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JUSTIFICATIVA
 Entre as exigências da nova Política de

Assistência Social, o monitoramento e a
avaliação são instrumentos estruturantes
da gestão;

 A estruturação de um sistema favorece a

garantia da capacidade gerencial, técnica e
administrativa aos atores da PAS;

 O sistema inclui mecanismos de devolução de

informações para que os Conselhos assumam
papel de destaque no exercício do controle
social e na reformulação das políticas do
setor.
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SISTEMA DE MONITORAMENTO E
AVALIAÇÃO


A implantação de um
sistema de monitoramento,
avaliação e informação é
essencial para gestão
efetiva da Política de
Assistência social no
município.

OBJETIVO GERAL:


Construir um sistema de
monitoramento e avaliação
para o aprimoramento da
gestão, o estabelecimento de
padrão de qualidade o
controle social e a integração
da rede socioassistencial

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Definir padrão de qualidade da
rede socioassistencial do
município a partir da regulação
nacional;
•Construir um conjunto de
indicadores de vulnerabilidade e
de avaliação que permita o
monitoramento e avaliação das
ações realizadas;

OBJETIVOS ESPECÍFICOS (cont.)

•Padronizar documentos afetos
ao monitoramento e avaliação.
•Parametrizar procedimentos no
âmbito da gestão da política
municipal de assistência social

PROCEDIMENTOS DO TRABALHO:
• Período: fevereiro á agosto de 2011;
• A primeira visita: apresentação da proposta para
equipe gestora;
 Apresentação da proposta de trabalho para a rede
e discussão sobre o diagnóstico, e por fim, a
validação da matriz de vulnerabilidade do
município;
• Cada visita elaboraremos, em conjunto com a
rede, os critérios de qualidade dos serviços como
os instrumentos de avaliação (indicadores,
relatórios, plano de trabalho da rede);
• Após cada visita técnica nós elaboramos uma
etapa do produto a ser entregue no final;

Marco regulatório














LOAS;
PNAS 2004;
NOB/SUAS e NOB/RH
GUIA CRAS 2009;
Protocolo de gestão integrada de serviços, benefícios e transferências de renda no
âmbito do SUAS;
Tipificação de serviços socioassistenciais – 2009;
Ficha de monitoramento dos cras/mds
Orientações técnicas para os serviços de Acolhimento Institucional;
Orientações técnicas para os serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos;
Plano Nacional de Promoção da Convivência Familiar e Comunitária;
Sinase;
Estatuto do Idoso
Demais regulações

LOAS
 Princípios e diretrizes norteadores da
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política;
Define usuários da política,
A rede prestadores de serviços: artigo 3º.
Competências por esfera de governo,
Financiamento da política,
Forma de organização: programas,
projetos, serviços e benefícios.

Assistência Social
 Serviços: atividades continuadas

definidas no art. 23 da LOAS que
visam a melhoria da vida da
população e cujas ações estejam
voltadas para as necessidades
básicas da população, observando
os objetivos, princípios e diretrizes
estabelecidas nessa lei.
1
0

Assistência Social
 Programas:

Compreendem
ações
integradas e complementares tratadas
no artigo 24 da LOAS com objetivos,
tempo e área de abrangência, definidos
para qualificar, incentivar, potencializar e
melhorar os benefícios e os serviços
assistenciais, não se caracterizando
como ações continuadas.

Assistência
AssistênciaSocial
Social
 Projetos: Definidos nos artigos 25 e 26 da LOAS,

caracterizam-se como investimentos econômicossociais nos grupos populacionais em situação de
pobreza,
buscando
subsidiar
técnica
e
financeiramente iniciativas que lhes garantam
meios e capacidade produtiva e de gestão para a
melhoria das condições gerais de subsistência,
elevação do padrão de qualidade de vida,
preservação do meio ambiente e organização
social, articuladamente com as demais políticas
públicas.
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Assistência Social
 Benefícios:

constituem-se
benefícios garantidos pela política de
assistência social os benefícios de
prestação
continuada
garantidos
pela LOAS (ver artigo), benefícios
eventuais previstos no artigo 26 da
LOAS
e
os
benefícios
de
transferência de renda.

SUAS – SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL
O SUAS é um sistema constituído pelo
conjunto de serviços, programas, projetos
e benefícios no âmbito da assistência
social.
Regulação da hierarquia, dos vínculos e das
responsabilidades do sistema cidadão de serviços,
benefícios e ações de assistência social.
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A concepção de rede
sócioassistencial
 Conjunto integrado de ações de

iniciativa pública e da sociedade, que
ofertam e operam benefícios,
serviços, programas e projetos, o
que supõe a articulação entre todas
a unidades de provisão de proteção
social, sob a hierarquia de básica e
especial e, ainda, por níveis de
complexidade.
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Rede de Proteção Social
Proteção Social
Básica

Serviços

Proteção Social
Especial

Serviços

Benefícios
Programas e
Projetos

Programas e
Projetos

SUAS - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL
PÚBLICO ALVO
Cidadãos e grupos que se encontram em situação de :
Vulnerabilidade em decorrência da pobreza,ausência
de renda;
Fragilidade ou perda de vínculos;
Situação de risco social: trafico, violência, entre
outros;
Insuficiência no acesso aos serviços públicos.

SUAS: FUNÇÕES DA ASSISTÊNCIA
SOCIAL
Vigilancia Sócioassistencial:

Conhecimento
e coleta de informações sobre os usuários e suas
condições de vulnerabilidade nos seus territórios;

A Proteção Social:hierarquizada em básica e
especial;

A Defesa Social e Institucional:
de direitos e de condições dignas de vida;

garantia

Eixos estruturantes do SUAS
Matricialidade Sociofamiliar;
Descentralização político-administrativa;
Territorialização;
Novas bases para relação entre Estado e Sociedade Civil;
Financiamento;
Controle Social;
O desafio da participação popular;
A Política de Recursos Humanos;
A Informação, o Monitoramento e a Avaliação”.
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Alguns Princípios organizativos do
SUAS - NOB
 Integração dos objetivos, ações, serviços, benefícios, programas e projetos em

rede hierarquizada e territorializada, pela complexidade dos serviços e, em
parceria com as organizações e entidades de Assistência Social;
 Referência por normas operacionais básicas que estabeleçam padrões de

desempenho, padrões de qualidade e referencial técnico operativo;
 Presença de sistemas de regulação social das atividades públicas e privadas de

Assistência Social, exercendo fiscalização e controle da adequação e qualidade
das ações e das autorizações de funcionamento de organizações e de serviços
socioassistenciais
 Sistema de gestão de pessoas por meio, entre outros da contínua capacitação de

gestores e dos agentes operadores das ações de Assistência Social
21
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TIPIFICAÇÃO NACIONAL
RESOLUÇÃO Nº 109
DE 11 DE NOVEMBRO DE 2009

SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL
BÁSICA
CRAS – CENTRO DE REFERENCIA DA
ASSISTENCIA SOCIAL

O Centro de Referência de Assistência
Social (CRAS)
 O Centro de Referência de Assistência Social

(CRAS) é uma unidade pública estatal
descentralizada da política de assistência social,
responsável pela organização e oferta de
serviços da proteção social básica do Sistema
Único de Assistência Social (SUAS) nas áreas de
vulnerabilidade e risco social dos município se
DF.

I - Serviços de Proteção Social Básica:
 a) Serviço de Proteção e Atendimento

Integral à Família (PAIF);
 b) Serviço de Convivência e

Fortalecimento de Vínculos;
 c) Serviço de Proteção Social Básica no

domicílio para pessoas com deficiência e
idosas.
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SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO
INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF.
 Todos os serviços da proteção social básica,

desenvolvidos no território de abrangência do
CRAS,
em
especial
os
Serviços
de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos,
bem como o Serviço de Proteção Social
Básica no Domicílio para Pessoas com
Deficiência e Idosas, devem ser a ele
referenciados e manter articulação com o
PAIF.
 É a partir do trabalho com famílias no serviço
PAIF que se organizam os serviços
referenciados
ao CRAS.
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SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.
 Serviços para crianças até 6 anos;
 Serviços para crianças e adolescentes de 6

a15 anos;
 Serviços para crianças e adolescentes de 15
a 17 anos;
 Serviços para idosos;

Constituem-se em serviços complementares ao
PAIF.
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Serviços de proteção social especial
média Complexidade
CREAS – CENTRO DE REFERENCIA
ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA
SOCIAL

CREAS – Centro de Referencia
Especializado de A. Social
 Unidade pública estatal e pólo de

referência da PSE – média complexidade;
 Articula, coordena e opera a referência e
contra referência com a rede de serviços,
socioassistenciais, demais políticas
públicas e SGD;
 Oferta serviços para pessoas com direitos
violados;
 Tem a família como foco de suas ações;

II - Serviços de Proteção Social Especial
de Média Complexidade:
 a) Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a






Famílias e Indivíduos (PAEFI);
b) Serviço Especializado em Abordagem Social;
c) Serviço de Proteção Social a Adolescentes em
Cumprimento de Medida Socioeducativa de
Liberdade Assistida (LA), e de Prestação de Serviços à
Comunidade (PSC);
d) Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com
Deficiência, Idosas e suas Famílias;
e) Serviço Especializado para Pessoas em Situação de
Rua.
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PAEFI – Serviço de Proteção e Atendimento
Especializado a famílias e indivíduos
 Serviço de apoio, orientação e

acompanhamento a famílias com um ou
mais de seus membros em situação de
ameaça ou violação de direitos.
 Atua no 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
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Serviço social em abordagem social
 Serviço ofertado de forma continuada e

programada, 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.

 Deve buscar a resolução imediata e

promover a inserção na rede de serviços
socioassistenciais e das demais políticas
públicas para garantia de direitos.
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Serviço de proteção social a adolescentes em
cumprimento de medida socioeducativa de LA e
PSC
 O Serviço tem por finalidade prover atenção

socioassistencial e acompanhamento a
adolescentes e jovens em cumprimento de
medidas socioeducativas em meio aberto,
determinadas judicialmente.

 Elaboração do PIA – Plano Individual de

atendimento;
 Unidade: CREAS
 Usuários: adolescentes de 12 á 18 anos
incompletos, ou jovens de 18 a 21 anos, em
cumprimento de medida socioeducativa LA e PSC
aplicadas pela Vara da Infância e Juventude.
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Serviço de Proteção Social Especial para pessoas
com deficiência, idosas e suas famílias;
 Serviço para a oferta de atendimento especializado

a famílias com pessoas com deficiência e idosos
com algum grau de dependência, que tiveram sua
limitações agravadas por violações de direitos, tais
como: exploração da imagem, 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
capacidade/potencialidades da pessoa, dentre
outras
que
agravem
a
dependência
e
comprometam o desenvolvimento da autonomia.
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Serviço Especializado para pessoas em
situação de rua
 Serviço ofertado para pessoas que utilizam

a rua como espaço de moradia e/ou
sobrevivência.
Tem
a
finalidade
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.
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III - Serviços de Proteção Social
Especial de Alta Complexidade:
 a) Serviço de Acolhimento Institucional, nas seguintes

modalidades:
 - abrigo institucional;
 - Casa-Lar;
 - Casa de Passagem;
 - Residência Inclusiva.
 b) Serviço de Acolhimento em República;
 c) Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora;
 d) Serviço de Proteção em Situações de Calamidades
Públicas e de Emergências.
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UNIDADE
 Para crianças e Adolescentes:
 - Casa-Lar
 - Abrigo Institucional
 Para adultos e famílias
 - Abrigo institucional
 - Casa de Passagem
 Para mulheres em situação de

violência
 - Abrigo institucional
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UNIDADE

(cont.)

 Para jovens e adultos com

deficiência
 - Residências inclusivas.
 Para idosos (as)
 - Casa-Lar
 - Abrigo Institucional (Instituição de
Longa Permanência para Idosos (as) ILPI)
 PERÍODO DE FUNCIONAMENTO:
Ininterrupto (24 horas).
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Objetivos do Sistema de
Monitoramento e Avaliação
 Construir indicadores de avaliação de processo e

resultados dos serviços socioassistenciais do
município de São José do Rio Preto;
 Definir padrão de qualidade dos serviços

socioassistenciais do município de São José do Rio
Preto;
 Contribuir para o aprimoramento da proteção social;
 Definir serviços que afianciem um padrão de
39

segurança social;

Objetivos do Sistema de Monitoramento
e Avaliação (continuação)
 Envolver a rede socioassistencial na

definição dos parâmetros de qualidade;
 Aprofundar a discussão sobre a política

pública de assistência social;
 Capacitar os gestores a fim de que a

avaliação seja de fato um instrumento de
gestão da política de assistência social.
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 Elaboração de proposta preliminar tendo por base

referencial teórico sobre a temática e diagnóstico da rede
socioassistencial do município de São José do Rio Preto;

 Alinhamento conceitual de vulnerabilidade e risco social no

município;

 Definição dos critérios de qualidade dos serviços em conjuto

com a rede de serviços: descrição, usuários, unidade de
referência, ações/metodologia, estrutura: recursos
humanos, materiais e físicos;

 Discussão da proposta preliminar do sistema municipal de

assistência social junto aos gestores da PAS e instituições
socioassistencias do município;
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 Reelaboração da proposta preliminar a

partir das contribuições apresentadas
nas comissões;

 Apresentação da proposta preliminar no

Conselho Municipal de Assistência Social
para apreciação e deliberação;

 Revisão de implementação da proposta;
 Transformação da proposta aprovada
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pelo Conselho em Norma Técnica do
órgão gestor da Política de assistência
social no município de São José do Rio
Preto.

Proposta metodológica de construção do
Sistema
 Reuniões em Comissões de serviços;
 Reuniões com equipe gestora da Secretaria;
 Estabelecimento de indicadores (fase de

detalhamento da grade de indicadores
através da construção de uma matriz de
avaliação);

 Elaboração de instrumentos de coleta de
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dados para o monitoramento tais como:
visita institucional, relatório de atividades,
planilha de custo de serviços, entre outros;

O SISTEMA DE
MONITORAMENTO E
AVALIAÇÃO:
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O SISTEMA DE MONITORAMENTO E
AVALIAÇÃO:

Introdução
Justificativa
Objetivos
Competências do setor de Monitoramento e
Avaliação
5. Matriz de Vulnerabilidade e Risco Social
6. Tipificação dos serviços: Critérios de Qualidade
7. anexos
1.
2.
3.
4.
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“ Diante do colar, - belo como um sonho –
admirei sobretudo, o fio que unia as pedras
e se imolava anônimo para que todos fossem
um...”
D.Helder Câmara
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Obrigada pela atenção

