ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dicas e orientações
para os gestores
municipais

A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social não
contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada por meio de um conjunto integrado de ações
de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas.

ESTRUTURAS, NORMATIVAS E PROCEDIMENTOS

O que é o Sistema Único de
Assistência Social (Suas)?
O Suas foi criado pela Resolução 130/2005 do Conselho Nacional de Assistência Social (Cnas),
que aprova a Norma Operacional Básica da Assistência Social (NOB/Suas).
Para executar a Política Nacional de Assistência Social, o Suas:
1. organiza de forma descentralizada os serviços, projetos e programas;
2. estabelece níveis de proteção social, formas de financiamento e de gestão.
O Suas observa os seguintes níveis:

de gestão – inicial, básica e plena;
de proteção – proteção social básica e proteção social especial (média e alta complexidade).

Diante dessa estrutura, os principais instrumentos para implementação da Política de Assistência Social nos Municípios são:

Plano Municipal de Assistência Social;
Fundo Municipal de Assistência Social;
Conselho Municipal de Assistência Social.
A Lei Federal 12.435/2011 regulamentou o Suas; alterou alguns dispositivos da Lei Orgânica
da Assistência Social – Loas (Lei 8.742/1993); e tornou o Suas obrigatório.
A obrigatoriedade visa ao fortalecimento do Suas e à garantia de direitos para os usuários
da Política de Assistência Social, bem como aparece como uma estratégia de consolidação
da rede de atendimento socioassistencial no país.
Os serviços socioassistenciais no Suas são organizados em:
Vigilância social – geração de informações palpáveis (diagnósticos, relatórios de avaliação, indicadores e índices relacionados ao território), que expressam a realidade das situações de vulnerabilidade e o risco pessoal e social vivenciados pelos usuários da Política de
Assistência Social;
Proteção social – está relacionada às seguranças: sobrevivência (ex.: por meio de benefícios
continuados e eventuais); acolhida (ex.: realização de ações, oferta de serviços que visem à
proteção e à recuperação dos usuários em situação de vulnerabilidade e risco social); convívio (ex.: ações que tenham como objetivo o resgate dos vínculos comunitários e familiares);
Defesa social e institucional – significa garantir aos usuários da Política de Assistência
Social informações sobre seus direitos, inclusive os relacionados ao seu processo de acolhida e atendimento dentro do Suas. É necessário que a proteção básica e a especial estejam
articuladas, de modo que referência e contrarreferência se completem.

Quais os Blocos de Financiamento?
O cofinanciamento federal do Suas e a transferência de recursos na modalidade fundo a fundo foram regulamentados pela Portaria MDS 113/2015, que trouxe mais flexibilidade tanto
para a execução dos recursos, quanto para a transparência e monitoramento da execução financeira.
Os recursos federais destinados ao cofinanciamento dos serviços e do incentivo financeiro à
gestão passam a ser organizados e transferidos por Blocos de Financiamento:
conjuntos de recursos destinados ao cofinanciamento federal das ações
socioassistenciais, calculados com base no somatório dos componentes
que os integram e vinculados a uma finalidade (Portaria 113/2015,
Decreto 7.788/2012 e Resolução CNAS 33/2012 – NOB/Suas).

São os Blocos de Financiamento:
I – Proteção Social Básica;
II – Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade;
III – Gestão do Suas;
IV – Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único.
A execução financeira dos recursos do cofinanciamento federal pelos os Blocos de Financiamento deve ser compatível com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (Resolução 109/2009), com os respectivos Plano de Assistência Social e Plano de Ação, e demais
normativos que os regem.

Bloqueio de recursos
Submete ao Fundo Municipal de Assistência Social a interrupção temporária
do repasse de recursos, que, a partir da
regularização das situações que lhe deram ensejo, impõe ao Fundo Nacional
de Assistência Social (FNAS) o seu restabelecimento, inclusive com a transferência retroativa de recursos.

X

Suspensão de recursos
Submete ao Fundo Municipal de
Assistência Social a interrupção
temporária do repasse de recursos,
que, a partir da regularização das
situações que lhe deram ensejo,
impõe ao FNAS o seu restabelecimento, sem transferência retroativa de recursos.

O bloqueio ou a suspensão ocorre de modo separado para cada conta de Bloco de Financiamento, ou seja, um recurso de apenas um único bloco pode ser suspenso ou bloqueado, não
impedindo os outros blocos de outra proteção social ou gestão de continuar a receber o repasse do governo federal.

Quais os serviços continuados
e tipificados do Suas?
Serviços de Proteção Social Básica:

Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif);
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV);
Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosas.
Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade:

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (Paefi);
Serviço Especializado em Abordagem Social;
Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa

de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC);
Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias;
Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua.
Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade:

Serviço de Acolhimento Institucional (abrigo institucional, casa-lar, residência inclusiva,
casa de passagem);

Serviço de Acolhimento em República;
Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora;
Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências.

Qual a rede de unidades públicas
que fazem o atendimento para
pessoas ou grupos de crianças,
jovens, mulheres, idosos, pessoas
com deficiência e outros?
Conheça as unidades da Assistência Social:

CENTRO – DIA DE REFERÊNCIA:
Serviço de Proteção Social Especial para
Pessoas com Deficiência e suas famílias

Quais as unidades públicas de
acolhimento da Alta Complexidade
da assistência social?
São as unidades que executam os serviços especializados, que oferecem acolhimento e proteção a famílias e indivíduos afastados temporariamente do seu núcleo familiar e/ou comunitários, e que se encontram em situação de abandono, ameaça ou violação de direitos.
Esses serviços funcionam como moradia provisória até que a pessoa possa retornar à família;
ou seja encaminhada para família substituta, quando for o caso; ou alcance a sua autonomia.

Quais são os programas federais
disponíveis para a assistência social?
Os programas federais não têm caráter continuado.
São de iniciativa do governo federal e a participação dos Estados e Municípios é opcional. Podem os Entes devolver os programas a qualquer momento, desde que em acordo com a gestão e controle social local de cada esfera.

LEMBRE-SE:
Antes de aderir a um programa opcional, faça levantamento da
situação local e se o Município reúne condições suficientes para
aderir, implantar e manter um novo programa.

Programa Primeira Infância no Suas (Criança Feliz)
Tem por objetivo promover o desenvolvimento humano a partir do apoio e acompanhamento do desenvolvimento infantil integral na primeira infância.
(Decreto 8.869/2016, Portaria MDS 442/2017 e Portaria MDS 498/2017)

Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho (Acessuas Trabalho)

Promove a integração dos usuários da Política de Assistência Social ao mundo do trabalho, por meio da articulação, identificação, sensibilização, desenvolvimento de habilidades e orientação para o mundo do trabalho.
(Resolução CNAS 18/2012, Resolução CNAS 33/2011, Resolução CNAS 27/2014, Resolução
CNAS 25/2016, Resolução CNAS 03/2017)

Programa 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)

Tem por objetivo a identificação de barreiras para o acesso e permanência na escola das
pessoas com deficiência beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC), por meio de aplicação de questionário.
(Portaria Interministerial MDS/MS/MEC/SDH-PR 18/2007, Portaria Interministerial MDS/
MS/MEC/SEDH-PR 01/2008, Portaria Interministerial MDS/MS/MEC/SDH-PR 1.205/2011,
Portaria MDS 625/2010 e Portaria MDS 160/2012)

Sua equipe de referência
está completa?
Equipes de referência são aquelas constituídas pelos profissionais responsáveis pela organização e oferta de serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica e especial em assistência social.
Sua estruturação deve levar em consideração:

o número de famílias e indivíduos referenciados;
o tipo de atendimento;
as aquisições que devem ser garantidas aos usuários.

Centro de Referência de Assistência Social (Cras)
Pequeno Porte I

Médio, Grande e
Metrópole e DF

Pequeno Porte II

Até 2.500 famílias
referenciadas

Até 3.500 famílias
referenciadas

A cada 5.000 famílias
referenciadas

2 técnicos de nível
superior, sendo
1 profissional
assistente social e 1
preferencialmente
psicólogo.

3 técnicos de nível
superior, sendo
2 profissionais
assistentes sociais e
preferencialmente 1
psicólogo.

4 técnicos de nível
superior, sendo 2
profissionais assistentes
sociais, 1 psicólogo e 1
profissional que compõe
o Suas.

