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 Política pública de Seguridade Social, não-contributiva, dever do
Estado e direito do cidadão que dela necessitar.

 Garante a proteção social a indivíduos e famílias em situação de
pobreza, vulnerabilidade e risco social.

 Organizada no país com ofertas descentralizadas e estruturadas pelo
Sistema Único de Assistência Social - SUAS.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Organiza a oferta de programas, serviços, 
projetos e benefícios



 Famílias e indivíduos em situação de pobreza e 
vulnerabilidade

 Beneficiários do Programa Bolsa Família 
 Beneficiários do Benefício de Prestação 

Continuada (BPC)
 Famílias e indivíduos em situação de risco 

 Crianças e Adolescentes
 Jovens
 Pessoas com Deficiência
 Idosos
 Comunidades tradicionais

Situações
 Pessoas em serviços de acolhimento
 Trabalho Infantil
 Violência
 Situação de Rua
 Negligência
 Abandono
 Falta de acesso às políticas públicas

PÚBLICO DO SUAS



BÁSICA ESPECIAL Média Complexidade ESPECIAL 

Alta Complexidade

CRAS CREAS CENTRO POP Serviço Acolhimento

PROTEÇÃO  SOCIAL 

UNIDADES DE REFERÊNCIA 

7.457 2.462 230 162.459

Equipes Volantes: 1.227 
Lanchas: 123



SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL 

• Ação planejada e continuada;

• Capaz de agregar um conjunto de recursos e atenções que
produzem aquisições;

• As quais guardam entre si uma relação de complementariedade
face às finalidades das funções de proteção social básica e
especial, de defesa de direitos e vigilância socioassistencial;

• Organizados a partir de normas técnicas, padrões, metodologias
e protocolos referenciados pelo SUAS;

• Parâmetros organizativos dos Serviços Socioassistenciais -
Tipificação.



CRAS

Ofertas Serviços

 Busca Ativa
 Inclusão no CadÚnico e PBF
 Inclusão BPC
 Visitas domiciliares
 Encaminhamentos para a rede de serviços
 Articulação da rede  local

 Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família –
PAIF

 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
 Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para 

Pessoas com Deficiência e Idosas
 Equipe Volante
 Lanchas da Assistência Social

 Inclusão no CadÚnico
 Atendimento especializado
 Encaminhamentos para acolhimento e serviços do 

território
 Acompanhamento de adolescentes em 

cumprimento de medida socioeducativa
 Integração com Sistema de Justiça e Sistema de 

Garantia de Direitos

 Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a 
Famílias e Indivíduos -PAEFI

 Serviço de Medida Socioeducativa (Adolescentes com 
ato infracional)

 Centro Dia para Pessoas com Deficiência

 Atendimentos individuais, coletivos, oficinas, 
incentivo ao protagonismo e participação social

 Espaços para atividades, guarda de pertences, 
alimentação e higiene pessoal

 Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua
 Serviço Especializado em Abordagem Social

 Atendimento de Busca Espontânea
 Encaminhamento para rede de serviços públicos
 Reinserção Familiar, localização da família
 Inserção em família substituta
 Integração com Sistema de Justiça 

 Acolhimento Institucional (Abrigos)
 Famílias Acolhedoras (crianças e adolescentes)

CREAS

CENTRO POP

Abrigos 
Famílias  Acolhedoras

UNIDADES DE REFERÊNCIA 



Os Benefícios Assistenciais constituem a distribuição pública de provisões materiais ou
financeiras a grupos específicos que não podem, com recursos próprios, satisfazerem
suas necessidades básicas.

Benefício de Prestação Continuada - BPC

Constitui renda mensal básica no valor de 1 SM, destinado às pessoas 
idosas (a partir de 65 anos) e às pessoas com deficiência que 

comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção, nem 
de tê-la provida por sua família.

