação de alta 

vulnerabilidade social, segundo o Índice de Vulnerabilidade das Famílias do Paraná 

(IVF-PR). 

 

5.2.3 Unidades de Atendimento 

 

I - CRAS Cará-Cará 

II - CRAS Coronel Cláudio 

III - CRAS Jardim Carvalho 

IV - CRAS Jardim Paraíso 

V - CRAS Nova Rússia 

VI - CRAS Sabará 

VII - CRAS Santa Luzia 

VIII - CRAS Vila Isabel 

IX - CRAS 31 de Março 

X - CRAS Vila XV 

 

5.2.4 Forma de acesso 

 

I - estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e 

encontrar-se em situação de alta vulnerabilidade social conforme o Índice de 

Vulnerabilidade das Famílias do Paraná (IVF-PR). 

 

 

 

5.2.5 Fluxograma de Acompanhamento da Família 
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5.23.6 Fluxograma da Ação 
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5.3 BOLSA FAMÍLIA (PBF) 

 

O Programa Bolsa Família, criado pela Lei nº 10.83620, é um programa federal 

de transferência direta de renda para as famílias em situação de pobreza e de 

extrema pobreza com condicionalidades, também chamadas de contrapartidas que 

devem ser cumpridas pelas famílias beneficiadas, associadas às políticas de 

educação e saúde. 

O Programa possui três eixos principais: (1) transferência de renda, que 

promove o alívio imediato da pobreza; (2) as condicionalidades, que reforçam o 

acesso a direitos sociais básicos nas áreas de educação, saúde e assistência social; 

(3) programas complementares, que objetivam o desenvolvimento das famílias para 

reduzir a situação de vulnerabilidade e pobreza. 

O termo formal de adesão ao programa foi assinado pelo Prefeito municipal 

em 26 de setembro de 2005 e a gestão é descentralizada e compartilhada entre 

União, Estados, Distrito Federal e municípios. A execução local é da Proteção Social 

Básica, de forma articulada com as áreas de Educação e de Saúde. 

A equipe necessária para a execução do Programa é composta por 

profissionais das três áreas envolvidas21: 

I - Na área da Educação: 1 coordenador de nível superior; 

II - Na área da saúde:  1 coordenador de nível superior; 

III - Na área da assistência social: 1 coordenador de nível superior; técnicos de nível 

superior; profissionais de nível médio; 

 

5.3.1 Objetivos 

 

I - promover o acesso à rede de serviços públicos, em especial, de saúde, educação 

e assistência social; 

II - combater a fome e promover a segurança alimentar e nutricional; 
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 O PBF foi criado pela Medida Provisória n° 132, de 20 de outubro de 2003, convertida na Lei 

nº 10.836, de 09 de janeiro de 2004. Sua regulamentação se dá pelo Decreto nº 5.209, de 17 de 
setembro de 2004 e, alterações pelos Decretos nº 6.392, de 2008; nº 7.013, de 2009; nº 7.332, de 
2010; nº 7.852, de 2012; nº 8.424, de 2015. 
21

 
 Em conformidade com o inciso I, do art. 14 do decreto federal nº 5.209. 
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III - estimular a emancipação sustentada das famílias que vivem em situação de 

pobreza e extrema pobreza; 

IV - combater a pobreza; e 

V - promover a intersetorialidade, a complementaridade e a sinergia das ações 

sociais do Poder Público. 

 

5.3.2 Público alvo 

 

I - famílias em situação de pobreza com renda familiar per capita de até R$ 178,00; 

II - famílias em situação de extrema pobreza com renda familiar per capita de até R$ 

89,00. 

 

5.3.3 Unidades de Atendimento 

 

I - CRAS Cará-Cará 

II - CRAS Coronel Cláudio 

III - CRAS Jardim Carvalho 

IV - CRAS Jardim Paraíso 

V - CRAS Nova Rússia 

VI - CRAS Sabará 

VII - CRAS Santa Luzia 

VIII - CRAS Vila Isabel 

IX - CRAS 31 de Março 

X - CRAS Vila XV 

XI - Centro POP (exclusivo para pessoa em situação de rua) 

XII - Gestão local do PBF 

 

5.3.4 Formas de acesso 

 

I - demanda espontânea; 

II - busca ativa; 

III - encaminhamento da rede de atendimento. 
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5.3.5 Operacionalização 

 

A gestão municipal executa o programa em articulação com a União e o 

Estado e disponibiliza serviços e estruturas institucionais, da área da assistência 

social, da educação e de saúde. 