2 técnicos de nível médio

3 técnicos nível médio

4 técnicos de nível médio

Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas)
Municípios em Gestão
Inicial e Básica

Municípios em Gestão Plena
e Estados com Serviços Regionais

Até 2.500 famílias referenciadas

Até 3.500 famílias referenciadas

1 coordenador

1 coordenador

1 assistente social

2 assistentes sociais

1 psicólogo

2 psicólogos

1 advogado

1 advogado

2 profissionais de nível superior ou
médio (abordagem dos usuários)

4 profissionais de nível superior ou médio
(abordagem dos usuários)

1 auxiliar administrativo

2 auxiliares administrativos

Qual a Equipe de referência para...
Atendimento de Pequenos Grupos (abrigo institucional, casa-lar e casa de
passagem)?
Profissional /
Função
Coordenador

Cuidador

Auxiliar
Cuidador

Escolaridade

Quantidade

nível superior
ou médio

1 profissional referenciado para até 20 usuários acolhidos em, no máximo, 2 equipamentos.

nível médio e
qualificação
específica

1 profissional para até 10 usuários, por turno. A
proporção de cuidadores deverá ser adequada
quando houver pessoas que demandem atenção
específica (com deficiência, com necessidades
específicas de saúde, pessoas soropositivas, idade
inferior a um ano, pessoa idosa com Grau de
Dependência II ou III, dentre outros). Para tanto,
deverá ser adotada a seguinte relação: a) 1 cuidador
para cada 8 usuários, quando houver 1 usuário com
demandas específicas; b) 1 cuidador para cada 6
usuários, quando houver 2 ou mais usuários com
demandas específicas.

nível
fundamental
e qualificação
específica

1 profissional para até 10 usuários, por turno. A
proporção de cuidadores deverá ser adequada
quando houver usuários que demandem atenção
específica (com deficiência, com necessidades
específicas de saúde, pessoas soropositivas, idade
inferior a um ano, pessoa idosa com Grau de
Dependência II ou III, dentre outros). Para tanto,
deverá ser adotada a seguinte relação: a) 1 auxiliar
de cuidador para cada 8 usuários, quando houver 1
usuário com demandas específicas; b) 1 auxiliar de
cuidador para cada 6 usuários, quando houver 2 ou
mais usuários com demandas específicas.

Atendimento psicossocial, vinculada ao órgão gestor
Profissional /
Função

Escolaridade

Assistente
Social

nível superior

1 profissional para atendimento a, no máximo, 20
usuários acolhidos em até dois equipamentos da alta
complexidade para pequenos grupos.

Psicólogo

nível superior

1 profissional para atendimento a, no máximo, 20
usuários acolhidos em até dois equipamentos da alta
complexidade para pequenos grupos.

Quantidade

Família acolhedora
Profissional /
Função

Escolaridade

Quantidade

Coordenador

nível superior

1 profissional referenciado para até 45 usuários acolhidos.

Assistente
Social

nível superior

1 profissional para acompanhamento de até 15 famílias acolhedoras e atendimento a até 15 famílias de
origem dos usuários atendidos nesta modalidade.

Psicólogo

nível superior

1 profissional para acompanhamento de até 15 famílias acolhedoras e atendimento a até 15 famílias de
origem dos usuários atendidos nesta modalidade.

Profissional /
Função

Escolaridade

Quantidade

Coordenador

nível superior

1 profissional referenciado para até 20 usuários.

Assistente
Social

nível superior

1 profissional para atendimento a, no máximo, 20
usuários em até dois equipamentos.

Psicólogo

nível superior

1 profissional para atendimento a, no máximo, 20
usuários em até dois equipamentos.

República

Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs)
Profissional / Função
1 Coordenador
Cuidadores

Escolaridade
nível superior ou médio
nível médio

Quais são as instâncias de controle
e de participação social no Suas?
O controle social é uma das diretrizes da organização da assistência social, que engloba a
participação da sociedade civil nas ações da gestão pública em todos os níveis de governo.
São instâncias de deliberação do Suas:
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.

Conselho de
Assistência Social

Instância de controle social que exerce o acompanhamento
da gestão e da avaliação da Política de Assistência Social, do
plano de assistência social e dos recursos financeiros destinados à implementação dessa política, como forma de zelar
pelo aprimoramento da gestão e pela qualidade dos serviços
socioassistenciais prestados à população.