Tem por objetivo proteger as pessoas idosas e as pessoas com 
deficiência, em face de vulnerabilidades decorrentes da velhice e da 
deficiência agravadas pela insuficiência de renda, assegurando-lhes o 

sustento e favorecendo o acesso às políticas sociais e a outras 
aquisições, bem como a superação das desvantagens sociais

enfrentadas e a conquista de sua autonomia. 

Benefícios Eventuais - BE

São benefícios  de  caráter  
suplementar e provisório,  

prestados  aos cidadãos e às 
famílias em    virtude   de 

nascimento,  morte,  situações   
de  vulnerabilidade  temporária   

e   de calamidade pública.

BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS

1.986.628 Idosos
2.457.449 Pessoas com Deficiência 



PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 

Programa de transferência direta de renda direcionado a famílias em situação
de pobreza e extrema pobreza em todo País.

Dimensões:

1. Alívio imediato da
pobreza

2. Ruptura do cilco
intergeracional da
pobreza

3. Desenvolvimento das
potencialidades das
famílias por meio de
Programas
complementares

 Condicionado à inclusão no Cadastro Único
com acesso a outros Programas Sociais

 Prevê o companhamento do cumprimento de
condicionalidades para reinserção das
famílias nos serviços básicos de educação e
saúde

13,6 milhões de famílias beneficiárias



Programa Bolsa Família (PBF)

PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO

PROGRAMA ERRADICAÇÃO 
DO TRABALHO INFANTIL



Famílias beneficiárias do PBF pertencentes a grupos 
prioritários - Amazônia Legal, Total e UF, 

março/2017

Indígenas Quilombolas

Famílias com 

pessoas libertas de 

situação análoga à 

de trabalho escravo

Famílias com 

pessoas catadoras 

de material 

reciclável

Famílias com 

pessoas em situação 

de trabalho infantil

Total

AMAZÔNIA LEGAL 62.551 42.956 7.400 7.235 20.261 138.798 4,15 85,47% 576.245

AC 3.410 0 73 38 446 3.944 5,05 82,02% 19.899

AM 30.792 337 712 3.686 2.510 37.710 4,45 86,86% 167.773

AP 636 453 91 74 154 1.406 4,68 91,96% 6.582

PA 4.176 12.163 2.205 2.058 4.941 25.041 4,12 86,74% 103.246

RO 1.426 125 253 224 189 2.202 4,51 90,01% 9.930

RR 9.478 10 109 49 193 9.758 4,48 87,91% 43.704

TO 2.093 779 398 88 652 3.989 4,42 86,66% 17.633

MA 4.823 28.321 3.032 455 10.592 46.628 3,64 83,12% 169.780

MT 5.717 768 527 563 584 8.120 4,64 84,37% 37.698

UF

Número de famílias por grupo prioritário ao qual pertencem

Número médio de 

pessoas nas famílias

% de responsáveis 

familiares (RF) do 

sexo feminino

Número de pessoas



Famílias em 

Situação de Pobreza 

e Vulnerabilidade 

PBF e BPC

CRAS
Serviços

Benefícios

Programas

Transferência
de Renda

PROTOCOLO
GESTÃO 

INTEGRADA
2009

PORTA ENTRADA DO SISTEMA

• A oferta e o

encaminhamento

prioritária de

serviços, programas

e benefícios



PROTOCOLO GESTÃO INTEGRADA

Dispõe sobre: 

Responsabilidades dos entes federativos e operacionalização da 

gestão integrada; 

 Fluxos de repasse e gestão de informações; 

Procedimentos referentes ao atendimento às famílias

 O Protocolo de Gestão Integrada de Serviços, Benefícios e Transferências de 

Renda no âmbito do Sistema Único de Assistência Social – SUAS tem por 

foco a integração/articulação entre os benefícios socioassistenciais, 

transferência de renda e serviços socioassistenciais do SUAS.



