
APRESENTAÇÃO

A Assistência Social é direito do cidadão e responsabilidade do Estado, regulamentada pela Lei Or-
gânica da Assistência Social (LOAS - Lei n. 8.742/93), através da instituição do Sistema Único de Assistência
Social (SUAS). O SUAS, instituído inicialmente por resoluções do Conselho Nacional de Assistência Social,
recebeu tratamento legal apenas em 2011 (Lei n. 12.435/11) e ainda se encontra em processo de consolidação.
A LOAS, em seu artigo 311, atribui ao Ministério Público a defesa dos direitos socioassistenciais.

Para auxiliar o Promotor de Justiça nas demandas cotidianas relativas ao SUAS, o MPGO, por inter-
médio dos Centros de Apoio Operacional dos Direitos Humanos e do Cidadão (CAODHC) e da Infância e
Juventude (CAOINFÂNCIA), com o apoio da equipe técnica da Coordenação de Apoio Técnico (CATEP),
elaborou a presente orientação.

Este roteiro, que pretende abordar aspectos práticos da atuação sem descurar do embasamento
teórico, foi discutido com a Secretaria Municipal de Assistência Social de Goiânia, Secretaria Municipal de
Assistência Social de Aparecida de Goiânia, Secretaria Estadual de Cidadania e Trabalho de Goiás e
Conselho Estadual de Assistência Social de Goiás, órgãos que contribuíram sobremaneira para sua
confecção.

Os aspectos mais tormentosos foram, ainda, discutidos e alinhados com o próprio Ministério do Desen-
volvimento Social por meio das Coordenações dos Centros de Apoio e das áreas técnico-periciais envolvidas.

MARCOS LEGAIS

Feita essa breve apresentação, cumpre destacar, dentre as normativas que definem e estruturam o
SUAS, as seguintes:

- Constituição da República, que trata da Assistência Social na Seção IV,  arts. 2032 e 2043;
- Lei n. 8.742/1993 (Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS), que dispõe sobre a organização da -
Assistência Social, alterada pela Lei n. 12.435/2011;
- Política Nacional de Assistência Social (PNAS - 2004), aprovada pela Resolução n. 145/2004, do
Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS);
- Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS  (NOB/RH), aprovada pela Resolução n. 269/2006, do CNAS;
- Tipificação Nacional de Serviços de Assistência Social, aprovada pela Resolução n. 109/09, do CNAS,
e alterada pela Resolução n. 13/2014, do referido conselho;
- Norma Operacional Básica do SUAS (NOB/SUAS), aprovada pela Resolução n. 33/2012, do CNAS.

ROTEIRO DE ATUAÇÃO
SUAS
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1 Art. 31. Cabe ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito aos direitos estabelecidos nesta lei.
2 Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem
por objetivos: I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; II – o amparo às crianças e adolescentes
carentes;  III - a promoção da integração ao mercado de trabalho; IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de defi-
ciência e a promoção de sua integração à vida comunitária; V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa por-
tadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua
família, conforme dispuser a lei.
3  Art. 204. As ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos do orçamento da seguridade social,
previstos no art. 195, além de outras fontes, e organizadas com base nas seguintes diretrizes: I - descentralização político-adminis-
trativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos programas às
esferas estadual e municipal, bem como a entidades beneficentes e de assistência social; II - participação da população, por meio
de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. Parágrafo único. É facultado
aos Estados e ao Distrito Federal vincular a programa de apoio à inclusão e promoção social até cinco décimos por cento de sua re-
ceita tributária líquida, vedada a aplicação desses recursos no pagamento de (Incluído pela Emenda Constitucional n. 42, de
19.12.2003): I - despesas com pessoal e encargos sociais; (Incluído pela Emenda Constitucional n. 42, de 19.12.2003); II - serviço
da dívida; (Incluído pela Emenda Constitucional n. 42, de 19.12.2003); III - qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente
aos investimentos ou ações apoiados. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 42, de 19.12.2003).



NÍVEIS DE GESTÃO

Da análise das referidas normativas, extrai-se que, a princípio e conforme a adesão ao SUAS, os Municípios
podem ser classificados em 03 (três) níveis de habilitação da gestão: Inicial, Básica e Plena. A NOB/SUAS de
2012 estabeleceu que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são agrupados em níveis de gestão de
acordo com o Índice de Desenvolvimento do SUAS (ID-SUAS), composto por um conjunto de indicadores
de gestão, serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, apurados a partir de sistemas4 do
Ministério do Desenvolvimento Social (MDS).

Desse modo, observa-se que, apesar de ainda constarem dos primeiros documentos a indicação dos
níveis de gestão – inicial, básica ou plena – atualmente, esses não são mais utilizados como referência, por-
quanto, como visto, diante das disposições da NOB/SUAS de 2012, os níveis de gestão são dinâmicos e variam
conforme avanços na organização do SUAS (ID-SUAS).

TIPOS DE PROTEÇÃO

Segundo a PNAS, a Assistência Social possui público específico5, sendo uma de suas principais funções
a Proteção Social, que, por sua vez, divide-se em Proteção Social Básica e Proteção Social Especial.

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PSB)

Compreende um conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social que visa a
prevenir situações de vulnerabilidade6 e risco social7 por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições8

e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários (PNAS 2004, LOAS e Resolução n. 106/09, do CNAS).
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4 Dentre esses sistemas, cita-se o Censo SUAS realizado anualmente e preenchido eletronicamente pelo gestor local, que permite
um diagnóstico dos equipamentos de referência da Assistência Social, suas dimensões de infraestrutura, serviços, recursos humanos,
articulação, dentre outros aspectos. (MDS, Site http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/vigilancia-socioassistencial%20/padroes-de-
servicos/censo-suas/?searchterm=CENSO%20SUAS); bem como o Sistema Nacional de Informação do Sistema Único de Assistência
Social (Rede Suas), que realiza registro e divulgação de dados sobre recursos repassados; acompanhamento e processamento de
informações sobre programas, serviços e benefícios socioassistenciais; gerenciamento de convênios; suporte à gestão orçamentária;
dentre outras (Fonte http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/redesuas).
5 Cidadãos e grupos que se encontram em situação de vulnerabilidades e riscos sociais, tais como: famílias e indivíduos com perda
ou fragilidade de vínculos de afetividade, pertencimento e sociabilidade; ciclos de vida; identidades estigmatizadas em termos étnico,
cultural e sexual; desvantagem pessoal resultante de deficiências; exclusão pela pobreza e/ou no acesso às demais políticas públicas;
uso de substâncias psicoativas; diferentes formas de violência advinda do núcleo familiar, grupos e indivíduos; inserção precária ou
não inserção no mercado de trabalho formal e informal; estratégias e alternativas diferenciadas de sobrevivência que podem repre-
sentar risco pessoal e social.

A PNAS coloca como uma de suas diretrizes a centralidade na família para a concepção e implementação dos benefícios,
serviços, programas e projetos, ressaltando que a centralidade na família e a superação da focalização, no âmbito da política de as-
sistência social, repousam no pressuposto de que para a família prevenir, proteger, promover e incluir seus membros é necessário,
em primeiro lugar, garantir condições de sustentabilidade para tal. Nesse sentido, a formulação da política de assistência social é
pautada na necessidade das famílias.

Outro princípio apontado pela PNAS é o da territorialização, ou seja, o reconhecimento do território como fator social e eco-
nômico determinante para compreensão e enfrentamento das situações de vulnerabilidade e risco social. Especificamente quanto à
situação da população de rua, subentende-se que esta não está submetida à territorialidade, sendo o seu endereço de referência
um dos equipamentos referenciados pela assistência social do município, como CRAS, CREAS, Centro de Referência para População
em Situação de Rua, serviços de acolhida, entre outros equipamentos da assistência social (Guia de Cadastramento de Pessoas
em Situação de Rua).
6 A PNAS 2004 traz que a vulnerabilidade social materializa-se nas situações que desencadeiam ou podem desencadear processos
de exclusão social de famílias e indivíduos que vivenciem contexto de pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso
a serviços públicos) e/ou fragilização de vínculos afetivos, relacionais e de pertencimento social, discriminações etárias, étnicas, de
gênero ou por deficiência, dentre outras.
7 O conceito de risco social, por sua vez, relaciona-se com a probabilidade de um evento acontecer no percurso de vida de um indi-
víduo e/ou grupo, podendo, portanto, atingir qualquer cidadão. Contudo, situações de vulnerabilidades sociais podem culminar em
riscos pessoais e sociais, devido às dificuldades de reunir condições para preveni-los ou enfrentá-los; assim, “as sequelas podem
ser mais ampliadas para uns do que para outros” (SPOSATI, 2011).
8 De acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, as aquisições dos usuários dos  serviços socioassistenciais



A PSB9 é ofertada, precipuamente, no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), que se cons-
titui em uma unidade pública municipal, de base territorial, localizada em áreas com maiores índices de vulne-
rabilidade e risco social, destinada à articulação dos serviços socioassistenciais no seu território de abrangência
e à prestação de serviços, programas e projetos socioassistenciais de proteção social básica às famílias.

- SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

a) SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF) - que consiste, em síntese,
no trabalho social com famílias, de caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a função protetiva das
famílias, prevenir a ruptura de seus vínculos (familiares e comunitários), promover seu acesso e usufruto de
direitos (benefícios, programas de transferência de renda e serviços socioassistenciais), potencializando seu
protagonismo e autonomia, além de contribuir para melhoria de sua qualidade de vida. Desta forma, o PAIF
tem como público famílias em situação de vulnerabilidade social e suas ações têm caráter preventivo, protetivo
e proativo. Este serviço deve ser, necessariamente, ofertado pelo CRAS (Resolução n. 33/2012 - NOB/SUAS
e Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais).

Já os serviços abaixo citados, podem ser ofertados por outras unidades da rede socioassistencial10

referenciadas ao CRAS, a saber:

b) SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) - realizado em grupos,
organizado a partir de percursos, de modo a garantir aquisições progressivas aos seus usuários, de acordo
com o seu ciclo de vida. Todos os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos organizam-se em torno
do PAIF, sendo a ele articulados.