A atuação do setor de Educação refere-se à gestão de condicionalidades, 

compreendendo as atividades relacionadas à frequência mínima de oitenta e cinco 

por cento da carga horária escolar mensal, em estabelecimentos de ensino regular, 

de crianças e adolescentes de seis a quinze anos, e à de setenta e cinco por cento 

da carga horária escolar mensal de jovens com idade de dezesseis a dezessete 

anos. Essa ação é desempenhada pela Secretaria Municipal de Educação (SME) 

que realiza, ainda, o registro, a sistematização e a análise das informações 

relacionadas à frequência escolar. 

A atuação do setor de Saúde refere-se à gestão de condicionalidades, 

compreendendo as atividades necessárias ao acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento infantil, da assistência ao pré-natal e ao puerpério, da vacinação e 

da vigilância alimentar e nutricional de crianças menores de sete anos. Essa ação é 

desempenhada pela Fundação Municipal de Saúde (FMS) que se responsabiliza, 

ainda, pelo registro, sistematização e análise das informações relacionadas à 

agenda de saúde. 

A coordenação do programa é de competência da Assistência Social, definida 

no termo formal de adesão ao Programa, e exercida pela FASPG que viabiliza a 

gestão intersetorial municipal; desempenha a gestão de benefícios parcialmente22; 

realiza o acompanhamento do cumprimento das condicionalidades pelas famílias, 

além de estabelecer parceria para oferta de ações ou programas complementares 

aos beneficiários do programa. 

Dentre as ações da Assistência Social, inicialmente realiza-se a inscrição das 

famílias no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro 

Único) buscando manter a base de dados de forma atualizada. O cadastramento é 

realizado nas unidades dos CRAS e, no Centro Pop quando se trata de população 
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 Em conformidade com o disposto no Art. 1º-C. da Portaria GM/MDS nº 555, de 11 de novembro de 
2005 e alterações pelas Portarias GM/MDS nº 344, de 2009 e GM/MDS nº 271, de 2011. 
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em situação de rua. O processamento das informações é de competência do Agente 

Operador contratado pela gestão federal. 

Para ingresso no programa, o gestor federal, com base nas informações 

inseridas no Cadastro Único, seleciona as famílias concedendo o benefício 

financeiro de acordo com a renda familiar per capita e com o número de crianças 

e/ou adolescentes na sua composição. O ingresso das famílias está condicionado à 

disponibilidade orçamentária e financeira da União e demais critérios nos termos da 

Portaria23 MDS nº 341, de 2008. 

 

5.4 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) 

Criado em 1996 pelo extinto Ministério da Previdência e Assistência Social 

(MPAS), em parceria com a Organização Internacional do Trabalho para combater o 

trabalho de crianças em carvoarias na região de Três Lagoas/MS. Em seguida, o 

Programa foi ampliado para os estados de Pernambuco, Bahia, Sergipe e Rondônia, 

para atender às demandas da sociedade articuladas pelo Fórum Nacional de 

Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (FNPETI). A partir de então, o PETI foi 

progressivamente ampliado para todos os estados do País. 

Em 2011, o PETI foi instituído pela Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) 

como um programa de caráter intersetorial, integrante da Política Nacional de 

Assistência Social, que, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) 

compreende: transferências de renda; trabalho social com famílias e oferta de 

serviços socioeducativos para crianças e adolescentes que se encontram em 

situação de trabalho identificados no Cadastro Único para Programas Sociais do 

Governo Federal. 

O Programa tem abrangência nacional e se desenvolve de forma articulada 

pelos entes federados, com a participação da sociedade civil, e tem como objetivo 

contribuir para a retirada de crianças e adolescentes com idade inferior a 16 

(dezesseis) anos em situação de trabalho, ressalvada a condição de aprendiz, a 

partir de 14 (quatorze) anos. 

 

                                                           

23
 

 BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Portaria MDS nº 341, de 07 de 
outubro de 2008. Dispõe sobre procedimentos operacionais necessários ao ingresso de famílias no Programa 
Bolsa Família. Disponível em: https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=208362. Acesso em: 16 jul. 2020. 

https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=208362
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5.4.1 Objetivos 

 

I - contribuir para a retirada de crianças e adolescentes com idade inferior a 16 

(dezesseis) anos em situação de trabalho, ressalvada a condição de aprendiz, a 

partir de 14 (quatorze) anos; 

II – assegurar transferência de renda às famílias com criança e/ou adolescente em 

situação de trabalho infantil identificadas no Cadastro Único, com perfil do Programa 

Bolsa Família; 

III - ofertar serviços, programas e projetos, no âmbito do SUAS, para criança e 

adolescentes em situação de trabalho infantil e suas famílias. 

 

5.4.2 Público alvo 

 

I -  crianças e adolescentes com idade inferior a 16 (dezesseis) anos em situação de 

trabalho, ressalvada a condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos; 

 

5.4.3 Unidades de Atendimento 

 

I - CREAS I 

II - CREAS II 

III - CRAS Cará-Cará 

IV - CRAS Coronel Cláudio 

V - CRAS Jardim Carvalho 

VI - CRAS Jardim Paraíso 

VII - CRAS Nova Rússia 

VIII - CRAS Sabará 

IX - CRAS Santa Luzia 

X - CRAS Vila Isabel 

XI - CRAS 31 de Março 

XII - CRAS Vila XV 

 

5.4.4 Formas de acesso 
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I - por busca ativa; 

II - por identificação das equipes dos CRAS, CREAS, Centro POP, Serviço de 

Abordagem Social; 

III - por demanda espontânea; 

IV - por encaminhamento da rede de atendimento e do Sistema de Garantia de 

Direitos. 

 

5.4.5 Operacionalização 

 

 A partir do Redesenho do PETI24, resultado da configuração do trabalho 

infantil apresentada pelo Censo IBGE 2010 e dos avanços na estruturação do 

Sistema Único da Assistência Social, fortalece-se o papel de gestão e de articulação 

da rede de proteção ao prever a realização de Ações Estratégicas para 

enfrentamento do trabalho infantil. 

 As Ações Estratégicas são desenvolvidas, conjuntamente, nos CRAS, 

CREAS e pela rede socioassistencial de atendimento, articulada às demais políticas 

públicas, em caráter intersetorial e são estruturadas em cinco eixos: 

I - Informação e mobilização nos territórios a partir das incidências de trabalho 

infantil, visando propiciar o desenvolvimento de ações de prevenção e erradicação; 

II - Identificação de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil; 

III - Proteção social para crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil e 

suas famílias; 

IV - Apoio e acompanhamento das ações de defesa e responsabilização; 

V - Monitoramento das ações do PETI. 

 A gestão municipal desenvolve ações, de forma articulada, com vistas à 

sensibilização e mobilização dos atores envolvidos e sociedade em geral. No 

nível municipal, é imprescíndivel atuar no formato de rede, na perspectiva 

intersetorial. Portanto, é preciso estabelecer ações conjuntas entre os equipamentos 

                                                           

24 
 Estabelecido pelas seguintes normativas: Resolução CIT nº 05 de 12 de abril de 2013; 

Resolução CNAS nº 08, de 18 de abril de 2013; Resolução CIT 01, de 19 de março de 2014; 
Resolução CNAS nº 10, de 15 de abril de 2014; e Portaria MDS nº 63, de 29 de maio de 2014. 
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da assistência social, com escolas municipais e estaduais, unidades básicas de 

saúde, órgãos do judiciário, conselho tutelar, conselhos de direitos, organizações 

não-governamentais, organizações de trabalhadores, organizações de 

empregadores e de usuários e de movimentos sociais e demais atores que possuam 

interface com a temática.  

 Dentre as ações, realizam-se audiências públicas, campanhas de prevenção 

e combate ao trabalho infantil nos territórios, capacitações, seminários, elaboração 

de estudos e de diagnósticos sobre o trabalho infantil e apoio técnico de acordo com 

os cinco eixos das Ações Estratégicas do PETI. 

 O Serviço Especializado em Abordagem Social realiza a busca ativa, que 

identifica situações de trabalho infantil em espaços públicos: ruas, praças, espaços 

públicos, locais de intensa circulação de pessoas e existência de comércio, terminais 

de ônibus e rodoviárias, semáforos, entre outros locais. 

 Uma das estratégias fundamentais, no âmbito da proteção social básica, é a 

inserção das crianças e os adolescentes retirados do trabalho no Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), como um dos públicos prioritários 

para o atendimento. Proporciona, ainda, acesso à qualificação profissional e a 

oportunidades de inclusão das famílias no mercado de trabalho através 

ACESSUAS/TRABALHO e/ou outros serviços de inclusão produtiva. 

 As situações de trabalho infantil são identificadas no Cadastro Único e nos 

sistemas informatizados, específicos do programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

BRASIL. Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993. Dispõe sobre a organização da 
Assistência Social e dá outras providências. Diário Oficial da União: Brasília, DF., 8 
dez. 1993. 



 

34 
 

BRASIL. Lei Federal nº 10.438, de 26 de abril de 2002. Dispõe sobre a expansão da 
oferta de energia elétrica emergencial, recomposição tarifária extraordinária, cria o 
Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa), a Conta 
de Desenvolvimento Energético (CDE), dispõe sobre a universalização do serviço 
público de energia elétrica, dá nova redação às Leis no 9.427, de 26 de dezembro de 
1996, no 9.648, de 27 de maio de 1998, no 3.890-A, de 25 de abril de 1961, no 5.655, 
de 20 de maio de 1971, no 5.899, de 5 de julho de 1973, no 9.991, de 24 de julho de 
2000, e dá outras providências. Diário Oficial da União: Brasília, DF., 29 abr. 2002. 

BRASIL. Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso 
e dá outras providências. Diário Oficial da União: Brasília, DF., 3 out. 2003. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.htm Acesso 
em: 27 ago. 2020. 

BRASIL. Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004. Cria o Programa Bolsa Família, e 
dá outras providências. Diário Oficial da União: Brasília, DF., 12 jan. 2004. 

BRASIL. Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009. Dispõe sobre o Programa Minha 
Casa, Minha Vida – PMCMV e a regularização fundiária de assentamentos 
localizados em áreas urbanas; altera o Decreto-Lei no 3.365, de 21 de junho de 
1941, as Leis nos 4.380, de 21 de agosto de 1964, 6.015, de 31 de dezembro de 
1973, 8.036, de 11 de maio de 1990, e 10.257, de 10 de julho de 2001, e a Medida 
Provisória no 2.197-43, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências. Diário 
Oficial da União: Brasília, DF., 8 jul. 2009. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/L11977compilado.htm. 
Acesso em: 18 ago. 2020. 

BRASIL. Lei Federal nº 12.212, de 20 de janeiro de 2010. Dispõe sobre a Tarifa 
Social de Energia Elétrica; altera as Leis nos 9.991, de 24 de julho de 2000, 10.925, 
de 23 de julho de 2004, e 10.438, de 26 de abril de 2002; e dá outras providências. 
Diário Oficial da União: Brasília, DF., 21 jan. 2010. Disponível em: 
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10438.htm. Acesso em: 20 ago. 
2020. 

BRASIL. Lei nº 12.435, de 06 de julho de 2011. Altera a Lei nº 8.742, de 7 de 
dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização da Assistência Social. Diário 
Oficial da União: Brasília, DF., 7 jul. 2011. 

BRASIL. Lei nº 13.656, de 30 de abril de 2018. Isenta os candidatos que especifica 
do pagamento de taxa de inscrição em concursos para provimento de cargo efetivo 
ou emprego permanente em órgãos ou entidades da administração pública direta e 
indireta da União. Diário Oficial da União: Brasília, DF., 2 maio. 2018. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
2018/2018/Lei/L13656.htm#:~:text=Isenta%20os%20candidatos%20que%20especifi
ca,direta%20e%20indireta%20da%20Uni%C3%A3o. Acesso em: 20 ago. 2020. 