PÚBLICO-PROTOCOLO 

Famílias beneficiárias de transferência de renda e famílias 
com beneficiários do BPC

Serão priorizados no acompanhamento familiar: 
I. As famílias que vivenciam situações de risco social;

II. As famílias do PBF com “suspensão do benefício por dois meses”, a fim de

garantir a segurança de renda das famílias e dar suporte quando

identificadas outras situações de vulnerabildade;

III. Demais famílias do PBF em situação de descumprimento de

condicionalidades;

IV. Famílias com beneficiários do BPC que se encontrem em situação de maior

vulnerabilidade.



Centralidade da família
• foco promoção da cidadania, protagonismo social, 

autonomia e equidade, assegurando a assistência 
social como um direito.

A FAMILIA NO SUAS

Serviço de Proteção e Atendimento Integral à 
Família - PAIF

Atendimento Acompanhamento

Compreender o TERRITÓRIO, nas suas 
múltiplas faces e sentidos para as famílias



ATENDIMENTO

Ação imediata de prestação ou oferta de atenção, com 
vistas a uma resposta qualificada de uma demanda da 
família ou do território. Significa a inserção da família 

em alguma das ações do PAIF: acolhida, ação 
particularizada, ação comunitária, oficina com famílias e 

encaminhamento.

A FAMILIA NO SUAS



ACOMPANHAMENTO FAMILIAR NA ASSISTÊNCIA SOCIAL

O acompanhamento familiar no âmbito do SUAS é 
realizado por equipes profissionais interdisciplinares dos 
CRAS (e equipes volantes) e dos CREAS, e materializa-se 

por meio de atendimentos sistemáticos e planejados, 
com objetivos estabelecidos e por período de tempo 

determinado, que possibilitem às famílias/indivíduos o 
acesso a um espaço onde possam refletir sobre sua 

realidade e construir novos projetos de vida. 

A FAMILIA NO SUAS



• Fortalecer a função protetiva da família e prevenir a
ruptura dos seus vínculos, sejam familiares ou
comunitários, contribuindo na melhoria da qualidade
de vida nos territórios;

• Promover aquisições materiais e sociais,
potencializando o protagonismo e autonomia das
famílias e comunidades;

• Promover acessos a rede de proteção social de
assistência social, promovendo o usufruto dos direitos
socioassistenciais;

•Promover acessos aos serviços setoriais, contribuindo
para a promoção de direitos;

• Apoiar famílias que possuem, dentre seus membros,
indivíduos que necessitam de cuidados, por meio da
promoção de espaços coletivos de escuta e troca de
vivências familiares.

Orientação
Coletiva

Ação 
Comunitária

Orientação
Individual

TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS



DESAFIOS

 Fortalecer o CADÚNICO como principal ferramenta de gestão do 
Sistema;

 Intersetorialidade como principal estratégia de gestão: aprimorar as 
ações, especialmente de enfrentamento a situações risco e violação 
de direitos (situações de fronteiras, combate uso drogas, trabalho 
infantil, tráfico de pessoas, exploração e abuso sexual)

Ampliar integração entre serviços, benefícios com convergência de 
resultados junto aos programas focalizados  no PBF;

Consolidar Índice de Desenvolvimento dos CRAS visando assegurar 
qualidade do serviço prestado;



DESAFIOS

Co-financiamento diferenciado considerando o fator amazônico 
nas três esferas

Resignificar o conceito de família no SUAS considerando a 
parentalidade dentro da percepção de comunidade

Ampliar ofertas em atenção a diversidade de públicos e 
territórios, considerando questão identitária e demandas 
específicas

Aprofundamento do conceito de território e de territorialização e 
oferta regionalizada

Aprofundar questões relacionadas em populações que residem 
em áreas urbanas e grandes centros



DESAFIOS

 Implantar  Política de Cuidados

Promover revisão metodológica do PAIF;

Aprimorar atuação das equipes volantes e utilização das lanchas 
integradas a ações estratégicas 

Ampliar atuação do Trabalho Social  com Grupos Tradicionais e 
Específicos;



AVANÇANDO NO TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS




