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RESUMO 

 

Importantes pesquisas e considerações sobre a implantação do SUAS foram realizadas no 

Brasil. No entanto, pouco ainda se discutiu sobre a temática em Municípios da Região 

Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte de São Paulo - SP. Para tanto, delimitou-se 

dois Municípios da Região Metropolitana do Vale do Paraíba/SP: São José dos Campos e 

Santa Branca para realização desse estudo, buscando diagnosticar a implantação do SUAS 

(Sistema Único da Assistência Social) a partir do princípio de territorialização, no período de 

2004 a 2013, contemplando os avanços e desafios dessa política. O método pautou-se pela 

pesquisa exploratória, qualitativa e documental descritiva com interpretações de dados obtidos 

por meio de grupo focal realizado nos respectivos municípios. Essa discussão permite refletir 

acerca da concepção de território; das relações sociais e políticas existentes que permeiam o 

espaço. 

 

Palavras Chave: Planejamento Urbano. Territorialização. Espaço. Assistência Social, SUAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

The Social Worker in the dynamics of the single Territorialization Social Assistance 

System - ITS in the municipalities of Santa Branca - SP and São José dos Campos - SP 

(2004-2013) 

 

Important research and consideration of the ITS deployment were carried out in Brazil. 

However, little is discussed about the theme in municipalities in the metropolitan region of the 

Paraíba Valley and North Coast of São Paulo-SP. Therefore, delimited are two municipalities 

in the metropolitan region of Paraíba / SP Valley: São José dos Campos and Santa Branca 

seeking diagnose the deployment of ITS (Single System of Social Assistance) from the 

principle of territorial in these municipalities, from 2004 to 2013, covering the advances and 

challenges. The method was based on a exploratory, qualitative and desk research with 

descriptive interpretations of data obtained through focus group conducted in the respective 

municipalities. This discussion allowed us to reflect on the territory of conception; existing 

social and political relations that permeate space. 

 

Keywords: Urban planning territory. Territorial. Space. Social assistance, ITS. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contextualização (Problemática) 
 

 A IV Conferência Nacional de Assistência Social, realizada em dezembro de 2003, em 

Brasília/DF, apontou como principal deliberação a construção e implementação do Sistema 

Único da Assistência Social - SUAS.  

O SUAS define como um de seus eixos estruturantes a “Descentralização político - 

administrativa e a Territorialização”. A Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), aprovada 

em 1993 em seu artigo 6º, dispõe que  

 
“as ações na área de Assistência Social são organizadas em sistema 

descentralizado e participativo constituído pelas entidades e organizações de 

assistência social, articulando meios, esforços e recursos, e por um conjunto 

de instâncias deliberativas, compostas pelos diversos setores envolvidos na 

área.” (BRASIL, 1993) 

 

Na perspectiva da territorialização, a PNAS/2004 considera que: “a alta densidade 

populacional do país e, ao mesmo tempo, seu alto grau de heterogeneidade e desigualdade 

sócio territorial presentes entre seus 5.561 municípios, a vertente territorial faz-se urgente e 

necessária na Política Nacional de Assistência Social” (BRASIL, 2004, p. 37). Ainda 

conforme PNAS-2004 “a desigualdade do país ganha expressão concreta no cotidiano das 

cidades, cujos territórios internos (bairros, distritos, áreas censitárias ou de planejamento) 

tendem a apresentar condições de vida também desiguais” (BRASIL, 2004, p.13). 

Assim, o SUAS propõe um novo aspecto de trabalho intersetorial no qual “a 

Assistência Social, enquanto política pública que compõe o tripé da Seguridade Social, e 

considerando as características da população atendida por ela, deve fundamentalmente inserir-

se na articulação intersetorial com outras políticas sociais, particularmente, as públicas de 

Saúde, Educação, Cultura, Esporte, Emprego, Habitação, entre outras, para que as ações não 

sejam fragmentadas e se mantenha o acesso e a qualidade dos serviços para todas as famílias e 

indivíduos” (BRASIL, 2004, p. 36). 

A pesquisa apresenta como objeto de estudo os Municípios de Santa Branca e São José 

dos Campos/SP, que fazem parte do arranjo territorial institucional da Região Metropolitana 

do Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVPLN) com o objetivo de avaliar as formas de 

implantação do SUAS em ambos os Municípios a partir do princípio de territorialização.  
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Os Municípios de Santa Branca e São José dos Campos foram identificados como 

objeto de estudo a partir do critério de diferenças demográficas, condição econômica e 

extensão territorial partindo de supostos extremos. 

Objetiva-se discutir a Política Nacional de Assistência Social (BRASIL, 2004) que 

passou a compreender o princípio de territorialização como elemento fundamental na leitura 

das demandas existentes no território. Para tanto, faz-se necessário entender características de 

operacionalização dessa política nos respectivos municípios com vistas na obtenção de dados 

significativos para a elaboração de diagnósticos que venham viabilizar o planejamento 

intersetorial para as intervenções sociais. 

Conforme Koga (2005, p. 68), 

 

 “incorporar a perspectiva territorial na formulação, na implementação, no 

monitoramento, na avaliação e na revisão de políticas públicas, implica 

necessariamente manejar as potencialidades ativas dos territórios na 

constituição de processos e relações sociais e de poder”  

 

Serão considerados alguns aspectos relevantes que permeiam a nova ótica de gestão 

social e ressignificações dos trabalhos sociais na política urbana, a qual se presume ser uma 

modalidade de tendências diferenciadas tanto sobre o prisma conceitual como de 

planejamento e execução dos trabalhos sociais para a política urbana atual.  

 Portanto, o princípio de territorialização proposto pelo SUAS pode contribuir no 

campo do planejamento urbano figurado nas práticas de intersetorialidade, operadas com base 

em acordos e consensos para a garantia de direitos sociais. 

 

1.2 Objetivo Geral 

 

A pesquisa tem como objetivo geral avaliar e compreender o conceito de 

territorialização na implantação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, cujas 

orientações propõem o planejamento de ações interdisciplinares como instrumento de 

articulação intersetorial sob uma ótica de organização da construção e reconstrução do espaço 

social que atenda as demandas da realidade.  

O recorte temporal de 2004 a 2013 justifica-se com base no princípio de 

territorialização reconhecido na Política Nacional de Assistência Social – PNAS publicada em 

2004 e encerra-se no ano de 2013 como tempo em que se pode conceber alguma avaliação das 

ações do SUAS nos respectivos municípios. 
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Para trabalharmos o objetivo central desse estudo, de diagnosticar a implantação do 

SUAS nos Municípios de Santa Branca e São José dos Campos, foram elencados os seguintes 

objetivos específicos:  

1. Investigar como foi implantado o SUAS (Sistema Único da Assistência Social) 

nos Municípios de Santa Branca – SP e São José dos Campos – SP - Região 

Metropolitana do Vale do Paraíba no período de 2004 a 2013; 

2. Compreender como é tratado o "princípio de territorialização" do SUAS nos 

municípios pesquisados; 

3. Identificar quais as dificuldades encontradas pelos responsáveis; 

4. Entender como é a interação, ou seja, o vínculo das ações do SUAS com outros 

setores de políticas públicas; 

5. Identificar as ações necessárias para a implantação de ações intersetoriais efetivas. 

 

Esses objetivos foram trabalhados a partir do roteiro de perguntas semiestruturado, em 

anexo na p.82. 

O trabalho social, no âmbito do planejamento urbano, nos faz refletir sobre a gestão 

social proposta pelo SUAS - Sistema Único de Assistência Social, entendida como preparação 

para o movimento de adaptação à realidade cotidiana, possibilitando estímulos e esforços para 

possíveis soluções. Sposati (2008, p. 132) considera que a concepção de Território é 

dinâmica, pois, segundo a autora, 

 

constitui uma “topografia social” decorrente das relações entre os que nele 

vivem e suas relações com os que vivem em outros territórios. Território não 

é gueto, apartação, ele é mobilidade. Por isso, discutir medidas de um 

território é assunto bem mais complexo do que definir sua área com 

densidade. Implica considerar o conjunto de forças e dinâmicas que nele. 

 

 No sentido de entender não apenas a lógica político-administrativa para os territórios, 

mas entender capacidades coletivas dos territórios enquanto espaços de vida e vivências com 

características políticas, econômicas e culturais peculiares (ANDRADE, 2009), é preciso 

compreender o processo que gera diversas concepções sobre a proposta do SUAS e a maneira 

pela qual pode-se aprimorar questões no âmbito do planejamento urbano por meio de 

instrumentos e técnicas sob a égide da nova ótica da gestão social.  

Portanto, pensar as políticas sociais de forma integrada e territorializada é trazer à tona 

uma discussão sobre as relações sociais e processos de poder na ótica do território. Território 
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não apenas fundamentado na questão da identidade social, mas na complexidade de se tratar a 

complexidade existente entre a relação espaço-sujeito e sua contribuição ou demanda diante 

de uma ação política. 

 Sobre a questão da participação social proposta pelo SUAS, assinala-se que a atuação 

do trabalho social visa entender também a formatação existente de apropriação dos sujeitos 

sociais no processo de urbanização. Isso nos permite considerar as correlações de forças 

existentes em âmbito plural das condições sociais e políticas. 

 Por isso, tanto para atuação do trabalhador social como para o planejador urbano é 

fundamental desenvolver uma gestão com objetivo principal de adaptação à realidade que se 

apresenta no que tange necessariamente ao pensamento estratégico e à capacidade criativa, 

pois a formação do gerente social e da equipe requer habilidades de preparo teórico capaz de 

garantir a intervenção e a escolha dos instrumentos adequados no processo de gestão social.  

 O SUAS propõe a necessidade de um sistema democrático e participativo de gestão 

em parceria com público beneficiário. Isso faz com que as ações desenvolvidas no campo de 

atuação garantam uma melhor transparência e uniformidade de linguagem no diagnóstico 

coletivo. O gestor social deve estar apto a negociar e discutir viabilidades com múltiplos 

atores sociais envolvidos, não apenas no plano institucional, mas com os próprios sujeitos 

beneficiários das políticas sociais. Isso nos faz considerar a intersetorialidade como uma 

estratégia de nos aproximarmos da realidade que demanda nossa intervenção. 

 Todavia, a distância entre teoria e prática ainda é ampla. Soma-se a essa, as distâncias 

a serem vencidas entre o saber especializado e o popular, as expectativas, a viabilidade e o 

dever social; sobretudo, as disparidades de acesso à formação básica educacional dos gerentes 

sociais adequadas à nova proposta de intervenção, baseada em sistema padronizado de coleta 

de dados em função da orientação do planejamento urbano e da avaliação da efetividade das 

políticas sociais.  

 Para analisarmos a efetividade da nova proposta do SUAS faz-se necessário 

compreender os instrumentos e técnicas disponibilizados pelo MDS (Ministério do 

Desenvolvimento Social), no que tange às estratégias a serem utilizadas na leitura e 

construção de dados sobre o espaço social. O trabalhador social traz, no exercício de sua 

função, informações primárias pertinentes que podem alimentar os dados e assim construir um 

mapa de intervenção multidisciplinar. Conforme a PNAS/2004,  
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a vigilância social refere-se à produção, sistematização de informações, 

indicadores e índices territorialidades das situações de vulnerabilidade e 

risco pessoal e social que incidem sobre famílias/pessoas nos diferentes 

ciclos de vida (crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos). (...) Os 

indicadores a serem construídos devem mensurar no território as situações 

de riscos sociais e violação de direitos (BRASIL, 2004, p. 33). 

 

A discussão nos remete a um estudo do processo de desenvolvimento da política do 

SUAS. Por meio desse estudo podemos perceber que ainda há muito a ser realizado, bem 

como muitos projetos, procedimentos, programas que demandam de efetivação para que os 

objetivos propostos pelo SUAS possam ser reafirmados a partir dos seus eixos estruturantes. 

 Vimos, porém, a necessidade de entender o princípio de territorialização, amparado 

pela questão da gestão social proposta pelo SUAS, na realização dos trabalhos sociais. Faz-se 

necessário identificar o que existe de discurso acerca do objeto de estudo e o que há de ações 

concretas, como forma de revelar a proximidade e a distância entre discurso e ação. 

 Pesquisar sobre a atuação do trabalhor social a partir do princípio de territorialização 

no âmbito do SUAS é também entender a gestão social e seu desenvolvimento a partir da 

efetivação das políticas públicas na nossa atual conjuntura, procurando entender as tendências 

elitistas, as influências neoliberais, a ausência de disciplina administrativa do “bem público” e 

do “bem comum”.   

 Essa pesquisa discute a ideia de que o desenvolvimento de determinada sociedade 

proposto pelo SUAS necessita da efetivação de um trabalho multidisciplinar que 

possivelmente favorecerá outras políticas públicas, dentre essas o planejamento urbano de 

maneira mais equânime.  

 

1.3 Metodologia da Pesquisa 
 

A dimensão teórico-metodológica A análise foi desenvolvida por meio de estudo 

exploratório, qualitativo e documental descritivo. Como instrumento de pesquisa utilizou-se a 

entrevista semiestruturada realizada com grupos focais com cinco responsáveis da área de 

Assistência Social de cada Município pesquisado sem contudo evidenciar o perfil dos 

profissionais.  

Os sujeitos da pesquisa se limitaram a oito assistentes sociais e dois psicólogos dos 

programas e serviços de assistência social (Proteção Básica e Especial), vinculados a 

Prefeitura Municipal de Santa Branca e São José dos Campos, pois a dificuldade foi 
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estabelecer uma agenda comum para realização do grupo focal com os profissionais, 

identificar os trabalhadores de acordo com o critério de interesse profissional com o assunto 

para colaborar e participar da pesquisa.  

Os documentos foram examinados por meio da análise de conteúdo, preparados e 

transformados para constituírem em fontes de pesquisa. As falas foram utilizadas de forma 

integral e categorizadas, permitindo o agrupamento dos dados considerando-se as temáticas 

tratadas. Para inserção da fala dos colaboradores no corpo do texto serão utilizadas apenas as 

iniciais do nome dos colaboradores (AS, EF, HF, DS, EB, MG, LS, CP, ER), conforme Termo 

de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE), aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

cadastrado na Plataforma Brasil com o registro CAAE: 36423514.4.0000.5503. 

 

1.3.1 Metodologia de Análise dos Dados 

 

A pesquisa, desenvolvida de forma exploratória, por meio de abordagem qualitativa, 

realizada a partir de entrevistas e análise documental descritiva, gerou dados que foram 

examinados por meio da análise de conteúdo, o que exigiu preparação para que fossem 

constituídos em fontes de pesquisa.  

Os grupos focais foram divididos em dois, compostos por cinco pessoas que trabalham 

na área de assistência social de cada Município estudado. Os critérios para a participação do 

grupo focal foram: prévia identificação pessoal com o tema; interesse acerca do assunto 

tratado; disponibilidade em participar do trabalho. 

As entrevistas passaram por um processo de transcrição e organização das 

informações. Os documentos que foram incluídos no estudo foram os mais representativos e 

pertinentes aos objetivos da pesquisa. Uma vez devidamente preparados, os dados foram 

submetidos ao processo de “unitarização”, que consiste em reler cuidadosamente os materiais 

com a finalidade de definir a unidade de análise, também denominada “unidade de registro” 

ou “unidade de significado”.  

As unidades foram definidas por frases acerca dos temas trabalhados. A unidade é 

dependente da natureza do problema, dos objetivos da pesquisa e do tipo de materiais que 

foram analisados. Uma vez identificadas e codificadas todas as um idades de análise, passou-

se pelo processo de categorização. A categorização consiste num procedimento de agrupar 

dados considerando as temáticas.  
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As transcrições foram utilizadas na forma de “citações diretas” dos dados originais. De 

acordo com Moraes (1999), “o momento da descrição é, sem dúvida, de extrema importância 

na análise de conteúdo”. É o momento de expressar os significados captados e intuídos nas 

mensagens analisadas. A interpretação, compreensão mais aprofundada do conteúdo das 

mensagens através da inferência e interpretação, nos dará o movimento de procura de 

compreensão.  

Realizamos a análise do discurso a partir das falas dos colaboradores que nos 

trouxeram o campo vivencial em torno do objeto estudado, permitindo-nos ampliar o 

conhecimento do campo pesquisado, a partir do viver profissional e coletivo em dado período 

e lugar valorizando o diálogo. 

A análise documental possibilitou o embasamento de fontes como: dados do IBGE 

(populacionais e socioeconômicos dos municípios); estudos acadêmicos que tratam de 

políticas públicas, sociais, legislações federais, estaduais e municipais e relatórios técnicos. A 

análise dos documentos nos permitiu compreender a proposta da assistência social por meio 

do princípio de territorialização para leitura e planejamento das ações pensadas em 

determinado território. 

 

1.4 Mapa de ideias 

 Visando organizar as relações significativas entre conceitos e proposições, utilizou-se 

do recurso do mapa de ideias a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociedade 
 Conflitos – pessoais, sócio institucionais, estruturais e políticos 

 Desigualdade- socioeconômica e territorial. 

 Vulnerabilidade x acesso 

 Exclusão x Inclusão Social 

SUAS – Sistema Único de Assistência Social 

 Sistema institucionalizado 

 Constituição Federal de 1988 

 LOAS -1993 

 PNAS -2004 

 NOB/SUAS - 2005 

 NOB-RH -2006 

 Estatuto da Cidade (Art.182 e 183) 

 

  

  

 

 

Gestão 

 Intersetorialidade 

 Descentralização político-

administrativa 

 Complementariedade 

 Intervenções políticas e 

técnicas 

 Instrumento de decisão 

 

Territorialização 

 Território como base de 
organização dos 
programas, projetos e 
benefícios sociais. 

 Centro de referência de 

assistência social - CRAS 

 Planejamento Urbano  

 Dinâmica Urbana 

 Construção e Reprodução 
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A sociedade é permeada por problemas advindos da falta de acesso/garantia/inclusão 

aos direitos sociais previstos na Constituição Federal de 1988, problemas causados por 

conflitos pessoais, familiares, sócio institucionais, estruturais, políticos, que 

consequentemente se apresentam num cotidiano sintomático de desigualdade socioeconômica, 

de vulnerabilidade de exclusão social e uma expressiva segregação sócio espacial (BRASIL, 

1998).  

 Diante dos problemas gerados socialmente pelas ausências e pela reprodução de 

desigualdades, o Estado, implanta políticas públicas muitas vezes paliativas para os problemas 

que são pontuais e que demandam verdadeiramente um trato eficaz na operacionalização e 

nos resultados esperados pela população. Aqui, o Estado é entendido como o conjunto de 

instituições, suas relações nacionais e internacionais, suas concepções, responsável pela 

condição social da população nacional. Ademais, sabe-se que a ação regulatória do Estado 

tende a ser em prol das relações capitalistas e não do bem comum nacional. 

 Diante disso, entendemos que o processo de exclusão gerado pelo sistema capitalista é 

partilhado pelo próprio Estado na sua função regulatória em todas as instâncias (Estados e 

Municípios). Assim, segundo Zaluar (1997, p. 1), “a exclusão como manifestação de injustiça 

(distributiva) se revela quando as pessoas são sistematicamente excluídas dos serviços, 

benesses e garantias oferecidos ou assegurados pelo Estado, pensados, em geral, como 

direitos de cidadania.” 

 Com a exclusão dos direitos sociais, a assistência social se apresenta para amenizar as 

acirradas desigualdades existentes disponibilizando mecanismos de reinserção através do 

Sistema Único de Assistência Social por meio da gestão compartilhada. Com o pacto 

federativo, em tese, cada Município, Estado e Federação assume sua responsabilidade e 

desempenha seu papel no intuito de amenizar as desigualdades geradas. Por outro lado, na 

reflexão de Zaluar (1997, p. 5) 

 

 “as políticas públicas deveriam se ocupar de prevenir a exclusão mais do 

que de reinserir os excluídos; de criar uma sociabilidade positiva mais do 

que de remediar a negativa, embora no quadro de crise atual o oposto tenha 

que ocorrer na política de reinserção.”  

 

Nessa arena conflitante, daquilo que deveria ser e do que realmente existe, a política 

de assistência social propõe mediar formas de inclusão social imbuída de significados e 

conceitos de fundo social, histórico, político, ideológico, cultural e econômico. Esses 

conceitos são derivados de legislações, normas, documentos pautados através de diferentes 
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paradigmas, discussões, consensos e dissensos acerca do processo de construção de uma 

política pública que promove o Sistema Único de Assistência Social - SUAS na sociedade 

brasileira focado numa unidade de ação que concebe o território como elemento que agrega 

significados no processo de planejamento e operacionalização da política de assistência social 

numa dimensão nacional a partir da vida cotidiana local.  

 Ao tratarmos do significado do princípio de territorialização trazido pelo SUAS, 

iniciamos nossa discussão acerca da assistência social como política pública reconhecida pela 

Constituição de 1988, pois contribui para nosso entendimento acerca dos fundamentos 

jurídico-normativos que amparam a Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS aprovada em 

1993, depois um novo redesenho trazido pela Política Nacional de Assistência Social - PNAS 

em 2004 e a partir da NOB/SUAS de 2005 que disciplina a operacionalização do SUAS. 

Ainda foi criada em 2006 a NOB/RH que normatiza a relação entre gestores e trabalhadores e 

os prestadores de serviços sócio assistenciais, os quais participam da implantação desse 

sistema (BRISOLA, 2011; BRASIL, 1993; BRASIL, 2004; BRASIL, 2005; ORTOLANI, 

2011).  

 Essas legislações propõem diretrizes para a efetivação da política de assistência social 

pautada no território como base de organização na oferta dos programas, projetos e benefícios 

sociais.  

Quanto à proposta de descentralização político-administrativa que embasa a gestão 

dessa política podemos analisar que é no sentido de levar às pessoas que necessitam, os 

equipamentos sociais necessários mais próximos de onde vivem, atendendo suas necessidades 

e também emancipando aqueles que muitas vezes necessitam não somente de assistência, mas 

de promoção e inclusão social em outras políticas básicas.  

Nesse movimento de inclusão a outras políticas públicas, o SUAS traz a necessidade 

de se estabelecer parcerias e cooperação com outros profissionais que atuam em outras 

áreas/instituições/órgãos numa articulação intersetorial que também se configura a partir do 

trabalho de rede na complementariedade das intervenções políticas e técnicas. 

 É importante considerarmos que a gestão da política de assistência decorre das 

possibilidades de potencializar a gestão como instrumento de decisão, no sentido de 

descentralizar informações, partilhar conhecimento, favorecer o processo de participação dos 

sujeitos sociais na construção de acessos, um dos principais objetos do planejamento urbano. 

 O SUAS trabalha na coleta de dados e na leitura desses dados existentes no território 

por meio do sistema de gestão da informação, monitoramento e avaliação. Esse conteúdo será 
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exemplificado nesse estudo para que possamos entender a dimensão da coleta e dos subsídios 

que são gerados a partir da retroalimentação desses dados pelos municípios onde há os 

Centros de Referência de Assistência Social – CRAS, que são responsáveis, dentre outras 

atribuições, de realizarem diagnósticos sócio espaciais do território com a finalidade de 

identificação de demandas existentes a serem trabalhadas. Esses diagnósticos são realizados 

pelos CRAS’s para gerenciar e executar as ações de proteção social básica no território 

referenciado de acordo com o porte do município, em áreas de maior vulnerabilidade social e 

conforme os critérios estabelecidos da NOB/SUAS -2005 (BRASIL, 2005). 

 A gestão dessas informações, que contempla o princípio de territorialização do SUAS, 

apresenta diferentes padrões de diversidades encontradas em todo território nacional e 

reforçam a necessidade de se respeitar as particularidades de cada localidade sem desmerecer 

uma dinâmica urbana existente entre os territórios. Os dados formatados podem agregar 

informações para se planejar um espaço mais equânime de políticas que realmente atendam às 

demandas da população excluída e também direcionar a redução das desigualdades sócio 

espaciais por meio da práxis. Sobretudo nos permitem  perceber de que forma o território tem 

sido pensado e concebido pelas diferentes dimensões do pacto federativo. 

 Todos os apontamentos anteriores merecem destaque, pois estamos tratando da 

política de assistência social em interface com o planejamento urbano. Isso nos faz refletir que 

diante das lutas sociais por cidades justas podemos nos aportar nos artigos 182 e 183 previstos 

na Constituição de 1988 disponíveis no Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001) que preveem 

instrumentos que regulamentam “a política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder 

público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei têm por objetivo ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes”. 

Esse dispositivo traduz a necessidade de compreendermos a desigualdade social, mas acima 

de tudo, compreender que políticas e programas podem traduzir necessidades existentes 

assentando-se nos princípios da função social da terra e direito à cidade (BRASIL, 2001).   
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2 A ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO POLÍTICA PÚBLICA NO BRASIL 

 

2.1 Parâmetros Legais da Política de Assistência Social no Brasil a partir de 1988 

 

Nesse capítulo, busca-se refletir acerca da estrutura política da assistência social 

fundamentada a partir da Constituição de 1988, tendo como base os instrumentos normativos 

e ferramentas de legitimação dos direitos sociais.  

Duas condições históricas registram as tentativas de reconhecimento da assistência 

social como direito constitucional, a primeira em 1937 com a criação do Conselho Nacional 

de Serviço Social (CNSS) e a segunda, na década de 1940, com a criação da Legião Brasileira 

de Assistência, a LBA (BRASIL, 2005, p. 9). Nesse momento, os governos dos estados e 

municípios desenvolviam ações em parceria ou complementares às unidades regionais e locais 

da LBA, que cresceu por meio da ação conjunta das primeiras damas dos estados e 

municípios (Idem, Ibidem). 

Diante desse contexto, de tentativa de regulação da assistência social a partir de ações 

das primeiras damas, a assistência social não era entendida como política pública, mas como 

atividade de cunho clientelista. Conforme Garcia (2012), 

 

a Legião Brasileira de Assistência (LBA) ainda era uma estrutura muito forte 

quando a Constituição foi promulgada, no final de 1988. As estruturas 

estaduais e municipais eram dependentes dos ditames políticos e 

financiamento da LBA e de seus programas, para lá de centralizados, que 

eram pensados nos gabinetes em Brasília. E a LBA ficou tão grande que era 

mais complicado cuidar da LBA do que da missão que a LBA tinha que 

cumprir. Mas foi dentro da LBA que surgiram os primeiros e principais 

debates que aqueceram os Constituintes a compreenderem que a Assistência 

Social deveria ser pensada e definida como direito. Entre 1988 (Governo 

Sarney) e 1993 (Governo Itamar), quando a LOAS foi promulgada, muita 

água rolou embaixo desta ponte. No Governo Sarney havia o TUDO PELO 

SOCIAL, no Governo Collor havia o MINHA GENTE e no Governo 

ITAMAR, os COMITÊS DE CIDADANIA. Eram programas federais que 

iam sendo criados sem que houvesse uma avaliação da diversidade nacional 

e não havia um compromisso com a diminuição da pobreza. Sem falar que 

os programas federais tinham a marca do favor que o governante tinha com 

sua população. Sem falar nos imensos escândalos do período Collor na LBA 

e no Ministério da Promoção Social. Sem mencionar que estes Ministérios 

eram ocupados por políticos para que as coisas no congresso (votações) 

andassem mais rapidamente. 
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Até o fim do século XX, portanto, a assistência social no Brasil foi fortemente assumida 

pela sociedade-providência, seguindo os padrões de benemerência, seletividade, tutela e 

filantropia (CARVALHO; PAULO NETTO, 2000, p. 23).  

Em 1995, com o fim da LBA, criou-se o Ministério da Previdência e Assistência Social 

(MPAS), que teria uma Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS) que assume o papel 

da LBA. Em 2003 foi criado o Ministério da Assistência e Promoção Social. Em janeiro de 

2004 foi extinto o Ministério da Assistência Social e Promoção Social e criado o Ministério 

do Desenvolvimento Social (MDS).  

Assim, a Constituição de 1988 trouxe mecanismos para mudanças no ordenamento de 

uma realidade concreta, tendo em vista a reestruturação dos dispositivos para readequação do 

novo arranjo constitucional para a efetivação de um Estado democrático. O Brasil assistiu, 

nesse momento, a um importante processo de mudança política, com a inflexão do regime 

militar, a construção de instituições representativas e multipartidárias e a realização, nos anos 

de 1987 e 1988, de uma nova constituição (MORAES, 2005, p. 2). 

A política de assistência social, que tem como finalidade promover o bem-estar e a 

justiça social, é partilhada no artigo 6º da Constituição de 1988, que elenca como direitos 

sociais “a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a 

previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 

forma desta Constituição”. 

Nos termos da Constituição de 1988, a dignidade humana constitui um de seus objetivos 

fundamentais, enfatizado pelo Artigo 3º, que dispõe como objetivos fundamentais da 

República Federativa do Brasil (BRASIL, 1988): 

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

II - garantir o desenvolvimento nacional; 

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 

regionais; 

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade 

e quaisquer outras formas de discriminação. 

 

A assistência social, de acordo com a Constituição de 1988, passou a ser tratada como 

uma política pública de direito, estabelecida no artigo 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 
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de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária; V - a 

garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora 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 

(BRASIL, 1988). 

 

Pela Constituição de 1988, os direitos sociais se manifestam numa conjuntura 

regulamentada por uma ordem jurídica, cultural, social e política, o que demanda a 

operacionalização e articulação de políticas públicas para que esses direitos sejam realmente 

efetivados. Se assim podemos considerar, a assistência social como política setorial será 

mediadora no acesso aos direitos sociais a partir dos extratos da “questão social” como 

“problemáticas particulares” (o desemprego, a fome, a carência habitacional, a falta de 

escolas, a incapacidade física, etc.) (PAULO NETTO, 1992, p. 28). 

A Constituição brasileira de 1988, portanto, fundamenta a assistência social como 

política pública, ao admitir a necessidade de se equacionar problemas sócios assistenciais 

decorrentes da ordem econômica capitalista, visando minimizar as desigualdades estruturais, 

geradas pela ordem sócia econômica, produzida pela lógica do capital. No campo da 

assistência social, a partir de 1988, uma série de mudanças conceituais desencadeia o 

aprimoramento de novas técnicas e alteração nos métodos que embasam sua atuação, a forma 

de financiamento e reestruturação dessa política atrelada ao regime da seguridade social 

(BRASIL, 1988).  

Quanto ao escopo da política de assistência social em pauta, inserida no tripé da 

seguridade social (saúde, educação e assistência social) o conceito de universalidade pauta-se 

no artigo 194, inciso I da Constituição Federal de 1988:  

 

Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações 

de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os 

direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. 

Parágrafo único. Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a 

seguridade social, com base nos seguintes objetivos:  I -  universalidade da 

cobertura e do atendimento (BRASIL, 1988). 

  

Para se concretizar a cobertura de atendimento da assistência social junto às demais 

políticas, outro pilar importante de estruturação da assistência social foi a Lei Orgânica de 

Assistência Social (LOAS, Lei Federal 8.742/93) que regulamenta esse aspecto da 

Constituição e estabelece normas e critérios para a organização da assistência social, que é um 

direito e exige definição de leis, normas e critérios como em seu artigo 4º, inciso II – da 
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universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial 

alcançável pelas demais políticas públicas (BRASIL, 1993).  

Ressalta-se que a assistência social tem como objeto de intervenção a “questão social” 

trazida pelo Estado de fundamentação neoliberal. É necessário entender que “questão social é 

o conjunto das expressões das desigualdades da sociedade capitalista” (IAMAMOTO, 1999, 

p.27) e que a assistência social, em muitos casos, é o único caminho para alcançar a condição 

de dignidade, respaldado pelo Art. 3º da Constituição Federal. 

A questão social advém do conflito capital/trabalho inserida na ampla questão da luta de 

classes (MERISSE; LEMOS, 2013, p. 109). A questão social é justamente o aporte 

contraditório da política social do Estado como garantidor de uma “universalização da 

proteção social”, ou seja, 

se a administração da desigualdade é a ótica da ação estatal para as classes 

subalternizadas e excluídas, os serviços sociais em geral se colocam como 

modalidade de acesso a recursos sociais e é assim que se apresentam como 

reivindicação básica de movimentos dos subalternos em seu processo de luta 

por direitos sociais. O social torna-se o campo de lutas e de manifestação dos 

espoliados, o que não significa uma ruptura com o padrão de dominação e 

clientelismo do Estado brasileiro no trato com a questão social (YASBEK, 

1993, p. 21). 

 

O sentido da universalidade, portanto, é utilizado para assegurar que “a assistência 

social deve ser prestada a todos que dela necessitarem, sem discriminação (princípio da 

universalidade) e sem exigência de qualquer contrapartida ou contribuição por parte de seus 

usuários (princípio da não - contributividade ou da gratuidade)” (BRASIL, 1993, p. 9). 

É importante considerar que o conceito de universalização dessa política está atrelado a 

uma nova característica de permitir acesso uniforme a todos que dela necessitar e a 

responsabilidade estatal a ela reconhecida. Portanto,  

 

a inserção da Assistência Social na Seguridade Social aponta para seu caráter 

de Política de Proteção Social articulada a outras políticas do campo social 

voltadas à garantia de direitos e de condições dignas de vida. Desse modo, a 

Assistência Social se configura como possibilidade de reconhecimento 

público da legitimidade das demandas de seus usuários espaço de seu 

protagonismo e exige que as provisões assistenciais sejam prioritariamente 

pensadas no âmbito das garantias de cidadania sob vigilância do Estado, 

cabendo a este a universalização da cobertura e garantia de direitos e de 

acesso para serviços, programas e projetos sob sua responsabilidade 

(YAZBEK, 2008, p. 15).  
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A Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), dentre vários aspectos, trouxe a gestão 

compartilhada entre os três entes federados: União, estados e municípios reafirmando e 

readequando importantes instrumentos de gestão. Conforme Bourguignon (2007, p. 47),  

 

em 1993, a regulamentação da Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS 

garante maioridade jurídica à assistência social, trazendo-a para o campo do 

direito com responsabilização do Estado, e expressa a recusa da tradição 

clientelista, assistencialista e tutelar presente, ainda, em suas ações. A 

assistência social adquire estatuto de política pública e enfrenta desafios: 

superar o caldo cultural marcado por essas características que, muitas vezes, 

norteiam as ações do Estado e das entidades sem fins lucrativos, atuantes 

nesta esfera da política pública; avançar em relação ao processo de avaliação 

da gestão da política em suas diferentes instâncias; consolidar um processo 

de controle social, com efetiva participação da sociedade civil. Além disso, 

propõe-se a assegurar financiamento adequado à complexidade das ações de 

enfrentamento à pobreza, da garantia dos mínimos sociais, do 

desenvolvimento de ações de prevenção, de proteção e inclusão social e de 

repensar as ações destinadas à família de baixa renda, que preconizam o 

caráter intersetorial e o rompimento com a segmentação da família em suas 

unidades.  

 

 Entendemos que o significado da gestão compartilhada trazida pela LOAS entre os 

entes federados traduz não só a necessidade de cooperação política das instâncias de governo 

dentro de um regimento estrutural, mas a cooperação entre diferentes instituições 

representativas no que tange ao planejamento, execução, monitoramento e avaliação da 

política de assistência social em cada localidade onde são ofertados os serviços sócio 

assistenciais. Sobretudo porque a articulação em diferentes instâncias pode representar uma 

forma de gestão mais eficaz tanto na prestação dos serviços como no financiamento desses. 

A LOAS avançou expressivamente, conforme Carvalho (2014, p. 24), pois  

 

implementou os mecanismos propugnados em lei na garantia de participação 

e gestão compartilhada. Implantou e deu voz aos conselhos municipais, 

estaduais e nacional de assistência social; implantou igualmente o Fundo de 

Assistência Social nas três esferas de governo; e avançou na construção e na 

aprovação de planos municipais, estaduais e nacional de assistência social. 

As conferências municipais, estaduais e nacionais, por sua vez, se tornaram 

grandes fóruns na formação de competências de gestão, consensos e avanços 

nessa política. 

  

Ao tratar a assistência social como conteúdo da política pública, de responsabilidade do 

Estado; ao desnaturalizar o princípio da subsidiariedade, pela qual a função da família e da 

sociedade antecedia a do Estado e por introduzir um novo campo em que se efetivam os 
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direitos sociais (SPOSATI, 2008, p.14), a Loas pode ser considerada um grande avanço na 

política de promoção social.  

A Constituição Federal de 1988 e a LOAS, ao definirem como diretrizes da política de 

Assistência Social a descentralização político-administrativa, a participação da população e o 

comando único, trouxeram para a cena do debate a necessidade do desencadeamento de 

negociações entre as esferas de governo, para culminar em um efetivo pacto federativo 

(BRASIL, 2005, p. 11). 

Nas legislações que embasam a política de assistência social pode-se verificar que o 

pacto federativo constitui-se como divisão de competências não como característica 

cooperativa, mas de maneira hierárquica, amparada pelo princípio da autonomia 

administrativa e fiscal dos entes federados. Assim,  

 

o compartilhamento de poderes e responsabilidades em territórios diferentes 

é premissa básica para a implantação do SUAS. Essa condição pressupõe 

repartição de competências para o exercício e desenvolvimento de sua 

atividade normativa, cabendo à União as matérias e questões de interesse 

geral, nacional, aos Estados as matérias e assuntos de interesse regional e 

intermunicipais e aos Municípios, os assuntos de interesse local (BRASIL, 

2005, p. 9). 

 

Após cinco anos da perpetuação da LOAS, aprovada em 1993 na construção da política 

de assistência social e na defesa dos direitos do cidadão como responsabilidade do Estado, foi 

aprovada, 

 

em 1998, a primeira Política Nacional de Assistência Social pós-Lei 

Orgânica da Assistência Social, que ratificou os caminhos trilhados até então 

e fortaleceu os processos de descentralização e municipalização da ação da 

política. Vem dessa política um diagnóstico mais denso da gestão pública 

dessa área realizada pelos municípios brasileiros, classificados então em 

gestão plena, gestão básica e gestão inicial. Essa classificação permitiu o 

melhor acompanhamento e o fortalecimento de políticas e planos municipais 

e estaduais de assistência social. A política nacional de 1998 criou as 

condições para o salto que se deu com a política nacional de 2004 

(CARVALHO, 2014, p. 24).  

 

A Norma Operacional Básica da Assistência Social de 1998 conceituou e definiu as 

estratégias, princípios e diretrizes da LOAS sob termos característicos que demarcam um 

campo de procedimentos para a operacionalização da Política Nacional de 1998, atendendo a 

seus pressupostos (BRASIL, 2005).  
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Somente em 2005 há o lançamento oficial da Norma Operacional Básica (NOB/2005) 

do SUAS por intermédio da Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS), em 

cumprimento à Resolução nº 27 de 24 de fevereiro de 2005 do Conselho Nacional de 

Assistência Social (CNAS) para o devido conhecimento e apreciação. Essa é resultado de 

onze anos de formulação e debate na área da assistência social com centralidade e premência 

para o processo de consolidação da PNAS/2004 sob a égide do Sistema Único em curso 

(BRASIL, 2005). 

A seguir, apontar-se-ão características institucionais, políticas, estruturais da Política 

Nacional de Assistência Social (PNAS/2004) como instrumento de ação que busca concretizar 

e incorporar as demandas presentes na sociedade brasileira no que tange à responsabilidade 

política, objetivando tornar claras suas diretrizes na efetivação da assistência social como 

direito de cidadania e responsabilidade do Estado. 

 

2.2 A Política Nacional de Assistência Social (PNAS) no Brasil a partir de 2004 

 

Nesse subitem aponta-se o processo de institucionalização da assistência social, com 

alguns instrumentos que articulam a legitimidade do Sistema Único de Assistência Social, 

sobretudo porque são esses instrumentos que formatam a gestão dos serviços prestados à 

população e consequentemente sua qualidade e eficácia. 

Sobre a estrutura institucional, é importante frisar que, em 2003, foi criado o 

Ministério da Assistência e Promoção Social; em janeiro de 2004 houve a extinção do 

Ministério da Assistência Social e a criação do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS). 

Não houve apenas mudanças de nomenclaturas nos ministérios, mas principalmente nos 

arranjos e direcionamentos da assistência social como política pública, no sentido de dar 

início a um movimento pela efetivação da Política Nacional de Assistência Social 

(PNAS/2004) (BRASIL, 2004). 

É importante sinalizar que a PNAS visa instrumentalizar a operacionalização do 

Sistema Único de Assistência Social e que foi resultado de muitas construções e 

desconstruções acerca da política de assistência social, pensada ao longo dos anos. 

No organograma do Ministério de Desenvolvimento Social várias secretarias são 

responsáveis pela política de assistência social, uma vez que faz parte do arranjo institucional 

da gestão da assistência (BRASIL, 2009). 
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Figura 1 - Organograma do Ministério e Desenvolvimento Social 

 
                            Fonte: Brasil, 2015. 

 

Atualmente, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), 

ocupado pela economista Tereza Campello, conta com seis secretarias, além do Gabinete. Sua 

composição atual corresponde à reestruturação realizada em 2011 com base no Decreto nº 

7.493. São cerca de 1.500 colaboradores alocados em diversos departamentos, diretorias, 

coordenações e assessorias (BRASIL, 2015). 

O Gabinete conta com uma estrutura de assessoramento e consultoria ligada às 

principais áreas de atuação do MDS, assim como aos seus departamentos administrativos 

(BRASIL, 2015). A Secretaria Executiva (SE), por sua vez, auxilia o Gabinete na definição 

das diretrizes, programas e ações do Ministério. Também supervisiona e coordena as demais 

secretarias do MDS (BRASIL, 2015). 

A Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc) executa a Política Nacional de 

Renda de Cidadania e realiza as atividades de gestão do Bolsa Família e do Cadastro Único 

para Programas Sociais. A Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc / MDS), 

responsável pela implementação da Política Nacional de Renda de Cidadania, promove a 

transferência direta de renda a famílias em situação de pobreza e extrema pobreza em todo o 

Brasil e realiza a gestão do Bolsa Família e do Cadastro Único. Cabe ao Senarc a articulação 

entre as ações, políticas e programas de transferência de renda realizados por Governo 

Federal, estados, Distrito Federal e municípios, além da sociedade civil (BRASIL, 2015). 

A Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sesan), por sua vez, 

implementou a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e realiza ações 

estruturantes e emergenciais de combate à fome e de incentivo à agricultura familiar. A 
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SESAN é composta de três Departamentos (Departamento de Fomento à Produção e 

Estruturação Produtiva, Departamento de Apoio à Aquisição e à Comercialização da 

Produção Familiar e Departamento de Estruturação e Integração de Sistemas Públicos 

Agroalimentares), e também mantém a Secretaria Executiva da CAISAN, apoiando a 

implantação e o desenvolvimento do SISAN e acompanhando a execução do Plano Nacional 

de Segurança Alimentar e Nutricional (PLANSAN).  

A Secretaria Extraordinária de Superação da Extrema Pobreza (Sesep) é responsável 

pela coordenação das ações e gestão do plano Brasil sem Miséria (BRASIL, 2015). A 

avaliação e o monitoramento das ações e programas desenvolvidos pelo MDS são atribuições 

da Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação (Sagi), que também realiza e divulga 

estudos e pesquisas e viabiliza ciclos de capacitação de agentes públicos e sociais.  

A Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS) faz a gestão da Política Nacional 

de Assistência Social (PNAS) e do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS). Também 

garantiu o funcionamento do Sistema Único da Assistência Social (SUAS) e implementou 

programas, benefícios e serviços da rede de proteção social. Ainda, a Secretaria Nacional de 

Assistência Social (SNAS) é responsável pela gestão da Política Nacional de Assistência 

Social (PNAS), que busca consolidar o direito à assistência social em todo o território 

nacional.  

A Secretaria dedica-se especialmente à implementação do Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS), ferramenta que garante a descentralização das ações e dá 

agilidade ao repasse de verbas do Governo Federal para os estados e municípios. A SNAS 

realiza também a gestão do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), que oferece 

recursos e financiamentos para serviços, programas e projetos de assistência social em todo o 

Brasil. As atividades da SNAS são regidas pelas diretrizes da Lei Orgânica da Assistência 

Social (LOAS), que busca garantir o atendimento às necessidades básicas da população por 

meio de iniciativas baseadas em cidadania e inclusão social (BRASIL, 2015). 

A Política Nacional de Assistência Social (PNAS) de 2004 estabelece como 

responsabilidade dos Municípios a identificação em seus territórios das áreas vulneráveis para 

implantação dos serviços definidos na política de Assistência Social, de acordo com os níveis 

de proteção social, quais sejam Proteção Social Básica (PSB) e a Proteção Social Especial 

(PSE) de Média e Alta Complexidade.  

A Proteção Social Básica (PSB) tem o objetivo de prevenir situações de risco social e 

pessoal, o desenvolvimento de potencialidades dos indivíduos e dos territórios e o 
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fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Nesse caso, a PSB é operacionalizada 

pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) que executa, organiza e coordena a 

rede de serviços sócio assistenciais locais da política de assistência social (BRASIL, 2004, p. 

29). 

Já a Proteção Social Especial (PSE) é a modalidade de atendimento assistencial 

destinada a famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social, por 

ocorrência de abandono, maus tratos físicos e/ou, psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias 

psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas, situação de rua, situação de trabalho 

infantil, entre outras (BRASIL, 2004, p. 31). 

Assim, a partir da PNAS, o SUAS materializou o conteúdo da LOAS, cumprindo no 

tempo histórico dessa política as exigências para a realização dos objetivos e resultados 

esperados que devem consagrar direitos de cidadania e inclusão social (BRASIL, 2004, p. 33). 

A partir de então, normativas e legislações tornaram a Assistência Social mais 

dinâmica, ou seja, com esses recursos jurídicos, a Assistência Social passou a se efetivar de 

fato em todo o território nacional, culminando, em 2004, com a Resolução 145, de 15 de 

outubro que criou a Política Nacional de Assistência Social (PNAS) que estabeleceu 

princípios e eixos, bem como o público prioritário para o atendimento e diretrizes para o país, 

na “materialidade do conteúdo da Assistência Social como pilar do Sistema de Proteção 

Social Brasileiro” (BRASIL 2004, p. 11). A política de Assistência Social seguiu as seguintes 

diretrizes: 

 

I - Descentralização político-administrativa, cabendo à coordenação e as 

normas gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos 

programas às esferas estaduais e municipais, 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 

(BRASIL, 1988, p.137).  

 

Portanto, em consonância com o disposto na LOAS, capítulo II, seção I, artigo 4º, a 

Política Nacional de Assistência Social (PNAS/2004) rege-se pelos seguintes princípios: 

 

I – Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências 

de rentabilidade econômica;  

II - Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da 

ação assistencial alcançável pelas demais políticas públicas;  
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III - Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a 

benefícios e serviços de qualidade, bem como à convivência familiar e 

comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade;  

IV - Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de 

qualquer natureza, garantindo-se equivalência às populações urbanas e 

rurais;  

V – Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos 

assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo Poder Público e dos 

critérios para sua concessão (BRASIL, 2004, p. 26). 

 

A concepção de organização da Assistência Social tem as seguintes diretrizes, 

conforme a Constituição Federal de1988 e a LOAS:  

 

I - Descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as 

normas gerais à esfera federal e a coordenação e execução dos respectivos 

programas às esferas estadual e municipal, bem como a entidades 

beneficentes e de assistência social, garantindo o comando único das ações 

em cada esfera de governo, respeitando-se as diferenças e as características 

sócio territoriais locais;  

II - Participação da população, por meio de organizações representativas, na 

formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis;  

III - Primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de 

assistência social em cada esfera de governo;  

IV - Centralidade na família para concepção e implementação dos 

benefícios, serviços, programas e projetos(BRASIL, 2004, p. 26). 

 

Essa política se integra às demais políticas setoriais, considerando as desigualdades 

socioterritoriais, visando seu enfrentamento, a garantia dos mínimos sociais, o provimento de 

condições para atender contingências sociais e a universalização dos direitos sociais. Sob essa 

perspectiva objetiva: 

 

Prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica e, 

ou, especial para famílias, indivíduo se grupos que deles necessitarem; 

Contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários e grupos específicos, 

ampliando o acesso aos bens e serviços sócio assistenciais básicos e 

especiais, em áreas urbana e rural. Assegurar que as ações no âmbito da 

assistência social tenham centralidade na família, e que garantam a 

convivência familiar e comunitária (BRASIL, 2004, p.27). 

 

Com vigor, a Política Nacional de Assistência Social busca incorporar as demandas 

claras da sociedade e se responsabilizar por elas, “objetivando tornar claras suas diretrizes na 

efetivação da Assistência Social como direito de cidadania e responsabilidade do Estado” 

(BRASIL, 2004, p. 13, Resolução 145). Conforme Brisola (2011, p. 6) 

 

o SUAS pressupõe o rompimento com a ênfase particularista que impregnou 

a Assistência Social historicamente, a meritocracia e focalização, 
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construindo ações pautadas no direito e em um projeto político emancipador 

tendo em conta, no entanto, seus limites como política pública, sobretudo no 

contexto sociopolítico atual, no qual o capital aprofunda a exploração da 

classe trabalhadora e fragiliza os movimentos de lutas sociais. 

 

Diante dessa concepção, o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) preocupa-se 

em amenizar as discrepâncias existentes entre os territórios numa visão social de proteção. 

Esse objetivo supõe conhecer os riscos, as vulnerabilidades sociais, bem como os recursos 

com que conta para enfrentar tais situações. Portanto, o SUAS propõe: 

 

- Uma visão social capaz de captar as diferenças sociais, entendendo que as 

circunstâncias e os requisitos sociais circundantes do indivíduo, e dele em 

sua família, são determinantes para sua proteção e autonomia. Isto exige 

confrontar a leitura macro social com a leitura micro social. 

- Uma visão social capaz de entender que a população tem necessidades, mas 

também possibilidades ou capacidades que devem e podem ser 

desenvolvidas. Assim, uma análise de situação não pode ser só das 

ausências, mas também das presenças até mesmo como desejos em superar a 

situação atual. 

- Uma “visão social capaz de identificar forças e não somente fragilidades 

que as diversas situações de vida possuam” (Brasil, 2004, p.10). 

 

 O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) traz a concepção de universalidade 

sob o aparelhamento de diversos serviços, programas e projetos pautados pela Política 

Nacional de Assistência Social (PNAS) que, junto com as políticas setoriais, considera as 

desigualdades sócio territoriais e seu enfrentamento, por meio de provimento de condições 

para atender à sociedade no que se refere à universalização dos direitos sociais. O público 

alvo dessa política são os cidadãos e grupos que se encontram em situações de 

vulnerabilidade, risco e exclusão. A Política de Assistência Social (PNAS) garante a todos 

que dela necessitam a provisão dessa proteção, permite a padronização, a melhoria e 

ampliação dos serviços de assistência no país, respeitando as diferenças locais. 

A PNAS (BRASIL, 2004) inaugurou um novo conteúdo no cenário político-

metodológico-administrativo da assistência social, com nova proposta na operacionalização 

da gestão dos serviços sociais e critérios de elegibilidade de suas diretrizes a partir da inserção 

da “territorialização”. Seu conteúdo, organizado para operacionalização de conceitos, 

princípios e objetivos, disponibiliza o atendimento de contingências sociais por meio da 

gestão compartilhada e da intersetorialidade, o que demanda, dos trabalhadores sociais, novas 

respostas profissionais em interface com as demais políticas públicas. 

 A política pública de assistência social confere aos agentes sociais a mediação de 

direitos sociais inseridos na lógica de uma política de Estado, com instrumentos diferenciados 
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de intervenção. A expressiva necessidade de interação com outras políticas, o direcionamento 

de uma discussão integrada a partir da gestão compartilhada, impõe a intervenção embasada 

na intersetorialidade e ressalta a necessidade de estratégias no campo ético-político.  

  Com o processo de construção do SUAS, a assistência social demanda a necessidade 

de um diálogo eficaz com as demais políticas estruturantes no cenário regional e nacional e, 

acima de tudo, uma aproximação pautada no eixo da territorialização originado pelos projetos 

e programas sociais de outras políticas públicas também. Isso nos remete à 

complementariedade do SUAS com a saúde, a educação, o sistema de transporte, o trabalho, o 

judiciário, a previdência, o saneamento básico, a habitação e demais políticas estruturantes. 

 O SUAS deve estar articulado com as outras políticas do campo social amparando ao 

cidadão na garantia ao acesso ao sistema de direitos e de condições dignas de vida. Segundo 

Di Giovanni (1998, apud, BRASIL, 2004), entende-se por Proteção Social,  

 

as formas “institucionalizadas que as sociedades constituem para proteger 

parte ou o conjunto de seus membros. Tais sistemas decorrem de certas 

vicissitudes da vida natural ou social, tais como a velhice, a doença, o 

infortúnio, as privações. (...) Neste conceito, também, tanto as formas 

seletivas de distribuição e redistribuição de bens materiais (como a comida e 

o dinheiro), quanto os bens culturais (como os saberes), que permitirão a 

sobrevivência e a integração, sob várias formas na vida social. Ainda, os 

princípios reguladores e as normas que, com intuito de proteção, fazem parte 

da vida das coletividades. 

 

Lembramos que a gestão da PNAS na perspectiva do SUAS, cujo modelo é 

descentralizado e participativo, constitui-se na regulação e organização em todo território 

nacional das ações sócio assistenciais (BRASIL, 2004, p. 32). Portanto,  

 

os serviços, programas, projetos e benefícios têm como foco prioritário a 

atenção às famílias, seus membros e indivíduos e o território como base de 

organização, que passam a ser definidos pelas funções que desempenham, 

pelo número de pessoas que deles necessitam e pela sua complexidade. 

Pressupõe, ainda, gestão compartilhada, cofinanciamento da política pelas 

três esferas de governo e definição clara das competências técnico-políticas 

da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com a participação e 

mobilização da sociedade civil, e estes têm o papel efetivo na sua 

implantação e implementação (BRASIL, 2004, p. 33). 

 

A complexidade da inserção da assistência social como política pública não 

estruturante, nos permite compreender, conforme Arretche (1996, p. 2), que “a concretização 

dos ideais democráticos depende menos da escala ou nível de governo encarregado da gestão 

das políticas e mais da natureza das instituições que, em cada nível de governo, devem 
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processar as decisões”. Isso nos faz repensar o papel dos Municípios dentro do arranjo 

institucional do federalismo brasileiro.  

 A amplitude de elementos que configuram o SUAS faz com que organizemos os pilares 

de discussão em torno da institucionalidade da assistência social numa referência sócio 

territorial, onde as transformações sociais estão pautadas nas relações em pertencer a um 

território e estabelecer suas relações no espaço e com o espaço. 

 Conforme Santos (1926- 2001), “quando o homem se defronta com um espaço que não 

ajudou a criar, cuja história desconhece, cuja memória lhe é estranha, esse lugar é a sede de 

uma vigorosa alienação” (2006, p. 328). Portanto, por um lado convive-se com a realidade 

atual do Estado na função de preservar e controlar a força de trabalho ocupado e excedente, 

num formato neoliberal e; diante desse contexto, por outro lado, tentar minimizar o formato 

monopolista a partir da complementariedade dos acessos e em cooperação com as demais 

políticas públicas fomentando os direitos sociais constitucionais.  

 A partir disso, faz-se necessária a apresentação de um debate conceitual sobre território, 

territorialidade, territorialização, espaço, lugar, local, região para, a partir daí, estabelecer 

conexão com o que preconiza o SUAS e transpor o entendimento da topografia social como 

unidade de ação. 

 Diante do interesse em ampliar o entendimento acerca do processo de leitura territorial 

do SUAS e refletir sobre diferentes arranjos na efetivação desse sistema em função do bem 

comum, tanto os conceitos como seus apontamentos são complementares, na medida em que 

os fenômenos a serem estudados geram interfaces estruturais, funcionais e principalmente 

políticas entre os elementos fundamentais para se pensar a definição de territorialização das 

políticas sociais proposta pelo SUAS. Sublinhamos também que só podemos identificar 

algum processo de regionalização do SUAS a partir da efetivação dessa política em âmbito 

municipal pois, conforme Koga (2003, p. 20), “a vida da população se dá em condições 

concretas, especializadas, peculiares, nas quais o território e suas condições são 

determinantes.” 

 

2.3 A concepção de território do SUAS  

 

 A efetivação do SUAS, segundo suas diretrizes, se dá a partir da disponibilização dos 

equipamentos sociais à população, o que sugere a concepção de território e o entendimento 
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que as desigualdades sociais estão, por sua vez, relacionadas às desigualdades impressas em 

condições territoriais. 

 Na concepção de Gil (2004, p. 7): 

 

o território não é produzido de maneira isolada. Ele decorre das articulações 

estruturais e conjunturais a que esses indivíduos ou grupos sociais estão 

submetidos numa determinada época, tornando-se, portanto, intimamente 

ligado ao tempo e ao modo de produção vigente. Este aspecto processual de 

formação do território constitui a territorialização. 

 

Quando o SUAS faz menção ao princípio de territorialização como eixo estruturante de 

sua gestão é importante entender quais considerações fundamenta a ação de planejar, 

executar, monitorar e avaliar as intervenções da assistência social tendo o território como base 

dos serviços sócio assistenciais. 

Vale a pena ressaltar que, para o planejamento e execução de intervenções da política de 

assistência social, a NOB/SUAS – 2011 apresenta, no item V, as seguintes orientações: 

“respeitar as diversidades culturais, étnicas, religiosas, socioeconômicas, políticas e 

territoriais” (BRASIL, 2011, p.16) e, no item VI, “reconhecer as especificidades, iniquidades 

e desigualdades regionais e municipais no planejamento e execução das ações” (Idem). 

Já para o monitoramento e avaliação, a NOB/SUAS – 2011 preconiza como uma das 

responsabilidades dos entes federados a implantação de sistema de informação, 

acompanhamento, monitoramento e avaliação para promover o aprimoramento, qualificação e 

integração contínuos dos serviços da rede sócio assistencial; além de “manter atualizado o 

conjunto de aplicativos do Sistema de Informação do Sistema Único de Assistência Social - 

Rede SUAS” (BRASIL, 2011, p. 21).  

Na identificação das necessidades sociais, tendo o território como base, a NOB/SUAS 

2005 traz a seguinte referência: 

 
o princípio de territorialização significa o reconhecimento da presença de 

múltiplos fatores sociais e econômicos que levam o indivíduo e a família em 

situação de vulnerabilidade, risco pessoal e social. O princípio de 

territorialização possibilita orientar a proteção social de assistência social: na 

perspectiva do alcance de universalidade de cobertura entre indivíduos e 

famílias, sob situações similares de risco e vulnerabilidade; na aplicação do 

princípio de prevenção e proteção proativa, nas ações de Assistência Social; 

no planejamento da localização da rede de serviços, a partir dos territórios de 

maior incidência de vulnerabilidade e riscos (BRASIL, 2005, p. 17). 
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 O conceito de território, na proposta do SUAS, envolve a descentralização dos 

equipamentos sociais e sua eficácia a partir da sua localização e funcionalidade como política 

social por meio do acesso disponibilizado no território. Esse acesso traz não a concepção de 

centralidade, mas a de referenciar as desigualdades existentes num determinado território para 

um diagnóstico pertinente em localizar as demandas existentes.  

Entende-se que a necessidade de aproximação dos equipamentos sociais e do diálogo 

multidisciplinar para o atendimento social é condição sinequa non para reconhecer que “a 

vida de todos os dias não pode ser recusada ou negada como fonte de conhecimento e prática 

social” (CARVALHO, 2000, p.15). A proposta de territorialização do SUAS considera que é 

fundamental a aproximação da política social aos que demandam de atendimento e 

intervenções. Isso nos faz considerar o lugar onde as pessoas vivem e convivem e também a 

percepção dessas com o mundo. Segundo Santos (1926 -2001) “cada lugar é, à sua maneira, o 

mundo (...). Para apreender essa nova realidade de lugar, não basta adotar um tratamento 

localista, já que o mundo se encontra em toda parte” (2006, p. 314).  

 Segundo Brisola (2011, p. 8),  

 

“o SUAS exige do profissional a formação continuada, além de uma prática 

com dimensão investigativa, no intuito de desvelar as formas de vida 

cotidiana das famílias para desenvolvimento de uma prática interventiva 

qualificada, com vistas à sua autonomia e emancipação.”  

 

 Portanto, trabalhar a política social tendo como base o território demanda da atividade 

profissional, investigações e intervenções qualificadas de modo que os profissionais possam 

potencializar suas intervenções práticas no território e favorecer as transformações necessárias 

para a inclusão social.  

 Ao se tratar do território como elemento que fundamenta a política de assistência 

social levam-se em consideração as condições de vida da população identificada num 

determinado território (cidade, bairro, comunidade, região) por um processo de indicadores 

geográficos e sociais. Assim, entende-se que é necessário compreender os significados da 

interpretação dessas demandas que se apresentam no lugar onde vive essa população. 

Entende-se, portanto, que as diferenças estão nas formas de constituição do território, na 

apropriação do lugar e no processo complexo das experiências vividas. As práticas sociais 

tornam-se indicadores fundamentais para o planejamento e ordenamento territorial de forma a 

compreender as relações estabelecidas entre os diversos atores que convivem no espaço. 
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Conforme Milton Santos, “o homem não vê o universo a partir do universo, o homem vê o 

universo desde um lugar” (Santos, apud KOGA, 2003, p. 26). 

 Segundo Koga (2005, p. 71), “cada cidade expressa concretamente, no seu cotidiano, 

as mais diferentes desigualdades sociais. Estas desigualdades vão além da classificação dos 

municípios e das cidades segundo os maiores e menores graus de pobreza e indigência de suas 

populações”. Dirce Koga enfatiza que  

 

os direcionamentos das políticas públicas estão intrinsecamente vinculados à 

própria qualidade de vida dos cidadãos. É no embate relacional da política 

pública entre governo e sociedade que se dará a ratificação ou o combate ao 

processo de exclusão social em curso. Pensar na política pública a partir do 

território exige também um exercício de revista à história, ao cotidiano, ao 

universo cultural da população que vive neste território (...). A perspectiva 

de totalidade, de integração entre os setores para uma efetiva ação pública, 

vontade política de fazer valer a diversidade e a inter-relação das políticas 

locais (BRASIL, 2004, p.37). 

 

 Dentre outros aspectos abordados pela concepção de território do SUAS, os aspectos 

demográficos são elementos que fundamentam a contribuição da territorialização para as 

intervenções. A PNAS/2004 traz referência de que  

a dinâmica populacional é um importante indicador para a política de 

assistência social, pois ela está intimamente relacionada com o processo 

econômico estrutural de valorização do solo em todo território nacional, 

destacando-se a alta taxa de urbanização, especialmente nos municípios de 

médio e grande porte e nas metrópoles. Estes últimos espaços urbanos 

passaram a ser produtores e reprodutores de um intenso processo de 

precarização das condições devida e de viver, da presença crescente do 

desemprego e da informalidade, de violência, da fragilização dos vínculos 

sociais e familiares, ou seja, da produção e reprodução da exclusão social, 

expondo famílias e indivíduos a situações de risco e vulnerabilidade 

(BRASIL, 2004, p.11). 
 

Portanto, pode-se entender que os fundamentos que estabelecem o território como 

estrutura organizativa da materialização da política social, buscam sedimentar que “a questão 

central a ser considerada é que esse modelo de desigualdade do país ganha expressão concreta 

no cotidiano das cidades, cujos territórios internos (bairros, distritos, áreas censitárias ou de 

planejamento) tendem a apresentar condições de vida também desiguais” (BRASIL, 2004, 

p.13). 
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2.4 O SUAS na Leitura Geoespacial do Território  

 

 Com vistas a estender nossa reflexão em torno da leitura do território a partir do 

SUAS, busca-se interpretar as possibilidades de uma dinâmica sócio territorial, em que se 

encontram disponibilizados os serviços a serem prestados por essa política pública, focada no 

princípio de territorialização, tratado como eixo dessa discussão. 

 Conforme Koga (2003, p. 37),  

 

“territorializar é construir e reconstruir sem cessar pelo comportamento do 

ator social, materialmente e em suas representações: pelo indivíduo e seu 

grau de poder ou de influência; para o indivíduo é uma alquimia entre o 

pessoal e o coletivo, onde nosso aparelho cognitivo não pode inventar tudo.” 

 

 Um fator relevante e que deve ser levado em consideração pelos trabalhadores sociais 

é a análise de dados da aproximação com a realidade. Ou seja, o estudo dos dados coletados 

pela assistência social em cada Município deve ser amplamente trabalhado, possibilitando um 

diagnóstico detalhado e preciso para o planejamento de diversas ações intersetoriais e 

complementares. Isso demanda trabalhar uma nova postura profissional no trato de integração 

de conhecimento e novo paradigma do trabalho em rede. Trabalho em rede entendido como a 

soma de atuações de diversas áreas para que as ações desenvolvidas busquem aportar uma 

forma de adequação às demandas existentes. 

 No âmbito das relações sociais e da gestão dos serviços ofertados entendemos que 

somente a partir da prática das ações do SUAS em cada Município é que podemos referenciar 

a região como espaço de integração sócio política. Pois, “novas situações se acumulam ou se 

dispersam dentre os territórios que compõem uma cidade, pelo próprio processo de 

especulação fundiária e de péssima redistribuição de bens e serviços públicos” (KOGA, 2003, 

p. 30). 

 Completando a concepção de se estabelecer o território como base para se trabalhar a 

oferta de políticas sociais é importante considerar, conforme Campos (2005) que, para o 

SUAS, “o território está vinculado não apenas à noção de propriedade da terra, como a ideia 

de poder e posse podem sugerir, mas à sua apropriação, associada ao controle por parte das 

instituições ou grupos sociais sobre um dado segmento do espaço” (p. 59). Ou seja, essa 

apropriação considerada como múltiplas formas de ocupação numa base geográfica da 

existência social nas diversas formas de expressão das relações entre cidadãos e desses com o 

espaço vivido. Conforme Koga (2003, p. 30),  
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olhar para além das condições de vida das populações significa considerar 

também, suas potencialidades. Por entre imagens e mapas, medidas de 

lugares e entre lugares se encontra o desafio de melhor conhecer as cidades 

para melhor intervir no chão onde tudo acontece, onde se evidenciam as 

necessidades e afloram as potencialidades, onde se dão as relações do âmbito 

privado e público, onde os homens se encontram. 

  

Para conduzir um banco de dados que seja adequado ao planejamento e à gestão da 

assistência, o ordenamento de dados do SUAS e a própria gestão dessa política no território 

depende do aprimoramento dos sistemas criados ao longo desses dez anos e efetivado pela 

SAGI (Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação). Por isso, a gestão de informação, 

monitoramento e avaliação dos dados para intervenção dos agentes do SUAS conta com o 

sistema REDESUAS e SUASWEB. 

O REDESUAS é responsável pela “construção e administração de ambiente 

informacional georeferenciado das cidades brasileiras e estabelecimento de política de 

geoprocessamento de informações em escala municipal envolvendo ações de assistência 

social e base de referência sociodemográfica” (BRASIL, 2005, p.18). Já o SUASWEB 

funciona como um  

 

sistema compartilhado com estados e municípios (...) na informatização na 

gestão de convênios de forma a padronizar e automatizar as rotinas de 

financiamento de programas e projetos, e o (...) aperfeiçoamento e 

disseminação dos instrumentos e técnicas de avaliação de resultados e 

impacto das ações do SUAS sobre as condições de vida da população 

realizado permanentemente pelos gestores  e pelos respectivos conselhos de 

assistência social, com base em informações sistematizadas e indicadores 

próprios relativos provenientes de subsistemas e aplicativos: Relatório Anual 

de Gestão; Planos dos municípios e estados habilitados no SUAS; Relatório 

de Acompanhamento Físico/Financeiro; Planos de Ação e Orçamentos 

Municipais (BRASIL, 2005, p. 20).  

 

Lembra-se que cada um desses subsistemas e aplicativos tem seus conceitos, 

objetivos, competências e são alimentados pelas informações obtidas no trabalho cotidiano 

dos municípios, estados e monitorados pela instância federal. 

 Ademais, fundamentando a construção desse diagnóstico como possível instrumento de 

intervenção para os estados e municípios, é importante considerar que o conhecimento 

instrumentaliza a política. Portanto, compreendemos que, para qualquer intervenção em 

determinado território, é necessário conhecermos realmente sua história, sua diversidade, seus 

processos e estruturas constituídas, ou seja, as reais informações acerca do espaço em que se 
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pretende trabalhar, tanto como uma questão de informação mais aproximada da realidade 

como na constante inovação de técnicas e estratégias para a efetivação de uma ação. 

 A dimensão territorial no SUAS reconhece a presença de múltiplos fatores sociais, 

econômicos, culturais, demográficos que expõem as famílias e indivíduos a agravos, danos e 

vulnerabilidades e riscos sociais e pessoais de diferentes naturezas e magnitudes, portanto, 

essa diretriz deve orientar a localização dos serviços a partir da lógica de proximidade do 

cidadão, nos territórios com incidência de vulnerabilidades e riscos sociais. 

 Nesse contexto, é fundamental considerar que, “dentro do sistema, torna-se relevante a 

questão da territorialidade, não como espaço apenas geográfico de concentração da pobreza, 

mas como espaço onde existe vida, contradições, resistências, passividade, que precisa ser 

resgatado para que a assistência social identifique não só as carências da população como 

também as formas de resistência por ela engendradas” (COUTO, 2009, p. 215).  

  Essa proposta do SUAS foi criada para superar os seguintes problemas: 

 Insuficiente regulação na área no campo governamental e não 

governamental e imprecisão conceitual; 

 Estruturação de serviços sem a devida integração em Sistema, sem definição 

de referências e contra referências, fluxos e procedimentos de recepção e 

intervenção social, gerando superposição e/ou paralelismo de ações;  

 Segmentação, superposição e/ou paralelismo das ações;  

 Enfoque na relação convenial entre gestores implicando burocracia, também 

demora e atraso no repasse de recursos, falta de autonomia na gestão por 

parte dos municípios e estados; 

 Indefinição de atribuições/competências dos três níveis de governo quanto à 

gestão da política e seu financiamento; 

 Desenvolvimento de ações sem base de dados qualificada, dificultando o 

diagnóstico dos problemas e das potencialidades sociais, assim como o 

monitoramento e avaliação; 

 Insuficiente ação intersetorial entre as políticas sociais;  

 Ausência de processos continuados de capacitação e de política de RH 

(BRASIL, 2004). 

 

Mesmo havendo muito empenho em estabelecer um sistema de gestão que evidencie 

uma estrutura regulatória das atividades e intervenções do SUAS, é preciso reconhecer que há 

necessidade de corresponder às demandas que são produzidas pela ausência de outras 

políticas públicas, onde há necessidade de ampliar a agenda dos direitos sociais e evidenciá-

los como norma, não como condicionalidade. Para isso é necessário fortalecer o pacto 

federativo nas intervenções políticas e técnicas da gestão partilhada trazida pelo SUAS. 
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Nesse processo de normatização, a NOB/SUAS – 2005 (BRASIL, 2005, p. 6) prevê 

que “a providência essencial para a regulamentação do novo modelo é precisamente a revisão 

das bases operacionais legais por meio das quais se efetua o financiamento, o repasse de 

recursos, a gestão, o controle e as competências entre os três entes federados”. Para isso é 

necessário fortalecer o pacto federativo nas intervenções políticas e técnicas da gestão 

partilhada trazida pelo SUAS. 

 

2.5 Pacto Federativo como Critério do SUAS: Intervenções Políticas e Técnicas 

 

No decorrer da análise ora empreendida, levou-se em consideração as condições de 

governança e governabilidade do pacto federativo, engendradas no processo trazido pelo 

SUAS, sabe-se que, segundo Couto (2009, p. 206),  

 

estabelecer um pacto federativo responsável solidariamente pelo 

atendimento às necessidades sociais da população pobre brasileira convoca a 

uma micro revolução (...), pois, retomar a necessidade de autonomia no 

diagnóstico, nas propostas de atendimento e no reconhecimento das 

diferenças regionais – na apresentação das expressões da questão social, 

principalmente nas formas de resistência da população – indica que é preciso 

repensar a intervenção das três esferas de governo no caminho da 

consolidação da política.  

 

 Mediante a tantos outros significados, o pacto federativo, na visão da NOB/SUAS – 

2005,  

 

contém diversas dimensões que devem receber tratamento objetivo no 

processo de gestão, entre os quais se destacam: o conhecimento da realidade 

municipal, do Distrito Federal, estadual e nacional quanto a presença e a 

prevenção de riscos e vulnerabilidades sociais da população; adistância entre 

a demanda de proteção social face a rede sócio assistencial existente e entre 

esta e aquela que se busca alcançar com a implementação do SUAS; a 

construção gradual de metas nos planos municipais, do Distrito Federal, 

estaduais e federal; o trato igualitário e equitativo dos municípios, das 

microrregiões dos estados, dos estados e regiões nacionais; a defesa dos 

direitos sócio assistenciais; o padrão de financiamento e controle social 

(BRASIL, 2005, p. 13). 

 

Portanto, o pacto federativo, pelo modelo do SUAS, é fundado no Artigo 18 da 

Constituição de 1988, que define que “a organização político-administrativa da República 

Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 

todos autônomos, nos termos desta Constituição.” Isso necessariamente traz uma reflexão 
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sobre a dimensão de autonomia política, administrativa e financeira que merece reflexões e 

abordagens a partir das intervenções políticas e técnicas, nas três instâncias de governo, onde 

conforme a própria NOB/SUAS,2005 reconhece que:  

 
a concretização do federalismo cooperativo no país requer o aprimoramento 

de instrumentos legais e institucionais (...) à diferenciada capacidade 

gerencial e fiscal dos entes federados, às profundas desigualdades 

socioeconômicas regionais e à natureza cada vez mais complexa dos 

problemas urbanos, ambientais e de desenvolvimento econômico territorial 

que exigem soluções intersetoriais e intergovernamentais (BRASIL, 2005, p. 

22).  

 

Sabemos que esse é um dos maiores desafios das ações públicas, pois demandam 

intervenções políticas e técnicas associadas a uma busca constante de se estabelecer 

consensos.  

Entende-se por intervenções políticas as ações que demandam autonomia das decisões 

articuladas entre os entes federados, instituições representativas e órgãos governamentais. 

Essas intervenções ganham marcas do poder político quando são embasados de mecanismos 

de cooperação que tenham impactos positivos para a sociedade. Para isso é necessário tratar 

de um processo institucional que represente uma dimensão expressiva na elaboração, 

implantação e execução de políticas públicas que é a descentralização político administrativa. 

Essa questão é tratada pela NOB/SUAS: 

 

o princípio ordenador das ações a serem desenvolvidas pelo poder público 

no âmbito da constituição do SUAS pode ser identificado em todos os itens 

que compõem a presente Norma Operacional Básica, já que se verifica uma 

expressiva capilaridade institucional descentralizada e participativa 

alcançada em todos os Estados da federação, Distrito Federal e Municípios. 

Nesse sentido, o papel dos entes federados e as responsabilidades públicas 

para o funcionamento do SUAS encontram-se referenciados pelos diferentes 

níveis de gestão possibilitados a partir dessa Norma (BRASIL, 2005, p. 9). 
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Figura 2 - Sistema Descentralizado e Participativo da Assistência Social. 

 
             Fonte: Brasil, 2014. 

 

Esse sistema de gestão descentralizado do SUAS sugere também a participação da 

comunidade nos conselhos municipais e nas decisões acerca da política de assistência social 

nos municípios. Incidindo também sobre a partilha da gestão federativa nas negociações, nas 

decisões, no controle e no financiamento. Todo esse aparato de instrumentos ainda conta com 

as instituições não governamentais que desempenham atendimentos direcionados na área de 

assistência social.  

Ao mesmo tempo em que o sistema descentralizado político-administrativo do SUAS 

preza pelo modelo do pacto, pela cooperação e pela intersetorialidade em suas ações para 

efetivação desse sistema, é importante ressaltarmos que para que haja essa forma de proceder 

na administração pública, é necessário tratar e considerar os conflitos existentes nas relações 

intermunicipais pautadas em legendas partidárias, interesses pessoais e outras características 

da dimensão relacional entre pessoas e grupos sociais que também vão ser reproduzidos em 

determinado território. Portanto, essas desigualdades ainda existentes no âmago da 

administração pública de certa forma retardam o processo de superação das desigualdades que 

envolvem os compromissos de resguardar os direitos sociais fundados pelo Estado num 

processo onde a análise e a ação devem se pautar na capilaridade federativa.  
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3 A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO TERRITÓRIO 

 

3.1 O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) como instrumento de medidas 

e unidade de ação 

 

 Dando continuidade à reflexão dos processos de instrumentalização que amparam a 

descentralização no âmbito federativo utilizamos esse espaço de reflexão para entender a 

dimensão do CRAS como um instrumento de coleta de medidas e unidade de ação, pois este 

equipamento social tem localização estratégica no território e coleta dados existentes da 

realidade de determinada população, identificando inúmeras situações que demandam 

diferentes tipos de intervenções profissionais.  

 Descrevendo o significado do CRAS, temos que ressaltar que, “dada sua capilaridade 

nos territórios, se caracteriza como a principal porta de entrada do SUAS, ou seja, é uma 

unidade que possibilita o acesso de um grande número de famílias à rede de proteção social 

de assistência social” (BRASIL, 2009, p. 9). 

 Dando ênfase a essa reflexão, é necessário entendermos que o CRAS, por meio de 

uma gestão eficaz, pode proporcionar intervenções integradas, focadas na redução das 

disparidades das condições de vida da população por estabelecer uma aproximação ímpar com 

os sujeitos sociais que demandam dos serviços sócio assistenciais prestados, inclusive 

encaminhamentos para outras políticas públicas.  

Pode também manter uma conexão para além dos serviços sócios assistenciais no 

sentido de fomentar projetos intersetoriais que tragam resultados socioespaciais mais 

equânimes. Ou seja, no estreitamento com a rede sócio assistencial pode ser fomentado o 

planejamento das intervenções demandadas por aqueles que buscam pela assistência social, é 

possível ampliar essa ferramenta de atuação, de maneira conjunta, com aqueles que partilham 

um enfoque holístico para a superação das desigualdades e na aproximação de possibilidades. 

 O CRAS é privilegiado pelo acesso disponibilizado nas comunidades, pelas 

informações que instrumentalizadas podem reduzir o quadro de tamanha desigualdade em que 

vive a sociedade, causada pela própria ação desmedida do sistema capitalista. Numa de suas 

mais inteligentes colocações Milton Santos (1988, p.16), faz uma espécie de advertência: 

 

em nossos dias, o espaço habitado, deixa entrever, claramente, que atingimos 

uma situação-limite, além da qual o processo destrutivo da espécie humana 

pode tornar-se irreversível (...) o fenômeno se espalha por toda a face da 

terra e os efeitos diretos ou indiretos dessa nova composição atingem a 
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totalidade da espécie. Senhor do mundo, patrão da Natureza, o homem se 

utiliza do saber científico e das invenções tecnológicas sem aquele senso de 

medida que caracterizará as suas primeiras relações com o entorno natural. O 

resultado, estamos vendo, é dramático. 

 

 Há necessidade de utilizarmos o tempo presente para mudarmos minimamente a 

conjuntura socioespacial, pois não entendemos ser inteligente “fazer de conta fazer”, é preciso 

ações que cultivem um futuro menos débil para toda sociedade, não estritamente para os 

excluídos, vulneráveis e pobres que compõem nossas estatísticas, mas para aqueles que 

podem pelas ações desmedidas favorecer um colapso humano tão complexo, que restabelecer 

as possibilidades será medida quase impossível. Pois, segundo Maricato (2000, p. 31), “entre 

a lei e sua aplicação há um abismo mediado pelas relações de poder”. Esse poder desmedido 

pode ser sucumbido pela ausência de coerência nas intervenções.  

 Nessa concepção de realidade em que estamos evidenciando o CRAS como unidade 

de ação considera-se que “o chão do território pode significar um novo aporte para este debate 

das políticas públicas, no sentido de uma referência concreta, em que desigualdades de 

condições de vida não são sinônimas de especificidades a serem enfrentadas setorialmente, 

mas expressões reais e complexas do processo de exclusão/inclusão social em curso” (KOGA, 

2003, p. 34). 

 Esse processo de exclusão/inclusão tratado pelo SUAS pode ser medido a partir da 

construção de diagnósticos sócio espaciais realizados a partir da “topografia social”, conforme 

assinala Koga (2003, p. 15), isto é, a incorporação da concretude de condições e acessos como 

dois elementos dependentes (...) o lugar não como vazio, mas resultado da ocupação e da ação 

dos sujeitos. 

 Na atuação de medir as diferenças e desigualdades locais, os CRAS’s desempenham a 

leitura de uma nova cartografia da cidade, de determinada comunidade, bairro, região, a partir 

de instrumentos da prática cotidiana de forma relevante. De acordo com a PNAS, 2004 

(BRASIL, 2004, p. 30) o CRAS é responsável pelo 

 

mapeamento e a organização da rede sócio assistencial de proteção básica e 

promove a inserção das famílias nos serviços de assistência social local. 

Promove também o encaminhamento da população local para as demais 

políticas públicas e sociais, possibilitando o desenvolvimento de ações 

intersetoriais que visem a sustentabilidade, de forma a romper com o ciclo de 

reprodução intergeracional do processo de exclusão social, e evitar que estas 

famílias e indivíduos tenham seus direitos violados, recaindo em situações 

de vulnerabilidades e riscos. 
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 Nesse viés de reflexão podemos analisar que os CRAS’s estão trabalhando 

diretamente com a condição de “exclusão territorial”, ou seja, segundo (ROLNIK, 1999, p. 

74, apud Koga 2003) “trata-se de uma proposta de territorializar a noção de exclusão social, 

que considera tanto os direitos sociais quanto os aspectos materiais”. Aspectos materiais esses 

entendidos como as precárias condições de moradias, a ausência dos mínimos de 

sobrevivência, a ausência de saneamento básico, portanto, a expressão concreta de uma 

segregação sócio espacial nas cidades tanto de pequeno porte como nas metrópoles onde a 

exclusão social é sinônimo muitas vezes da naturalização desses fatos. 

 Ao afirmar-se como equipamento social de acesso aos serviços socioassistenciais o 

CRAS utiliza-se de que  

 

a territorialização refere à centralidade do território como fator determinante 

para a compreensão das situações de vulnerabilidade e risco sociais, bem 

como para seu enfrentamento. A adoção da perspectiva da territorialização 

se materializa a partir da descentralização da política de assistência social e 

consequente oferta dos serviços socioassistenciais em locais próximos aos 

seus usuários. Isso aumenta sua eficácia e efetividade, criando condições 

favoráveis à ação de prevenção ou enfrentamento das situações de 

vulnerabilidade e risco social, bem como de identificação e estímulo das 

potencialidades presentes no território (BRASIL, 2009, p.13). 

 

 Entendemos que o CRAS é um equipamento que estabelece conexões intersetoriais 

através de suas práticas sociais cotidianas e tem capacidade de desenvolver-se como 

equipamento social de grande potencial para mediar contingências socioterritoriais, desde que 

gerido de forma condizente. No que tange a gestão de informação, monitoramento e avaliação 

do SUAS, podemos afirmar que os CRAS’s alimentam os bancos de dados demandados pelo 

SUAS, pois realiza o monitoramento dessas informações por meio de atendimentos, visitas 

domiciliares, reuniões com famílias e demais atividades profissionais cotidianas onde as 

situações encontradas alimentam o sistema do REDESUAS (BRASIL, 2009). 

 Tendo em vista a necessidade de analisarmos o funcionamento desse processo 

iniciaremos adiante uma apresentação exemplificando a gestão de informação, monitoramento 

e avaliação do SUAS através de uma plataforma.  
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3.2 Os instrumentos de gestão da informação, monitoramento e avaliação do SUAS 

 

 Os instrumentos de gestão do SUAS referentes à informação, monitoramento e 

avaliação, constituem formas importantes de organização sistemática para implantação eficaz 

e para ajustes necessários às demandas. Conforme pontua a NOB/SUAS –2005,  

 
a gestão da informação tem como objetivo produzir condições estruturais 

para as operações de gestão da política de assistência social em âmbito 

nacional e para as ações sistemáticas de monitoramento e avaliação de 

programas, serviços, projetos e benefícios da área da Assistência Social, na 

medida em que torna mais eficiente o conhecimento e a articulação entre 

esses. Opera a gestão eficaz dos dados relevantes e dos fluxos de informação 

da área com definição de estratégias relativas à sua produção, 

armazenamento, organização, classificação e disseminação por meio de 

componentes de tecnologia de informação, obedecendo padrão nacional e 

eletrônico (BRASIL, 2005, p. 18). 

 
             Figura 3 - REDE SUAS –MDS. 

 
 Fonte: Brasil, 2012. 

 

 A Figura 3 traz os sistemas disponibilizados pelo MDS e que são utilizados por 

gestores da assistência social, técnicos, conselheiros, entidades, usuários e sociedade civil 

para alimentar dados de programas, serviços, projetos e benefícios da assistência social. É 

importante informar que esse sistema REDE SUAS foi definido como uma das providências a 

ser efetivada pela NOB/SUAS-2005 que determinou a “construção e administração de 

ambiente informacional georeferenciado das cidades brasileiras e estabelecimento de política 

de geoprocessamento de informações em escala municipal envolvendo as ações de assistência 

social e base de referência sócio demográfica” (BRASIL, 2005, p. 18). 
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 A maioria dos sistemas disponíveis na plataforma demanda senha para garantia e 

segurança de informações, principalmente àquelas que tratam de preenchimento de planos, 

termos de aceite para formalização de convênios, prestação de contas. Segundo Brasil (2015), 

“A Rede Suas é composta por ferramentas que realizam registro e divulgação de dados sobre 

recursos repassados; acompanhamento e processamento de informações sobre programas, 

serviços e benefícios sócio assistenciais; gerenciamento de convênios; suporte à gestão 

orçamentária; entre outras ações relacionadas à gestão da informação do Suas”. 

 Ainda conforme informação de Brasil (2015) “a rede organiza a produção, o 

armazenamento, o processamento e a disseminação dos dados. Com isso, dá suporte a 

operação, financiamento e controle social do Suas e garante transparência à gestão da 

informação”. 

 Assim, pode-se reconhecer que o sistema de gestão da informação, monitoramento e 

avaliação do SUAS é uma ferramenta que possibilita sistematizar as informações da 

assistência social que são obtidas no contato com a realidade cotidiana de todo território 

nacional configurando uma base de informações sócio territoriais que podem favorecer as 

funções de avaliação e monitoramento dos Estados e Municípios. 

 A figura abaixo exemplifica o sistema CadSUAS que comporta todas as informações 

relativas às prefeituras, órgão gestor, fundo e conselho municipal e entidades que prestam 

serviços sócio assistenciais. 

 

             
                          Figura 4 - CadSUAS –MDS. 

 
             Fonte: Brasil, 2015b. 

  

http://aplicacoes.mds.gov.br/cadsuas/visualizarConsultaExterna.html;jsessionid=3A81AD5AC2F141B7481777F2DC2E019C
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 A partir dos dados informados acerca da realidade no sistema tem-se como resultado 

os “Relatórios de Informações Sociais” conforme figuras 5 e 6 que contemplam relatórios e 

boletins informativos acerca da situação de diversos indicadores sociais. Vale informar que o 

acesso a esses relatórios às vezes não está acessível por motivos desconhecidos. 

 

     
                     Figura 5 - Relatório de Informações Sociais. 

 
    Fonte: Brasil, 2015c. 

 

 

   
                Figura 6 - Relatório de Informações e Boletim de Informações. 

 
   Fonte: Brasil, 2015c. 

  

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/RIv3/geral/index.php
http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/RIv3/geral/index.php
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Ao acessar o sistema e optar pelo item “Boletim de Informações” no site da SAGI e 

posteriormente “Diagnóstico Sócio territorial”, abre-se uma tela conforme figura abaixo, onde 

são disponibilizadas informações dos municípios brasileiros contendo aspectos demográficos, 

econômicos, o perfil sócio assistencial, dados educacionais, dentre outras informações no 

endereço eletrônico:http://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/suasag/index.php 

 

             Figura 7 - Diagnóstico Sócio territorial. 

 
Fonte: Brasil, 2015d.   

 

Vale a pena ressaltar que  

 
os instrumentos de gestão se caracterizam como ferramentas de 

planejamento técnico e financeiro da Política e do Sistema Único da 

Assistência Social, nas três esferas de governo, tendo como parâmetro o 

diagnóstico social e os eixos de proteção social, básica e especial, sendo 

eles: Plano de Assistência Social; Orçamento; Monitoramento, Avaliação e 

Gestão da Informação; e, o Relatório Anual de Gestão (BRASIL, 2005, p.16) 

 

Entende-se que esses instrumentos são requisitos que, articulados, produzem dados 

que podem instrumentalizar e aprimorar as condições estruturais da operacionalização da 

assistência social e favorecer o processo de planejamento urbano no sentido de melhorar a 

utilização dos espaços e das condições de vida da população urbana, fomentado a amenização 

das desigualdades. 

 

 

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/suasag/index.php
http://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/suasag/index.php
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3.3 Concepção de metrópole e o entendimento de regionalização do SUAS 

 

A regionalização aparece na PNAS/2004 e na NOB/SUAS- 2005 que preconiza acerca 

da descentralização política-administrativa no financiamento da assistência social, que “a 

partilha de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS siga critérios pautados 

em diagnósticos e indicadores socioterritoriais locais e regionais que deem conta de 

contemplar as demandas e prioridades apresentadas de forma específica, a partir das 

diversidades apresentadas pelas diferentes realidades que convivem no país” (Brasil, 2005, p. 

32). 

  A concepção de metrópole aparece na NOB/SUAS - 2005 quando faz menção à 

metrópole tratada como “municípios que se concentram grande número de pessoas em alta 

densidade demográfica nas áreas de maior vulnerabilidade (...)”. Além disso, a realidade 

desses municípios agrega “a questão do protagonismo na referência regional aos municípios 

de seu entorno” (BRASIL, 2005, p.46). Ainda conforme a NOB/2005, o cofinanciamento dos 

serviços nas metrópoles deve, entre outros: 

 

Contar com a ação integrada com os municípios de seu entorno e regiões 

metropolitanas para atendimento às questões específicas, garantindo-se sua 

participação na manutenção dos serviços caracterizados especificamente 

como demandas metropolitanas (ex: migração, ação nas localidades 

limítrofes, entre outras). É uma modalidade específica de consórcio, 

formalizada através da definição de pactos metropolitanos, que deverá contar 

com a participação do Estado e da União nas condições já especificadas nos 

demais portes (BRASIL, 2005, p.46). 

 

 É importante trazermos aqui para essa discussão apenas o conceito de região 

metropolitana para que seja identificada sua distinção de metrópole. A proposta preliminar do 

Projeto de Lei de 2009, artigo 2º, inciso IV, do Congresso Nacional, define Região 

Metropolitana como:  

 

região formada pelo conjunto de municípios limítrofes, cuja configuração 

territorial urbana se caracteriza pela conurbação; apresenta relações 

territoriais, econômicas, logísticas e sociais em estágio avançado e complexo 

do ponto de vista de integração, da complementariedade, do planejamento e 

da governança das funções de interesse comum; exerce alta influência 

regional, nacional e/ou até mesmo internacional; conta com níveis elevados 

de concentração populacional (BRASIL, 2009).  

 

  O SUAS faz menção também à regionalização, utilizando a possibilidade de 

consórcios intermunicipais, quando da descrição do porte de município de alta complexidade: 
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“as situações de média e alta complexidade, caso não se verifique demanda potencial para 

instalação de equipamentos no próprio âmbito do município deve ser ofertado como serviços 

de referência regional mantidos pela esfera estadual, ou de consórcios intermunicipais, com 

pactuações entre municípios de determinada região que apresentem características 

semelhantes” (BRASIL, 2005, p. 45). 

 Portanto, o SUAS propõe que a regionalização de determinado serviço de referência 

regional pode ser traduzida como solução para questões de demandas semelhantes, mas ao 

mesmo tempo, trata essa configuração como frágil, conforme segue: 

 

Indicadores ainda apresentam fragilidades para aquilo que a proposta exige, 

como por exemplo, a questão da regionalização, pois o que há disponível de 

dados não permite que seja feito cruzamento da realidade regional com os 

indicadores oficiais. (...) Estão sendo desenvolvidos pesquisas e estudos 

direcionados ao georeferenciamento, à territorialização, a gestão e 

financiamento público e rede de entidades socioassistenciais. Com esse 

conjunto de providências serão formuladas novas metodologias com a 

utilização de indicadores próprios e relativos tendo a viabilização de 

informações que possibilitem o melhor desenvolvimento do processo de 

análise e diagnóstico regional para organização dos serviços em rede no 

território (BRASIL, 2005, p. 48).  

 

 Entende-se que há necessidade de se aprimorar as formas de conceber um processo de 

trato regional à assistência social e repensar o atual desenho da atuação da rede sócio 

assistencial. Na intenção de organizar as informações que possam agregar ao processo de 

regionalização do SUAS é importante ressaltar, conforme a PNAS/2004, que  

 

a Política Nacional de Assistência Social caracterizará os municípios 

brasileiros de acordo com seu porte demográfico associado aos indicadores 

sócio territoriais disponíveis a partir dos dados censitários do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, com maior grau de 

desagregação territorial quanto maior a taxa de densidade populacional, isto 

é, quanto maior concentração populacional, maior será a necessidade de 

considerar as diferenças e desigualdades existentes entre os vários territórios 

de um município ou região. A construção de indicadores a partir dessas 

parcelas territoriais termina configurando uma “medida de desigualdade 

Intra urbana”. Esta medida, portanto, sofrerá variações de abrangência de 

acordo com as características de cada cidade, exigindo ação articulada entre 

as três esferas no apoio e subsídio de informações, tendo como base o 

Sistema Nacional de Informações de Assistência Social e os censos do 

IBGE, compondo com os Campos de Vigilância Social, locais e estaduais, as 

referências necessárias para sua construção. Porém, faz-se necessária a 

definição de uma metodologia unificada de construção dalguns índices 

(exclusão/inclusão social, vulnerabilidade social) para efeitos de comparação 

e definição de prioridades da Política Nacional de Assistência Social 

(BRASIL, 2004, p. 38). 
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 Na caracterização dos grupos territoriais da Política Nacional de Assistência Social 

“será utilizada como referência a definição de municípios como de pequeno, médio e grande 

porte utilizado pelo IBGE agregando-se outras referências de análise realizadas pelo Centro 

de Estudos das Desigualdades Sócio territoriais, bem como pelo Centro de Estudos da 

Metrópole sobre desigualdades interurbanas e o contexto específico das metrópoles” 

(BRASIL, 2004, p.39). Complementando o propósito de aprimorar a metodologia de 

construção de indicadores “levar-se-á em conta, para tanto, a realidade local, regional, o porte, 

a capacidade gerencial e de arrecadação dos municípios e o aprimoramento dos instrumentos 

de gestão, introduzindo o geoprocessamento como ferramenta da Política de Assistência 

Social”. 

 Segundo Koga (2005, p. 69), 

 
é necessário evidenciar os critérios de regionalização utilizados, de forma 

que a diversidade e os arranjos estabelecidos na produção de critérios 

possam viabilizar a escala regional não como a junção de municípios 

diferentes, mas fomentar a interação de sujeitos coletivos a partir de cada 

realidade local favorecendo um contexto de complementariedade. 

 

 Ainda conforme Koga (2005, p. 69), 

 

no Brasil há diferentes regionalizações e, embora o ponto de partida de seus 

aparecimentos possa denotar certa busca de homogeneidade, não se trata de 

conjuntos homogêneos, mas de articulações territoriais diferenciadas que se 

encontram momentânea e espacialmente partilhando finalidades e 

caracterizações comuns. Caracterizações que são, necessariamente, reduções 

sintéticas que almejam melhor síntese e delineamento das problemáticas que 

orientam a construção de propostas.  

 

Na busca por ajustes, a regionalização é um elemento trazido pela PNAS/2004 dentro 

das seguintes concepções (BRASIL, 2004): 

 perspectiva da garantia da integralidade da proteção social (o princípio da 

integralidade refere-se à garantia de proteção integral às famílias e 

indivíduos, atendendo às suas demandas e necessidades com ofertas e 

atenção em todos os níveis de proteção do SUAS); 

 convívio familiar e comunitário; 

 organização e localização dos serviços regionais devem considerar também 

a necessidade de preservar os vínculos familiares e comunitários ou 

possibilitar seu reestabelecimento caso tenham sido rompidos;  

 equidade, com o objetivo de reduzir as desigualdades regionais, territoriais, 

considerando suas diversidades;  

 forma de garantir a cobertura dos serviços especializados do SUAS a toda a 

população brasileira, inclusive nos locais em situação de maior dificuldade 
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de acesso, municípios de menor porte, visando à diminuição das 

desigualdades regionais e de seus impactos para a população; 

 garantia da igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem 

discriminação de qualquer natureza garantindo-se equivalência às 

populações urbanas, rurais e povos e comunidades tradicionais;  

 garantia da cooperação federativa, que envolve a elaboração de acordos, 

protocolos e compromissos entre os entes federativos firmados para o 

cumprimento de responsabilidades, visando à garantia do acesso pela 

população ao direito constitucional à assistência social;  

 gestão compartilhada na condução político-administrativa da rede de 

serviços regional e local na forma de parceria entre a gestão estadual e o 

conjunto dos municípios integrantes da regionalização. 
 

 No decorrer dessa discussão, elencar-se-ão os instrumentos utilizados pela assistência 

social para referenciar as dinâmicas socioespaciais estabelecidas entre os Municípios numa 

dimensão holística e integrada desafiando a localização pontual das ações. No modelo 

construído pelo SUAS para leitura do território consideramos que há uma intensa e contínua 

demanda de adequação e readequação no planejamento das ações de acordo com as novas 

geografias urbanas inclusive em escala regional. 

 Portanto, vale ressaltar que a dinâmica da população traz novas dinâmicas para quem 

está implantando políticas públicas e estudando o espaço demográfico. Assim temos que 

entender as diferentes fontes da desigualdade para poder propor políticas públicas que possam 

amenizar essas desigualdades no território. 

Tendo como base esse princípio, tratar-se-á aqui da referência regional trazida pelo 

SUAS, no recorte feito em dois municípios que fazem parte da Região Metropolitana do Vale 

do Paraíba e Litoral Norte: São José dos Campos e Santa Branca. O primeiro, considerado 

metrópole e o outro, um município de pequeno porte, conforme caracterização da PNAS/2004 

(BRASIL, 2004, p. 39).  

Compreendemos que o processo de regionalização tem como instrumento de gestão e 

ordenamento territorial o paradigma da coletividade, da integração e das diferenças, mas de 

forma a propor um universo compartilhado de representações e de controle. Portanto, segue 

um processo de complementariedade na busca por nivelamento de ações que demandam 

diagnósticos que formatam possibilidades de integração social em diferentes escalas. 
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3.4 O trabalhador social na política urbana 

 

Esse subitem busca refletir acerca do trabalho social (assistente social, psicólogo, 

pedagogo, sociólogo, advogado) no âmbito do planejamento urbano, a partir de uma visão 

intersetorial, bem como pensar as demandas desses profissionais, nas suas intervenções 

práticas e nas interfaces de suas atuações com as demais políticas. 

Mesmo não havendo menção específica nas legislações de assistência social acerca da 

“política urbana”, é importante entendermos que os equipamentos sociais estão 

disponibilizados nas cidades, o que reflete toda e qualquer condição e situação social existente 

no “meio urbano”. Ou seja, o modo de produção e reprodução social das relações sociais, 

institucionais, políticas que ocorrem no âmbito urbano agregam condicionalidades e 

necessidades aos moradores residentes no bairro, na cidade, na região. 

É importante trazermos o planejamento urbano para essa discussão, pois segundo 

SOUZA (2001, p. 46) o planejamento remete ao futuro, significa tentar simular os 

desdobramentos de um processo, no intuito de precaver-se dos problemas e de aproveitar da 

melhor forma os benefícios, por isso é importante distinguir planejamento e gestão. Estas são 

ferramentas imprescindíveis para a promoção do desenvolvimento socioespacial, cuja 

expressão se dá a partir da “(...) melhoria de vida e um aumento da justiça social” (SOUZA, 

2001, p. 75).  

Entendemos que o conceito de justiça social aplicado à cidade vem no sentido de 

tentar contribuir com uma melhor distribuição de renda a partir da disposição mais equitativa 

dos meios de consumo coletivos, de forma a proporcionar maior acessibilidade aos citadinos, 

por meio de melhores condições de mobilidade através da reestruturação do sistema de 

transporte coletivo, de acesso à habitação, saneamento e demais direitos adquiridos. 

Portanto, planejamento e gestão são complementares, porém distintos. “O 

planejamento é a preparação para a gestão futura (...) e a gestão a efetivação, ao menos em 

parte (...) das condições que o planejamento feito no passado ajudou a construir” (SOUZA, 

2001, p. 46). É importante enfatizar, portanto, que gestão refere-se ao presente, tem haver 

com administrar uma situação com recursos disponíveis, tendo em vista necessidades 

imediatas. 

Isso nos faz tratar de questões que os trabalhadores sociais encontram em sua prática 

cotidiana perpassando pelo universo da práxis, enquanto trabalhador inserido na divisão social 

do trabalho e nas relações com outros atores na produção social do espaço. 
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Visando trabalhar a complexidade da exclusão social, a partir das relações existentes 

no espaço urbano, entendemos que a atuação profissional do trabalhador social, pode 

ressignificar suas contribuições como agente mediador das variações na política urbana, 

visando a redução do hiato entre teoria e prática. O trabalhador social é o profissional que atua 

na relação capital-trabalho, visando amenizar os antagonismos que marcam o modo de 

produção capitalista, tem assim sua identidade profissional definida a partir da divisão social 

do trabalho e no processo social de mediação ao acesso dos direitos sociais dos cidadãos. 

A atuação profissional do trabalhador social preestabelece condições plurais nas 

formas de ação, de estratégia, de intervenção, de implementação legal que, por sua vez, 

podem ser avaliadas mediante a compreensão dialética das múltiplas mediações concretas que 

constituem a complexidade social. Trabalha-se, portanto, com as adversidades e com a análise 

do real. 

As soluções das questões sociais fazem emergir extratos da relação de dominação 

capital-trabalho que são mediados pelos trabalhadores sociais em diálogo com os vários 

campos de atuação. Em específico, faz interface com o planejamento urbano, sobretudo 

porque a área de atuação se efetiva principalmente nos equipamentos sociais existentes no 

espaço intra urbano.  

Entende-se que as dimensões sociais existentes no campo do planejamento urbano 

como habitação, transporte, acessibilidade, dentre outros, perpassam pelo “fazer” profissional 

do trabalhador social, baseado numa análise plural e intersetorial. Leva-se em conta, 

sobretudo, a divisão social de classes existente no espaço social, gerada pelo lugar em que os 

sujeitos estão inseridos, com suas relações, suas necessidades, suas limitações, suas 

possibilidades. 

O trabalho social, em interface com o planejamento urbano, mais especificamente com 

a política urbana, é imprescindível para estabelecer diagnósticos de intervenções sociais. Isso 

nos remete aos diversos públicos envolvidos nos programas e projetos que pleiteiam a 

melhoria das condições de vida por meio de ações direcionadas.  

A relação entre o trabalhador social e o planejamento urbano se estabelece nos 

efetivos processos das relações sociais de classes, decorrentes do sistema de acumulação 

capitalista que desencadeiam situações precárias de moradia, falta de saneamento básico, 

falta de acessibilidade, falta de transporte adequado, que trazem à tona questões da exclusão 

e segregação social. 
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É justamente a segregação que justifica a demanda e intervenção profissional do 

trabalhador social na Política Urbana. A segregação, muitas vezes é o resultado da produção 

e reprodução social do espaço, cujas consequências causam problemas de ordens materiais, 

sociais, econômicas, políticas, culturais, etc.  

A segregação espacial de acordo com Villaça, “é um processo que está longe de ser 

uma particularidade das décadas recentes e de uma eventual atuação do capital imobiliário 

ou das leis de zoneamento contemporâneo” (VILLAÇA, 1998, p. 327). Esse fenômeno é 

decorrente de uma sucessão de situações históricas, construídas ao longo de séculos e o 

espaço urbano, local de referência dessa relação de produção se constitui, portanto, como a 

materialização das contradições capitalistas, representadas pela abundância ou escassez de 

equipamentos urbanos e serviços, responsáveis por interferir diretamente no preço do solo 

urbano e, consequentemente, na apropriação do espaço e nos mecanismos de inclusão social.  

Portanto, é necessário analisarmos que as políticas públicas desenvolvidas no espaço 

urbano das cidades possuem significados que tendem a acentuar essas contradições na 

medida em que são implantadas na sua maioria pelo Estado em diferentes programas de 

intervenção, suscitando diferentes orientações políticas em prol da sociedade. 

No âmbito da política urbana, várias são as competências do trabalhador social. 

Dentre elas, a de identificar, de maneira interdisciplinar, as condições reais dos grupos 

sociais, das cidades, das comunidades, dos bairros e dos assentamentos urbanos. Essa busca 

aproximada das reais demandas vai além da identificação das condições materiais de 

existência dos adensamentos urbanos, pois permite um melhor entendimento da realidade a 

ser contemplada por determinada política pública em face às relações sociais existentes em 

determinado território. 

As demandas do trabalhador social não são estritamente focadas no espaço físico, 

mas se fazem na identificação das relações existentes entre o espaço e as relações entre os 

sujeitos com os lugares onde vivem. Diversas demandas sociais de grupos, comunidades, 

bairros, demandam a atuação do trabalhador social no âmbito das políticas públicas de 

maneira intersetorial, podendo assim considerar que a assistência social em interface com o 

planejamento urbano pode permitir um processo mais efetivo na implantação de políticas 

públicas na redução de espaços desiguais. 

No âmbito do planejamento urbano, é necessário compreender a correlação das forças 

atuantes para a implantação e execução de ações definitivas na estruturação do espaço. 

Conforme Villaça (1998), a estruturação do espaço urbano se dá sob a ação do conflito de 
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classes em torno das vantagens e dos recursos do espaço urbano – em torno da disputa pela 

apropriação diferenciada do espaço urbano enquanto produto do trabalho; uma luta em torno 

de condições de produção. 

Entende-se que a apropriação diferenciada do espaço enquanto produto do trabalho 

está intrinsecamente relacionada às desigualdades sociais, e consequentemente principado 

pelas relações de dominação de classe. 

De acordo com Gottdiener (1997, p. 203), “a análise do ambiente construído exige 

que se entenda como as várias manifestações deintervenção do Estado na economia se 

amalgamam com os incentivos privados para produzir os projetos, ações e formas do 

espaço”. Segundo Lefebvre, “a concepção que apreende melhor esse fenômeno está centrada 

nas ações combinadas do estado e da economia em pulverizar o espaço social através do 

desenvolvimento e planejamento econômico urbano, transformando-o numa mercadoria e, 

depois, nos blocos de construção uniformes do espaço abstrato”. Villaça (1998, p.328) 

ressalta que “as burguesias produzem para si um espaço urbano tal que otimiza suas 

condições de deslocamento. Ao fazê-lo, tornam piores as condições de deslocamento das 

demais classes”.  

Assim, pode-se refletir sobre as várias formas de planejamento urbano, as várias 

fases de desenvolvimento e mudanças ocorridas na sociedade em decorrência de forças 

políticas e ideológicas. Planejar significa também fazer projeção de futuro, administrar as 

situações dentro dos marcos sócio históricos e recursos disponíveis. No campo do trabalho 

social, a política urbana se reveste de elementos de planejamento e gestão, bem como na 

busca de ferramentas para atuação intersetorial na organização social do espaço. Nesse 

sentido, vale ressaltar a importância do trabalho interdisciplinar para acomodar as diferentes 

forças que moldam o espaço através das políticas públicas que irão interferir na relação 

capital, trabalho e espaço. Sabe-se que o Estado se refuta a certas intervenções devido  

 

à fusão de interesses públicos com privados; salário mínimo e auxílios de 

desemprego para trabalhadores; ampla variedade de leis que protegem as 

atividades econômicas e ajudam a estruturar indústrias selecionadas, como 

da habitação e bancária; ampla variedade de programas que subsidiam a 

pesquisa científica e organizacional; programas de gastos que envolvem 

projetos no ambiente construído ou sob os auspícios do Estado, ou sob os 

auspícios combinados entre Estado e particulares, como a reurbanização; 

estrutura de taxação de impostos que patrocina gastos em áreas escolhidas, 

como projetos habitacionais; estruturação de crédito, que encoraja altos 

níveis de consumo pessoal; e finalmente organismos nacionais de 

regulamentação e planejamento em todos os níveis de governo 

(GOTTDIENER, 1997, p.203). 
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As transformações estruturais sobre o espaço representam interesses específicos, na 

sua maioria, de ordem política, que atuam na sociedade para canalizar o processo de 

desenvolvimento para direções e projetos específicos que criam formas do ambiente 

construído. Compreender a dinâmica da produção social do espaço é estender a apreensão 

além da estrutura e ação, ou seja, é canalizar as formas como essas representações de cunho 

sócio-político-econômico influenciam na articulação das demandas da sociedade e no espaço 

trazendo ao campo de atuação do trabalhador social desafios e necessidades de apropriação 

de um conhecimento ímpar. Gottdiener (1997, p. 223) frisa que 

 

o desenvolvimento do espaço, portanto, é altamente político, mesmo que 

setor da propriedade manobre para impedir que cidadãos comuns percebam 

esse aspecto de sua natureza (...). Dependendo das características 

socioeconômicas da comunidade envolvida, podem surgir coligações para 

bloquear as atividades dos interesses no desenvolvimento.  

 

As situações e circunstâncias que demandam a atuação do trabalhador social na 

política urbana, no que tange as políticas existentes no interior das estruturas sócio espaciais, 

muitas vezes produzem formas anacrônicas de planejar e executar. Isso porque nem todas as 

providências necessárias tem aporte em situações meramente práticas da realidade, mas 

burocráticas. 

É importante ressaltar que o trabalhador social convive com forças externas, 

relacionadas às formatações do capital imobiliário e ao próprio sistema desigual de oferta de 

serviços. Sabe-se que a atuação do trabalhador social na política urbana nem sempre reduz o 

hiato entre a teoria de mediador de direitos e a prática ajustada às demandas. Conforme 

Villaça, (1998, p. 328)  

 

“a estruturação do espaço urbano se dá sob a ação do conflito de classes em 

torno das vantagens e dos recursos do espaço urbano – em torno da disputa 

pela apropriação diferenciada do espaço urbano enquanto produto do 

trabalho; uma luta em torno de condições de consumo, não em torno de 

condições de produção”. 

  

Nesse conflito de classes no espaço urbano nos deparemos com o fenômeno da 

segregação. O termo “segregação” deve ser entendido não apenas relacionado ao espaço 

físico, mas a toda estrutura de espaço que o indivíduo e suas relações estabelecem com o meio 

social. Isso porque as segregações existentes, que demandam a intervenção do trabalhador 

social na política urbana reforçam a apartheid social. 
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A atuação do trabalhador social no planejamento urbano demanda investigações 

acerca do efeito do espaço sobre o social e vice-versa. Conforme afirma Villaça (1998, p. 46), 

“a segregação espacial das classes sociais como processo necessário para o exercício da 

dominação política e desigual apropriação dos recursos do espaço, enquanto produto do 

trabalho e como força determinante da estruturação intra urbana.”  

A dominação ideológica e política reforçam as desigualdades sociais e o distanciam os 

sujeitos que necessitam da efetivação dos seus direitos enquanto cidadão. Assim, a equidade 

prevista nas legislações que normatizam as políticas urbanas fica intangível e regida por 

interesses movidos pelo processo de apropriação do capital imobiliário. Estudos realizados 

por especialistas na área de planejamento urbano constatam que “o planejamento e as políticas 

urbanas em nosso país não privilegiam a melhoria das condições de vida da crescente 

população urbana, mesmo nas metrópoles contempladas com grandes investimentos e planos 

de profundas transformações pelos poderes públicos nos três níveis de governo” 

(LAMPARELLI, 1997, p. 5). Na operacionalização da política urbana é necessária a redução 

entre o hiato da teoria e da prática para que haja mais coerência nas ações. 

Nesse leque de elementos singulares que norteiam a política urbana é necessário 

apreciar o papel do sujeito social e do trabalhador social quando imbricados nos processos 

verticalizados da política urbana. Na atual realidade urbana, devemos evidenciar também a 

problemática suscitada entre o que se trata de vontade política, os novos processos 

econômicos e políticos oriundos da globalização e do neoliberalismo, enfim, as mudanças na 

base técnica de produção de bens e serviços.  

Conforme Lamparelli, (1997, p. 7) há sempre um mesmo discurso. As nossas cidades 

“continuam necessitando de um Estado Democrático, que realize, desenhe, estruture ou 

implemente políticas públicas, que construam os mecanismos e viabilizem o exercício dos 

direitos políticos e sociais da cidadania”. Ou seja, o que o autor nos faz refletir, é que as ações 

a serem desenvolvidas na política urbana não devem permanecer apenas no discurso, mas que 

sejam concretizadas efetivamente na aproximação com a sociedade.  

O fazer do trabalhador social no planejamento urbano requer uma ação interdisciplinar 

que vise atender necessidades, no sentido de captar especificidades que norteiam 

determinações estruturais ao nível das práticas de reprodução da força de trabalho e produção 

social do espaço de forma a esgotar possibilidades de mecanismos públicos, estatais ou 

privados, ligadas à oferta e a prestação de serviços básicos de reprodução de vida das classes 



61 
 
 

 
 

trabalhadoras, como a habitação, o transporte, o saneamento, a saúde, a educação, dentre 

outras.  

Diante de tantas fendas abertas no âmbito da política urbana, o princípio de efetividade 

da intervenção do trabalhador social deve contemplar uma ação mediadora com o 

planejamento urbano que respeite as concepções voltadas para o bem comum. O trabalhador 

social que atua no planejamento urbano lida com multiplicidade política, cultural, social, 

espacial que engendra as demandas do espaço e de suas relações. Diante disso, pode-se 

concluir que, no bojo da realidade dilacerada de antagonismos, faz-se importante identificar 

não apenas o sistema excludente de produção, mas os mecanismos existentes na produção e 

reprodução do espaço de maneira mais equânime.  

Ressalta-se que o hiato existente entre teoria e prática na seara do trabalhador social 

no planejamento urbano se aloca nas relações sociais “no” espaço, “do” espaço e “com o” 

espaço, respectivamente com a reprodução das questões sociais advindas das relações de 

produção. A produção e apropriação do espaço urbano não só reflete as desigualdades e as 

contradições sociais como também as reafirma e reproduz. Entende-se que o trabalhador 

social na interface com a política urbana pode agregar formas de intervenção no 

planejamento urbano, no que tange à contemplação de situações que estão sendo 

acompanhadas por ele no cotidiano da população. A viabilidade de intervenção na política 

urbana em diversas dimensões spode ser constatada quando trabalhada com a população.  
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4 - O SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS) NO MUNICÍPIO DE 

SANTA BRANCA E SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP (2004/2013)  

 

4.1 Diagnóstico parcial de uma realidade social 

 

Esse capítulo apresenta o diagnóstico parcial de uma pesquisa realizada em 2014 com 

trabalhadores sociais do SUAS, pautada no princípio de territorialização, tendo como recorte 

espacial os Municípios de Santa Branca e São José dos Campos - SP. 

Pauta-se a discussão a partir de 2004, pois foi quando se aprovou a Política Nacional 

de Assistência Social - PNAS que traz “a leitura territorial como expressão do conjunto de 

relações, condições e acessos” (BRASIL, 2004, p.38).  

Os Municípios de Santa Branca e São José dos Campos foram identificados como 

objeto de estudo a partir do critério de diferenças demográficas, condição econômica e 

extensão territorial, como forma de verificar os avanços e desafios da implantação do SUAS a 

partir da territorialização, apontando as semelhanças e diferenças existentes. 

 O Município de São José dos Campos possui 681.036 habitantes, conforme o IBGE-

Cidades (INSTITUTO...2011). O Município fechou o PIB no ano de 2011 em R$ 25,212 

bilhões, que representa a soma de todos os bens e serviços finais produzidos no Município 

durante o ano. Tem sua extensão territorial de 1.099,409 (Km²) que corresponde a uma 

densidade demográfica de 572,96 (hab./Km²). 

 

         

        Figura 8 - Localização do Munícipio de São José dos Campos. 

 
        Fonte: ATLAS...l, 2013.  
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Já Santa Branca apresenta uma população estimada para 2014 de 14.465 habitantes 

conforme IBGE-Cidades. O Município fechou em 2011 o PIB em R$ 206.709 mil. Tem sua 

extensão territorial de 27.238 (Km²) que corresponde a uma densidade demográfica de 50,56 

(hab./Km²). 

 

         Figura 9 - Localização do Município de Santa Branca. 

 
         Fonte: Atlas..., 2013. 

 

Vale aqui apresentar as condições de vulnerabilidade dos Municípios pesquisados, 

conforme “Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil (2013)”: 

 

 
             Figura 10 - Vulnerabilidade - São José dos Campos – SP. 

 
Fonte: Atlas..., 2013. 
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             Figura 11 - Vulnerabilidade Santa Branca – SP. 

 
Fonte: Atlas..., 2013. 

 

Podemos observar que os municípios apresentam uma expressiva vulnerabilidade 

social nos critérios das condições de trabalho e renda. Quando calculamos o percentual de 

13,03% (vulneráveis a pobreza) no ano de 2010 identificado no Atlas de Desenvolvimento 

Humano (São José dos Campos-SP), conforme figura 10, percebe-se um total aproximado de 

88.739 pessoas e no município de Santa Branca tomando o percentual de 25,09% de 

(vulneráveis a pobreza)  obtemos um expressivo número de 3.760 pessoas nessa condição. 

Conforme Bronzo, 2007, p. 1 “é importante distinguir entre pobreza e vulnerabilidade; 

estes dois universos – pobres e vulneráveis – não são necessariamente os mesmos. Nem todos 

os que se encontram em situação de vulnerabilidade são pobres – situados abaixo de alguma 

linha monetária de pobreza - e nem todos os pobres são vulneráveis da mesma forma”.   

O que gostaríamos de salientar com essa reflexão acerca da condição de 

vulnerabilidade dos cidadãos de ambos os municípios é que essas pessoas contabilizadas nas 

estatísticas se encontram numa condição de risco e demandam de intervenções específicas, 

não apenas da política de assistência social, mas de demais políticas num processo de 

complementariedade. Nessa perspectiva buscamos avaliar e verificar os serviços 

socioassistenciais que são disponibilizados pelos municípios e como esses favorecem a 

implantação do Sistema Único de Assistência Social – SUAS em seus respectivos territórios. 

Constatamos que nos municípios pesquisados houve atividade de planejamento para 

implantação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS a partir do equipamento social 

do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS). Conforme conceitua a PNAS 

(Política Nacional de Assistência Social), 2004: “O Centro de Referência da Assistência 
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Social – CRAS é uma unidade pública estatal de base territorial, localizado em áreas de 

vulnerabilidade social, que abrange a um total de até 1.000 famílias/ano. Executa serviços de 

proteção básica, organiza e coordena a rede de serviços sócios assistenciais locais da política 

de assistência social.” (BRASIL, 2004, p.29).  

Com relação à implementação das políticas de assistência nos municípios, em São 

José dos Campos, segundo funcionário da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 

(SMDS-SJC/Proteção Básica), “a implantação do SUAS a partir do princípio de 

territorialização foi pensado através da implantação do CRAS (Centro de Referência da 

Assistência Social) após a normatização da Política Nacional de Assistência Social (BRASIL, 

2004)” (AS, 2014) (Vide Anexos 2 e 3, p.85-95). 

 Em Santa Branca, a gestora da assistência social relatou da seguinte forma a 

implantação do SUAS a partir do princípio de territorialização: 

 

o processo iniciou no final de 2010 quando demos início à elaboração de um 

diagnóstico do Município com apoio dos professores da UNITAU – 

Universidade de Taubaté, através do levantamento de cadastro de benefícios 

de transferência de renda, através do plantão social e pelo Bolsa Família; ou 

seja, fizemos um levantamento pautado na realidade dos bairros mais 

vulneráveis, das questões relevantes da zona rural. Dessa forma, elaboramos 

o diagnóstico com diversas informações, elaboramos a documentação 

necessária, encaminhamos e foi aprovado o Termo de Aceite do CRAS – 

Centro de Referência de Assistência Social. A partir do momento em que foi 

aprovado o CRAS, nós iniciamos a implantação da PNAS no Município (EF, 

2014). 

 

 O diagnóstico elaborado foi disponibilizado pelo município de Santa Branca - SP 

(Vide Anexo 4, p.107-118).Observou-se que, após seis anos de publicação da PNAS em 2004 

e após cinco anos após aprovação da NOB/SUAS - 2005 é que o município deu início à 

implantação do sistema. Percebe-se que isso decorreu de conflitos existentes nas relações 

sócio administrativas, políticas, e institucionais para a operacionalização de uma agenda 

social. Também a escassez de profissionais na política de assistência social no município foi 

um dos desafios a ser superado para que o processo fosse iniciado.  

De acordo com a fala do trabalhador social da prefeitura de São José dos Campos, não 

havia muitos dados para o mapeamento das condições sociais do município, conforme relato a 

seguir: 

Nós não tínhamos muitas informações e dados. O Município, na época, 

utilizou dados disponíveis do Censo do IBGE de 2000, também dados de 

uma pesquisa realizada em 2003 pela Secretaria Municipal de Planejamento 

sobre as condições de vida da população de São José dos Campos e dados 

sociais das famílias inseridas no Sistema dos Programas de Transferência de 
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Renda. O Cadastro Único também não disponibilizava muitas informações 

que precisávamos na época. O censo do IBGE de 2000 era abrangente, ou 

seja, não trabalhava a questão da renda per capita, por exemplo, dentro dos 

requisitos da normatização do Sistema Único da Assistência Social entendia 

como sujeito/família em situação de maior vulnerabilidade para serem 

trabalhadas dentro da política de proteção básica (AS, 2014). 

  

O principal documento que se dispunha na época da implantação do SUAS, segundo 

relato dos trabalhadores sociais de São José dos Campos era o “Atlas das Condições de Vida 

de São José dos Campos” (de julho 2004) (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2015). 

 

Esse documento dividia o Município em blocos de bairros, dando 

proximidade de informações das características que na época entendemos 

que nos auxiliaria, por exemplo, número de famílias com renda de até três 

salários mínimos, pessoas desempregadas, a proporção de homens e 

mulheres que compunham as famílias, etc. Esse documento apresentava 

informações mais concretas e atuais em relação aquele período (2004). 

Infelizmente nesse documento, tínhamos dados do Município como um todo 

e não por bairro para que pudéssemos identificar a necessidade de 

implantação dos Centros de Referências no Município, então trabalhamos 

com dados de microterritório (bairro), pois se considerássemos os dados do 

Município como um todo perderíamos as características por bairro (AS, 

2014). 

 
Figura 12 - Setores sócios econômicos do Município de São José dos Campos. 

 
Fonte: São José dos Campos, 2004. 

 

Ainda conforme o trabalhador social de São José dos Campos, 

 

um dos critérios que utilizamos para a implantação desse serviço (CRAS) foi 

que, em determinado bairro que tivesse em torno de 40% de famílias com 

renda de até três salários mínimos, poderíamos considerar famílias em 

situação de maior vulnerabilidade. O Atlas das Condições de Vida (julho 
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2004) apontava a informação de que 43% da população de São José dos 

Campos possuía renda de até 3 SM. Devido ao critério da PNAS, nós 

tínhamos que trabalhar na perspectiva de determinado microterritório 

(bairro) 5.000 famílias que apresentassem situação de maior vulnerabilidade 

para implantar o serviço de referência da Assistência Social (AS, 2014). 

 

 É importante pontuar o entendimento de território expresso pelo trabalhador social, 

que considera o “bairro” como microterritório e o “município” como território. Essa é uma 

distinção trazida pela PNAS que, indiretamente, exige recortes da topografia social. Percebe-

se, portanto, que a noção de território sugere entendimentos subjetivos, a partir da vivência do 

agente social no interior do seu espaço territorial. De acordo com Koga (2003, p.55), 

 

a dimensão territorial ganha concretude justamente pelo seu aspecto 

intrinsecamente relacional, em decorrência não somente das relações sociais 

estabelecidas no lugar cotidiano, como também pela possibilidade de seu 

alcance com outras dimensões da cidade e da cidadania. Pois, a partir do 

território vai-se além da visão micro ou do localismo reducionista, tendo em 

vista que as próprias condições de vida do lugar remetem diretamente as 

relações entre populações e lugares, entre um pedaço e outro da cidade, entre 

o lugar e a totalidade da cidade, entre a situação do lugar e as políticas que se 

direcionam à manutenção ou à transformação das condições de vida.(...) O 

olhar sobre o território é relacional, pois diz respeito à própria dinâmica do 

cotidiano que ultrapassa os limites geográficos, cartográficos e comunais, no  

sentido restrito do termo.  

 

Compartilha-se da ideia de Campos (2005, p. 60), de que  

 

“toda sociedade tem seu território, aliás, diversos territórios, numa rede de 

comunicação complexa e dinâmica, pois se constituem na diferenciação das 

identidades coletivas em distintas escalas geográficas: a nação, a região, o 

município, o bairro.”  

 

As políticas públicas utilizam-se da premissa de diferentes escalas territoriais 

ocupadas por seus agentes sociais e suas diferentes formas de se apropriar do território e 

interferir sobre ele, sejam essas políticas de cunho municipal, regional ou nacional. Essas 

ações necessitam responder às questões com ênfase nas condições sociais, econômicas, 

ambientais e políticas dos seus cidadãos buscando atuar na amenização das diferenças e 

promovendo certo desenvolvimento amparado sob a ótica de um tipo de governança que seja 

mais adequada às necessidades da sociedade. Não se pode deixar de frisar que essa 

abordagem passa por características de um planejamento humanitário, ou seja, de uma 

reconstrução do aparato técnico-organizativo tradicional em relutância com as subjetividades 

e particularidades das formas verticais de se constituir uma política pública. 
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Ainda conforme Campos (2005, p. 60), “as formas de abordar a diferenciação das 

manifestações humanas, segundo as práticas territoriais abordadas e seus respectivos agentes 

considerados, são distintas”. Ou seja, a forma de construir um território parte de uma relação 

dialética entre homens e meio, onde as mudanças e resistências existem em ambos os lados 

(Shutz, apud, CAMPOS, 2005). Essas resistências e mudanças estão presentes nas cidades, 

nos bairros, nas diferentes escalas governamentais, nas diferentes instituições compostas pelos 

grupos de diversas frentes de atuação na sociedade, até mesmo articuladas pelos cidadãos em 

torno de perdas e ganhos sociais, políticos, econômicos. Isso nos traz uma reflexão sobre as 

bases que compõem os interesses e necessidades particulares e coletivas. Pois, nesse conjunto 

de relações de homem x território, “as pessoas o apreendem de forma distinta e nem mesmo 

limitam-se simplesmente às normas de uso e ocupação formalmente legal, elas adquirem 

pontos de vista específicos, de acordo com seu conjunto de valores, expectativas e rotinas” 

(CAMPOS, 2005, p. 65).  

Quando pensamos o espaço no âmbito das políticas públicas, apontamos a 

espacialidade como característica que prevalece nas diferentes formas de se conceber uma 

política pública. Pois há inúmeras necessidades que demandam de elementos e instrumentos 

capazes de apontar direções para a efetivação das ações. Conforme Gottdiener (1993, p. 160),  

 

a espacialidade, em particular, é parte das forças de produção, das relações 

de produção e da maneira pela qual interagem os níveis ou estruturas da 

sociedade. As contradições entre esses níveis se multiplicam e se complicam 

ainda mais quando interagem dentro da matriz espaço-tempo da organização 

social. 

 

 Isso significa identificar que o território é onde as formas de produção e de trabalho 

são intrínsecas também ao modo de apropriação e de definição de prioridades sociais. 

Contemplando a questão da prioridade social, o trabalhador social EF, do Município de Santa 

Branca - SP, informa o procedimento de implantação do SUAS a partir da territorialização: 

 

foi organizada através dos serviços da proteção social básica e proteção 

social especial, ou seja, a partir da divisão de profissionais em cada proteção. 

E a grande contribuição foi a implantação do CRAS, onde começamos a 

trabalhar de acordo com as orientações da PNAS no Município. Ainda em 

2010, deixamos um profissional como referência da proteção especial, já que 

ainda não temos o CREAS no órgão gestor e o CRAS para atender a 

proteção básica. Através da organização e descentralização: buscamos 

proteção social básica, proteção social especial, espaço central do cadastro 

único, abrigo municipal (adequando às normas). (EF, 2014) 
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Conforme estabelece a Norma Operacional Básica (BRASIL, 2005, p. 25), o 

gerenciamento e execução de ações de proteção básica a partir de Centros de Referência de 

Assistência Social – CRAS devem seguir as seguintes orientações:  

Pequeno Porte I – mínimo de 1 CRAS para até 3.500 famílias referenciadas; 

Médio Porte – mínimo de 2 CRAS, cada um para até 5.000 famílias 

referenciadas; 

Grande Porte – mínimo de 4 CRAS, cada um para até 5.000 famílias 

referenciadas;  

Metrópoles – mínimo de 8 CRAS, cada um para até 5.000 famílias 

referenciadas. 

 

 No caso específico de São José dos Campos, a colaboradora do grupo focal ressaltou:  

 
No bairro do Campo dos Alemães, 75% das famílias, na época, tinham renda 

per capta de até três salários mínimos (SM). Lembrando que as famílias com 

até três SM em São José dos Campos não estão concentradas em 

determinada região, estão espalhadas pelo território (Município). Outro 

exemplo é o distrito de Eugênio de Melo que, na época, não tinha 5.000 

famílias residentes para implantação do CRAS. Pensamos implantar um 

CRAS adaptado para 3.500 famílias naquele território, mas pelo critério do 

MDS os CRAS’s devem referenciar no território 5.000 famílias para 

atendimento. Mas, se caso houver necessidade de se implantar um CRAS 

para 3.500 famílias, esse deve estar estruturado para 5.000 (AS, 2014).  

 

 Outra questão que nos faz refletir sobre efetivação da implantação do SUAS tanto em 

São José dos Campos - SP quanto em Santa Branca - SP é a escassez de profissionais e de 

espaço físico adequado para atendimento, conforme relato do trabalhador social de São José 

dos campos:  

 

Em alguns casos encontramos uma demanda reprimida por acessibilidade 

das famílias que se deslocam até às unidades, pois há profissional, por 

exemplo, que referencia o CRAS de determinado bairro, mas se desloca para 

outro que fica mais próximo das famílias que serão atendidas em reuniões e 

outras atividades em equipamentos em parceria com a comunidade como: 

salão, igrejas, quadra coberta, etc. Muitas famílias residem em locais que não 

há acessibilidade ao transporte público, quando tem não tem condições 

financeiras para se deslocar com certa frequência para as atividades que são 

frequentes, enfim, foi alternativa encontrada (HF, 2014). 

 

 A situação acima é comum em ambos os municípios. O trabalhador social (EB, 2014) 

de Santa Branca relatou: “Outra questão é um enfrentamento contínuo na busca por estruturas 

físicas apropriadas para o desenvolvimento do nosso trabalho, pois, os espaços físicos, para 

atender às demandas estão inadequados devido ao aumento da demanda pelos serviços e nós 
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não temos espaços adequados para tal” (DS, 2014). Pautado na questão das dificuldades 

encontradas, o trabalhador social EF de Santa Branca relatou: 

 

o papel do governo federal ainda é de estado protetor, vertical, pois as ações sempre 

vêm de cima para baixo, sempre. Mesmo que hajam dados e informações primárias no 

seu município, nós somos obrigados a utilizar o que eles determinam. Tudo vem de 

cima para baixo, mesmo que não supra as necessidades reais do município. Exemplo: 

nós tivemos abertura para aderir um programa estadual voltado para transferência de 

renda aos idosos com mais de 70 anos. E de 100% nós conseguimos identificar apenas 

2% no município dentro desse critério (Amigo do Idoso). Ou seja, o CRAS ficou na 

busca por demanda, mas não atingiu o critério para se implantar o projeto. Portanto, na 

relação federativa são pleiteadas as ações de cima para baixo (verticais), ou seja, os 

projetos de nível nacional trazem a ingerência para que o município de aproprie 

daquela proposta e identifique a demanda no munícipio (EF, 2014). 
 

Vale a pena ressaltar que a NOB/RH (BRASIL, 2006, p.10) reconhece que, 

 

conforme consta na própria PNAS/2004, a Política de Recursos Humanos 

constitui eixo estruturante do SUAS, ao lado da descentralização, do 

financiamento e do controle social. No entanto, é grande o desafio de 

estruturar este eixo do SUAS nessa política. A precarização do trabalho e 

dos recursos financeiros, físicos e materiais no setor público sabidamente 

fragilizou a área da política de Assistência Social. 

 

O trabalhador social de São José dos Campos aqui nomeado como HF ressaltou que  

 

Atualmente, a vida volante dos profissionais no território é um desafio muito 

grande, pois nem sempre o profissional encontra um local adequado para 

realizar suas atividades, ou seja, ele não encontra espaço necessário para que 

seja considerado um atendimento, pois ele acaba ficando exposto, às 

situações que merecem sigilo (...). O profissional se vê numa situação de 

impossibilidade de realizar um acolhimento ou outro atendimento individual. 

Ou seja, há ações que não são cumpridas no SUAS devido à dificuldade de 

um equipamento social adequado para trabalhar com essas famílias (HF, 

2014). 

 

Portanto, há de se frisar o que aponta a NOB/RH-2006, em relação à logística da 

implantação do SUAS: 

 

Sabe-se que o investimento na gestão do trabalho irá influenciar 

decisivamente na melhoria dos serviços sócio assistenciais prestados à 

população. Assegurar que trabalhadores dessa área estejam incluídos com o 

seu processo de trabalho e com o resultado do mesmo é um caminho prático 

e certo para o avanço na implementação do Sistema (ORTOLANI, 2011, p. 

11). 

 

Se a própria legislação que rege a estruturação profissional da implantação do Sistema 

Único de Assistência Social (NOB/RH-2006) reconhece que na estrutura há precariedade do 
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trabalho, dos recursos financeiros, físicos e materiais no setor público, especificamente na 

área da política de Assistência Social, e que os investimentos tanto na gestão do trabalho, 

quanto em relação aos aspectos de logística são decisivos para que a população tenha 

melhores serviços prestados e isso não acontece, precisamos evidenciar as contradições 

existentes no desenho do SUAS e na execução dessa política. 

Não podemos deixar de citar que a NOB-01/2005 (BRASIL, 2005, p. 6) descreve que 

o “contexto essencial para regulamentação do novo modelo é precisamente a revisão das 

bases operacionais legais por meio das quais se efetua o financiamento, o repasse de 

recursos, a gestão, o controle e as competências entre os três entes federados”. 

Importante refletir como e por quem estão sendo revisadas essas bases operacionais 

para a implantação do SUAS e quais as condições que são garantidas aos profissionais que 

estão trabalhando diretamente com a população para que esses operacionalizem o que está 

explicitamente considerado como novo contexto de política social. Pois, conforme Brisola, 

(2011, p.12),  

 

O SUAS traz novas demandas à profissão, ao tempo em que vivemos em um 

contexto extremamente adverso, fruto das repercussões da crise do capital na 

vida das classes sociais – como o desemprego, subempregos, trabalho 

precário, diminuição dos gastos públicos com as políticas sociais, violência, 

em síntese, a Agudização da questão social. O trabalho profissional é 

atravessado por inúmeras contradições, próprias das relações sociais na 

sociedade capitalista. 

 

Atenção especial deve ser dada à fala do trabalhador social em São José dos Campos 

(HF, 2014): “há locais que a predominância demográfica é maior, o território é menor, mas há 

necessidade de implantação de CRAS pelo perfil das famílias que residem no território e 

demandas dos serviços prestados pela assistência social.” 

Diante dessa fala vale ressaltar que a verticalização das políticas sociais ainda perpetua 

diante do novo projeto proposto pelo SUAS, ou seja, diante do novo desenho da política 

social, verificamos a ausência de respeito às desigualdades sócio territoriais. Considerar que 

um Município, com maior ou menor demografia, não apresenta demanda de projeto/programa 

de determinado equipamento social é negar a diversidade existente nos territórios e as suas 

dinâmicas.  

Assim, pode-se verificar que há territorialmente uma reprodução das desigualdades 

sociais pela falta de entendimento dos entes federados no sentido de que a complexidade que 

decorre dos processos de inclusão perpassa literalmente pelas intervenções dos trabalhadores 
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sociais junto à população usuária e pelas suas necessidades. Pois, de acordo com Zaluar 

(1997, p. 1) “optar pela inclusão é optar por um patamar comum de identidade e 

pertencimento social, sobrepujando as diferenças”. 

Outro elemento que elenca as dificuldades trazidas na implantação do SUAS 

considerando a territorialização na fala do trabalhador social de São José dos Campos é que:  

 
as mudanças sucessivas nas legislações que norteiam a implantação do 

SUAS, registradas nas portarias, normatizações e resoluções, na maioria das 

vezes, chegam aos técnicos de forma destoada, pois, quando começamos a 

nos apropriar e concretizar na prática as mudanças ditadas pelo MDS, 

chegam mudanças muitas vezes desproporcionais ou definido como diretriz 

anterior e aí nos vemos como se nosso trabalho não fosse chegar a um 

resultado (AS, 2014). 

 

 As mudanças das informações, de legislação, alteração de alguma norma, redesenham 

o processo que se deve seguir, são ocorrências frequentes e normais dentro do mundo 

profissional. Mas, a forma como essas mudanças são dissolvidas “para” e “entre” os 

trabalhadores sociais é que faz a diferença, ou seja, a forma de comunicação interativa das 

respectivas modificações e mudanças. E também num momento em que a realidade das 

demandas e ações não podem ser paradas e ao mesmo tempo ter de ser inovadas. 

 Já em Santa Branca, o trabalhador social EB expõe os problemas: 

 

dificuldades nós temos até hoje, a principal é a escassez de recursos 

humanos. No início nós tentamos organizar, mas em virtude da grande 

demanda houve desajustes, ou seja, o profissional que fazia proteção básica 

tinha necessariamente que contribuir na proteção especial também, o 

profissional que de alguma forma não se adaptou no local de trabalho, então 

houve alguns remanejamentos na rede. A própria conscientização da 

população de entender essa dinâmica, ou melhor, o novo desenho das 

mudanças (EB, 2014). 

 

Verificamos que as mudanças que decorrem dos trâmites legislativos também trazem 

alterações que implicam na operacionalização da implantação do SUAS no Município de São 

José dos Campos, pois conforme HF,  

 

a dificuldade maior foi de adequar o que existia ao que estava sendo 

proposto na nova configuração. Adequar os serviços, se apropriar na nova 

regulamentação, ou seja, desconstruir o que tínhamos como serviços e 

construir uma nova prática. Isso se dá a médio e longo prazo, pois antes da 

normatização do SUAS nós atendíamos o público da assistência social, mas 

a partir do momento em que houve a regulamentação, nós tínhamos um 

desenho diferente a ser adaptado nos serviços, programas, etc. (HF, 2014) . 

 

O trabalhador social participante da pesquisa em São Jose dos Campos complementa: 
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Antes nós trabalhávamos com públicos específicos de acordo com os 

programas, por exemplo, renda mínima, BPC (Benefício de Prestação 

Continuada), trabalho infantil, enfim, com a normatização, os CRAS’s 

trabalhariam com a família num todo, não com casos específicos da 

demanda da assistência social como programa/projeto, mas a família como 

um todo. Ou seja, com o sistema SUAS o profissional trabalha uma 

negociação de adesão dessas famílias, tanto no caráter individual como 

grupal. 

 

 O aumento de demandas e reestruturação dos conceitos, diretrizes e normas do SUAS, 

levou a que o trabalhador social de Santa Branca (EF) relatasse: 

 

A população começou a entender o SUAS a partir do final de 2013 e início 

de 2014, até porque a questão de recursos humanos sempre teve um reflexo 

muito forte. Por exemplo, a Coordenadora do CRAS, por um bom tempo, 

permaneceu também como coordenadora do CRAS e assistente social 

também. Eu por um bom tempo, fiquei gestora do Bolsa Família, tentando 

auxiliá-la mesma no CRAS e atendendo proteção especial. Então, agora que 

nós estamos conseguindo reorganizar, reestruturar os serviços, os processos 

e agora também é que a população está tendo outro olhar acerca do que é a 

assistência social, que é uma política de direitos e que não é 

assistencialismo. Enfim, agora que a população está tendo essa consciência. 

Mas, as dificuldades ainda permanecem principalmente devido à escassez de 

recursos humanos. 

 

É importante destacarmos que, na prática profissional, conforme Iamamoto (2009, p. 

33),  

 

o assistente social lida, no seu trabalho cotidiano, com situações singulares 

vividas por indivíduos e suas famílias, grupos e segmentos populacionais, 

que são atravessadas por determinações de classes. São desafiados a 

desentranhar da vida dos sujeitos singulares que atendem as dimensões 

universais e particulares, que aí se concretizam, como condição de transitar 

suas necessidades sociais da esfera privada para a luta por direitos na cena 

pública, potenciando-a em fóruns e espaços coletivos.  

 

É interessante ressaltar que a própria legislação da NOB/RH-2006 (ORTOLANI, 

2011, p. 12) reconhece que, “para a implementação do SUAS e para se alcançar os objetivos 

previstos na PNAS/20004, é necessário tratar a gestão do trabalho como uma questão 

estratégica. A qualidade dos serviços sócio assistenciais disponibilizados à sociedade depende 

da estruturação do trabalho, da qualificação e valorização dos trabalhadores atuantes no 

SUAS.” Segundo Iamamoto (2009, p. 34),  

 

esse é um desafio intelectual e histórico de fundamental importância para o 

Serviço Social em uma dupla perspectiva: para apreender as várias 

expressões que assumem, na atualidade, as desigualdades sociais e as lutas 
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contra as mesmas; e para projetar formas de resistência e de defesa da vida e 

dos direitos, germinadas no presente, por parte da ação de homens e 

mulheres, jovens e idosos, índios, brancos, negros, trabalhadores e 

trabalhadoras que lutam com bravura pela sua subsistência que apontam para 

novas formas de sociabilidade. 

 

Então, não há como estabelecer um distanciamento em relação às condições de 

trabalho dos profissionais e trabalhadores da assistência social quando se tem um parâmetro 

que emerge a formação, a autonomia profissional, a flexibilização frente aos requisitos 

estabelecidos nas legislações e levarmos em consideração a dinâmica existente no território de 

atuação dos mesmos. Território esse que, conforme conceitua Sposati (2008, p. 9), 

 

é dinâmico, pois para além da topografia natural, constitui uma “topografia 

social” decorrente das relações entre os que nele vivem e suas relações com 

os que vivem em outros territórios. Território não é gueto, apartação, ele é 

mobilidade. Por isso, discutir medidas de um território é assunto bem mais 

complexo do que definir sua área com densidade. Implica considerar o 

conjunto de forças e dinâmicas que nele operam.  

 

Acreditamos que o território é um elemento fundamental para que a leitura das 

condições de vida das famílias possam produzir as condições diagnósticas de se planejar 

intervenções no meio urbano, nas formas de minimizar a falta de acesso aos equipamentos 

sociais, nas melhorias de saneamento que demandam em determinado bairro (território), na 

acessibilidade, na educação no trânsito, na moradia com dignidade; enfim, por meio dos 

CRAS podemos tratar os dados primários como porta de entrada para se diagnosticar 

demandas para o planejamento urbano no território (bairro/cidade). 

É muito importante considerar a fala do trabalhador social de São José dos Campos, 

MG, quando expõe que, 

 

houve, portanto, uma reestruturação de responsabilidades, ou seja, o público 

do PRONATEC, por exemplo, deve ser acolhido pela assistência, mas 

encaminhado à área responsável da Educação para que esse jovem seja 

inserido no programa através do trabalho da  educação e não mais 

assistência. Ou seja, a assistência perpassa pelas outras políticas sociais, 

portanto, é o trabalho a ser executado em rede (MG, 2014). 

 

Outra questão pontuada pelo trabalhador social LS e que faz parte do novo modelo 

proposto pelo SUAS é a  

 

dificuldade em trabalhar de forma intersetorial, sem a devida cooperação de 

outras áreas a serem realmente efetivados. Ou seja, alguns serviços que eram 

desenvolvidos pela assistência social passam a ser desenvolvidos por outros 

setores das políticas públicas. Ou seja, O CRAS é a porta de entrada das 
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demandas, mas nem todas as demandas serão trabalhadas pela assistência 

social, mas encaminhadas para o setor específico daquela política que 

demanda aquela família ou sujeito (Educação, Trabalho de Emprego e 

Renda, Saúde, Previdência) (LS, 2014). 

 

Ainda segundo fala do trabalhador social ER, de São José dos Campos,  

 

O SUAS ainda demanda de muito amadurecimento, pois ainda está em 

construção. Mas, o território é o elemento fundamental para se estudar 

índices mais elevados de determinada demanda, pois no território a proteção 

básica (CRAS) como porta de entrada de demandas da Assistência e de 

outras políticas, pode trabalhar com a identificação de proteção especial e 

verificar o processo migratório das famílias dentro do território. A leitura 

que fazemos dessa dinâmica dos sujeitos é que pode nos dar elementos para 

averiguar, por exemplo, que em determinado local (território) onde ocorrem 

os abusos sexuais com maior frequência são locais que geralmente há maior 

índice de ociosidade, drogas, etc. (ER, 2014). 

 

 Atentando para o desafio proposto pelo SUAS de trabalhar as expectativas de 

efetivação articulada a outras políticas públicas, ou seja, um processo de intersetorialidade 

para que possamos aprimorar as demandas existentes nas cidades brasileiras. Assim 

ponderamos que se trata de realizar interfaces com as políticas de educação, de saúde, com a 

política urbana no sentido de nivelar a necessidade de aproximação com a população, pois, o 

Estatuto da Cidade, 2006, reconhece que 

 

os planos urbanísticos, os projetos urbanos e a regulação precisam 

aproximar-se dos cidadãos, estabelecendo um forte vínculo com a cidade 

real. Não se pode inventar um plano, um projeto de cidade, cheio de 

qualidades, mas absolutamente descolado dos atores reais, da capacidade de 

organização e das possibilidades reais de implementação e controle da 

política urbana (BRASIL, 2011, p. 193). 

 

 Tratando da necessidade do trabalho intersetorial, considera-se  um expressivo desafio, 

pois temos que dar ênfase tanto ao aspecto educativo do processo de participação popular, 

quanto a disponibilidade dos profissionais envolvidos nas políticas públicas de se construir 

um parâmetro de cooperação prática no planejamento das ações, na partilha de decisões e na 

construção de uma atividade de consensos e dissensos. Pois entendemos que as mudanças e 

transformações políticas, sociais, econômicas e estruturais para a efetivação de qualquer 

política está no processo percorrido, no acesso como meio de reforçar o Estado democrático. 

Nossa próxima discussão vem mencionar algumas necessidades e desafios desse processo 

intersetorial. 
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4.2 Trabalho Intersetorial: Necessidade e Desafios.  

 

 Quando o SUAS considera como aspecto relevante o trabalho intersetorial, 

reconhecido pelos trabalhadores sociais na pesquisa realizada nos municípios de Santa Branca 

e São José dos Campos, isso significa que o caminho é de amadurecimento e desafios. Frente 

à concepção de intersetorialidade, o trabalhador social MG de São José dos Campos trouxe a 

seguinte consideração: 

 

O trabalhador do CRAS é o profissional que acolhe as demandas e tenta ao 

menos dialogar com as outras políticas setoriais acerca da demanda que foi 

identificada naquele território. Mas, há necessidade dos outros setores de se 

apropriarem das suas atribuições, pois o trabalho passa a ser considerado um 

trabalho intersetorial e não mais uma única via de se solucionar problemas 

de competências diversas. Faz-se necessário uma apropriação também não 

só dos profissionais da assistência social em compreender os processos que 

trazem resultados e soluções para tal demanda, mas dos outros profissionais 

de setores que fazem interface com as ações que são trabalhadas pelo 

trabalhador social. Isso é um processo que demanda tempo e 

amadurecimento profissional, social, estrutural, etc. (MG, 2014). 

 

 No movimento pela efetivação da intersetorialidade no SUAS, conforme relata o 

trabalhador social CP de Santa Branca, faz-se necessário o trabalho em  

 

interface com as demais políticas porque os setores procuram a assistência 

social de alguma forma para identificar a situação das famílias, ou seja, 

recebemos relatórios e ofícios do conselho tutelar, do poder judiciário, da 

educação, referente a algumas situações persistindo no trabalho de rede 

proposto pela PNAS (CP, 2014).  

 

As questões levantadas pelos trabalhadores sociais de São José dos Campos e Santa 

Branca nos fazem refletir, conforme sublinha Nascimento (2010, p. 96), que, 

 

a intersetorialidade das políticas públicas passou a ser uma dimensão 

valorizada à medida que não se observava a eficiência, a efetividade e a 

eficácia esperadas na implementação das políticas setoriais, primordialmente 

no que se refere ao atendimento das demandas da população e aos recursos 

disponibilizados para a execução das mesmas. Deste modo, a 

intersetorialidade passou a ser um dos requisitos para a implementação das 

políticas setoriais, visando sua efetividade por meio da articulação entre 

instituições governamentais e entre essas e a sociedade civil. A incorporação 

da intersetorialidade nas políticas públicas trouxe a articulação de saberes 

técnicos, já que os especialistas em determinada área passaram a integrar 

agendas coletivas e compartilhar objetivos comuns.  
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Dentro da perspectiva da intersetorialidade, o trabalhador social de São José dos 

Campos HF enfatizou que,  

 

se não houver no território a interlocução das diversas políticas é quase 

impossível resolver os problemas da demanda encontrada. Isso é uma 

complementação de ações que viabiliza a garantia às famílias, sujeitos, 

devido acesso àquilo que os colocam em estado de vulnerabilidade. A 

inovação nos dá a sensação de que não conhecemos as coisas. Mas, nós 

avançamos muito na questão de parcerias e no trabalho intersetorial (HF, 

2014). 

 

 Em Santa Branca, o trabalhador social EB verbaliza: 

 

Mesmo encontrando tantas dificuldades até hoje estamos organizando, e 

mesmo com a falta de recursos humanos, nós temos planejado: reuniões 

descentralizadas a partir de um calendário específico na zona urbana e rural. 

A zona rural é muito extensa e são locais onde parte da população não tem 

acesso aos direitos. E começamos também um trabalho efetivo de diálogo 

com outras políticas públicas, ou seja, iniciamos um trabalho de rede, 

conversando com outras políticas como a saúde e a educação e passamos a 

discutir com mais frequência e intensidade os problemas encontrados. 

Sempre tivemos contato com outras políticas, mas nunca foi tão efetivo com 

de um ano para cá (EB, 2014). 

 

O trabalhador social ER, de São José dos Campos desabafou:  

 

Muitas vezes a deficiência de outras políticas resulta na intervenção da 

assistência social. A amplitude da intervenção dos trabalhadores da 

assistência social faz com que haja um entendimento distorcido do fazer tudo 

dos profissionais acerca daquilo que as outras políticas sociais não assumem 

em fazer.  

 

 Assim, é possível identificar, conforme a fala de MG, de São José dos Campos que, 

“há de se entender que o domínio de cada área é fundamental no trabalho intersetorial para 

que cada qual assuma suas responsabilidades”, uma vez que  

 

as demandas da assistência social muitas vezes vão além da responsabilidade 

do trabalhador social, pois a situação de vulnerabilidade encontrada pelo 

profissional perpassa pelo acesso ao transporte, acessibilidade à moradia, ao 

tratamento médico adequado, enfim, situações diversas que preservam o 

perfil de demanda, a qual carece de intervenção da política intersetorial para 

que a situação necessariamente seja transformada em acesso de direitos 

(MG, 2014). 

 

Sobre a implantação do SUAS nos respectivos municípios pode-se perceber diversos 

aspectos positivos que embasam as perspectivas de resultado e aprimoramento da política de 
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assistência social pautada na diversidade sócio territorial construída a partir de cada realidade. 

Mas também é possível apontar os problemas enfrentados pelos trabalhadores sociais na 

implementação de diretrizes nacionais de assistência social. 

 Acredita-se que a leitura das condições de vida das famílias produza as condições 

diagnósticas de se planejar intervenções no meio urbano, com vistas a minimizar a falta de 

acesso aos equipamentos sociais, permitir acessibilidade, moradia digna. Por meio do CRAS 

(Centro de Referência de Assistência Social) os dados primários podem ser trabalhados como 

fonte de informações para referenciar demandas para o planejamento urbano no território 

(bairro/cidade) de forma mais humana, além de auxiliar na operacionalização da dinâmica no 

território. Conforme Milton Santos (2002 p. 9), “O território é o lugar em que desembocam 

todas as ações, todas as paixões, todos os poderes, todas as forças, todas as fraquezas, isto é, 

onde a história do homem plenamente se realiza a partir das manifestações da sua existência”. 

 Assinala-se as precárias condições de trabalho e quantidade insuficiente de 

profissionais inseridos na implantação do SUAS como uma das dificuldades nesse campo, 

pois, “ no Brasil são cerca de 15,7 milhões de pessoas vivendo na pobreza no Brasil, dos quais 

6,53 milhões continuam abaixo da linha de pobreza (renda familiar per capta de até R$ 75) e 

em contraponto, segundo o MDS/Sala de Imprensa, 2013 “dos 120 mil assistentes sociais em 

atividade no país, cerca de 28,5 mil desenvolvem atividades em secretarias estaduais e 

municipais e nas unidades que compõem o Sistema Único de Assistência Social (Suas)” (Ipea 

nº 159/2013). Há um expressivo dissenso entre a demanda populacional de assistência social e 

a quantidade de profissionais envolvidos nos serviços prestados pela assistência social, ou 

seja, cerca de um assistente social para cada 183.000 mil pessoas que estão na linha de 

pobreza. 

 Entende-se que o trabalhador social deve estar apto a negociar e discutir viabilidades 

com múltiplos atores sociais envolvidos, não apenas no plano institucional, mas com os 

próprios sujeitos beneficiários das políticas sociais. Isso nos faz crer que devemos considerar 

a intersetorialidade como uma estratégia de nos aproximarmos da realidade que demanda 

nossa intervenção. 

 Todavia, a distância entre teoria e prática ainda é ampla. Soma-se a essa, as distâncias 

a serem vencidas entre o saber especializado e o popular, as expectativas, a viabilidade e o 

dever social; sobretudo, as disparidades de acesso à formação básica educacional dos 

trabalhadores e gestores sociais, de forma adequada à nova proposta de intervenção, baseada 
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em sistema padronizado de coleta de dados em função da orientação do planejamento urbano 

e da avaliação da efetividade das políticas sociais a partir da territorialização. 

 Assim, conclui-se que as desigualdades que são as demandas do Sistema Único de 

Assistência Social devem começar a ser combatidas inicialmente no interior da própria 

política de assistência social. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise acerca da territorialização sugerida pelo SUAS consistiu num grande 

desafio, sobretudo por estudar e interpretar possibilidades existentes de uma política pública 

que está intrinsicamente permeada por diferentes arranjos, paradigmas, ideologias políticas e 

territoriais, com a finalidade de conceber intervenções para superação de desigualdades que 

assolam o cotidiano da sociedade.  

Considera-se que os instrumentos normativos do SUAS consagram desafios por parte 

de todos os trabalhadores do SUAS e dos gestores da assistência social nas três esferas de 

poder, no que tange o processo de territorialização, a intersetorialidade, a cooperação, a 

autonomia administrativa e na própria apropriação do seu conteúdo técnico-operacional. 

Desafios esses que demandam um engajamento e aprimoramento teórico-prático para que esse 

sistema persiga sua efetivação e articulação com as demais políticas. 

A implantação do SUAS nos Municípios de Santa Branca e São José dos Campos - SP 

mesmo ocorrendo em tempos, realidades de extensão territorial e demográfica diferentes 

apresentaram similaridades. Em ambos os municípios, o Centro de Referência de Assistência 

Social foi concebido como equipamento social para se iniciar o processo de implantação do 

SUAS por ser considerado a porta de entrada das necessidades e demandas sociais recebidas 

pela assistência social do município. 

Ambos os municípios se apropriaram do princípio de territorialização como forma de 

identificar necessidades e demandas por ações sociais descentralizadas orientadas pela PNAS 

e tratar a complexidade territorial nas inúmeras situações encontradas nos Municípios. Como 

exemplo, cita-se a realidade de bairros cuja extensão territorial foi considerada pequena pelos 

trabalhadores, apresentando alto nível demográfico que demandava instalação de CRAS, 

sobretudo pelos problemas sociais encontrados, mas não viabilizados, pois não completavam 

o número de famílias para atendimento conforme a NOB/SUAS. 

É importante frisar o reconhecimento da NOB/SUAS no ordenamento de implantação, 

notadamente quando reconhece que “pretende-se romper com a verticalidade de ações 

planejadas e financiadas pela esfera federal e estadual, instituindo mecanismos de repasse 

automático de recursos fundo-a-fundo compatíveis com os Planos de Assistência Social, de 

forma a assegurar a partilha de poder e o respeito à autonomia de cada esfera de governo no 

que tange às decisões relativas aos programas, aos projetos, aos serviços e aos benefícios de 

assistência social” (p.31). Isso apresentou um processo contraditório na fala dos trabalhadores 



81 
 
 

 
 

de que “os projetos de nível nacional trazem a ingerência para que o município se aproprie de 

determinada proposta federal e identifique a demanda no município” (EB, 2014).  

Diante disso, mesmo havendo uma expressiva diferença na dinâmica urbana nos 

municípios, há uma similaridade socioterritorial no caso de se efetivar o SUAS como uma 

política que defende as intervenções no território como unidade de ação para reduzir 

desigualdades existentes e assegurar os mínimos sociais.  

Numa visão geral acerca da questão estrutural e conceitual de se tratar a 

territorialização, há situações em ambos os municípios como: a ausência de espaços 

adequados para o desenvolvimento das atividades, a escassez de profissionais, a falta de 

autonomia administrativa, a falta de divulgação das informações e dos canais de acesso dos 

serviços oferecidos e a baixa remuneração. 

A verticalização é uma característica estrutural das políticas públicas, no entanto, 

entende-se que é possível estabelecer uma aproximação entre o que se concebe teoricamente e 

o processo existente na realidade, a partir da real autonomia embasada pela apropriação do 

conhecimento aprofundado das demandas existentes no território e a partir de estratégias de 

intervenção junto à população. Sabe-se que o território deve ser pensado no sentido de dar aos 

municípios a autonomia necessária para que possam utilizar os instrumentos operacionais de 

acordo com as suas realidades específicas. Ou seja, muitos planos e planejamentos não são 

elaborados de acordo com a realidade, mas numa conduta de satisfações e interesses pessoais.   

Considerando as discrepâncias existentes na implantação do SUAS, é possível 

compreender a ausência do posicionamento do Estado em realmente reduzir as desigualdades 

sociais, as violações dos direitos à saúde, à educação, à moradia, ao saneamento básico, à 

acessibilidade, às insuficiências e à baixa qualidade na oferta de serviços. Para isso, não há 

receita pronta, mas há elementos que podem favorecer novos e diferentes resultados.  

 Insiste-se na pertinência da existência do SUAS para suprir, por exemplo, a 

insuficiente regulação na área no campo governamental e não governamental e imprecisão 

conceitual. Sabe-se que existe certa coerência para se tratar o território como base dos 

projetos, programas e benefícios socioassistenciais, mas a regulação desses projetos ainda é 

caracterizada pela centralização na tomada de decisões. 

 Quando o sistema SUAS vem para superar a segmentação, superposição e/ou 

paralelismo das ações analisamos que embora haja certa complementariedade e um processo 

em desenvolvimento de ações intersetoriais ainda é muito presente a segmentação de 

atividades, a superposição e também o paralelismo de ações na contramão de um projeto de 
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sociedade em prol de uma universalidade diante das ingerências verticalizadas no interior da 

assistência social.  

Nesse aspecto é importante que haja uma revisão na relação federativa do SUAS onde 

descentralização não significa apenas financiamento de repasse fundo-a-fundo, mas sim uma 

proposta de gestão da dimensão territorial intrínseca à política que exige uma flexibilização 

enquanto diferenças existentes no chão do cotidiano, pautada no respeito à singularidade da 

realidade dos lugares onde são reconhecidos poderes territorializados e nas relações próprias 

do lugar onde as políticas ocorrem. 

Tem-se que considerar também que as relações sociais estabelecidas no âmbito 

municipal da gestão social do SUAS não devem ter processos descontextualizados, mas sim 

assimilados como formas articuladas de poderes locais e interinstitucionais representados pela 

produção e reprodução social de ações locais que influenciam nas demais escalas (regional e 

nacional) e vice-versa.  

Consideramos que diante disso, pensar a regionalização de ações no SUAS é permitir 

uma convergência de análise das considerações apresentadas pelo referido sistema no que 

tange as diferentes manifestações e mudanças contínuas na dinâmica urbana, nas relações 

sociais e de classe que permeiam diferentes forças de poder em qualquer tempo e espaço.  

Avaliamos que a implantação do SUAS nos municípios pesquisados vem sendo 

conduzido numa nova forma de intervir na sociedade, principalmente quando há 

reconhecimento pelos trabalhadores sociais de que as informações, monitoramento e 

avaliação das ações desenvolvidas são fundamentais para oferecer subsídios na próprias 

intervenções e às demais políticas públicas, principalmente no planejamento urbano, no 

sentido que, como expressam: “ se não houver no território a interlocução das diversas 

políticas é quase impossível resolver os problemas da demanda encontrada”. Encontrou-se 

situações de cooperação entre agentes de saúde, escolas, defesa civil, judiciário, conselho 

tutelar, Ongs e demais órgãos que participam das intervenções sociais, da mesma forma há 

necessidade do planejador urbano, na concepção de se planejar o espaço futuro se apropriar 

desse processo intersetorial para que os espaços das cidades sejam mediados para uma 

sociedade mais equânime, pois a questão urbana é uma questão também social. 

Por fim, é importante ressaltar que a assistência social não faz parte “do mundo dos 

favores”, conforme Koga (2005). Muitos ainda entendem que as intervenções e ações que 

favorecem suas melhores condições de vida consistem em “ajuda”, ora do Estado ou do 

prefeito em exercício, ou da técnica do CRAS que teve empatia no atendimento. Na verdade, 
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tudo isso expressa a permanência daquela ideia antiga que associa a assistência social à 

história de caridade e benevolência, marca do passado que permanece forte no presente. 

Enfim, muitos ainda não conseguem se identificar como sujeito portador dos direitos. 

É importante evidenciar essa questão, pois quando os excluídos dos seus direitos vivem na 

sociedade de forma vulnerável, ou seja, na pobreza, eles participam de um processo de 

violência social, ou seja, de negação dos seus direitos constitucionais pela ausência do Estado. 

Porém, é importante ressaltar que as formas de violência e fraquezas estruturais não ocorrem 

apenas em locais considerados de pobreza e exclusão, mas em qualquer território que exista a 

ausência de serviços básicos e estruturais que deveriam ser providos pelo governo. 

Portanto, tendo a territorialização do SUAS enquanto unidade de ação nesse trabalho e 

buscando sua interação com o planejamento urbano, considera-se que é preciso compreender 

as formas como se concebem as relações sociais e se constroem as bases sociais a partir da 

integração de prioridades de políticas públicas. Isso nos remete a uma seara do campo 

jurídico, onde situações que são tratadas como casos de polícia e justiça, deveriam, na verdade 

ser tratadas pela política social provida pelo Estado. No entanto, cabe saber se a assistência 

social está preparada para atuar na política urbana de forma a agregar funcionalidades e o 

nivelamento de causa-efeito junto ao planejamento urbano. 
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ANEXO 1 - APROVAÇÃO DA PESQUISA - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE 

E ESCLARECIDO – TCLE 
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ANEXO 2 - ROTEIRO DE PERGUNTAS 

 

TEMA PESQUISA: O Trabalhador Social na dinâmica de Territorialização do Sistema 

único de Assistência Social - SUAS nos Municípios de Santa Branca - SP e São José dos 

Campos - SP (2004 a 2013) 

 

 
ROTEIRO SEMI-ESTRUTURADO  

GRUPO FOCAL 

 

1. Como foi implantado o SUAS (Sistema Único da Assistência Social) no Município? 

2.  Como é tratado o "princípio de territorialização" do  SUAS no planejamento da gestão 

social do Município ? Há interface com as demais políticas públicas? 

3. Quais as dificuldades encontradas? 

4. Como é a interação, vínculo das ações do SUAS com outros setores de políticas públicas? 

5.  O que seria necessário para a implantação de ações intersetoriais? 

 

RELAÇÕES, CONDIÇÕES E ACESSOS... 
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ANEXO 3 - DIRETRIZES PARA A EFETIVAÇÃO DO SUAS - SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS – SP 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

DIRETRIZES PARA EFETIVAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  

 

 

A implantação efetiva do Sistema Único de Assistência Social é compromisso assumido pelo 

município ao ser reconhecido em Gestão Plena da Política de Assistência Social.  

As definições estabelecidas pela SDS, para efetivação do SUAS, se alicerçam em documentos 

emitidos pelo Ministério do Desenvolvimento Social e validados pelo Conselho Nacional de 

Assistência Social que normatizam o Sistema Único da Assistência Social, a saber: 

1. Política Nacional de Assistência Social (2004); 

2. Norma Operacional Básica / Sistema Único de Assistência Social (2005); 

3. Norma Operacional Básica / Recursos Humanos (2006). 

O Ministério de Desenvolvimento Social emitiu, posteriormente, cartilhas e guias de 

orientação aos municípios subsidiando-os na implantação dos CRAS e CREAS. 

Para melhor entendimento das definições e diretrizes estabelecidas pela SDS destacaremos os 

pontos principais de cada documento de normatização. 

 

POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/04 

 

Em 2004 o Conselho Nacional de Assistência Social aprovou o novo Plano Nacional de 

Assistência Social proposto pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate á Fome – 

MDS. O PNAS/04 estabeleceu o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) conforme 

deliberado pela V Conferência Nacional de Assistência Social em 2003.  

O Sistema Único de Assistência Social tem como base o modelo de gestão descentralizado e 

participativo (previsto na LOAS), constituindo-se na regulação e organização em todo o 

território nacional das ações sócio-assistenciais. Neste sentido, define e organiza os elementos 

essenciais e imprescindíveis à execução da política de assistência social, normatizando os 

padrões nos serviços, qualidade no atendimento, indicadores de avaliação e resultado, 

nomenclatura dos serviços e da rede sócio-assistencial, além de estabelecer os eixos 

estruturantes e de subsistemas, como segue: 

 Matricialidade Sócio-familiar; 

 Descentralização político-administrativa e Territorialização; 

 Novas bases para a relação entre Estado e Sociedade Civil; 

 Financiamento; 

 Controle Social; 

 Participação popular/cidadão usuário; 

 Política de Recursos Humanos; 

 Informação, Monitoramento e Avaliação. 

Dentre os objetivos está: “Prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção 

social básica e, ou, especial para famílias, indivíduos e grupos que deles necessitarem”. 

Assim, o SUAS estabelece uma hierarquização quanto ao tipo de proteção social afiançada 

pela assistência social (proteção social básica e proteção social especial). 
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1. Proteção Social Básica: tem como objetivo prevenir situações de risco por meio do 

desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários. Destina-se à população que vive em situação de vulnerabilidade social 

decorrente de pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços 

públicos) e, ou, fragilização de vínculos afetivos – relacionais e de pertencimento. Este nível 

de proteção pressupõe o desenvolvimento de serviços, programas e projetos no território de 

moradia da família, favorecendo a acolhida, convivência e socialização entre seus membros e 

a comunidade. A responsabilidade pela oferta direta de proteção social básica é do órgão de 

gestão municipal e deverá ser ofertada nos Centros de Referência de Assistência Social. 

  

Centro de Referência de Assistência Social: é uma unidade pública estatal de 

base territorial, localizado em áreas de vulnerabilidade social. O CRAS é o 

responsável pela execução dos serviços de proteção social básica, organização 

e coordenação da rede de serviços sócio-assistenciais básicos da política de 

assistência social existentes no território referenciado. O CRAS atua com 

famílias e indivíduos em seu contexto comunitário e visa à orientação e convívio 

sócio-familiar e comunitário. 