BRASIL. Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999. Aprova o Regulamento da 
Previdência Social, e dá outras providências. Diário Oficial da União: Brasília, DF., 
7 maio. 1999. Retificado: 18 jun. 1999 e 21 jun. 1999. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/L11977compilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10438.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13656.htm#:~:text=Isenta os candidatos que especifica,direta e indireta da União.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13656.htm#:~:text=Isenta os candidatos que especifica,direta e indireta da União.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13656.htm#:~:text=Isenta os candidatos que especifica,direta e indireta da União.


 

35 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3048.htm#:~:text=DECRETO%20No%2
03.048%2C%20DE%206%20DE%20MAIO%20DE%201999.&text=Aprova%20o%20
Regulamento%20da%20Previd%C3%AAncia,que%20lhe%20confere%20o%20art. 
Acesso em: 27 ago. 2020. 

BRASIL. Decreto nº 5.209, de 17 de setembro de 2004. Regulamenta a Lei 
no 10.836, de 9 de janeiro de 2004, que cria o Programa Bolsa Família, e dá outras 
providências. Diário Oficial da União: Brasília, DF., 20 nov. 2004. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5209.htm. 
Acesso em: 27 ago. 2020. 

BRASIL. Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007. Dispõe sobre o Cadastro Único 
para Programas Sociais do Governo Federal e dá outras providências. Diário Oficial 
da União: Brasília, DF., 27 jun. 2007. 

BRASIL. Decreto nº 7.499, de 16 de junho de 2011. Regulamenta dispositivos da Lei 
no 11.977, de 7 de julho de 2009, que dispõe sobre o Programa Minha Casa, Minha 
Vida, e dá outras providências. Diário Oficial da União: Brasília, DF., 17 jun. 2011. 
Disponível em: 
https://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNH/ArquivosPDF/Decretos/Decr
eto_n_7499_2011_06_16.pdf. Acesso em: 19 ago. 2020. 

 

BRASIL. Decreto nº 7.583, de 13 de outubro de 2011. Regulamenta a aplicação da 
Tarifa Social de Energia Elétrica, e dá outras providências. Diário Oficial da União: 
Brasília, DF., 13 out. 2011. 

BRASIL. Decreto nº 9.921, de 18 de julho de 2019. Consolida atos normativos 
editados pelo Poder Executivo federal que dispõem sobre a temática da pessoa 
idosa. Diário Oficial da União: Brasília, DF., 19 jul. 2019. 

BRASIL. Decreto nº 9579, de 22 de novembro de 2018. Consolida atos normativos 
editados pelo Poder Executivo federal que dispõem sobre a temática do lactente, da 
criança e do adolescente e do aprendiz, e sobre o Conselho Nacional dos Direitos 
da Criança e do Adolescente, o Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente e os 
programas federais da criança e do adolescente, e dá outras providências. Brasília, 
2007. Diário Oficial da União: Brasília, DF., 23 nov. 2018. 

BRASIL. Portaria Interministerial nº 1, de 24 de julho de 2013. Dispõe sobre as 
diretrizes e procedimentos visando atender a demanda habitacional proveniente da 
situação de emergência ou de calamidade pública reconhecida pelo Ministério da 
Integração Nacional, por meio do Programa Nacional de Habitação Urbana, 
integrante do Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV. Diário Oficial da 
União: Brasília, DF., 25 jul. 2013. Disponível em: 
https://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNH/ArquivosPDF/Portarias/PO
RTARIA_INTERMINISTERIAL_N_1_24.07.2013_MCIDADES_E_MI_PMCMV_CALA
MIDADE.pdf. Acesso em: 19 ago. 2020. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3048.htm#:~:text=DECRETO No 3.048%2C DE 6 DE MAIO DE 1999.&text=Aprova o Regulamento da Previdência,que lhe confere o art.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3048.htm#:~:text=DECRETO No 3.048%2C DE 6 DE MAIO DE 1999.&text=Aprova o Regulamento da Previdência,que lhe confere o art.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3048.htm#:~:text=DECRETO No 3.048%2C DE 6 DE MAIO DE 1999.&text=Aprova o Regulamento da Previdência,que lhe confere o art.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5209.htm
https://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNH/ArquivosPDF/Decretos/Decreto_n_7499_2011_06_16.pdf
https://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNH/ArquivosPDF/Decretos/Decreto_n_7499_2011_06_16.pdf
https://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNH/ArquivosPDF/Portarias/PORTARIA_INTERMINISTERIAL_N_1_24.07.2013_MCIDADES_E_MI_PMCMV_CALAMIDADE.pdf
https://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNH/ArquivosPDF/Portarias/PORTARIA_INTERMINISTERIAL_N_1_24.07.2013_MCIDADES_E_MI_PMCMV_CALAMIDADE.pdf
https://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNH/ArquivosPDF/Portarias/PORTARIA_INTERMINISTERIAL_N_1_24.07.2013_MCIDADES_E_MI_PMCMV_CALAMIDADE.pdf


 

36 
 

BRASIL. Portaria Interministerial nº 1, de 24 de julho de 2013. Dispõe sobre as 
diretrizes e procedimentos visando atender a demanda habitacional proveniente da 
situação de emergência ou de calamidade pública reconhecida pelo Ministério da 
Integração Nacional, por meio do Programa Nacional de Habitação Urbana, 
integrante do Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV. Diário Oficial da 
União: Brasília, DF., 25 jul. 2013. Disponível em: 
https://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNH/ArquivosPDF/Portarias/PO
RTARIA_INTERMINISTERIAL_N_1_24.07.2013_MCIDADES_E_MI_PMCMV_CALA
MIDADE.pdf. Acesso em: 19 ago. 2020. 

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Regional. Portaria nº 2.081, de 30 de julho 
de 2020. Dispõe sobre os procedimentos para a seleção de beneficiários nas 
operações do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), no âmbito do Programa 
Nacional de Habitação Urbana (PNHU). Diário Oficial da União: Brasília, DF., 31 
jul. 2020. https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-2.081-de-30-de-julho-de-2020-
269668974. Acesso em: 18 ago. 2020. 

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Conselho 
Nacional de Assistência Social. Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009. 
Aprova a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. Diário Oficial da 
União: Brasília, DF., 25 nov. 2009. Material reimpresso em 2011, 2012 e 2014. 

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Caderno de 
Orientações Técnicas para o aperfeiçoamento da gestão do Programa de 
Erradicação do Trabalho Infantil - PETI. Brasília, 2018. Disponível em: 
https://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Cadernos/Cader
no_Orienta%C3%A7%C3%B5es_Tecnicas_PETI2018.pdf. Acesso em: 01 jul. 2020. 

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Perguntas e 
Respostas: o Redesenho do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. 2ª 
Versão. Brasília, 2014. Disponível em: 
http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/cartilhas/cartilha_
perguntas_respostas_redesenho_peti_2014.pdf. Acesso em: 01 jul. 2020. 

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Portaria MDS nº 
341, de 07 de outubro de 2008. Dispõe sobre procedimentos operacionais 
necessários ao ingresso de famílias no Programa Bolsa Família. Diário Oficial da 
União: Brasília, DF., 8 out. 2008. 

BRASIL. Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho. Manual da 
Aprendizagem Profissional: O que é preciso saber para contratar o aprendiz. 1. 
Ed. Brasília, SINAIT, 2019. Disponível em: 
https://enit.trabalho.gov.br/portal/images/manuais/Manual_de_Aprendizagem__versa
o_para_download.pdf. Acesso em: 25 jun. 2020. 

PARANÁ. Lei nº 16.385, de 25 de janeiro de 2010. Institui o Programa Leite das 
Crianças, conforme especifica. Palácio do Governo, 2010. Diário Oficial do Estado: 
Curitiba, PR., 25 jan. 2010. Disponível em: https://leisestaduais.com.br/pr/lei-

