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A s condições de trabalho dos ser-
vidores e servidoras da FAS estão 
sendo precarizadas. A falta de in-

vestimentos e manutenção dos equi-
pamentos tem criado condições de 
insalubridade que afetam servidores e 
público atendido.

A não reposição de funcionários nas 

vagas abertas por aposentadorias ou 
afastamentos estão contribuindo para o 
adoecimento da categoria que enfrenta 
longas jornadas. Mesmo com o paga-
mento de trabalho excedente, o senti-
mento de cansaço é permanente entre 
os servidores que em muitas situações 
extrapolam o limite de horas extras no 

mês devido a falta de funcionários para 
cobrir as atividades rotineiras.

O contingenciamento de recursos 
para a Ação Social é outro fator deses-
timulante para os servidores e que está 
descaracterizando o trabalho de assis-
tência social, tornando o planejamento 
uma verdadeira utopia.

A equação demanda aumentada x menos recursos e equipes, somada aos retrocessos impostos 
com chefias despreparadas está descaracterizando o trabalho técnico da assistência social

 Você sabe tudo que 
está acontecendo com a FAS?
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 Há tempos que as vagas abertas com aposentadorias, 
afastamentos ou exoneração dos servidores não são cobertas, o 
que resulta em um déficit de funcionários em contraponto com o 
aumento da procura por serviços.

 A inclusão de voluntários é uma medida paliativa, que não 
atende os critérios necessários para a prática das políticas públicas 
de proteção social.

 Com atuação dividida em atendimento básico e atendimento 
especial, as ações de desmonte do Sistema Único de Assistência 
Social (SUAS), com corte de recursos, tem afetado os serviços da FAS.

 Houve diminuição de serviços para a comunidade. A 
administração não tem garantido o número necessário de 
profissionais técnicos nos equipamentos o que reduz a procura da 
população que mais necessita de proteção social. Assistente social 
que atendia todos os dias agora atende apenas duas vezes por 
semana e como as filas acabam se prolongando, o cidadão mais 
vulnerável acaba por desistir de buscar ajuda.

 Foram reduzidas as cotas de vale-transporte (VT)  e cestas 
básicas nas unidade para atender as famílias atendidas. 

 Greca trocou três vezes a presidência da FAS promovendo 
descontinuidade nas ações. 

 Orientações e fluxos que partem da direção não são baseados nos 
fundamentos técnicos da política nacional de assistência social.

 Falta direcionamento e planejamentos de curto, médio e longo prazo 

 Os serviços terceirizados da administração municipal como limpeza, 
segurança e manutenção, estão a cada contrato mais precarizados, 
o que tem piorado a situação nos ambientes de trabalho sem 
higienização adequada, estruturas deficitárias e insegurança.

 Não são respeitadas as orientações das Normas Operacionais 
Básicas (NOB-SUAS) como respeito às equipes de referência, 
manutenção de locais de trabalho adequados às necessidades 
dos servidores e cidadãos e garantia dos encaminhamentos 
necessários intersetoriais. 

 A política higienista da gestão Greca que retira moradores da rua 
mesmo contra a vontade dos mesmos,  tem criado várias situações 
de risco para os servidores que atuam na abordagem social e 
nos equipamentos de acolhimento, com frequentes agressões à 
servidores e danos ao patrimônio. 

 A  precarização da estrutura e a falta de vagas para acolhimento 
institucional, de recursos para apoio alimentar (entre outros), e 
a constante divisão do que já é pouco para atender a população 
levam ao adoecimento da categoria que atende a camada mais 
desfavorecida da sociedade e em situação de vulnerabilidade social. 

Servidores da FAS querem melhores condições de trabalho
Aprovados em concursos públicos difíceis e concorridos, os 

servidores públicos municipais da Prefeitura de Curitiba têm 
conhecimento técnico e estão preparados para atender a po-

pulação da cidade. Apesar do esforço, a Prefeitura não reconhece 
o trabalho desenvolvido e promove ações de desmonte e arrocho, 
em meio a um cenário de aumento de demanda, com maior índice 
de empobrecimento da população. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO

 O “reordenamento” promovido pela gestão Greca fechou unidades 
e transferiu atendimentos, prejudicando a população em situação de 
vulnerabilidade social. 

Foram fechados os CRAS Vila Hauer, Arroio, Jardim Gabineto, 
Portão, Butiatuvinha e Santa Rita, e o CRAS Sambaqui se tornou 
uma unidade de atendimento, sem trabalhadores para realizar 
as atividades. Com o fechamento as famílias referenciadas foram 
obrigadas a percorrer longas distâncias para receber o atendimento 
que é  direito do cidadão. 

A medida imposta sem motivação, fundamento, base legal ou 
finalidade pública, sem apresentar estudos sobre o impacto que está 
promovendo nas regiões atingidas foi questionada na Justiça em ação 
civil pública. Porém isso não impediu o fechamento de unidades que 
colocou os mais vulneráveis em situação pior do que já vivem.

Conforme o Ministério Público foram mais de 24 mil famílias que 
tiveram interrompida a prestação de serviços de assistência.