Seus objetivos gerais são: complementar o trabalho social com a família, prevenindo a ocorrência de
situações de risco social e fortalecendo a convivência familiar e comunitária; prevenir a institucionalização e
segregação de crianças, adolescentes, jovens e idosos, em especial, das pessoas com deficiências, assegu-
rando o direito à convivência familiar e comunitária; promover acessos a serviços setoriais, em especial das
políticas de educação, saúde, cultura, esporte e lazer existentes no território, contribuindo para o usufruto dos
usuários aos demais direitos, dentre outros.

O SCFV tem como público crianças de até 06 anos; crianças e adolescentes de 06 a 15 anos; adoles-
centes e jovens de 15 a 17 anos; jovens de 17 a 29 anos; adultos de 30 a 59 anos e idosos com idade igual ou
superior a 60 anos. E, como visto, pode ser ofertado nos CRAS, em outras unidades públicas ou em entidades
privadas sem fins lucrativos, desde que, nessas últimas duas hipóteses, sejam referenciadas ao CRAS, sempre
supervisionados por uma equipe de profissionais capacitada para atender às demandas específicas de cada
faixa etária. 
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refere-se aos compromissos a serem cumpridos pelos gestores em todos os níveis, para que os serviços prestados no âmbito do
SUAS produzam seguranças sociais aos seus usuários, conforme suas necessidades e a situação de vulnerabilidade e risco em que
se encontram. As aquisições específicas de cada serviço estão organizadas segundo as seguranças sociais que devem garantir.
9 No Estado de Goiás, a PSB encontra-se estruturada nos 246 Municípios, por meio dos CRAS, em que pesem eventuais pre-
cariedades nas respectivas estruturas, física e de pessoal.
10 Entende-se por rede socioassistencial o conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais ofertados de forma
integrada pelos entes públicos e pelas entidades e organizações de assistência social vinculadas aos SUAS. Consideram-se entidades
e organizações de assistência social aquelas sem fins lucrativos que, isolada ou cumulativamente, prestam atendimento e assessoramento
aos beneficiários do SUAS, bem como as que atuam na defesa e garantia de direitos. Estas devem seguir todas as normativas relativas
à Política Nacional de Assistência Social, além de estarem inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social, e de integrarem o
cadastro da Administração Pública Federal responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social  (LOAS/ 1993, alterada
pela Lei n. 12.435, de 2011). Especificamente sobre esse ponto, destacam-se o Decreto 8.242/2014 da Presidência da República, a Lei
12.101/2009 e ainda o site do MDS no qual encontram-se orientações conjuntas desse e do CNAS, que indicam como proceder nessa
questão (http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/arquivo/ORIENTACaO%20CONJ%20MDS_CNAS_%2015_03_12.pdf/download).



4

c) SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
E IDOSAS - tem por finalidade a prevenção de agravos que possam provocar o rompimento de vínculos fami-
liares e sociais dos usuários. Visa a garantia de direitos, o desenvolvimento de mecanismos para a inclusão
social, a equiparação de oportunidades e a participação, bem como o desenvolvimento da autonomia das pes-
soas com deficiência e pessoas idosas, a partir de suas necessidades e potencialidades individuais e sociais,
prevenindo situações de risco, a exclusão e o isolamento. Este serviço tem como unidade o próprio domicílio
do usuário (Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais).

- PROGRAMAS E BENEFÍCIOS

Destaca-se, ainda, que, além dos serviços previstos para a Proteção Social Básica, há também alguns
programas11 e benefícios12 a esta relacionados. 

O Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho (Acessuas Trabalho)13, previsto para
o período entre 2012 e 2014, visa à autonomia das famílias usuárias da Política de Assistência Social, por meio do
incentivo e da mobilização à integração ao mundo do trabalho. Envolve parcerias entre órgãos governamentais e
não governamentais para a potencialização da integração ao mundo de trabalho, destacando-se a articulação com
os órgãos da política do trabalho, e com o Programa Nacional de Acesso Técnico e Emprego (Pronatec). Assim, o
Pronatec14 disponibiliza aos beneficiários de programas federais de transferência de renda qualificação, cursos de
Formação Inicial e Continuada, adequados a pessoas com baixa escolaridade. Por fim, aponta-se, ainda, o Pro-
grama de Acompanhamento e Monitoramento do Acesso e Permanência na Escola das Pessoas com Deficiência
Beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC na escola)15.

Os benefícios compreendem o Benefício de Prestação Continuada (BPC)16 e os Benefícios Eventuais17.
Os benefícios eventuais compõem a PSB e são de caráter suplementar e provisório, prestados aos

cidadãos e às famílias em virtude de morte (Funeral), nascimento (Natalidade), calamidade pública e situações
de vulnerabilidade temporária18. Ausência de regulamentação desses benefícios eventuais em todos os
municípios goianos prejudica o acesso dos usuários da assistência a tal direito. Destaca-se, ainda, nesse ponto,
o art. 13, I, da LOAS, que prevê que os Estados devem destinar recursos financeiros aos Municípios, a título
de participação no custeio do pagamento dos benefícios eventuais, mediante critérios estabelecidos pelos Con-
selhos Estaduais de Assistência Social, o que também não ocorre no Estado de Goiás.

11 Conforme artigo 24 da LOAS, os programas de assistência social compreendem ações integradas e complementares com objetivos,
tempo e área de abrangência definidos para qualificar, incentivar e melhorar os benefícios e os serviços assistenciais.
12 Os benefícios assistenciais integram a política de assistência social e se configuram como direito do cidadão e dever do Estado. Fonte:
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/beneficiosassistenciais.
13 O Acessuas Trabalho articula-se com o Plano Brasil sem Miséria e tem como público populações urbanas e rurais em situação de vul-
nerabilidade e risco social com idade a partir de 16 anos, com prioridade para usuários de serviços, projetos, programas de transferência
de renda e benefícios socioassistenciais. Fonte: http://www.mds.gov.br/brasilsemmiseria/pronatec
14 O Pronatec foi instituído pela Lei 12.513/2011 (alterada pela Lei 12.816/2013) e se vincula ao Plano Brasil Sem Miséria. É coordenado
pelo Ministério da Educação e destina-se a beneficiários de programas federais de transferência de renda com idade mínima de 16 anos.
Para informações consulte o site http://pronatec.mec.gov.br Fonte: Pronatec, Brasil Sem Miséria. Governo Federal, Brasil, 2013
15 O BPC na Escola programa visa monitorar o acesso e permanência na escola dos Beneficiários do Benefício da Prestação Continuada
- BPC com deficiência, na faixa etária de 0 a 18 anos, por meio de ações articuladas, entre as áreas da educação, assistência social, di-
reitos humanos e saúde. Fonte: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=17432&Itemid=817
16 Conforme o art. 20 da LOAS: O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência
e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la pro-
vida por sua família (Redação dada pela Lei n. 12.435, de 2011).
17 Conforme o art. 22 da LOAS: Entendem-se por benefícios eventuais as provisões suplementares e provisórias que integram organica-
mente as garantias do SUAS e são prestadas aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade
temporária e de calamidade pública (Redação dada pela Lei n. 12.435, de 2011).
18 Resolução CNAS n. 39/2010 – dispõe sobre o processo de reordenamento dos benefícios eventuais no âmbito da Política de Assistência
Social em relação à Política de Saúde.
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Quando necessário, é possível a ampliação de outras categorias profissionais de nível superior para
compor a equipe de referência dos serviços de PSB, regulamentadas pela Resolução n. 17/2011 do CNAS22,
desde que seja garantida a equipe obrigatória citada na tabela acima. Relativamente aos cargos de nível médio23

e fundamental24, os respectivos detalhes se encontram disciplinados na Resolução n. 09/2014 do CNAS.
Cumpre destacar que, além da equipe de referência dos CRAS acima especificada, há a previsão de

possibilidade de composição de uma Equipe Volante, para prestar serviços no território de abrangência do

Fonte Resolução n. 269/2006 (NOB/RH)

- EQUIPE DE REFERÊNCIA DO CRAS

A composição da equipe de referência19 dos CRAS para a prestação de serviços e execução das ações
no âmbito da PSB nos municípios é estabelecida conforme a tabela abaixo:

TABELA 1

19 O SUAS adota o modelo de equipes de referência, o que significa que cada unidade de assistência social organiza equipes com
características e objetivos adequados aos serviços que realizam. Assim, a Resolução n. 269/2006 (NOB/RH) aponta que as equipes de
referência são constituídas por servidores efetivos, levando-se em consideração, dentre outros aspectos, o número de famílias/indivíduos
referenciados (não necessariamente atendidos).
20 Atualmente, o parâmetro mais utilizado pelo MDS é a classificação do IBGE, conforme a estimativa populacional dos Municípios
(Pequeno Porte I, Pequeno Porte II, Médio Porte, Grande Porte, Metrópoles e DF).
21 Entende-se por ̈ família referenciada¨ aquela que vive em áreas caracterizadas como de vulnerabilidade, definidas a partir de indicadores
estabelecidos por órgão federal, pactuados e deliberados, sendo essas atendidas, ou não, pela Unidade (NOB/ SUAS de 2005).
22 § 3º do Art. 2. São categorias profissionais de nível superior que, preferencialmente, poderão atender as especificidades dos serviços
socioassistenciais: Antropólogo; Economista Doméstico; Pedagogo; Sociólogo; Terapeuta ocupacional; e Musicoterapeuta.
23 Art. 4º As ocupações profissionais com escolaridade de ensino médio, que compõem as equipes de referência do SUAS, desempenham
funções de apoio ao provimento dos serviços, programas, projetos e benefícios, transferência de renda e ao CadÚnico, diretamente
relacionadas às finalidades do SUAS, quais sejam: I – Cuidador Social, (…); II – Orientador Social ou Educador Social,  (…).
24 Art. 5º A ocupação profissional com escolaridade de ensino fundamental, que compõe as equipes de referência do SUAS, conforme
estabelecido pela Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS, desempenha funções de apoio ao provimento dos ser-
viços, programas, projetos, benefícios, transferência de renda e ao CadÚnico, diretamente relacionadas às finalidades do SUAS, qual
seja, Auxiliar de Cuidador Social.
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CRAS, às famílias que vivem em locais de difícil acesso, distantes da unidade física, ou que estão dispersas no
território. A Equipe Volante realiza busca ativa destas famílias e desenvolve o PAIF e demais serviços da PSB,
porém de forma adaptada às condições locais específicas.

A constituição de Equipe Volante se aplica a Municípios que já tenham implantado pelo menos um
CRAS e cujo território seja extenso, em especial com presença de comunidades rurais ou tradicionais e que
podem ter como características a alta dispersão populacional, presença de comunidades isoladas e/ou de difícil
acesso, com prioridade para aquelas em situação de extrema pobreza e que precisam ser alcançadas pelos
serviços socioassistenciais de proteção básica.

Essa equipe volante, independentemente do porte do município, deverá ser composta por 02 (dois) téc-
nicos de nível superior (sendo 01 assistente social e 01 preferencialmente psicólogo) e 02 (dois) técnicos de
nível médio, conforme disposto na NOB/RH (2006) e Resolução CNAS n. 17 de 20 de junho de 2011.

Ressalta-se que a avaliação de suficiência ou insuficiência do número de profissionais em relação
ao número de usuários, implica em conhecimento aprofundado das necessidades por serviços e benefícios
socioassistenciais, competindo à vigilância socioassistencial fazer o respectivo levantamento, por meio do
diagnóstico socioterritorial25 (NOB/RH de 2006). Ocorre que, apesar dessa orientação normativa, em geral,
o diagnóstico socioterritorial não é realizado pela vigilância socioassistencial, em razão da inexistência do
órgão de vigilância em muitos Municípios. Assim, é possível que a Secretaria de Planejamento ou outro órgão
equivalente realize esse diagnóstico.

- FUNCIONAMENTO E ESTRUTURA DO CRAS

Conforme orientação do MDS, o CRAS deve funcionar, no mínimo, por 40 horas semanais, 5 dias por
semana, 08 horas por dia, com equipe de referência completa26. Neste sentido, ressalta-se que o horário de
funcionamento do CRAS não corresponde necessariamente à jornada de trabalho da equipe de referência do
CRAS, pois esta decisão é do gestor municipal. Caso a jornada de trabalho da equipe seja de 4 horas diárias,
por exemplo, será necessário dispor de duas equipes de referência para cumprir as 8 horas diárias de funcio-
namento do CRAS27.

Com relação à estrutura física do CRAS, segundo as Orientações Técnicas: Centro de Referência de As-
sistência Social - CRAS, é imprescindível que a estrutura e os ambientes respondam a requisitos mínimos para
a adequada oferta dos serviços socioassistenciais nele ofertados. Todos os CRAS são obrigados a dispor dos
espaços necessários à oferta do principal serviço, o PAIF, bem como para a função de gestão territorial da PSB.

Dessa forma, segue abaixo quadro com resumo dos espaços, usos, metragens e quantidade de am-
bientes, segundo capacidade de atendimento anual do CRAS*:

6

25 Diagnóstico socioterritorial: A Resolução n. 33/2012 (NOB/SUAS), define que a realização do diagnóstico socioterritorial requer: I - pro-
cesso contínuo de investigação das situações de risco e vulnerabilidade social presentes nos territórios, acompanhado da interpretação
e análise da realidade socioterritorial e das demandas sociais que estão em constante mutação, estabelecendo relações e avaliações de
resultados e de impacto das ações planejadas; II - identificação da rede socioassistencial disponível no território, bem como de outras
políticas públicas, com a finalidade de planejar a articulação das ações em resposta às demandas identificadas e a implantação de
serviços e equipamentos necessários; III - reconhecimento da oferta e da demanda por serviços socioassistenciais e definição de territórios
prioritários para a atuação da política de assistência social. IV – utilização de dados territorializados disponíveis nos sistemas oficiais de
informações. Parágrafo único. Consideram-se sistemas oficiais de informações aqueles utilizados no âmbito do SUAS, ainda que oriundos
de outros órgãos da administração pública.
26Fonte:http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/assistencia-social/psb-protecao-especial-basica/cras-centro-de-referencias-
de-assistencia-social/cras-institucional
27 Orientações Técnicas: Centro de Referência de Assistência Social – CRAS/ Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
- 1. ed. - Brasília: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 2009. Página 59.



* Recomenda-se que os CRAS com maior capacidade de atendimento anual possua um número maior de sala de atendimento e sala

de uso coletivo, pois sua demanda por atendimento e equipe de referência é maior.

** Entende-se por conjunto de banheiros: um para uso feminino, um para uso masculino, um para uso feminino adaptado, um para uso

masculino adaptado.

Fonte: Orientações Técnicas: Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, Brasília: MDS, 2009.
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Os CRAS devem estar adequados às normativas relacionadas à garantia de acessibilidade. Dentre os
principais instrumentos reguladores destacam-se: Decreto n. 5.296/04, que regulamenta as Leis n. 10.048/200
e N. 10.098/2000 e a norma técnica ABNT NBR 9050: 2004.

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE)

É formada por um conjunto de serviços, programas e projetos que tem por objetivo contribuir para a
reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a defesa de direito, o fortalecimento das potencialidades e aqui-
sições, além da proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de violação de direitos, como,
por exemplo, em casos de abandono, maus tratos físicos e/ou psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psi-
coativas, cumprimento de medidas socioeducativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, dentre outras.

Os serviços da PSE podem ser divididos de acordo com a complexidade, em Média e Alta Complexi-
dades. Tais serviços atuam diretamente ligados ao Sistema de Garantia de Direitos, exigindo uma gestão mais
complexa e compartilhada com o Poder Judiciário, o Ministério Público e outros órgãos e ações do Executivo.

- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Atende a situações em que os vínculos familiares e comunitários, apesar da violação dos direitos,
continuam preservados. 

É ofertada, precipuamente, no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), uni-
dade pública de abrangência local ou regional, destinada à prestação de serviços a indivíduos e famílias que
se encontram em situação de risco pessoal ou social, por violação de direitos ou contingência, demandando
intervenções especializadas da PSE, além de maior estruturação técnico operacional, com atenção especiali-
zada e mais individualizada e/ou acompanhamento sistemático/monitorado.

- SERVIÇOS DA PSE DE MÉDIA COMPLEXIDADE:

a) SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS
(PAEFI) - consistente em um serviço de apoio, orientação e acompanhamento a famílias com um ou mais de
seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos. Compreende atenções e orientações direcio-
nadas para a promoção de direitos, a preservação e o fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e so-
ciais e para o fortalecimento da função protetiva das famílias diante do conjunto de condições que as
vulnerabilizam e/ou as submetem a situações de risco pessoal e social.

O serviço articula-se com as atividades e atenções prestadas às famílias nos demais serviços socioas-
sistenciais, nas diversas políticas públicas e com os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos.

Tem como principais objetivos: contribuir para o fortalecimento da família no desempenho de sua função
protetiva; processar a inclusão das famílias no sistema de proteção social e nos serviços públicos, conforme
necessidades; contribuir para restaurar e preservar a integridade e as condições de autonomia dos usuários;
contribuir para romper com padrões violadores de direitos no interior da família; contribuir para a reparação de
danos e da incidência de violação de direitos e prevenir a reincidência de violação de direitos. 

Este serviço é ofertado necessariamente no CREAS (Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais).

b) SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - ofertado de forma continuada e progra-
mada com a finalidade de assegurar trabalho social de abordagem e busca ativa que identifique, nos territórios,
a incidência de trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, situação de rua, dentre outras.
Deverão ser consideradas praças, entroncamento de estradas, fronteiras, espaços públicos onde se realizam
atividades laborais, locais de intensa circulação de pessoas e existência de comércio, terminais de ônibus,
trens, metrôs e outros. Deve buscar a resolução de necessidades imediatas e promover a inserção na rede de
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serviços socioassistenciais e das demais políticas públicas na perspectiva da garantia dos direitos. O Serviço
Especializado em Abordagem Social pode ser desenvolvido no CREAS ou Unidade Específica Referenciada
ao CREAS (Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais).

c) SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA
SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE
(PSC) - tem por finalidade prover atenção socioassistencial e acompanhamento a adolescentes e jovens em
cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, determinadas judicialmente. Deve contribuir para o
acesso a direitos e para a ressignificação de valores na vida pessoal e social dos adolescentes e jovens. Para
a oferta do serviço faz-se necessária a observância da responsabilização face ao ato infracional praticado,
cujos direitos e obrigações devem ser assegurados de acordo com as legislações e normativas específicas
(em especial o ECA e Lei n. 12.594/12 – SINASE) para o cumprimento das medidas socioeducativas em ques-
tão. Este serviço é ofertado no CREAS (Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais).

d) SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E SUAS
FAMÍLIAS - atendimento especializado a famílias com pessoas com deficiência e idosos, com algum grau de
dependência, que tiveram suas limitações agravadas por violações de direitos, tais como: exploração da ima-
gem, isolamento, confinamento, atitudes discriminatórias e preconceituosas no seio da família, falta de cuidados
adequados por parte do cuidador, alto grau de estresse do cuidador, desvalorização da potencialidade/capaci-
dade da pessoa, dentre outras que agravam a dependência e comprometem o desenvolvimento da autonomia.
Este serviço pode ser realizado nas seguintes unidades: domicílio do usuário, Centro Dia28, CREAS ou Unidade
Referenciada (Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais).

e) SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - ofertado para pessoas que
utilizam as ruas como espaço de moradia e/ou sobrevivência, cuja finalidade é a de assegurar atendimento e
atividades direcionadas para o desenvolvimento de sociabilidades, na perspectiva de fortalecimento de vínculos
interpessoais e/ou familiares que oportunizem a construção de novos projetos de vida. Oferece trabalho técnico
para a análise das demandas dos usuários, orientação individual e grupal e encaminhamentos a outros serviços
socioassistenciais e das demais políticas públicas que possam contribuir na construção da autonomia, da inser-
ção social e da proteção às situações de violência. Conforme a Resolução 09/2009 do CNAS, este serviço tem
como Unidade o Centro de Referência Especializado para População de Rua (Centro POP). Ressalta-se que
na inexistência do Centro POP, outros serviços podem ser ofertados pelo CREAS, para pessoas em situação de
rua, como por exemplo o de Abordagem Social e o PAEFI (Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais).

- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)

Destaca-se, ainda, que, além dos serviços previstos para a Proteção Social Especial de Média Comple-
xidade, há também o PETI29, que articula um conjunto de ações para retirar crianças e adolescentes com idade
inferior a 16 anos da prática do trabalho precoce, exceto quando na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

O PETI  compreende transferência de renda – prioritariamente por meio do Programa Bolsa Família –
, acompanhamento familiar e oferta de serviços socioassistenciais, atuando de forma articulada com Estados
e Municípios e com a participação da sociedade civil.

9

28 Conforme o MDS o Centro Dia é uma unidade do SUAS que oferta Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para
Pessoas com Deficiência (em situação de dependência de terceiros que necessitam de apoio para a realização de cuidados básicos da
vida diária), e suas famílias, favorecendo a integração e a participação do indivíduo na família, no seu entorno e em grupos sociais, dentre
outros apoios. Fonte: http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/assistencia-social/pse-protecao-social-especial/servicos-de-
media-complexidade-1/centro-dia-de-referencia
29 Resolução CNAS n. 08/ 2013, alterada pela Resolução CNAS n. 10/2014, aprova as ações estratégicas do Programa de Erradicação do
Trabalho Infantil - PETI no âmbito do Sistema Único da Assistência Social - SUAS para União, Estados, Distrito Federal e Municípios com
vistas à erradicação do trabalho infantil, conforme as Convenções n. 138 e 182 da Organização Internacional do Trabalho - OIT.



Ressaltamos que o PAEFI, ofertado no CREAS, é responsável pela orientação e acompanhamento es-
pecializado às famílias, posteriormente à identificação de trabalho infantil, com vistas a fortalecer a função pro-
tetiva da família, no sentido de proteger e contribuir para retirar imediatamente as crianças e adolescentes da
situação de trabalho.

Identificada a situação de trabalho infantil, a família é encaminhada ao CREAS e recebe atendimento
até o rompimento desta situação de violação de direito, quando, então, é encaminhada ao CRAS, que dará
continuidade ao seu acompanhamento.

- EQUIPE DE REFERÊNCIA DOS CREAS

TABELA 3
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30 Entende-se que as atribuições do coordenador não se confundem com as da equipe técnica de referência do CREAS e, portanto, tratam-se

Fonte Resolução n. 269/2006 (NOB/RH)

- MUNICÍPIOS SEM CREAS

Ressalta-se que todo Município deve assegurar a prestação de serviços de Proteção Social Especial.
Assim, apontam-se abaixo algumas referências para oferta desses serviços.

TABELA 4
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Observa-se da Tabela 4 que, nos Municípios abaixo de 20 mil habitantes, caso a demanda local não
justificar a implantação de CREAS Municipal, deverá ser estruturada uma Equipe Técnica de Referência da
PSE, vinculada ao órgão gestor da assistência social, para prestar os serviços de Média Complexidade, às ex-
pensas do Poder Público Municipal. Não há normativa que preveja qual a composição dessa Equipe da PSE.
Diante disso, pondera-se que seria exigível do gestor, pelo menos, a menor equipe de referência prevista nas
normativas da assistência social, qual seja, a equipe de referência para atendimento psicossocial da alta com-
plexidade, modalidade “Casa-lar” (item IV, 1, da NOB/RH), a saber: 01 assistente social e 01 psicólogo, com
carga horária de 30 horas semanais, salvo, quanto à carga horária, se houver disposição em contrário na le-
gislação municipal.

Nos casos em que, apesar da obrigatoriedade de implementação dos CREAS, estes ainda não existi-
rem, é recomendável que, provisoriamente, exija-se a imediata estruturação da citada Equipe Técnica de Re-
ferência da PSE, nos moldes explicitados no parágrafo anterior31.

Cabe registrar também que as normativas (Resolução n. 31/2013, do CNAS) apresentam diretrizes de
regionalização no âmbito do SUAS, a princípio, apenas para o PAEFI (Média Complexidade), bem como para
o Serviço de Acolhimento para Crianças, Adolescentes e Jovens até 21 anos (Alta Complexidade). E, dentro
da expansão qualificada e reordenamento do Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias do
ano de 2014, está prevista a regionalização do Serviço de Acolhimento para Adultos e Famílias (Resolução n.
11/2014, do CNAS).

E, especificamente em relação à regionalização do PAEFI, dois são os modelos de implementação, sob
a responsabilidade do Estado, com cofinanciamento federal (fundo a fundo), apresentados pela Resolução n.
31/13 do CNAS, a saber (art. 8º):

I - oferta mediante a implantação de unidade de CREAS regional;
II - cofinanciamento mediante a implantação de unidades de CREAS municipais.

- FUNCIONAMENTO E ESTRUTURA DO CREAS

Importa assinalar que o CREAS deve funcionar para atendimento ao público, no mínimo 05 dias por
semana, por 08 horas diárias, totalizando 40 horas semanais, assegurada a presença de equipe profissional
de nível superior, além dos demais profissionais necessários ao bom funcionamento dos serviços32.

Com relação à estrutura física do CREAS, o documento Orientações Técnicas: Centro de Referência
Especializado de Assistência Social - CREAS diz que, para promover uma acolhida adequada e escuta quali-
ficada aos usuários, o ambiente físico do CREAS deve ser acolhedor e assegurar espaços para a realização
de atendimentos familiar, individual e em grupo, em condições de sigilo e privacidade. Para isso, recomenda-
se que seja implantado em edificação que disponha dos espaços essenciais para o desenvolvimento das suas
atividades, não devendo, portanto, ser implantado em local improvisado.

Dessa forma, constituem espaços essenciais que todo CREAS deve dispor:
- Espaço para recepção;
- Salas específicas para uso da coordenação, equipe técnica ou administração;
- Salas de atendimento, individual, familiar e em grupo, em quantitativo condizente com serviços ofertados e
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de funções que devem ser exercidas por pessoas distintas. Neste sentido, dispõe a NOB-RH/SUAS Anotada e Comentada: “Quando fa-
lamos de organização dos serviços, estamos nos referindo à função desempenhada pelos coordenadores; quando falamos de oferta de
serviços nos referimos às categorias profissionais que atuam diretamente com os usuários. Estas equipes são responsáveis por um certo
número de famílias e usuários, de acordo com a referência do serviço de proteção social básica e especial (p. 27).
31 Resolução CIT n. 7/2009, Art. 15, § 1º O atendimento das famílias residentes em territórios sem cobertura de CRAS e CREAS,
até sua implementação, será realizado por meio do estabelecimento de equipes técnicas de referência da PSB e da PSE, respec-
tivamente, que elaborarão estratégias condizentes com as previstas nesta Resolução para a implementação da Gestão Integrada,
sob a coordenação do órgão gestor da política de assistência social.
32 Em função dos horários e locais de trabalho das famílias a serem atendidas, em algumas localidades, poderá ser necessário flexibilizar
os horários de funcionamento da Unidade para possibilitar a ampliação do acesso e atendimento à população nos serviços ofertados.
Assim, a Unidade poderá funcionar, por exemplo, das 08 horas da manhã às 20 horas ou, até mesmo, por algumas horas nos finais de
semana. Fonte: Orientações Técnicas: Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS. MDS, Brasília, 2011.



capacidade de atendimento da unidade (municípios de grande porte, metrópole e DF: pelo menos 4 salas
de atendimento; municípios de pequeno porte I e II e médio porte: pelo menos 3 salas de atendimento);
- No mínimo dois banheiros coletivos, com adaptação para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida;
- Copa e/ou cozinha.

A infraestrutura física do CREAS deve ser compatível com o(s) serviço(s) ofertado(s), recursos humanos
disponíveis e capacidade de atendimento instalada. Os espaços do CREAS devem, portanto, dispor de quan-
tidade e dimensões suficientes, sendo a infraestrutura ampliada sempre que necessário. Além dos espaços
essenciais, as Unidades CREAS poderão contar com outros espaços, dependendo das possibilidades e ne-
cessidades (almoxarifado ou similar, espaço externo etc.).

- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

Destina-se a pessoas com vínculos familiares e comunitários rompidos e busca garantir proteção integral
- moradia, alimentação, higienização e trabalho protegido – para famílias e indivíduos que se encontram sem
referência e/ou em situação de ameaça, necessitando ser retirados de seu núcleo familiar e/ou comunitário.

- SERVIÇOS DA PSE DE ALTA COMPLEXIDADE:

a) SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - previsto em diferentes tipos de equipamentos e
destinado a famílias e/ou indivíduos com vínculos familiares rompidos ou fragilizados, a fim de garantir proteção
integral. A organização do serviço deverá garantir privacidade, o respeito aos costumes, às tradições e à diver-
sidade de ciclos de vida, arranjos familiares, raça/etnia, religião, gênero e orientação sexual, devendo ser ofer-
tado dentro das seguintes modalidades:

a.1) Casa-Lar para Crianças e Adolescentes: Atendimento em unidade residencial, onde uma pessoa
ou casal trabalha como educador/cuidador residente, prestando cuidados a um grupo de até 10 crianças
e/ou adolescentes;
a.2) Abrigo Institucional para Crianças e Adolescentes: Atendimento em unidade institucional semelhante
a uma residência, destinada ao atendimento de grupos de até 20 crianças e/ou adolescentes;
a.3) Abrigo Institucional para Adultos e Famílias: Atendimento em unidade institucional semelhante a
uma residência com o limite máximo de 50 pessoas por unidade e de 04 pessoas por quarto;
a.4) Casa de Passagem para Adultos e Famílias: Atendimento em unidade institucional de passagem
para a oferta de acolhimento imediato e emergencial, com profissionais preparados para receber os
usuários em qualquer horário do dia ou da noite, enquanto se realiza um estudo diagnóstico detalhado
de cada situação para os encaminhamentos necessários;
a.5) Abrigo Institucional para Mulheres em Situação de Violência: Acolhimento provisório para mulheres,
acompanhadas, ou não, de seus filhos, em situação de risco de morte ou ameaças em razão da violência
doméstica e familiar, causadora de lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou dano moral;
a.6) Residências Inclusivas para jovens e adultos com deficiência: Acolhimento destinado a jovens e
adultos com deficiência, cujos vínculos familiares estejam rompidos ou fragilizados. É previsto para jovens
e adultos com deficiência que não dispõem de condições de autossustentabilidade, de retaguarda familiar
temporária ou permanente ou que estejam em processo de desligamento de instituições de longa per-
manência. Deve ser desenvolvido em Residências Inclusivas inseridas na comunidade, funcionar em lo-
cais com estrutura física adequada e ter a finalidade de favorecer a construção progressiva da autonomia,
da inclusão social e comunitária e do desenvolvimento de capacidades adaptativas para a vida diária;
a.7) Casa-Lar para idosos: Atendimento em unidade residencial onde grupos de até 10 idosos são aco-
lhidos. Deve contar com pessoal habilitado, treinado e supervisionado por equipe técnica capacitada
para auxiliar nas atividades da vida diária;
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a.8) Abrigo Institucional para Idosos (Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI): Atendimento
em unidade institucional com característica domiciliar que acolhe idosos com diferentes necessidades
e graus de dependência. Deve assegurar a convivência com familiares, amigos e pessoas de referência
de forma contínua, bem como o acesso às atividades culturais, educativas, lúdicas e de lazer na comu-
nidade. A capacidade de atendimento das unidades deve seguir as normas da Vigilância Sanitária, de-
vendo ser assegurado o atendimento de qualidade, personalizado, com até 04 idosos por quarto.

b) SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICAS - oferece proteção, apoio e moradia subsidiada
a grupos de pessoas maiores de 18 anos em estado de abandono, situação de vulnerabilidade e risco pes-
soal e social, com vínculos familiares rompidos ou extremamente fragilizados e sem condições de moradia
e autossustentação.

b.1) Serviço de Acolhimento em República para Jovens: Destinado, prioritariamente, a jovens entre 18
e 21 anos, após desligamento de serviços de acolhimento para crianças e adolescentes ou em outra
situação que demande este serviço. Possui tempo de permanência limitado, podendo ser reavaliado e
prorrogado em função do projeto individual formulado em conjunto com o profissional de referência. O
atendimento deve apoiar qualificação e inserção profissional e a construção de projeto de vida. Deve
ser organizado em unidades femininas e unidades masculinas;
b.2) Serviço de Acolhimento em República para Adultos em Processo de Saída das Ruas: Destinado a
pessoas adultas com vivência de rua em fase de reinserção social, que estejam em processo de resta-
belecimento dos vínculos sociais e construção de autonomia. Possui tempo de permanência limitado,
podendo ser reavaliado e prorrogado em função do projeto individual formulado em conjunto com o pro-
fissional de referência. Deve ser organizado em unidades femininas e unidades masculinas e o atendi-
mento deve apoiar a qualificação e inserção profissional e a construção de projetos de vida;
b.3) Serviço de Acolhimento em República para Idosos: Destinado a idosos que tenham capacidade de
gestão coletiva da moradia e condições de desenvolver, de forma independente, as atividades da vida
diária, mesmo que requeiram equipamentos de auto-ajuda.

c) SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA - organiza o acolhimento de crianças e
adolescentes, afastados da família por medida de proteção, em residência de famílias acolhedoras cadastradas.
É previsto até que seja possível o retorno à família de origem ou, na sua impossibilidade, o encaminhamento
para adoção. O serviço é o responsável por selecionar, capacitar, cadastrar e acompanhar as famílias acolhe-
doras, bem como realizar o acompanhamento da criança e/ou adolescente acolhido e sua família de origem.

d) SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E DE EMERGÊNCIAS -
promove apoio e proteção à população atingida por situações de emergência e calamidade pública, com a
oferta de alojamentos provisórios, atenções e provisões materiais, conforme as necessidades detectadas. As-
segura a realização de articulações e a participação em ações conjuntas de caráter intersetorial para a minimi-
zação dos danos ocasionados e o provimento das necessidades verificadas.

Especificamente quanto às Equipes da PSE de Alta Complexidade, sugere-se consulta à Resolução
n. 269/2006, do CNAS (NOB/RH).
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QUADRO SINTÉTICO DOS TIPOS DE PROTEÇÃO E PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS

Segue abaixo um quadro resumindo os níveis de Proteção Social e seus principais Equipamentos/unidades:

TABELA 5
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33 Esta orientação leva em conta principalmente: 1) conhecimento da demanda de serviços pelo gestor para fins de elaboração da própria
política municipal, direcionamento das ações e garantia da oferta dos serviços;  2) possibilidade de responsabilização do gestor em caso
de omissão; 3) economia de tempo evitando-se trâmites burocráticos desnecessários; 4) observância à territorialidade.
34 Entende-se por Órgão Gestor da Política de Assistência Social no Município a Secretaria Municipal de Assistência Social ou outra se-
cretaria a esta equivalente.

Superados os apontamentos a respeito dos tipos de proteção e respectivas unidades, passa-se à análise
de outras questões práticas.

QUESTÕES PRÁTICAS

1) Para quem o Promotor de Justiça deverá solicitar eventual intervenção?
Diante de qualquer situação de vulnerabilidade ou mesmo de violação de direitos, em virtude das dis-

posições normativas que regem o SUAS, entende-se que a demanda deve ser dirigida diretamente ao gestor
da assistência social33 (normalmente o Secretário de Assistência Social)34.
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Em situações que configurem flagrante delito (como, por exemplo, a de cárcere privado), é importante
que a intervenção policial anteceda o acolhimento e cuidado socioassistencial, de saúde e de outras políticas.

Em situações em que for necessário acionar, além da assistência social, a saúde, recomenda-se que o Pro-
motor de Justiça deve comunicar ambas as secretarias dessa necessidade, a fim de que as equipes das duas pastas
realizem o trabalho de forma articulada, a partir do planejamento da intervenção, para torná-la mais eficiente.

2) O que solicitar ao gestor da assistência social?
A realização de um estudo para identificação do atendimento a ser prestado, com emissão de relatório35.

Esse relatório deverá conter uma parte conclusiva que não necessariamente encerrará o atendimento ou trará
a confirmação das situações denunciadas.

Destaca-se que é preciso um tempo mínimo e estrutura adequada para que a equipe do SUAS efetue,
por exemplo, o acolhimento inicial, entrevista e/ou visita domiciliar. Conquanto da primeira visita possa resultar
em encaminhamentos, o atendimento do caso, não raro, leva tempo considerável, já que, além das situações
serem bastante complexas do ponto de vista das relações humanas, é imprescindível, para o êxito do serviço,
que a equipe responsável crie vínculos com a família atendida.

Desse modo, após entendimento com os técnicos da rede, chegou-se à conclusão de que 20 (vinte)
dias poderia ser considerado um tempo razoável para a produção de um primeiro relatório, com os dados iniciais
e parciais obtidos, ainda que o atendimento tenha sido realizado de imediato.

Na solicitação/requisição do estudo poderão ser formuladas perguntas para que, em sendo possível
respostas no prazo assinalado, elas sejam encaminhadas pela equipe responsável pelo atendimento por meio
do relatório. Havendo continuidade do atendimento, o que pressupõe a aceitação do trabalho por parte da fa-
mília, pode-se solicitar a elaboração de novos relatórios, mais completos, aprofundados e atualizados, que
citem, inclusive, os encaminhamentos realizados.

Destaca-se que o SUAS recomenda o uso de um prontuário, exclusivo para cada caso atendido, deno-
minado como Prontuário SUAS36, no qual registram-se os respectivos dados, bem como os atendimentos e
encaminhamentos realizados.

35 Os relatórios resultam de um estudo, que pode envolver várias metodologias e, basicamente, englobam descrição do objeto de estudo
ou da demanda, metodologia, desenvolvimento ou análise da situação estudada, bem como interpretações e/ou conclusões. De modo geral,
os relatórios produzidos em unidades do SUAS abordam o atendimento e acompanhamento às famílias e indivíduos, com enfoque na pro-
teção social, tendo em vista o papel do CRAS/CREAS. Nesse sentido, não se espera de um relatório produzido no contexto da política de
Assistência Social informações de caráter investigativo e que possibilitam responsabilização de autores de violência. De acordo com o MDS,
estes relatórios não devem se confundir com a elaboração de “laudos periciais”, relatórios ou outros documentos com finalidade investigativa
que constituem atribuição das equipes interprofissionais dos órgãos do sistema de defesa e responsabilização (MDS, 2001). Destaca-se
ainda que assumir uma postura de averiguação e vistoria, além de não competir às equipes do SUAS, caracteriza um conflito de interesses
ao atendimento e estabelecimento de um vínculo de confiança. Por fim, aponta-se que, conforme a autonomia das diversas ciências, cada
profissional tem a liberdade e competência teórica, técnica e ética para escolher a forma de atuação a ser usada em cada situação.

Por tudo isto, sugere-se que a solicitação seja para realização de estudo e elaboração de relatório, tendo claro portanto, que
este documento não é o mesmo que um Relatório/Laudo Pericial. Importa analisar que, apesar dos relatórios produzidos pelos
profissionais da rede SUAS não terem um caráter investigativo e nem sempre contarem com elementos confirmatórios sobre a
veracidade de denúncias, estes podem trazer dados relevantes para a atuação do Promotor de Justiça.

Já o parecer diz respeito a esclarecimentos e análises sobre questões relacionadas a decisões a serem formadas cujo resultado pode
ser indicativo ou conclusivo. Trata-se de exposição e manifestação sucinta, com enfoque obrigatoriamente na questão ou situação analisada,
com base em estudo rigoroso e fundamentado, bem como nos objetivos do trabalho solicitado. Conforme as diretrizes do Serviço Social, o
Parecer pode ser um tópico, dentro do próprio relatório, diversamente do que ocorre na Ciência Psicológica, em que não há essa previsão.

Aponta-se, a título de informação, que no contexto jurídico o juiz pode nomear um profissional como perito (seja este funcionário do
quadro do Sistema Judiciário ou não) para realizar um estudo de cunho explicitamente investigativo e/ou avaliativo. O perito difere do as-
sistente técnico, pois esse último é um profissional de confiança, indicado e remunerado pelas partes que analisa e questiona o trabalho
desenvolvido pelo perito, bem como suas conclusões.
36 Prontuário SUAS, de modo geral, consiste em um formulário que contempla dados sobre Identificação; Forma de ingresso na unidade
e motivos de atendimento; Composição e perfil etário familiar; Condições habitacionais da família; Condições educacionais; Condições de
trabalho e rendimento; Condições de saúde; Acesso a benefícios eventuais; Convivência familiar e comunitária; Participação em Serviços,
Programas ou Projetos que contribuam para o desenvolvimento da convivência comunitária e para o fortalecimento de vínculos; Situações
de Violência e Violações de Direitos; Histórico de Cumprimento de Medias Socioeducativas e, em caso de Liberdade Assistida e de Pres-
tação de Serviços Comunitários, se o adolescente está sendo acompanhado pelo CREAS; Histórico de Acolhimento Institucional ou
Familiar; Planejamento e Evolução do Acompanhamento Familiar, com registro sobre Ingresso e de Desligamento da Família ou Individuo.
Consta, ainda, do prontuário uma parte específica para registro dos encaminhamentos, intitulada “Formulário de Controle dos encaminha-
mentos realizados no processo de acompanhamento da família”.
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37 Este é um plano que organiza a ação a ser desenvolvida pelo CRAS/CREAS/Família/indivíduo, considerando as necessidades sociais exis-
tentes, expectativas e desejos para o futuro, de modo a possibilitar a concretização dos novos projetos/perspectivas de vida. O plano possibilita
ainda o monitoramento e a avaliação dos resultados alcançados com os usuários, bem como adequações, em caso de necessidade.

No âmbito da Infância e Juventude, há um outro documento com a mesma finalidade, o Plano Individual de Atendimento (PIA),
previsto na Lei n. 12.594/2012, que instituiu o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase). O PIA relativo ao contexto do
Sistema Socioeducativo visa à integração social do adolescente que comete atos infracionais e, no caso daqueles que cumprem medidas
socioeducativas de privação de liberdade em Unidades de Internação, é a equipe destas a responsável pelo PIA. Já nas situações em que
crianças e/ou adolescentes são acolhidos em decorrência de Medida Protetiva, conforme o manual “Orientações Técnicas: serviços de
acolhimento para crianças e adolescentes” (aprovado pela Resolução Conjunta n . 1/2009 do CNAS e do CONANDA), também há elabo-
ração de Plano de Atendimento Individual e Familiar. Contudo, esse plano deve ser construído pela equipe técnica do serviço de acolhimento
no qual a criança ou adolescente se encontra, e visa à reintegração familiar ou, nos casos nos quais esta não é pertinente, a colocação
em família substituta e assim, também não se iguala ao plano relativo ao acompanhamento do CRAS ou CREAS.
38 Nesse sentido, o Código de Ética do Psicólogo, em seu artigo 27, prevê a quebra do sigilo para fato delituoso de graves efeitos para atendido/ter-
ceiros, que criam o imperativo da denúncia. Já o Código de Ética do Serviço Social, em seu artigo 18, prevê a quebra do sigilo (dentro do es-
tritamente necessário)  para situações graves (fato delituoso ou não), que podem trazer prejuízo aos interesses do usuário/terceiros/coletividade.
39 Fontes: Ministério do Desenvolvimento Social. http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/assistencia-social/pse-protecao-
social-especial/servicos-de-media-complexidade/servico-de-protecao-e-atendimento-especializado-a-familias-e-individuos-2013-paefi
Referências Técnicas para a Prática de Psicólogas (os) no Centro de Referência Especializado da Assistência Social – CREAS. Conselho
Federal de Psicologia. Brasília, 2013.

Para além desse prontuário, outro instrumento que pode ser utilizado pelas equipes do SUAS é o Plano
de Acompanhamento Individual e/ou Familiar37, elaborado gradualmente, após estudo inicial, pela equipe de
referência, em conjunto com a família/indivíduo atendido.

Cumpre ressaltar que, constatando-se situações de violência, normativas do SUAS apontam que o
profissional deverá comunicá-las aos órgãos do Sistema de Garantia de Direitos, sem incidência de qualquer
falta funcional/ética, porquanto os Códigos de Ética Profissional do Psicólogo e do Assistente Social apontam
a possibilidade/obrigatoriedade de quebra do sigilo profissional frente a situações graves38.

3)  Quem o gestor da assistência social poderá acionar para realização desse estudo?
Para responder a esta questão importa retomar que, em caso de vulnerabilidade e/ou risco social, a

unidade de referência é o CRAS. Assim, nessas situações, o gestor poderá acionar a Equipe Técnica do CRAS
para a realização do estudo e elaboração do relatório para a Promotoria de Justiça.

Já nas situações caracterizadas como de violação de direitos, sem o rompimento de vínculos (média
complexidade), a equipe acionada pelo gestor de Assistência Social poderá ser a do CREAS e, onde não houver
esta unidade, a Equipe de Referência da PSE.

4) Os CRAS e CREAS ofertam psicoterapias?
Esta atividade não ocorre no âmbito do SUAS. Ressalta-se que o trabalho socioassistencial pode até

produzir efeito terapêutico, pois busca promover mudanças, autonomia e a superação de situações de sofrimento,
relacionadas à vulnerabilidade ou violações de direitos. Contudo, no contexto da Assistência Social, o enfoque
do trabalho tem natureza essencialmente social, sem uma perspectiva individualizante. Assim, casos que evi-
denciam a necessidade de atendimento psicoterápico devem ser encaminhados para a política de saúde39.

5) Há alguma orientação direcionada à Política de Recursos Humanos dos profissionais do SUAS?
Considera-se que a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos (NOB/RH), aprovada pela Resolução

n. 269/2006, do CNAS, é um dos principais instrumentos normativos sobre este tema. Esta aponta, como diretriz na-
cional, que o acesso à carreira condiciona-se à aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.

Nesse sentido, destaca-se que o Plano Decenal Nacional de Assistência Social, aprovado pela Reso-
lução n. 210/2007, também do CNAS, tem como meta nacional relativa à gestão do Trabalho, a de implantar a
Política de Recursos Humanos com a ocupação de cargos através de concurso público, conforme determina
a Constituição Federal.

A NOB/SUAS (art. 23) também destaca que a União, Estados e Municípios devem firmar o Pacto de
Aprimoramento do SUAS, que materializa as metas e prioridades no âmbito desse sistema. O pacto deve ser
elaborado a cada quatro anos e as pactuações devem ser revisadas anualmente.
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40 Destaca-se que a Resolução CIT 14/2013 pactua critérios de adesão e partilha de recursos do CapacitaSUAS para os exercícios de 2013 e 2014.
41 Fonte: http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/assistencia-social/programa-nacional-de-capacitacao-do-sistema-unico-da-
assistencia-social
42 Acessando a rede pelo endereço eletrônico: http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/FerramentasSAGI/grupo.php?id_grupo=81 é possível
saber quais cursos disponíveis no momento, e efetuar a matrícula.

Assim, há prioridades e metas definidas para o período entre 2014 e 2017 e, especificamente sobre as
pactuações para a gestão municipal do SUAS, destaca-se que a Resolução n . 13/2013, da CIT, bem como a
Resolução n. 18/2013, do CNAS, estabelecem como meta para a gestão a de reverter o quadro de precarização
dos vínculos trabalhistas das equipes que atuam nos serviços socioassistenciais e na gestão do SUAS, obje-
tivando atingir o percentual mínimo de 60% de trabalhadores do SUAS de nível superior e médio com vínculo
estatutário ou de empregado público.

Com relação aos Estados, a Resolução n. 32/2013, do CNAS, e a Resolução n. 16/2013, da CIT, que re-
visam as prioridades/metas específicas para a gestão dos Estados e do DF, com vigência até 2015, apontam,
entre outras metas específicas, a de atingir em 100% dos Estados e também no DF um quadro de pessoal efetivo
correspondente às funções de gestão no órgão, assim como nas equipes de referência das unidades públicas.

A NOB/RH apresenta ainda diretrizes sobre os Planos de Carreira, Cargos e Salários (PCCS), que
devem ser instituídos em cada esfera de governo para os trabalhadores do SUAS, da administração direta
e indireta, baseados nos princípios definidos nacionalmente. Segundo esta normativa, os PCCS expressam
o modo como a administração pública compromete-se com o desenvolvimento profissional dos servidores
públicos para melhorar a qualidade dos serviços prestados à população.

Ademais, a NOB/RH indica diretrizes para a Política Nacional de Capacitação, que compete aos Go-
vernos Federal e Estaduais e deve ser feita de forma sistemática e continuada. Neste sentido, União, Estados
e DF devem elaborar Planos Anuais de Capacitação, pactuados nas Comissões Intergestores e deliberados
nos respectivos Conselhos de Assistência Social.

A capacitação no âmbito do SUAS deve destinar-se a todos os atores da área da Assistência Social - gestores,
trabalhadores, técnicos e administrativos, dos setores governamentais e não-governamentais integrantes da rede
socioassistencial, e conselheiros - adequando-se, portanto, a estes diferentes públicos.

Nessa seara, ressalta-se o Programa Nacional de Capacitação do SUAS, instituído pela Resolução n.
08/2012, do CNAS, destinados aos trabalhadores do SUAS que atuam na rede socioassistencial governamental
e não governamental, assim como aos gestores e demais trabalhadores que atuam nos órgãos de gestão do
sistema em âmbito municipal, distrital e estadual (secretarias de assistência social) e aos agentes de controle
social no exercício de suas competências e responsabilidades nos conselhos de assistência social40.

Geralmente, para garantir a capacitação, são firmados contratos entre Governos Estaduais/Distrital e
Instituições de Ensino Superior, para que essas últimas ministrem os cursos41. Desta forma, recomenda-se aos
interessados em receberem a mencionada capacitação, um contato com as equipes estaduais de Gestão do
Trabalho no SUAS, para conhecimento do cronograma previsto para o Estado de Goiás.

Especificamente sobre a capacitação à distância, destaca-se que há a Rede Nacional de Capacitação e
Educação Permanente do SUAS, constituída por Instituições de Ensino Superior - IES, Escolas de Governo e
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IF) - também com o objetivo de capacitarem os
trabalhadores do SUAS42.

Importa destacar também que há a Política Nacional de Educação Permanente do SUAS (PNEP/SUAS)
aprovada pelo CNAS, por meio da Resolução n. 04/2013, que estabelece os princípios e diretrizes para a
instituição da perspectiva político-pedagógica fundada na Educação Permanente na Assistência Social.

6) Qual o papel da Vigilância Socioassistencial e como estruturá-la?
A Vigilância Socioassistencial deve estar estruturada no plano municipal, estadual e federal e é a prin-

cipal responsável pela organização do sistema de notificações das situações de violação de direitos, bem
como pela realização do Diagnóstico Socioterritorial.
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43 Resolução 33/2012 do CNAS, Artigo 19: “A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão elaborar os respectivos Planos
de Assistência Social a cada 4 (quatro) anos, de acordo com os períodos de elaboração do Plano Plurianual - PPA.
44 Resolução 33/2012 do CNAS, Artigo 89: “A Vigilância Socioassistencial deve analisar as informações relativas às demandas quanto às:
I - incidências de riscos e vulnerabilidades e às necessidades de proteção da população, no que concerne à assistência social; e II - ca-
racterísticas e distribuição da oferta da rede socioassistencial instalada vistas na perspectiva do território, considerando a integração entre
a demanda e a oferta.
45 Fonte: http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/mural/financiamento-de-obras-e-expansao-do-cofinanciamento-federal-para-a-rede-
socioassistencial-2013
46 Fonte: http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/mural/financiamento-de-obras-e-expansao-do-cofinanciamento-federal-para-a-rede-
socioassistencial-2014

Referido diagnóstico é importante para levantar as demandas e necessidades de cada localidade, que
devem, posteriormente, ser consideradas ao se elaborar o Plano de Assistência Social43, que conterá as ações
programadas e os recursos necessários para executá-las. Este plano deve ser aprovado pelo Conselho Municipal
de Assistência Social e orientará toda a execução orçamentária do Fundo Municipal de Assistência Social.

Para atender seus objetivos, a Vigilância Socioassistencial é estruturada a partir de dois eixos: a Vigilância
de Riscos e Vulnerabilidades e a Vigilância de Padrões e Serviços. Considerando esses dois eixos, são articu-
ladas, de um lado, as informações relativas às incidências de violações e necessidades de proteção da população
e, de outro lado, as características e distribuição da rede de proteção social instalada para a oferta de serviços44.

Ressalta-se que a Vigilância Socioassistencial tem sido considerada como aspecto a ser melhor desenvolvido
dentro da PNAS, de modo que se garanta sua efetivação. Assim, o Plano Decenal SUAS aponta, como meta
nacional, a de priorizar a efetivação do sistema nacional de vigilância, constando, como estratégia, a implanta-
ção e implementação da vigilância social em todos os municípios.

A Resolução n. 16/2013, da CIT, bem como a Resolução n. 32/2013, do CNAS, indicam como prioridades
e metas para os Estados, atingir em 100% dos Estados, áreas constituídas como subdivisões administrativas de
Gestão do SUAS com competência de Gestão do Trabalho e Vigilância Socioassistencial, além de outras áreas.

Especificamente para os Municípios, a Resolução n. 18/2013, do CNAS e a Resolução n. 13/2013, da
CIT, apontam, como prioridade, estruturar as secretarias municipais de assistência social com a instituição
formal de áreas essenciais como subdivisão administrativa, conforme o Porte do Município, quais sejam:
Proteção Social Básica, Proteção Social Especial e a área de Gestão do SUAS com competência de Vigilância
Socioassistencial para os municípios de Pequeno Porte I, II e Médio Porte.

7) O MDS destina recursos para cofinanciar serviços e programas do SUAS e também para apoiar pro-
jetos de construção de CRAS e CREAS?

O MDS divulga informações referentes a esta questão, de modo que cada gestor deve:
- Conhecer os conteúdos das Resoluções da Comissão Intergestores Tripartite (CIT) e do Conselho
Nacional de Assistência Social (CNAS), que pactua e aprova, respectivamente, os critérios de partilha
de recursos para construção de CRAS e CREAS;
- Consultar as relações dos entes que atenderam aos critérios e estão aptos a apresentar Proposta de
Trabalho no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – SICONV;
- Conhecer o conteúdo da Portaria do MDS, que dispõe sobre os procedimentos e prazos relativos à
apresentação e análise das Propostas de Trabalho;
- Acessar os correspondentes Programas no Portal de Convênios – SICONV e enviar a Proposta de
Trabalho para análise, seguindo as orientações disponibilizadas no campo "Observações".
Em seguida o gestor precisa seguir outras etapas para a realização do aceite, ou seja, para formalizar

a aceitação da expansão 45.
Destaca-se que diferentes resoluções indicam critérios específicos para expansão qualificada de cada

um dos serviços. Para o ano de 2014, o MDS disponibiliza informações (Mural de expansões 201446) que apon-
tam os Programas ou Serviços em expansão, as respectivas resoluções, além de acesso aos entes elegíveis
à expansão e ao termo de aceite, conforme quadro a seguir:
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Destaca-se, ainda, os dados específicos sobre Programas e Serviços passíveis de expansão por meio
de regionalização47:

8) Como ocorre a organização e financiamento do SUAS?
O SUAS organiza-se a partir de Gestão Descentralizada e Participativa, operacionalizada mediante

organização comum nas três esferas de governos. Conselho, Plano e Fundo de Assistência Social são os
elementos fundamentais de gestão da Política Pública de Assistência Social48.

Da mesma forma, o cofinanciamento das ações do SUAS deve ocorrer pelas três esferas de governo
(União, Estados e Município). Para isso, as transferências são organizadas da seguinte forma: Benefícios49,
Convênios ou Contratos de Repasse50, Programas e Projetos51, recursos para aprimoramento da gestão52

e ainda o cofinanciamento para Serviços Socioassistenciais53.
Com relação ao financiamento dos serviços socioassistenciais, atualmente, os repasses ocorrem de

acordo com o tipo de proteção social (PSB e PSE), operacionalizam-se por meio de pisos referenciados a cada
serviço específico54.

A NOB/SUAS de 201255 contém previsão de Blocos de Financiamento, ainda não implementados e que
serão compostos pelo conjunto de pisos relativos a cada tipo de proteção (Básica e Especial), conforme a
Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. A expectativa é que o novo sistema traga maior flexibili-
dade para o financiamento dos serviços.
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47 Fonte: http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/mural/financiamento-de-obras-e-expansao-do-cofinanciamento-federal-para-a-rede-socioassistencial-2014
48 Política Nacional de Assistência Social (PNAS)/ 2009.
49 Benefícios: são transferências constitucionais obrigatórias, pagas direto ao usuário e sem ingerência do Município. Exemplo, Benefício
de Prestação Continuada.
50 Convênios ou Contratos de Repasse: tratam de transferências voluntárias, por meio de ordem bancária, através de um sistema deno-
minado “Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal” (SICONV).
51 Programas e Projetos: desenvolvidos por tempo determinado, como por exemplo o Programa Nacional de Capacitação do SUAS (CA-
PACITASUAS), Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho (Acessuas) e as ações estratégicas do Programa de Erradicação
do trabalho Infantil (PETI).
52 Recursos para aprimoramento da gestão: calculados a partir de índices, como por exemplo o Índice de Gestão Descentralizada SUAS (IGD-
SUAS), que mede a qualidade da gestão descentralizada dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, bem como da arti-
culação intersetorial, no âmbito dos municípios, DF e Estados. Outro índice é o relativo à gestão do Programa Bolsa família ( IGD PBF), cujos
recursos visam aprimorar a gestão deste programa. Destaca-se que estes recursos não podem ser usados para pagamento de pessoal efetivo.
53 Serviços socioassistenciais constituem atividades continuadas que visem à melhoria de vida da população e cujas ações, voltadas para as ne-
cessidades básicas, observem os objetivos, princípios e diretrizes estabelecidos nesta Lei. (Artigo 23 da LOAS, alterada pela Lei n. 12.435/2011).
54 Fonte: O Ministério Púbico na Fiscalização do Sistema único de Assistência Social: Cartilha de orientação. Ministério Público do Estado
do Rio de Janeiro, 2014.
55 NOB SUAS/2012, Artigo 61: “O cofinanciamento dos serviços socioassistenciais se dará por meio do Bloco de Financiamento da Proteção
Social Básica e do Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial”.
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56 Resolução 32/2011 do CNAS, Artigo 1º: “Os Estados, Distrito Federal e Municípios poderão utilizar até 60% (sessenta por cento) dos re-
cursos oriundos do Fundo Nacional de Assistência Social, destinados a execução das ações continuadas de assistência social, no paga-
mento dos profissionais que integrarem as equipes de referência do SUAS, conforme art. 6º-E da Lei 8.742/1993”.
57 Resolução N. 33/2012 do CNAS, Artigo 48: “Os fundos de assistência social são instrumentos de gestão orçamentária e financeira da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos quais devem ser alocadas as receitas e executadas as despesas relativas
ao conjunto de ações, serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social”.
58 LOAS, Artigo. 30. É condição para os repasses, aos Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal, dos recursos de que trata esta lei, a
efetiva instituição e funcionamento de: I - Conselho de Assistência Social, de composição paritária entre governo e sociedade civil; II -
Fundo de Assistência Social, com orientação e controle dos respectivos Conselhos de Assistência Social; III - Plano de Assistência Social.
Parágrafo único. É, ainda, condição para transferência de recursos do FNAS aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a compro-
vação orçamentária dos recursos próprios destinados à Assistência Social, alocados em seus respectivos Fundos de Assistência Social,
a partir do exercício de 1999.
59 A Lei n. 4.320/64, em seus Artigos 71 a 74, trata dos Fundos Especiais, dentre os quais se encaixam os Fundos do SUAS.
60 LOAS Artigo 28, § 1º Cabe ao órgão da Administração Pública responsável pela coordenação da Política de Assistência Social nas 03
(três) esferas de governo gerir o Fundo de Assistência Social, sob orientação e controle dos respectivos Conselhos de Assistência Social.
(Redação dada pela Lei n. 12.435, de 2011).
61 Incumbe aos Conselhos de Assistência Social exercer o controle e a fiscalização dos Fundos de Assistência Social, mediante: I - apro-
vação da proposta orçamentária; II - acompanhamento da execução orçamentária e financeira, de acordo com a periodicidade prevista na
Lei de instituição do Fundo ou em seu Decreto de regulamentação, observando o calendário elaborado pelos respectivos conselhos; III -
análise e deliberação acerca da respectiva prestação de contas. Assim, aos conselheiros devem ser encaminhados, com a antecedência
necessária para a devida apreciação: I - plano de assistência social; II - propostas da Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária
Anual e do Plano Plurianual, referentes à assistência social; III - relatórios trimestrais e anuais de atividades e de realização financeira dos
recursos; IV - balancetes, balanços e prestação de contas ao final de cada exercício; V - relatório anual de gestão; VI - plano de capacitação;
VII - plano de providências e plano de apoio à gestão descentralizada; VIII - pactuações das comissões intergestores (NOB SUAS/2012).
62 LOAS, artigo 16: “As instâncias deliberativas do SUAS, de caráter permanente e composição paritária entre governo e sociedade civil,
são: (Redação dada pela Lei n. 12.435, de 2011) I - o Conselho Nacional de Assistência Social; II - os Conselhos Estaduais de Assistência
Social; III - o Conselho de Assistência Social do Distrito Federal; IV - os Conselhos Municipais de Assistência Social.