https://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNH/ArquivosPDF/Portarias/PORTARIA_INTERMINISTERIAL_N_1_24.07.2013_MCIDADES_E_MI_PMCMV_CALAMIDADE.pdf
https://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNH/ArquivosPDF/Portarias/PORTARIA_INTERMINISTERIAL_N_1_24.07.2013_MCIDADES_E_MI_PMCMV_CALAMIDADE.pdf
https://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNH/ArquivosPDF/Portarias/PORTARIA_INTERMINISTERIAL_N_1_24.07.2013_MCIDADES_E_MI_PMCMV_CALAMIDADE.pdf
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-2.081-de-30-de-julho-de-2020-269668974
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-2.081-de-30-de-julho-de-2020-269668974
https://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Cadernos/Caderno_Orientações_Tecnicas_PETI2018.pdf
https://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Cadernos/Caderno_Orientações_Tecnicas_PETI2018.pdf
http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/cartilhas/cartilha_perguntas_respostas_redesenho_peti_2014.pdf
http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/cartilhas/cartilha_perguntas_respostas_redesenho_peti_2014.pdf
https://enit.trabalho.gov.br/portal/images/manuais/Manual_de_Aprendizagem__versao_para_download.pdf
https://enit.trabalho.gov.br/portal/images/manuais/Manual_de_Aprendizagem__versao_para_download.pdf
https://leisestaduais.com.br/pr/lei-ordinaria-n-16385-2010-parana-institui-o-programa-leite-das-criancas-conforme-especifica


 

37 
 

ordinaria-n-16385-2010-parana-institui-o-programa-leite-das-criancas-conforme-
especifica. Acesso em: 12 ago. 2020. 

PARANÁ. Lei nº 17.639, de 31 de julho de 2013. Dispõe sobre o Programa “Luz 
Fraterna” e revoga as Leis Estaduais nº 14.087, de 11 de setembro de 2003 e nº 
15.992, de 12 de agosto de 2008. Diário Oficial do Estado. Palácio do Governo, 31 
jul. 2013. Disponível em: https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=257184. 
Acesso em: 02 dez.2020. 

PARANÁ. Lei nº 17.734, de 29 de outubro de 2013. Cria o Programa Família 
Paranaense, destinado ao atendimento e promoção de famílias por meio da oferta 
de um conjunto de ações intersetoriais. Palácio do Governo, 2013. Disponível em: 
http://www.justica.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/migrados/File/familia
_paranaense/legislacao/Lei-17734-alterada-2017.pdf. Acesso em: 30 jun. 2020. 

PARANÁ. Decreto nº 3.000, de 7 de dezembro de 2015. Regulamenta o Programa 
Leite das Crianças, instituído pela Lei nº 16.385, de 2010. Palácio do Governo, 2015. 
Disponível em: http://www.leitedascriancas.pr.gov.br/arquivos/File/Decreto_3000.pdf. 
Acesso em: 12 ago. 2020. 

PARANÁ. Resolução nº 055, de 30 de julho de 2018. Aprova as normas de 
execução do Programa Leite das Crianças. Palácio do Governo, 2018. Diário Oficial 
do Estado: Curitiba, PR., 2 ago. 2018. Disponível em: 
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=365854. Acesso em: 13 ago. 2020. 

PARANÁ. Companhia Paranaense de Energia – COPEL. Disponível em: 
https://www.copel.com/hpcopel/root/nivel2.jsp?endereco=%2Fhpcopel%2Froot%2Fp
agcopel2.nsf%2Fdocs%2FC6A246BB78F860A6032573F7006959C9. Acesso em: 10 
dez. 2020. 

PONTA GROSSA. Lei nº 6.857, de 2001 com alterações. Institui o código tributário 
municipal. Câmara Municipal, 2001. Disponível em: 
https://leismunicipais.com.br/a1/codigo-tributario-ponta-grossa-pr-2018-12-26-
versao-compilada. Acesso em: 16 nov. 2020. 

PONTA GROSSA. Lei nº 7.018, de 18 de novembro de 2002. Dispõe sobre a 
prestação de serviços públicos municipais de transporte coletivo. Câmara Municipal, 
2002. Disponível em: https://leismunicipais.com.br/a1/pr/p/ponta-grossa/lei-
ordinaria/2002/702/7018/lei-ordinaria-n-7018-2002-dispoe-sobre-a-prestacao-de-
servicos-publicos-municipais-de-transporte-coletivo?q=7.018. Acesso em: 16 
nov. 2020. 

PONTA GROSSA. Lei nº 13.009, de 30 de novembro de 2017. Dispõe sobre a 
concessão de Benefícios Eventuais no âmbito do Município de Ponta Grossa - PR, e 
dá outras providências. Câmara Municipal, 2017. Diário Oficial do Município: Ponta 
Grossa, PR., 02 dez. 2017. 

PONTA GROSSA. Decreto nº 9.949, de 25 de março de 2015. Dispõe sobre a 
fixação das tarifas do serviço funerário municipal, e dá outras providências. 

https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=257184
http://www.justica.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/migrados/File/familia_paranaense/legislacao/Lei-17734-alterada-2017.pdf
http://www.justica.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/migrados/File/familia_paranaense/legislacao/Lei-17734-alterada-2017.pdf
http://www.leitedascriancas.pr.gov.br/arquivos/File/Decreto_3000.pdf
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=365854
https://www.copel.com/hpcopel/root/nivel2.jsp?endereco=%2Fhpcopel%2Froot%2Fpagcopel2.nsf%2Fdocs%2FC6A246BB78F860A6032573F7006959C9
https://www.copel.com/hpcopel/root/nivel2.jsp?endereco=%2Fhpcopel%2Froot%2Fpagcopel2.nsf%2Fdocs%2FC6A246BB78F860A6032573F7006959C9
https://leismunicipais.com.br/a1/codigo-tributario-ponta-grossa-pr-2018-12-26-versao-compilada
https://leismunicipais.com.br/a1/codigo-tributario-ponta-grossa-pr-2018-12-26-versao-compilada
https://leismunicipais.com.br/a1/pr/p/ponta-grossa/lei-ordinaria/2002/702/7018/lei-ordinaria-n-7018-2002-dispoe-sobre-a-prestacao-de-servicos-publicos-municipais-de-transporte-coletivo?q=7.018
https://leismunicipais.com.br/a1/pr/p/ponta-grossa/lei-ordinaria/2002/702/7018/lei-ordinaria-n-7018-2002-dispoe-sobre-a-prestacao-de-servicos-publicos-municipais-de-transporte-coletivo?q=7.018
https://leismunicipais.com.br/a1/pr/p/ponta-grossa/lei-ordinaria/2002/702/7018/lei-ordinaria-n-7018-2002-dispoe-sobre-a-prestacao-de-servicos-publicos-municipais-de-transporte-coletivo?q=7.018


 

38 
 

PONTA GROSSA. Decreto nº 16.125, de 24 de junho de 2019. Regulamenta os 
benefícios tarifários contidos no art. 17, da Lei municipal nº 7.018, de 2002, 
conforme especifica. Câmara Municipal, 2019. Disponível em: 
https://leismunicipais.com.br/a1/pr/p/ponta-
grossa/decreto/2019/1613/16125/decreto-n-16125-2019-regulamenta-os-
beneficios-tarifarios-contidos-no-art-17-da-lei-municipal-n-7018-2002-
conforme-especifica?q=16125. Acesso em: 16 nov. 2020. 

 

https://leismunicipais.com.br/a1/pr/p/ponta-grossa/decreto/2019/1613/16125/decreto-n-16125-2019-regulamenta-os-beneficios-tarifarios-contidos-no-art-17-da-lei-municipal-n-7018-2002-conforme-especifica?q=16125
https://leismunicipais.com.br/a1/pr/p/ponta-grossa/decreto/2019/1613/16125/decreto-n-16125-2019-regulamenta-os-beneficios-tarifarios-contidos-no-art-17-da-lei-municipal-n-7018-2002-conforme-especifica?q=16125
https://leismunicipais.com.br/a1/pr/p/ponta-grossa/decreto/2019/1613/16125/decreto-n-16125-2019-regulamenta-os-beneficios-tarifarios-contidos-no-art-17-da-lei-municipal-n-7018-2002-conforme-especifica?q=16125
https://leismunicipais.com.br/a1/pr/p/ponta-grossa/decreto/2019/1613/16125/decreto-n-16125-2019-regulamenta-os-beneficios-tarifarios-contidos-no-art-17-da-lei-municipal-n-7018-2002-conforme-especifica?q=16125