O projeto original dos Liceus de Ofício foi reduzido e atualmente 
oferece cursos mas sem a continuidade que era caracteristica 
positiva do projeto. Muitos prédios, patrimônio público, estão 
bastante deteriorados

GRECA PROMOVE O DESMONTE 
DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 

CRAS 
Arroio

Liceu Leão 
Portão 

Liceu Sítio 
Cercado

 Isonomia na carga horária entre as diferentes categorias que compõem 
o quadro de servidores da FAS. Há carreiras com jornada de 30hs 
(assistentes sociais e psicólogos) e as demais carreiras trabalham 40hs;

 Plano de carreira que possibilite valorização 
financeira e ascenção profissional; 

 Sistema de remanejamento transparente e efetivo;

 Cumprimento do Plano Municipal de Assistência Social vigente 
(2018-2021) que sub- atende as demandas sociais da cidade;

 Equipamentos de proteção individual como coletes e botas;

 Equipamentos nos locais de trabalho como computador, 
papel higiênico, sabonete, toalhas, produtos de limpeza;

 Vagas nas Casas de Passagem;

 Roupas para as pessoas atendidas;

 Alimentos para servir aos mais vulneráveis;

 Cestas básicas e cartão transporte para atender os necessitados;

 Segurança para as abordagens de rua;

 Implementação do dimensionamento de pessoal em todos os 
equipamentos da FAS com servidores de carreira em número suficiente 
para atender as necessidades de demandas;  

 Adequação da frota de veículos -principalmente utilizados na 
abordagem de rua - visando a segurança do servidor, dos terceirizados 
e usuários. Há anos os veículos vêm apresentando muitos problemas 
mecânicos, possuem quilometragem elevada e tem mais tempo de uso 
do que o previsto em contrato com a Cotrans.

SERVIDORES QUEREM

É DIREITO  DO SERVIDOR TER CONDIÇÕES PARA EXECUTAR UM TRABALHO DE QUALIDADE PROMOVENDO A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

+ DE 15 MIL ABORDAGENS
+ DE 10 MIL ATENDIMENTOS NOS CREAS

+ DE 195 MIL ATENDIMENTOS NOS CRAS
+ DE 120 MIL ATENDIMENTOS DO SINE

COM O ESFORÇO DOS 
SERVIDORES, ATÉ MEADOS 

DE 2019 FORAM REALIZADOS: 
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EXPEDIENTE

DESMONTE DO SUAS
É UMA POLÍTICA COLOCADA EM PRÁTICA

 O SISMUC participou ativamente da XIII Conferência, com 
seis delegados e duas conselheiras do Conselho Municipal de 
Ação Social (CMAS). Ao fim, foi eleita uma representante dos 
trabalhadores para participar como delegada na Conferência 
Estadual e o SISMUC ainda aprovou uma moção de repúdio 
contra o fechamento de sete CRAS e quatro unidades de 
atendimento que a Gestão Greca promoveu em 2018, medida 
que atingiu mais de 24 mil famílias em especial crianças, 
adolescentes e idosos em situação de vulnerabilidade social. 

O ataque à política de assistência social 
vem de cima, por meio de leis e cortes 
no orçamento. Neste ano de 2019, o 

orçamento aprovado no Congresso Na-
cional para as ações de Proteção Social Es-
pecial foi 53,30% menor do que o de 2018.

Em um país com números absolutos 

que mostram mais de 55 milhões de pes-
soas vivendo com uma renda mensal de R$ 
406 somado a 15,2 milhões de pessoas com 
renda mensal de R$ 140,00, com aumento 
da proporção de crianças e adolescentes 
nesta situação, o desmonte das políticas 
públicas do SUAS alimenta as desigualda-

des sociais atuais e futuras. O desemprego 
e o aumento da pobreza é realidade cres-
cente em todas regiões do Brasil.

Não queremos voltar ao passado 
quando a assistência social era função das 
igrejas. Precisamos de uma assistência so-
cial técnica para resolver os problemas.

Importante instrumento 
para construção coletiva e 
democrática das políticas 
públicas de assistência social 
a XIII Conferência Municipal de Assistência Social aconteceu 
em setembro e encerrou com um alerta sobre a necessidade 
de recompor as equipes da FAS por meio de concurso público, 
investimento na estrutura e nas condições de trabalho dos 
servidores, e aumento dos serviços e benefícios para a população 
atendida. A Conferência Municipal representou um importante 
ato diante do cancelamento por parte do Governo Bolsonaro da 
Conferência Nacional. Confira algumas propostas aprovadas:

 Implantação de carreira 
de cuidador na FAS

 Assegurar a 
interdisciplinariedade para 
o atendimento

 Garantir atendimento 
presencial nas políticas 
públicas de seguridade 
social e segurança alimentar 
em virtude da dificuldade 
na utilização do meio digital

 Reduzir para 60 anos 
de idade o benefício do 
transporte público gratuito 
para idosos

 Promover parceria entre 
a assistência social e a 
saúde para atendimento das 
pessoas em situação de risco 
e vulnerabilidade social

 Corrigir os valores atuais de 
subsídios alimentares e de 
transporte público para população 
atendida devido o aumento 
da procura provocado pelo 
desemprego estrutural

 Garantir recursos para realização 
de concursos públicos, convocação 
dos aprovados e recomposição 
das equipes de trabalho

 Criar políticas para valorização 
do servidor com plano de carreira 
específico e melhores condições 
de trabalho

 Promover campanhas 
informativas e educativas sobre o 
trabalho de assistência social 

 Promover ações para apresentar 
os serviços do SUAS nas 
comunidades

FAS NÃO É 
FILANTROPIA