Ressalta-se que os recursos destinados a um tipo de proteção e de serviço não podem ser usados para
financiamento de outro, assim como os gastos com pagamento de pessoal não podem ultrapassar 60% do
valor total de financiamento de cada proteção56.

O cofinanciamento dos Serviços e também dos Programas/Projetos se dá a partir de transferências au-
tomáticas regulares de recursos financeiros via Fundos de Assistência Social da União, Estados e Municípios
(transferência Fundo a Fundo).

Os Fundos de Assistência Social são Instrumentos de gestão orçamentária e financeira da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos quais devem ser alocadas as receitas e executadas as des-
pesas relativas ao conjunto de ações, serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social57.

É condição para os repasses de verbas aos Fundos a efetiva instituição e funcionamento do:
I – Conselho de Assistência Social, de composição paritária entre governo e sociedade civil;
II – Fundo de Assistência Social, com orientação e controle dos respectivos Conselhos de Assistência Social;
III – Plano de Assistência Social.
Além disso, para receber verbas do Fundo Nacional de Assistência Social, o Município deve comprovar

a alocação de recursos próprios58.
Os Fundos consistem, enquanto fundos especiais59, em unidades orçamentárias e gestoras. O Fundo

é unidade gestora porque é ele quem emite empenho, liquida e paga as despesas e, em razão disso, tem nor-
malmente, um presidente ou diretor. O ordenador de despesas é o gestor da Assistência Social. O gerencia-
mento desses fundos cabe aos órgãos responsáveis pela coordenação da política de assistência social, sob
orientação e controle dos respectivos Conselhos de Assistência Social60. O fundo só poderá liberar o que for
aprovado pelo Conselho de Assistência Social.

Assim, destaca-se que todos os recursos relativos à atividade finalística da assistência devem estar no
fundo e, embora ele possa executar orçamentos relacionados à atividade-meio, as prestações de contas devem
se dar separadamente.

Os Conselhos de Assistência Social61 são instâncias de deliberação colegiada, constituídos em cada
nível de governo. Possuem caráter permanente e composição paritária de segmentos governamentais e não go-
vernamentais, conforme a LOAS (artigo 16)62. Cada conselho participa, em seu nível de governo, da elaboração



63 Resolução n. 33/2012 do CNAS, artigo 129: “A CIT é integrada pelos seguintes entes federativos: I – União, representada pelo Órgão
Gestor Federal da política de assistência social; II - Estados e Distrito Federal, representados pelo Fórum Nacional de Secretários(as) de
Estado de Assistência Social – FONSEAS; III – Municípios, representados pelo Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência
Social – CONGEMAS”.
64 Resolução n. 33/2012 do CNAS, artigo 130: A CIB é integrada pelos seguintes entes federativos: I – Estado, representado pelo Órgão
Gestor Estadual da política de assistência social; II – Municípios, representados pelo Colegiado Estadual de Gestores Municipais de As-
sistência Social – COEGEMAS.
65 Resolução n. 33/2012 do CNAS, artigo 116: “As conferências de assistência social são instâncias que têm por atribuições a avaliação
da política de assistência social e a definição de diretrizes para o aprimoramento do SUAS, ocorrendo no âmbito da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios”. artigo 117:  “A convocação das conferências de assistência social pelos conselhos de assistência
social se dará ordinariamente a cada 4 (quatro) anos”.
66 Resolução n.33/2012 do CNAS, artigo. 22: Os Planos de Assistência Social, além do que estabelece o §2º do art. 18 desta Norma,
devem observar: I - deliberações das conferências de assistência social para a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; II –
metas nacionais pactuadas, que expressam o compromisso para o aprimoramento do SUAS para a União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios; III – metas estaduais pactuadas que expressam o compromisso para o aprimoramento do SUAS para Estados e Municí-
pios; IV – ações articuladas e intersetoriais; V- ações de apoio técnico e financeiro à gestão descentralizada do SUAS. Parágrafo único. O
apoio técnico e financeiro compreende, entre outras ações: I – capacitação; II - elaboração de normas e instrumentos; III - publicação de
materiais informativos e de orientações técnicas; IV – assessoramento e acompanhamento; V - incentivos financeiros.
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e aprovação das propostas de Lei de Diretrizes Orçamentárias, do Plano Plurianual e do Plano de Assistência
Social. Especificamente sobre o Plano de Assistência Social, destaca-se que este orienta toda a execução or-
çamentária do Fundo Municipal de Assistência Social.

O processo de gestão do SUAS conta também com instâncias de pactuação, que são a Comissão
Intergestores Tripartite (CIT) e as Comissões Intergestores Bipartite (CIBs). A CIT é um espaço de articu-
lação e expressão das demandas dos gestores federais, estaduais e municipais63, que negocia e pactua sobre
aspectos operacionais da gestão do SUAS e, para isso, mantém contato permanente com as CIBs. Essas, por
sua vez, são instâncias estaduais destinadas à interlocução de gestores constituídas por representantes do
Estado e dos Municípios64.

Há ainda as Conferências de Assistência Social65, instâncias de deliberação, que têm por atribuições
a avaliação da política de assistência social e a definição de diretrizes para o aprimoramento do SUAS, ocor-
rendo no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. O Plano de Assistência Social
deve observar as deliberações das Conferências de Assistência Social66.

Para melhor visualização, segue quadro sintético a respeito:
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Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social. Secretaria Nacional de Assistência Social. Disponível em: http://slideplayer.com.br/slide/13414/



CONCLUSÕES

1) Nos Municípios com menos de 20 mil habitantes, nos quais não há, a princípio, obrigatoriedade de imple-
mentação de CREAS, deverá ser estruturada uma Equipe Técnica para prestar a Proteção Social Especial,
vinculada ao órgão gestor da assistência social, para prestar os serviços de Média Complexidade, às expensas
do Poder Público Municipal;

2) Diante da inexistência de normativa que preveja a composição da Equipe Técnica de Referência da PSE, a ser
estruturada nos Municípios com menos de 20 mil habitantes que não tiverem CREAS, é exigível do gestor, no mí-
nimo, a equipe de referência para atendimento psicossocial da alta complexidade, modalidade “Casa-lar” (item
IV, 1, da NOB/RH), posto que esta é a menor equipe de referência prevista nas normativas da assistência social;

3) No caso de pessoa em situação de vulnerabilidade ou mesmo de violação de direitos, o membro do Ministério
Público deverá dirigir eventual solicitação de intervenção de natureza socioassistencial ao gestor da assistência
social, evitando o acionamento direto dos equipamentos ou serviços socioassistenciais;

4) Diante de uma notícia de risco social ou violação de direitos, o membro do Ministério Público deverá solicitar
ao gestor da assistência social o atendimento do caso, com emissão de relatório que, não necessariamente,
encerrará o atendimento ou trará a confirmação das situações denunciadas.

5) Nos casos encaminhados pelo Ministério Público, compete ao gestor da assistência social identificar a de-
manda e encaminhá-la ao equipamento e/ou equipe de referência pertinente.

6) Os casos em que se evidencie a necessidade de atendimento psicoterápico deverão ser encaminhados para
a política de saúde, porquanto o CRAS e CREAS não ofertam psicoterapias.

7) Os cargos das equipes que atuam nos serviços socioassistenciais e na gestão do SUAS deverão ser ocu-
pados por servidores efetivos (concurso público), em atenção às previsões Constitucionais e da NOB/RH.

8) A Vigilância Socioassistencial, principal responsável pela organização do sistema de notificações das situa-
ções de violação de direitos e pela realização do Diagnóstico Socioterritorial, deve ser estruturada pela União,
Estados e Municípios.

9) Enquanto não instalada a Vigilância Socioassistencial, outros órgãos, a exemplo da Secretaria de Planeja-
mento, podem/devem realizar o Diagnóstico Socioterritorial.

10) Os repasses para financiamento dos serviços assistenciais se dão conforme o tipo de proteção social (básica
ou especial), sendo vedada a utilização de recursos destinados a um tipo de proteção para o financiamento de outro.

11) O cofinanciamento dos serviços assistenciais, dos programas e projetos se operacionaliza via transferência auto-
mática (fundo a fundo), mediante comprovação da efetiva instituição e funcionamento do Conselho de Assistência
Social, do Fundo de Assistência Social e do Plano de Assistência Social, bem como da alocação de recursos próprios.

12) Os Fundos da Assistência Social possuem natureza de fundo especial, consistindo em unidades orçamen-
tárias e gestoras, porquanto é ele quem emite empenho, liquida e paga as despesas, cujo ordenador é o gestor
da assistência social.
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