Conferências de
assistência social

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.

Instâncias de
negociação e
pactuação entre
gestores da política
de assistência social

Comissão Intergestores Tripartite (CIT), no âmbito nacional,
com representação da União, Estados e Municípios.
Comissão Intergestores Bipartite (CIB), no âmbito estadual,
com representação de Estados e Municípios.

Quais as principais obrigações
anuais de responsabilidade
do Município?
O poder público tem a obrigação de ser transparente e de prestar contas dos serviços executados e também dos recursos investidos à sua população e aos Entes que cofinanciam as políticas de assistência social.
Neste processo de transparência e controle, deve o gestor estar atento a:
Censo Suas – realizado anualmente, sempre no 2º semestre. Gestores da assistência social
devem preencher e enviar os questionários do Censo do Sistema Único de Assistência Social
(Suas). Atenção, não perca o prazo;
Prestação de contas – fique atento para abertura da Prestação de Contas da Assistência
Social do exercício anterior. O prazo será fixado por meio de Portaria da SNAS (Portaria MDS
113/2015, art.33);
Atualização Programa Bolsa Família (PBF) – CadÚnico – é importante observar os prazos
do Calendário Operacional, especialmente o item 4 (período para manutenção de benefícios
no Sibec relacionada à alteração cadastral, para repercussão na folha de pagamento);
Plano de Ação – para o preenchimento do Plano de Ação da Assistência Social, a abertura
do prazo será estipulada por meio de Portaria da Snas (Portaria MDS 113/2015, art. 4);
CadSuas – gestores devem constantemente realizar a manutenção das informações no Cadastro Nacional do Sistema Único de Assistência Social (CadSuas). O CadSuas é um aplicativo informatizado de abrangência nacional que compõe a Rede Suas. Ele tem como objetivo
coletar, processar e gerir dados sobre a rede socioassistencial, órgãos governamentais, conselhos, fundos e trabalhadores do Suas. O cadastro foi instituído pela Portaria 430/2008.

Fique por dentro
Principais normativas vigentes
Lei 8.742/1993: Lei Orgânica da Assistência (Loas);.
Lei 12.435/2011: altera a Lei 8.742/1993, que dispõe sobre a organização da Assistência
Social, regulamenta o Suas.
Portaria MDS 36/2014: dispõe sobre a suspensão de recursos; restabelecimento, apuração e monitoramento da execução financeira.
Portaria MDS 113/2015: regulamenta o cofinanciamento federal do Suas e a transferência de recursos na modalidade fundo a fundo e dá outras providências.
Portaria MDSA 130/2017: dispõe sobre a transferência voluntária de recursos oriundos
de emenda parlamentar ou de programação orçamentária própria, na modalidade fundo a
fundo, no âmbito do Suas.
Portaria Snas/MDS 124/2017: regulamenta os procedimentos a serem adotados pelos
Estados, Distrito Federal e Municípios, atinentes à guarda e ao arquivamento dos processos
e documentos comprobatórios das despesas realizadas com recursos federais transferidos
na modalidade fundo a fundo, destinados ao cofinanciamento dos serviços, programas e
projetos socioassistenciais, e das transferências voluntárias de recursos oriundos de emenda parlamentar ou de programação orçamentária própria no âmbito do Suas e dá outras
providências.
Resolução Cnas 109/2009: Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais.
Resolução Cnas 145/2004: Política Nacional de Assistência Social (Pnas).
Resolução Cnas 33/2012: Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social (NOB/Suas).
Resolução Cnas 269/2006: Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema
Único de Assistência Social (NOB-RH/Suas).

1 Assistente Social

nível superior

1 Psicólogo

nível superior

1 Profissional para desenvolvimento de
atividades socioculturais

nível superior

Profissional de limpeza

nível fundamental

Profissional de alimentação

nível fundamental

Profissional de lavanderia

nível fundamental

Publicações CNM

Veja mais em www.cnm.org.br/biblioteca

Campanhas CNM
FIA-M – Os Municípios pela Infância e Adolescência
Sensibilize a população de seu Município, contribuintes
do imposto de renda (IR), a financiar projetos voltados ao
atendimento e proteção de crianças e adolescentes, doando parte do imposto devido ao FIA-M.
Acesse: www.fia.cnm.org.br
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