 

2. Proteção Social Especial: é a modalidade de atendimento assistencial destinada a famílias 

e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social, por ocorrência de 

abandono, maus tratos físicos e, ou, psíquico, abuso sexual, uso de substância psico ativas, 

cumprimento de medidas sócio-educativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, entre 

outras. Este nível de proteção abrange serviços que requerem acompanhamento individual e 

maior flexibilidade nas soluções protetivas. Comportam encaminhamentos monitorados, 

apoios e processos que assegurem qualidade na atenção protetiva e efetividade na re-inserção 

almejada.  

A Proteção Social Especial está dividida em 2 níveis:  

 Proteção Social Especial de Média Complexidade: oferece serviços de atendimento 

a famílias e indivíduos com direitos violados, mas cujos vínculos familiares e 

comunitários não foram rompidos. Requerem maior estruturação técnico-operacional e 

atenção especializada e mais individualizada, bem como acompanhamento sistemático 

e monitorado. 

 Proteção Social Especial de Alta Complexidade: oferece serviços que garantem a 

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.  

Diferentemente da Proteção Social Básica, os serviços não são, obrigatoriamente, de oferta 

direta pelo poder público, no entanto deverão ser articulados, regulados, normatizados, 

supervisionados e fiscalizados pelo gestor municipal e conselho municipal de assistência 

social.  

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social constitui-se em uma 

unidade pública estatal, de prestação de serviços especializados e continuados a 

indivíduos e famílias com seus direitos violados. O CREAS tem por competência a 

promoção da integração de esforços, recursos e meios para enfrentar a dispersão dos 

serviços e potencializar a ação para os seus usuários. Assim, atuará com a 

articulação dos serviços de proteção social especial e operará a referência e a contra-

referência com a rede sócio-assistencial (básica e especial), com as demais políticas 

públicas e demais instituições que compõem o Sistema de Garantia de Direitos e 

movimentos sociais. O CREAS não atua com territórios, mas com as situações de 
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violação de direitos, sendo seu público alvo: famílias ou indivíduos em situação de 

risco pessoal e social por ocorrência de negligência, abandono, ameaças, maus tratos, 

violações físicas e psíquicas, discriminações sociais e infringência aos direitos 

humanos e sociais. (Guia de Orientação n°1 – editado pelo MDS para subsidiar a 

implantação de CREAS) 

 

 

NORMA OPERACIONAL BÁSICA / SUAS 

 

A Norma Operacional Básica / SUAS, estabeleceu níveis de gestão de acordo com a 

capacidade de cada município para a implantação e gerenciamento do Sistema Único de 

Assistência Social. Em 2005, São José dos Campos pleiteou e alcançou o reconhecimento de 

capacidade plena para gestão da política de assistência social. Desta forma assumiu o 

compromisso de: 

1. Estruturar Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), de acordo com seu 

porte, em áreas de maior vulnerabilidade social, para gerenciar e executar ações de 

proteção social básica no território referenciado.  

Obs.: municípios de grande porte (mais de 101 mil habitantes): 4 CRAS, cada um 

para até 5000 famílias referenciadas. 

2. Apresentar Plano de Inserção e Acompanhamento de beneficiários do BPC, 

selecionados conforme critérios de vulnerabilidades, contendo ações, prazos e metas 

a serem executadas, articulando-as às ofertas da Assistência Social e às demais 

políticas pertinentes, dando cumprimento ao art. 24 da LOASs; 

3. Realizar diagnóstico de áreas de vulnerabilidade e risco, a partir de estudos e 

pesquisas realizadas por instituições públicas e privadas de notória especialização; 

4. Garantir a prioridade de acesso nos serviços de proteção social básica e/ou especial, 

de acordo com suas necessidades, às famílias e seus membros beneficiários do 

Programa de Transferência de Renda instituído pela Lei n° 10.836/04 (Bolsa 

Família). 

 

NORMA OPERACIONAL BÁSICA / RECURSOS HUMANOS 

 

A NOB/RH estabelece as equipes mínimas de referência para os serviços de proteção social 

básica e especial, levando em consideração o número de famílias e indivíduos referenciados, o 

tipo de atendimento e as aquisições que devem ser garantidas aos usuários. Assim, estabelece: 

 

Proteção Social Básica:  

 

CRAS – até 5.000 famílias referenciadas: 04 técnicos de nível superior, sendo 02 

assistentes sociais, 01 psicólogo e um a ser definido pelo gestor municipal e 4 técnicos 

de nível médio. 

CRAS – até 3.500 famílias referenciadas: 03 técnicos de nível superior, sendo 02 

assistentes sociais e, de preferência, um psicólogo, e 03 técnicos de nível médio. 

As equipes de referência para os Centros de Referência da Assistência Social devem 

contar sempre com um coordenador, devendo o mesmo, independentemente do porte 

do município, ter o seguinte perfil profissional: ser um técnico de nível superior, 

concursado, com experiência em trabalhos comunitários e gestão de programas, 

projetos, serviços e benefícios sócio-assistenciais. 

Proteção Social Especial: 
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 CREAS – capacidade de atendimento de 80 pessoas/indivíduos: 02 assistentes sociais, 

02 psicólogos, 01 advogado, 04 profissionais de nível superior ou médio (abordagem 

dos usuários) e 02 auxiliares administrativos. O CREAS deverá contar com um 

coordenador, porém a NOB/RH não define perfil. 

  

 

O MDS emitiu Guias específicos para a implantação dos CRAS e dos CREAS onde 

estabelece: 

 Organização; 

 Composição de cada Centro de Referência; 

 Papel dos coordenadores; 

 Estrutura física mínima dos Centros de Referência; 

 Atribuições dos profissionais; 

 Conhecimentos mínimos de que deve dispor a equipe de profissionais; 

 Metodologia para o trabalho com as famílias na proteção social básica, etc. 

 

O SUAS EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

 

A Secretaria de Desenvolvimento Social iniciou os estudos para implantação do SUAS em 

São José dos Campos em 2005 buscando apreender os novos paradigmas, aprofundamento 

das novas diretrizes e conceitos incorporados pela PNAS e NOBs. Nesse caminho participou 

das capacitações oferecidas pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Secretaria Estadual 

de Assistência Social, bem como contratou profissionais de institutos renomados para 

discussão local. Em 2007 iniciou o processo de implantação de Centros de Referência de 

Assistência Social dentro dos parâmetros e configurações estabelecidos pela PNAS e NOBs. 

Paralelamente contratou uma empresa de assessoria para acompanhamento do processo, bem 

como prestar consultoria para implantação do Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social. Contratou, ainda, uma assessoria para atuar exclusivamente com os 

profissionais dos CRAS, visando aprofundar a metodologia proposta pelo MDS para trabalho 

junto às famílias referenciadas. 

 

Quanto á organização da Proteção Social Básica no município, a SDS estabelece: 

  

1. Serão consideradas famílias em situação de vulnerabilidade, para efeitos de referência 

pelo CRAS, aquelas com renda familiar até 3 salários mínimos; 

2. A definição dos territórios, a serem referenciados pelos CRAS, baseou-se em 

pesquisas e relatórios emitidos pelo IBGE (Censo Demográfico e PNAD); SEAD 

(Índice Paulista de Vulnerabilidade Social) e Secretaria de Planejamento (Atlas da 

Qualidade de Vida de SJC); 

3. Implantação de Centros de Referência de Assistência Social – CRAS, nos territórios 

com no mínimo 45% de famílias com renda mensal igual ou inferior a três salários 

mínimos (média, alta e muito alta vulnerabilidade); 

4. A definição dos territórios respeitará o limite de até 5.000 famílias em situação de 

vulnerabilidade social (com renda até três salários mínimos); 

5. Os Centros de Referência de Assistência Social serão coordenados por profissionais 

concursados; 

6. A equipe técnica poderá ser composta por profissionais contratados mediante concurso 

pela SDS, Fundhas ou Urbam; 
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7. Os serviços e atividades dos CRAS deverão priorizar a inserção de famílias do 

Programa Bolsa Família (especialmente aquelas em descumprimento das 

condicionalidades), Benefício de Prestação Continuada e Ação Jovem e 

obrigatoriamente as inseridas no Programa Garantia de Renda Mínima e Renda 

Cidadã; 

8. Os territórios referenciados por CRAS contarão com serviço de orientação e apoio 

material executado por entidade social conveniada para esta finalidade; 

9. Nos demais territórios, não contemplados com CRAS, o trabalho será organizado de 

acordo com a metodologia do SUAS, porém as famílias serão referenciadas pelas 

sedes regionais ou unidade de atendimento social mais próxima; 

10. As sedes regionais terão profissional de referência para cada território não 

contemplado com CRAS. Neste caso, as famílias referenciadas no território 

abrangerão as famílias em descumprimento das condicionalidades do Programa Bolsa 

Família, beneficiárias do PGRM e do Programa Renda Cidadã, em média 200 por 

profissional. O acompanhamento a estas famílias se desenvolverá de acordo com a 

metodologia do Programa de Atenção Integral à Família, estabelecido pelo MDS. No 

entanto, o profissional deverá estar atento às especificidades e condicionalidades de 

cada programa; 

11. Nos territórios não referenciados por CRAS e cujo serviço de orientação e apoio 

material seja executado por unidade da SDS, será designado profissional exclusivo 

para a execução do mesmo; 

12. Nas sedes regionais ficarão sediados, ainda, os seguintes programas/serviços:  

a. Programa Bolsa Auxílio Qualificação; 

b. Programa Viva Leite (monitoria); 

c. Programa Ação Jovem (monitoria); 

d. Processos de Remissão de Débitos (designação de um profissional exclusivo); 

13.  A chefia regional será responsável pela manutenção dos equipamentos sociais 

existentes na região (sedes, Centro de Orientação Social e Centros de Referência de 

Assistência Social) e responde administrativamente pela equipe das sedes e unidades 

de atendimento social; 

14. A Coordenação do CRAS responderá técnica e administrativamente pelas ações nele 

executadas, bem como pela equipe sediada no mesmo; 

15. A Coordenação do CRAS estará vinculada técnica e administrativamente à Divisão de 

Políticas Setoriais. 

 

Quanto à organização da Proteção Social Especial no município, a SDS estabelece: 

 

1. Coordenação da Política de Proteção Social Especial: assistente social Lúcia Salviato 

que responderá diretamente à Diretoria de Desenvolvimento Social. 

2. Proteção Social Especial de Média Complexidade: Implantação do Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social com sede à Praça Estevam Ferri n° 33 

– Monte Castelo. 

 Serviços sediados no CREAS:  

 Projeto de Atendimento Domiciliar a Idosos; 

 Denúncias de negligência, maus tratos, violência etc. contra idosos; 

 População Adulta em Situação de Rua; 

 População em Situação de Rua (criança e adolescente); 

 Acompanhamento às famílias inseridas no Programa Vida em Família; 

 Bolsa Auxílio Qualificação – Juventude Cidadã; 
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 Medida Sócio-Educativa – Juventude Cidadã; 

 Implantação de central de vagas para Abrigos de Idosos (proposta) 

 Equipe técnica: 

 09 assistentes sociais; 

 01 psicólogo; 

 01 advogado; 

 01 coordenadora – assistente social Mariza Ap. de Assis. 

Obs.: a coordenação do CREAS responde técnica e administrativa à Coordenação da Política 

de Proteção Social Especial 

 

SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA POR REGIÃO 

 

Chefias regionais – papel: 

 

1. Administração da sede regional; 

2. Responsabilidade administrativa sobre os programas: Bolsa Auxílio Qualificação, 

Viva Leite e Ação Jovem; 

3. Encaminhamentos administrativos referente ao acompanhamento das famílias não 

referenciadas nos CRAS (Bolsa Família, Renda Mínima, BPC, Renda Cidadã); 

4. Manutenção patrimonial dos equipamentos da SDS na região (sedes regionais, 

Centro de Orientação Social, Centros de Referência de Assistência Social e outros 

que surgirem); 

5. Acompanhamento dos Serviços de Orientação e Apoio Material das Entidades 

Sociais; 

6. Processos de remissão de débitos da região (famílias referenciadas ou não pelo 

CRAS); 

7. Participação nos Conselhos vinculados à SDS. 

 

Monitorias: 

 

1. Gerenciamento do Programa Viva Leite; 

2. Referência para os jovens inseridos no Programa Ação Jovem e não referenciados 

pelo CRAS; 

3. Referência do Serviço de Orientação e Apoio Material. 

 

 

      CRAS: 

 

 Objetivo principal: Desenvolver ações preventivas com as famílias em situação de 

vulnerabilidade social residente em seu território de referência. 

 Capacidade: até 5.000 mil famílias referenciadas 

 Equipe: 01 Coordenador, 01 psicólogo, de 02 a 05 assistentes sociais (de acordo com 

o n° famílias referenciadas). 

 Papel da coordenação: 

 Articulação da rede sócio assistencial do território; 

 Supervisão da equipe; 

 Definição do fluxo de atendimento do CRAS; 

 Responsabilidade administrativa pelos funcionários; 

 Controle dos recursos financeiros do CRAS (recurso federal); 
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A coordenação vincula-se à Chefia da Divisão de Políticas Setoriais. 

 Ações do CRAS:  

 Desenvolvimento de ações e serviços sócio assistenciais às famílias 

referenciadas, com prioridade para àquelas em descumprimento das 

condicionalidades do Programa Bolsa Família, inseridas nos programas Renda 

Mínima, Renda Cidadã, Ação Jovem e, beneficiários do BPC; 

 Identificação e desenvolvimento de ações preventivas às famílias em situação 

de risco social. 

 

REGIÃO LESTE 

 

Eugênio de Melo:  

 

1. Serviço de Orientação e Apoio Material: 

 Executado por entidade social; 

 Imóvel locado; 

 02 profissionais contratados por convênio. 

 

2. CRAS: 

 Sediado no Centro Comunitário; 

 10 bairros referenciados, totalizando aproximadamente 4.500 

famílias moradoras sendo 2.700 referenciadas; 

 02 assistentes sociais e 01 psicóloga; 

 Coordenação: assistente social Giselda 

 

Vila Industrial: 

 

1. Sede Regional: 

 Serviço de Orientação e Apoio Material executado por entidade 

social; 

 Mantém a equipe do BAQ; 

 Técnico de referência para as avaliações sociais para remissão de 

débitos (Processos da região); 

 Monitoria referência para PVL (região) e beneficiários do 

Programa Ação Jovem (que não sejam referenciados pelos CRAS); 

 Equipe de profissionais de referência para famílias dos territórios 

não referenciados por CRAS (Bom Retiro, Novo Horizonte e 

Pararangaba). Metodologia: PAIF 

 

2. CRAS: 

 Sediado em imóvel locado; 

 Referência 24 bairros no entorno da Vila Industrial, totalizando 

aproximadamente 9 mil famílias moradoras sendo 4.600 

referenciadas; 

 04 assistentes sociais e 01 psicólogo; 

 Coordenação: assistente social Maria Isabel Xaubet. 
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Obs.: os serviços de orientação e apoio material serão executados pela Entidade Social 

“COMAS”, sendo que seus profissionais, lotados na sede da região leste, serão transferidos 

para este serviço. 

REGIÃO SUL 

 

Dom Pedro: 

 

1. Serviço de Orientação e Apoio Material: 

 Executado por entidade social; 

 Imóvel locado. 

 

2. CRAS: 

 Referenciará 12 bairros (inclusive Pinheirinho), totalizando 

aproximadamente 11 mil famílias moradoras, sendo 7.670 

referenciadas; 

 05 assistentes sociais e 01 psicólogo (a definir); 

 01 coordenação – AS.  Nilza Dias 

 

Sede Regional: 

 

 Serviço de orientação e apoio material – 02 profissionais fixos no período da 

manhã e 01 profissional no período da tarde em sistema de rodízio entre os 

demais profissionais; 

 Avaliação e parecer em processos de remissão de débitos – 01 profissional; 

 Programa Bolsa Auxílio Qualificação – 03 profissionais; 

 Acompanhamento às famílias em descumprimento das condicionalidades do 

Programa Bolsa Família e inseridas no Programa de Renda Mínima residentes 

no território do Morumbi, Ação Jovem e BPC – 02 profissionais – metodologia 

PAIF; 

 Acompanhamento às famílias em descumprimento das condicionalidades do 

Programa Bolsa Família e inseridas no Programa de Renda Mínima residentes 

nos demais bairros não referenciados pelo CRAS e Morumbi – 02 profissionais 

– metodologia PAIF; 

 Programa Viva Leite – monitoria; 

 Referência Ação Jovem não residente no território do CRAS e Morumbi – 

monitoria; 

 Referência para os serviços de orientação e apoio material – monitoria. 

 

Obs.: o serviço de orientação e apoio material do território do CRAS será executado pela 

Entidade Social “COMAS”. 

 

REGIÃO CENTRO 

 

A região Centro não contará com CRAS neste momento, porém o trabalho social adotará a 

metodologia prevista para a sede regional sul, como segue: 

 

Jd. Granja: 
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 Serviço de Orientação e Apoio Material – rodízio entre os profissionais; 

 Programa Viva Leite – monitoria; 

 Programa Ação Jovem – monitoria; 

 Referência para as famílias em descumprimento das condicionalidades do 

Programa Bolsa Família e inseridas no Programa Renda Mínima – 02 profissionais 

(abrangendo território do Putim). 

 

Obs.: considerando que o número de famílias em descumprimento das 

condicionalidades e/ou inseridas no PGRM é reduzido, não atingido a média de 200 

definidas para referenciamento, os profissionais de referência atuarão ainda na 

identificação e desenvolvimento de ações preventivas às situações de risco social – 

metodologia PAIF. 

 

Sede regional: 

 

 Serviço de Orientação e Apoio Material – 01 profissional fixo no período da manhã e 

rodízio entre os demais técnicos no período da tarde; 

 Avaliação e parecer em processos de remissão de débitos – 01 profissional; 

 Programa Bolsa Auxílio Qualificação – 03 profissionais; 

 Acompanhamento às famílias em descumprimento das condicionalidades do Programa 

Bolsa Família e inseridas no Programa de Renda Mínima – 02 profissionais 

(territórios: Jd. Paulista) – metodologia PAIF; 

 Acompanhamento às famílias em descumprimento das condicionalidades do Programa 

Bolsa Família e inseridas no Programa de Renda Mínima – 02 profissionais 

(responsáveis pelos plantões fixos de ½ período) para as famílias não referenciadas 

pelo Jd. da Granja ou Jd. Paulista – metodologia PAIF; 

 Programa Viva Leite – monitoria; 

 Programa Ação Jovem – monitoria 

 

Obs.: um dos profissionais da sede regional atuará como apoio no Serviço de Orientação e 

Apoio Material do Centro Comunitário do Parque Santa Rita (Jd. da Granja) em ½ período e 

em outro atuará como referência para as famílias do Jd. Paulista. 

  

REGIÃO NORTE 

 

Considerando a complexidade da região, devido predominância de área rural e famílias 

residentes em locais extremamente distantes e de difícil acesso, será necessário estudo mais 

aprofundado quanto à estrutura necessária e a melhor forma de referenciar os territórios. 

Portanto, o trabalho social permanecerá no modelo ora vigente. Assim, o serviço de 

orientação e apoio material permanece em sistema de rodízio entre os profissionais. A equipe 

técnica permanecerá referenciando programas específicos e não territórios.  

 

 

Disposições Gerais 

 

A coordenação do Cadastramento Único será transferida para imóvel locado na região central 

do município, liberando o equipamento hoje utilizado para sede do Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social. 
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A equipe do PATES será centralizada e ficará lotada na unidade regional “Sede Centro”, 

passando a atuar por nível de proteção social. 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 - PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO DO SUAS - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

– SP 

 

 

Atendendo à deliberação da V Conferência Nacional de Assistência Social, a Secretaria 

de Desenvolvimento Social iniciou estudos quanto à situação atual e as mudanças 

necessárias para implantação do Sistema Único de Assistência Social no prazo de 10 

anos. 

 

 

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 

 

 

CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS  

 

Considerando: 

 

1. compromisso assumido com a gestão plena de implantação da Política Nacional de 

Assistência Social de acordo com o estabelecido na NOB-SUAS; 

2. necessidade de adequação dos programas e serviços atualmente desenvolvidos nas 

unidades regionais à nova política; 

3. necessidade de desenvolver acompanhamento às famílias beneficiárias do Programa Bolsa 

Família (em especial as que não vêm cumprindo as condicionalidades do programa) e 

BPC, residentes nas áreas de abrangência dos CRAS; 

4. necessidade de recurso financeiro para implantação do Sistema Único de Assistência 

Social integralmente; 

 

a Secretaria de Desenvolvimento Social define que estará implantando, em caráter piloto, 

CRAS na região Leste do município. As demais regiões permanecerão executando os serviços 

e programas de proteção social básica da forma atual. Para viabilizar a proposta serão 

conveniadas entidades sociais para executarem os plantões sociais (serviço de orientação 

social e apoio material) nas áreas de abrangência do Jd. São José II e Jd. Sta. Inês. 

 

Implantação de um CRAS em Eugênio de Melo 
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Será utilizada a mesma estrutura hoje existente com a seguinte configuração: 

 

- 01 técnico assistente social ficará responsável pela acolhida das famílias, escuta e 

encaminhamento aos técnicos para inclusão em acompanhamento individual ou grupos de 

acordo com o perfil ou situação de vulnerabilidade detectada. 

- 02 técnicos assistentes sociais que ficarão responsáveis pelas visitas domiciliares, 

acompanhamento individual e grupal de acordo com o “diagnóstico” efetuado e 

planejamento de intervenção proposta (PAIF). 

- 01 técnico psicólogo para acompanhamento grupal das famílias, bem como avaliação e 

“diagnóstico” das famílias; 

- 01 coordenador que ficará responsável pela coordenação do trabalho, estabelecimento de 

parcerias com entidades sociais e demais políticas sociais e serviços existentes na área 

referenciada pelo CRAS, além de desenvolver as demais atribuições previstas pelo MDS; 

- demais auxiliares necessários: auxiliar de serviços gerais, administrativo, recepcionista 

etc. 

 

As famílias beneficiárias de programas de transferência de renda (exceção PEAD) serão 

acompanhadas pelo CRAS através do PAIF.  

O acesso ao CRAS será por procura espontânea e pró-ativa (visita domiciliar às famílias 

beneficiárias dos programas de transferência de renda para avaliação e inserção no 

acompanhamento individual ou grupal). 

O repasse de recurso financeiro ficará restrito às famílias em acompanhamento (individual ou 

grupal). 

Nº de famílias moradoras no território: 4.078 (moradoras na atual área de abrangência) 

Nº de famílias referenciadas no território: 1.700 (renda familiar até 3 salários mínimos) 

Projeção de atendimento anual: 750 famílias 

Nº de famílias usuárias do plantão social: 472 

Nº de famílias inseridas em programas de transferência de renda: 99 (não contabilizadas BPC 

PCD, Ação Jovem, PEAD e Bolsa Família). 

 

Plantão Social substituído pelo serviço de acolhida e escuta. 

Será mantido inalterado o projeto CONVIVE, considerando-se inauguração da Casa do Idoso, 

porém o técnico ficará sediado na sede regional. 

 

Equipe técnica: 

 

Assistente Social Marilú – serviço de acolhida e escuta 

Assistente Social Rosemeire – PAIF  

Assistente Social Giselda – PAIF 

Assistente Social Andréia – PAIF  

Assistente Social Tânia Virgínia – Coordenação  

Psicóloga Alissandra – acompanhamento grupal às famílias e apoio no “diagnóstico” 

individual. 

 

Implantação de CRAS na Vila Industrial. 

 

Considerando: 

 existência de 2 unidades  



102 
 
 

 
 

 impossibilidade de estabelecer convênio para transferência do plantão social e renda 

mínima 

 extensa área de abrangência 

 

defini-se o estabelecimento de: 

 

 uma unidade enquanto Sede regional (atual Casa Leste) onde ficarão sediados os técnicos 

responsáveis pelo atendimento/acompanhamento das famílias inseridas em programas de 

transferência de renda mantidos pela SDS, Secretaria Estadual e MDS (residentes fora do 

território de referência do CRAS), NATER, Projeto “Convive”, Projedi, PEAD e plantão 

social. O atendimento no Plantão Social estará restrito às famílias moradoras nos bairros 

da atual área de abrangência que se localizam após a Rodovia Presidente Dutra. 

 

 

 a outra unidade (hoje Sede) passará a denominar-se CRAS Vila Industrial e terá a seguinte 

configuração: 

a)  Contará com serviço de acolhida e escuta, acompanhamento individual e grupal às 

famílias residentes no território de referência (priorizando as inseridas em 

programas de transferência de renda das três esferas, exceto PEAD). 

b) território de referência do CRAS será restrito aos bairros circunvizinhos até a 

margem da Rodovia Presidente Dutra e limite com o território do CRAS Eugênio 

de Melo e Região Centro. 

c) a forma de acesso ao atendimento será por procura espontânea e pró-ativa. 

d) repasse de recurso material estará restrito ás famílias em acompanhamento 

individual ou grupal. 

e) contará com 6 assistentes sociais para desenvolvimento da acolhida, escuta e 

PAIF, uma coordenação e um psicólogo para acompanhamento grupal e apoio na 

abordagem e “diagnóstico”. 

 

Equipe técnica Sede (Casa Leste): 

 

Assistente Social Madalena 

Assistente Social Sandra 

Assistente Social Francisca Izabel 

Assistente Social Carmen Patrícia 

Assistente Social Deize 

Assistente Social Maria José 

Assistente Social Kátia 

Assistente Social Nilza 

 

Equipe técnica CRAS (atual Sede): 

 

Assistente Social Ana Carla  

Assistente Social Isabel Labat  

Assistente Social Paola 

Assistente Social Ana Rosa 

Assistente Social Nayla 

Assistente Social Isabel Xaubet – Coordenação 

Psicólogo Bruno  
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Território de Referência do CRAS: 

 

Chácara dos Eucaliptos 

Conj. Habitacional Intervale 

Conj. Integração 

Conj. Resid. Planalto 

Fazenda Marson 

Jd. Brasília 

Jd. Copacabana 

Jd. Ismênia 

Jd. Maracanã 

Jd. Olímpia 

Jd. Universo 

Jd. Valparaíba 

Res. Parque das Américas 

Res. Vista Linda 

Vl. Ester 

Vl. Industrial 

Vl. São Jorge 

Vl. Tatetuba 

Vl. Tesouro 

 

Nº de famílias moradoras no território: 9.480  

Nº de famílias referenciadas no território: 3.953 (renda até 3 salários mínimos) 

Projeção de atendimento anual: 1000 famílias 

Nº de famílias usuárias do plantão social: 859 

Nº de famílias inseridas em programas de transferência de renda: 272 (não contabilizadas 

BPC PCD, Ação Jovem, PEAD e Bolsa Família). 

 

DEMAIS REGIÕES 

 

O município, ao ser reconhecido em gestão plena, assume o compromisso de acompanhar 

prioritariamente as famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família (em descumprimento 

das condicionalidades) e do Benefício de Prestação Continuada, assim estará sendo designado 

um técnico do FE-CAF para esta função até que seja implantado o CRAS nas demais regiões, 

bem como famílias encaminhadas pelo CREAS. 

 

PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA, BENEFÍCIOS E GERAÇÃO DE 

RENDA 

 

As ações sociais junto às famílias estarão sendo supervisionadas, acompanhadas e 

monitoradas/avaliadas pela coordenação da proteção social de referência da família (CREAS 

ou CRAS). 

As questões referentes à regulamentação, gerenciamento dos processos de cadastramento, 

seleção, inserção e pagamento dos programas e benefícios de origem municipal serão de 

competência da coordenação de Programas de Transferência de Renda, Benefícios e Geração 

de Renda, sendo que as ações deverão ser articuladas junto com as demais políticas públicas, 



104 
 
 

 
 

coordenações das proteções sociais e Comissões Coordenadoras do respectivo 

programa/benefício (quando houver). 

Articulação com os órgãos gestores dos programas/benefícios oriundos das demais esferas 

governamentais. Ainda estará sob responsabilidade desta coordenação o acompanhamento, 

supervisão e monitoramento das ações de geração de renda desenvolvidas pela rede de 

proteção social básica cuja área de abrangência extrapola o território do CRAS onde está 

localizado o serviço, ou seja que atendem usuários de todo o município ou região (Centro de 

Capacitação da Pessoa com Deficiência, programas de capacitação e geração de renda de 

entidades sociais). 

 

 

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 

 

 

CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – 

CREAS  

 

 Diferentemente da Proteção Social Básica, a Secretaria de Desenvolvimento Social estará 

implantando integralmente as mudanças referentes à proteção social especial (média e alta 

complexidade). Assim, estará sendo implantado o CREAS que terá como atribuições: 

 

1. Coordenar e articular a rede de proteção social especial de média e alta complexidade; 

2. Monitoramento dos serviços prestados e encaminhamentos realizados à rede; 

3. Ofertar serviço de orientação e apoio especializados a indivíduos e famílias com 

direitos violados; 

4. Capacitação da rede de proteção social especial de alta e média complexidade; 

5. Averiguação de denúncias de violação de direitos. 

 

Equipe técnica: 

 

 Averiguação de denúncias contra crianças e adolescentes (exceto denúncias de 

violência): assistente social Fátima Farhat 

 Averiguação de denúncias contra adultos, idosos, pessoas com deficiência etc.: 

assistente social Nilsen 

 Serviço de orientação e apoio especializado a famílias de crianças e adolescentes 

reintegradas ao convívio familiar: assistente social Cidinha (sede centro) 

 Capacitação da rede de proteção social especial de alta complexidade: psicóloga 

Josiane e pedagoga Malú 

 Monitoramento dos serviços prestados pela rede e dos encaminhamentos do CREAS: 

assistentes sociais Alcista e Fanny 

 Supervisão da rede de proteção social especial de média complexidade: assistente 

social Mariza de Assis 

 Supervisão da rede de proteção social especial de alta complexidade: assistente social 

Ana Lúcia Friggi 

 Coordenação do CREAS e da Proteção Social Especial: assistente social Lucia Elena 

Salviato 

 

Serviços e programas que estarão sob coordenação do CREAS 
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Média complexidade 

 

 Habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência; 

 Orientação e apoio especializado à mulher vítima de violência 

 Orientação e apoio especializado ao adolescente autor de ato infracional 

 Orientação e apoio especializado à criança e ao adolescente vítima de violência 

doméstica e/ou exploração sexual 

 Orientação e apoio especializado ao adolescente e jovem em medida de “proteção 

social” ou cumprimento de medida sócio educativa 

 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 

 Abordagem de rua (crianças, adolescentes e adultos) 

 Centro de Triagem 

 Casa de Convivência (população de rua) 

 Serviço de Atendimento Domiciliar ao Idoso 

 Disque denúncia 

 Serviço de averiguação a denúncias 

 Orientação e apoio especializado ao egresso do sistema penitenciário ou em 

cumprimento de condicional 

 

Alta complexidade 

 

 Abrigos para crianças e adolescentes 

 Abrigo para crianças e adolescentes com deficiência  

 Abrigo para idosos 

 Centro de Emergência e Calamidade 

 

 

VIGILÂNCIA SOCIAL 

 

 

Refere-se à: 

1. produção, sistematização de informações, indicadores e índices territorializados das 

situações de vulnerabilidade e risco pessoal e social que incidem sobre famílias e/ou 

pessoas nos diferentes ciclos da vida; pessoas com redução na capacidade pessoal, 

com deficiência ou em abandono; vítimas de formas de exploração, violência e de 

ameaças; vítimas de preconceito por etnia, gênero e opção pessoal; vítimas de 

apartação social que lhes impossibilite a autonomia e integridade; 

2. vigilância sobre os padrões de serviços de assistência social. 

Os indicadores deverão ser construídos para mensurar no território as situações de riscos 

sociais e violação de direitos. 

 

Sistemas de informação 

 

Este setor ficará responsável: 

 

1. gerenciamento, autorizações para acesso, monitoramento da qualidade das 

informações coletadas pelos diversos sistemas de informação utilizados pela Secretaria 

de Desenvolvimento Social; 



106 
 
 

 
 

2. analise e avaliação das alterações e adaptações necessárias; 

3. regulamentação dos procedimentos técnicos a serem adotados quando da coleta das 

informações; 

4. articulação com os órgãos responsáveis pelo desenvolvimento e manutenção dos 

mesmos.  

 

Monitoramento e avaliação 

 

Setor responsável por: 

 

1. construção dos indicadores sociais; 

2. elaboração de instrumentais de monitoramento e avaliação; 

3. emissão de relatórios de monitoramento a serem utilizados pela coordenação das 

políticas sociais para avaliação das ações desenvolvidas; 

4. articulação com as coordenações das políticas sociais, dos programas de transferência 

de renda/benefícios/geração de renda e do sistema de informação para 

desenvolvimento das suas atribuições. 

 

Equipe  

 

Assistente Social Helena Carpinetti – sistemas de informação: SIAS e Pró-social, 

monitoramento e avaliação e os programas e benefícios Ação Jovem e BPC 

Sr. Homero – sistema de informação Cadastro Único e programa Bolsa Família 

Assistente Social Vanda – coordenação dos Programas de Transferência de Renda, Geração 

de Renda e Benefícios e coordenação da Vigilância Social. 

 

 

ESTRUTURA DA SDS 

 

 

A implantação da proposta acima refletirá necessariamente em alterações na estrutura 

organizacional existente hoje na SDS, como segue: 

 

Considerando que a proteção social básica estará sendo implantada parcialmente haverá 

necessidade da designação de uma coordenação para o acompanhamento do processo de 

mudança na região Leste, porém será necessária a designação de um profissional para 

coordenação dos programas que serão executados com o formato anterior. Assim, como a 

revisão da Divisão de Políticas Setoriais que está formatada para prestar assessoria técnica por 

segmentos. 

 

Proposta de reestruturação 

 

1. Renomear o atual Departamento de Desenvolvimento Social para Departamento de 

Proteção Social; 

2. Renomear a Divisão de Políticas Setoriais para Divisão de Programas de Transferência 

de Renda, Benefícios e Geração de Renda e Vigilância Social; 

3. Implantar as divisões de: Proteção Social Básica e de Proteção Social Especial; 

4. Renomear o NATER para Núcleo de Monitoramento e Controle da Rede de Proteção 

Social Básica. 
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Equipe  

 

Proteção Social Básica: Assistentes Sociais Ana Lucia e Diva 

 Coordenação da implantação parcial do Sistema Único da Assistência Social 

(CRAS e Casa do Idoso); 

 Coordenação dos programas e serviços de proteção social básica que não serão 

afetados pela implantação. 

 

Proteção Social Especial: Assistente Social Lucia Elena Salviato 

Programas de Transf. De Renda/Benefícios e Geração de Renda e Vigilância  

Social: Assistente social Vanda 

 

Monitoramento e controle da rede de proteção social básica: Assistente Social Regina Helena  

 

Considerações Finais: 

 

1. Transferência da assistente social Nilza, hoje lotada na região norte, para a sede leste 

a fim de se manter os técnicos contratados pela COMAS, para plantão social, em um 

mesmo espaço físico. A assistente social Selma será transferida para a região norte 

para dar continuidade ao acompanhamento do PEAD. 

2. Tendo em vista que o PEAD tem seu foco no indivíduo, as famílias residentes em 

área de abrangência do CRAS poderão ser inseridas nas ações do mesmo, mediante 

avaliação e encaminhamento do técnico de referência do PEAD. As intervenções 

junto ao titular do programa continuam de responsabilidade do PEAD. 

3. Propõe-se a contratação de serviço de capacitação e supervisão, para os profissionais 

que atuarão nos CRAS, na fase de implantação desta proposta visando o 

estabelecimento de ferramentas para escuta, abordagem individual e grupal dentro das 

diretrizes estabelecidas pela Política Nacional de Assistência Social. (recurso estadual 

e federal) 

4. Propõe-se a contratação de assessoria para auxiliar na adequação dos serviços atuais, 

de acordo com os pressupostos da PNAS, para o atendimento de acordo com o nível 

de proteção social básica ou especial e estabelecimento dos mecanismos de 

monitoramento e avaliação. (recurso estadual e federal) 

5. Contratação de assistente social para o abrigo feminino, através do convênio, com 

conseqüente liberação da assistente social Marina para compor equipe técnica da 

região Sul. 

6. Transferência da psicóloga e pedagoga do abrigo municipal para compor equipe do 

CREAS. 

7. Transferência da assistente social Irene da região Leste para a região Norte, para 

compor equipe do FECAF em substituição à assistente social Célia Escobar 

(demitida). 

8. CEARA: deixa de existir e os serviços passarão a serem executados da seguinte 

forma:  

 Famílias com crianças e adolescentes abrigados serão acompanhados pelos 

técnicos dos referidos abrigos; 

 Famílias cujos filhos foram desabrigos: CREAS fará o acompanhamento 

 Vida em família: se a família estiver com crianças/adolescentes em abrigo, o 

acompanhamento será do técnico do abrigo; se já houver retorno ao convívio 
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familiar ou o objetivo for preventivo ao abrigamento, o acompanhamento será 

do CREAS (este avaliará se há necessidade de manter a família no serviço de 

orientação e apoio especializado ou se o acompanhamento poderá ser através 

da proteção social básica – neste último caso encaminhará ao CRAS se a 

família residir em território do mesmo ou ao técnico do FE-CAF designado 

para acompanhamento do Programa Bolsa Família e BPC). 

 Equipe técnica: Alissandra comporá CRAS Eugênio de Melo 

                 Ivone comporá equipe Nater da região Centro 

                 Fátima Farhat comporá equipe CREAS 

                 Regina d’Avila comporá CRAS Vila Industrial 

 NATER: deverá ter revisto o seu papel e redimensionado. Deixará de 

acompanhar as entidades da rede de proteção social especial (que estarão sob 

coordenação e supervisão do CREAS). Os técnicos passam a compor a 

coordenadoria de monitoramento e controle da rede de proteção social básica. 

 

 

ORGANOGRAMA GESTÃO SUAS 

 

 

Gestor Assistência Social 

 

     Departamento de Proteção Social 

 

1. Divisão de Proteção Social Básica 

1.1. Coordenação da implantação dos CRAS e Casa do Idoso; 

1.2. Coordenação dos programas, projetos e serviços de proteção social 

básica não alterados neste momento; 

1.3. Núcleo de monitoramento e controle da rede de proteção social básica 

não governamental. 

 

2. Divisão de Proteção Social Especial (CREAS) 

2.1. Supervisão da Rede de Proteção Social Especial de Média 

Complexidade; 

2.2. Supervisão da Rede de Proteção Social Especial de Alta Complexidade; 

2.3. Núcleo de monitoramento e controle da Rede de Proteção Social Especial 

não governamental; 

2.4. Serviço de orientação e apoio especializado; 

2.5. Serviço de averiguação de denúncia; 

2.6. Núcleo de capacitação da Rede de Proteção Social Especial. 

 

3. Divisão de Programas de Transferência de Renda, Geração de Renda e 

Benefícios e Vigilância Social 

3.1.   Sistemas de Informação; 

3.2.   Monitoramento e Avaliação da Política Municipal de Assistência Social; 

3.3. Setor de normatização, regulamentação e controle dos programas de 

transferência renda, geração de renda e benefícios. 

 

 Departamento de Administrativo e Financeiro 
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1. Divisão Administrativa 

2. Divisão Financeira – gerenciamento da dotação orçamentária da Secretaria e 

gerenciamento dos Recursos do Fundo Municipal de Assistência Social 
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QUADRO RESUMO DA PROPOSTA 

 

 

SITUAÇÃO ATUAL PROPOSTA OBSERVAÇÕES 

Unidades responsáveis por programas, 

projetos e serviços de proteção social básica 

e especial em um mesmo espaço, além de 

acompanhamento de entidades sociais, 

averiguação de denúncias, emissão de 

laudos e relatórios sociais para os mais 

diversos órgãos. A área de abrangência 

variando de acordo com o serviço prestado 

dentro de uma mesma unidade. 

 

 

 

 

1. Implantar em caráter piloto, na 

região Leste, 2 Centros de Referência 

da Assistência Social com definição 

de território. O CRAS será 

responsável pelo acolhimento, escuta 

e acompanhamento (individual e/ou 

grupal) às famílias referenciadas 

moradoras no território (PAIF – 

Programa de Atenção Integral à 

Família).  As famílias referenciadas 

inseridas em programas de 

transferência de renda serão 

prioritariamente inseridas no PAIF. 

2. Manter uma unidade sede para 

abrigar equipe técnica dos 

programas, projetos e serviços da 

proteção social especial, bem como 

de acompanhamento a entidades 

sociais, plantão social e execução dos 

programas de transferência de renda 

voltados ás  famílias não residentes 

no território dos CRAS e dos 

usuários do PEAD 

independentemente da área de 

moradia. 

1. Centro Comunitário Eugênio de Melo 

– CRAS Eugênio de Melo; 

2. Centro Comunitário Vila Industrial – 

CRAS Vila Industrial; 

3. Casa Leste – passa a sediar a Sede 

Regional; 

4. Todos os técnicos contratados pela 

COMAS ficarão sediados na Casa 

Leste (nova sede); 

5. Transferência de parte da equipe do 

CEARA para compor os CRAS; 

6. Nas demais regiões os programas 

continuam sendo desenvolvidos no 

formato ora vigente; 

7. Designação de um técnico do FE-

CAF para acompanhamento das 

famílias do BPC, Bolsa Família e 

encaminhadas pelo CREAS. 
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Divisão de Políticas Setoriais – composta 

por assessorias por segmento. Sendo 

responsável pelo acompanhamento dos 

convênios, coordenação dos programas de 

transferência de renda, coordenação dos 

programas e projetos desenvolvidos pelas 

unidades regionais, referência para os 

sistemas de informação: SIAS, Pró Social e 

CadUnico. 

 

 

 

 

 

1. Romper com a segmentação criando 

divisões específicas para o 

acompanhamento de cada nível de 

proteção social. Estas divisões se 

responsabilizam pela coordenação, 

monitoramento e avaliação dos 

programas, projetos e serviços 

executados pela rede de proteção 

sócio assistencial pertinente ao seu 

nível. (Divisão de Proteção Social 

Básica e Divisão de Proteção 

Especial); 

2. Transformar o NATER em 

Coordenadoria de Monitoramento e 

Controle da Rede de Proteção Social 

Básica, ligado à Divisão de Proteção 

Social Básica; 

3. Criar uma divisão para a 

coordenação, normatização e 

regulamentação dos programas de 

transferência de renda, geração de 

renda e benefícios. Esta divisão ainda 

responderia pela vigilância social 

através da coordenação dos sistemas 

de informação hoje operados pela 

SDS e pela implantação do sistema 

de monitoramento e avaliação da 

 

1. A Divisão de Proteção Social Básica 

contará com duas coordenações que 

terão papel distinto, porém 

complementar. Uma ficará 

responsável pela implantação da 

proposta piloto, ou seja os CRAS, 

bem como pela Casa do Idoso. A 

outra coordenação ficará responsável 

pelos programas de proteção social 

básica executados na sede leste e 

demais regiões.  

2. A Divisão de Proteção Social 

Especial ficará sediada no Centro de 

Referência Especial da Assistência 

Social (CREAS) e responderá pela 

coordenação do referido Centro, bem 

como de toda a rede sócio-

assistencial de proteção social 

especial (governamental e não 

governamental).  

3. Revisão do NATER que deixa de 

acompanhar as entidades de proteção 

social especial. Serão designados 

dois técnicos pertencentes ao quadro 

do NATER para compor o Núcleo de 

Monitoramento e Controle da rede de 

proteção social especial não 
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Política Municipal de Assistência 

Social. 

governamental (lotadas no CREAS). 

Os demais técnicos comporão o 

Núcleo de monitoramento e controle 

da rede de proteção social básica não 

governamental. 

4. O CREAS passa a se responsabilizar 

pela averiguação de denúncias 

referentes à violação de direitos, 

negligência, maus tratos, violência 

etc. contra crianças, adultos, idosos, 

pessoas com deficiência, mulheres 

etc. (obs.: as denúncias de violência 

contra crianças/adolescentes serão 

encaminhadas para averiguação pelo 

CLAREAR). 

5. Dentre as atribuições de vigilância 

social está construção de indicadores 

e instrumentos para monitoramento e 

avaliação das ações, serviços, 

projetos e programas executados pela 

rede de proteção social básica e 

especial seja governamental ou não 

governamental. 

6. CEARA deixa de existir no formato 

atual. As famílias com crianças e 

adolescentes abrigados serão 

acompanhadas pelos técnicos dos 

abrigos.  

7. As famílias beneficiárias do 

programa Vida em Família serão 
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acompanhadas pelos abrigos 

enquanto os filhos permanecerem 

abrigados. Aquelas que não possuem 

situação de abrigo serão avaliadas 

pelo CREAS e encaminhadas aos 

CRAS ou técnicos do FE-CAF para 

acompanhamento se configurarem 

nível de proteção social básica ou 

permanecerão no acompanhamento 

do CREAS se configurarem nível de 

proteção social especial. 
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ANEXO 5 - DIAGNÓSTICO PARA IMPLANTAÇÃO DO SUAS - SANTA BRANCA – 

SP 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANC A  

 

 

 DIAGNOSTICO SOCIAL PARA IMPLANTAÇÃO DO SUAS - 2010 

 

O município de Santa Branca é localizado na região do Vale do Paraíba com área territorial de 

275 Km² e população estimada de 13.881 Habitantes. Historicamente sua economia era 

baseada na atividade agropecuária em grandes latifúndios produtores de leite e café. 

Atualmente sua economia é diversificada com predominância no cultivo de eucaliptos 

(reflorestamento) existem pequenas indústrias instaladas, um setor comercial e serviços 

básicos que atendem a demanda do município. 

Devido a pouca oferta de trabalho e o baixo nível de escolaridade, a cidade apresenta elevado 

numero de trabalhadores informais na área rural, construção civil e trabalho domestico. 

Santa Branca apresenta grande potencialidade para geração de renda com o ecoturismo tendo 

em vista seus recursos hídricos, fauna e flora.   

1.1 POLÍTICAS PÚBLICAS ASSISTENCIA SOCIAL: Proteção Básica e 

Especial de Média e Alta Complexidade: 

 

1.1.1 Promoção Social 

O Setor de Promoção Social é o órgão gestor da Assistência Social. O município está 

em nível de gestão inicial (Pequeno Porte I), contemplando os serviços sócio-assistenciais de 

Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, os serviços são realizados por órgãos 

públicos e entidades conveniadas.  

 

PROTEÇÃO BÁSICA 

 

2.1.3 Projeto Fortalecendo a Família: 

Desenvolvido com o objetivo de fortalecer o grupo familiar, com renda de até R$ 

200,00 per capta, mediante ações com enfoque sócio-educativo, de modo a contribuir para sua 

emancipação, com vistas à inclusão social.  

Numero de pessoas atendidas = 60 mulheres 

Valor do repasse = R$ 12.690,00 (anual) 

 

 

 

2.1.7 Programas de Transferência de Renda: 

Programa estadual (Renda Cidadã/ Ação Jovem -R$ 80,00 p/pessoa) 

Tem como objetivo fortalecer o grupo familiar, através do repasse de recurso 

financeiro. 
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2.1.8 – BPC: 

Beneficio Assistencial  de Prestação Continuada : 

Deficientes – 109  

Idosos – 98 

Repasse total = 152.000,00 

 

2.1.9 -  Bolsa Família; 

Total de famílias cadastradas = 1.398 

Total de famílias beneficiadas = 660 

Repasse anual = 401.308.000,00 

 

PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE 

2.1.2 – Plantão Social 
O plantão social atende munícipes e migrantes, coordenar ações que visam à garantia e 

proteção dos direitos dos usuários, oferecendo recursos de acordo com sua necessidade e 

realizar encaminhamento para os diversos setores: 

Auxilio transporte, auxilio gás, doação de óculos, doação de foto 3X4, cesta básica, 

auxilio funeral. 

Total  de atendidos = 

Repasse anual = 

 

2.1.6 – Programa de atendimento de medida sócio educativa de Liberdade 

Assistida (LA): 

Número de adolescentes atendidos = 10 

 

2.1.4 Programa Lar Hospedeiro: 

Desenvolvido com o objetivo de transferir recurso financeiro no valor de meio salário 

por família, o programa tem como objetivo abrigar provisoriamente em seus lares, crianças e 

adolescentes cujos direitos básicos tenham sido violados ou ameaçados.  

Número de famílias atendidas = 07 

 

CESB (Associação Crianças Especiais de Santa Branca) 

A entidade conveniada tem como objetivo oferecer serviços de habilitação e 

reabilitação de pessoas com deficiência: 

Numero de atendidos = 40 

Repasse municipal = R$ 96.000,00 

 

PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 

2.1.5 Abrigo Municipal: 

 Programa de medida protetiva que acolhe provisoriamente 20 crianças e adolescentes 

em situação de risco, que devido a vulnerabilidade social familiar tiveram seus direitos 

violados. 

Repasse = 

  

 Associação São Vicente de Paulo Obra de Assistencia Social Roberto Ugolini: 

Oferece serviço de acolhimento a idosos em tempo integral. 

Atendidos: 31 

Repasse municipal/estadual/federal = R$ 123.720.000,0 
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POLÍTICAS PÚBLICAS (SAUDE,  EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E 

LAZER) 

Saúde:  
UBS (Unidade Básica de Saúde) - 02 unidades 

Pronto Socorro – 1 unidade  

 PSF (Programa de Saúde da Família) - 04 equipes  

Especialidades: Psiquiatria, Pediatria, Psicologia, Fonoaudiologia,Nutrição,Fisioterapia e 

Clinico Geral. 

Educação:  

Pré- Escola: 06  (04 Municipais, 02 Privadas) - 

Ensino Fundamental: 08  (07 Municipais, 01 Privada) - 

Ensino Médio: 01  ( Estadual) -  

Creche  municipal: 01(Municipal ) – 95 crianças 

PECA (Programa Educacional para Crianças e Adolescentes – 07 a 14 anos) : 

Programa educacional que tem como objetivo oferecer as crianças e adolescentes em situação 

de vulnerabilidade social, atividades sócio educativas como: arte, cultura, esporte, musica, 

lazer e reforço escolar.  

Total  de atendidos : 100 

 PEQUINHA (Programa para Crianças 04 a 06 anos) 

 Assistência Social: Promoção Social, Abrigo Municipal, Asilo... CESB (Crianças Especiais 

de Santa Branca) Espaço Amigo, Casa Logos,ISB ; 

Esporte, Cultura, Lazer: Centro de Lazer (ginásio poli-esportivo, piscina, quadra de bocha, 

pista de corrida). Casa da Cultura ( espaço destinado a historia da cidade e   atividades 

culturais). 

Dados Estatísticos do SEADE sobre o Município 

 Território e População Ano Município Reg. Gov. Estado 

 Área (Em km2) 2010 275,00 3.824,21 248.209,43 

 População 2010 13.882 997.960 42.136.277 

 Densidade Demográfica (Habitantes/km2) 2010 50,48 260,96 169,76 

 
Taxa Geométrica de Crescimento Anual da População - 

2000/2010 (Em % a.a.) 
2010 0,67 1,60 1,32 

 Grau de Urbanização (Em %) 2009 89,78 95,27 93,76 

 Índice de Envelhecimento (Em %) 2010 56,71 42,66 48,56 

 População com Menos de 15 Anos (Em %) 2010 21,68 22,92 22,86 

 População com 60 Anos e Mais (Em %) 2010 12,30 9,78 11,10 

 Razão de Sexos  2010 100,23 97,33 95,61 

 Estatísticas Vitais e Saúde Ano Município Reg. Gov. Estado 

 Taxa de Natalidade (Por mil habitantes) 2008 11,73 14,51 14,63 

 Taxa de Fecundidade Geral (Por mil mulheres entre 15 e 49 anos) 2008 42,09 50,49 51,76 

 Taxa de Mortalidade Infantil (Por mil nascidos vivos) 2008 12,35 12,65 12,56 

 Taxa de Mortalidade na Infância (Por mil nascidos vivos) 2008 12,35 14,64 14,56 

 
Taxa de Mortalidade da População entre 15 e 34 Anos (Por cem 

mil habitantes nessa faixa etária) 
2008 85,91 109,65 120,75 
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Taxa de Mortalidade da População de 60 Anos e Mais (Por cem 

mil habitantes nessa faixa etária) 
2008 2.765,56 3.429,50 3.656,94 

 Mães Adolescentes (com menos de 18 anos) (Em %) 2008 9,26 6,39 7,13 

 Mães que Tiveram Sete e Mais Consultas de Pré-natal (Em %) 2008 55,00 80,80 76,89 

 Partos Cesáreos (Em %) 2008 50,62 61,13 56,69 

 Nascimentos de Baixo Peso (menos de 2,5kg) (Em %) 2008 4,35 8,74 9,03 

 Gestações Pré-termo (Em %) 2008 2,55 7,57 8,27 

 Condições de Vida Ano Município Reg. Gov. Estado 

 
Índice Paulista de Responsabilidade Social - IPRS - Dimensão 

Riqueza  

2004 33 54 52 

2006 38 56 55 

 
Índice Paulista de Responsabilidade Social - IPRS - Dimensão 

Longevidade  

2004 70 71 70 

2006 69 73 72 

 
Índice Paulista de Responsabilidade Social - IPRS - Dimensão 

Escolaridade  

2004 53 57 54 

2006 61 68 65 

 Índice Paulista de Responsabilidade Social - IPRS  

2004 

Grupo 4 - Municípios que 

apresentam baixos níveis de riqueza 

e nível intermediário de 

longevidade e/ou escolaridade 

2006 

Grupo 5 - Municípios mais 

desfavorecidos, tanto em riqueza 

com nos indicadores sociais 

 Índice de Desenvolvimento Humano - IDH  2000 0,796 ... 0,814 

 Renda per Capita (Em salários mínimos) 2000 1,78 2,80 2,92 

 
Domicílios com Renda per Capita até 1/4 do Salário Mínimo (Em 

%) 
2000 4,87 5,09 5,16 

 
Domicílios com Renda per Capita até 1/2 do Salário Mínimo (Em 

%) 
2000 14,59 10,98 11,19 

 Habitação e Infraestrutura Urbana Ano Município Reg. Gov. Estado 

 Domicílios com Espaço Suficiente (Em %) 2000 83,82 86,03 83,16 

 Domicílios com Infraestrutura Interna Urbana Adequada (Em %) 2000 82,34 91,93 89,29 

 Coleta de Lixo - Nível de Atendimento (Em %) 2000 92,27 99,01 98,90 

 Abastecimento de Água - Nível de Atendimento (Em %) 2000 84,20 95,51 97,38 

 Esgoto Sanitário - Nível de Atendimento (Em %) 2000 80,68 88,67 85,72 

 Educação Ano Município Reg. Gov. Estado 

 Taxa de Analfabetismo da População de 15 Anos e Mais (Em %) 2000 9,73 5,46 6,64 

 Média de Anos de Estudos da População de 15 a 64 Anos  2000 6,85 8,06 7,64 

 
População de 25 Anos e Mais com Menos de 8 Anos de Estudo 

(Em %) 
2000 63,21 50,09 55,55 

 População de 18 a 24 Anos com Ensino Médio Completo (Em %) 2000 33,01 47,32 41,88 
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 Emprego e Rendimento Ano Município Reg. Gov. Estado 

 
Participação dos Vínculos Empregatícios na Agropecuária no 

Total de Vínculos (Em %) 
2008 14,57 1,17 3,20 

 
Participação dos Vínculos Empregatícios na Indústria no Total de 

Vínculos (Em %) 
2008 36,63 31,52 23,46 

 
Participação dos Vínculos Empregatícios na Construção Civil no 

Total de Vínculos (Em %) 
2008 2,28 7,15 4,39 

 
Participação dos Vínculos Empregatícios no Comércio no Total de 

Vínculos (Em %) 
2008 13,57 18,34 19,01 

 
Participação dos Vínculos Empregatícios nos Serviços no Total de 

Vínculos (Em %) 
2008 32,95 41,83 49,93 

 
Rendimento Médio nos Vínculos Empregatícios na Agropecuária 

(Em reais correntes) 
2008 560,98 580,51 876,36 

 
Rendimento Médio nos Vínculos Empregatícios na Indústria (Em 

reais correntes) 
2008 1.622,45 3.201,67 1.975,31 

 
Rendimento Médio nos Vínculos Empregatícios na Construção 

Civil (Em reais correntes) 
2008 799,17 1.443,96 1.297,33 

 
Rendimento Médio nos Vínculos Empregatícios no Comércio (Em 

reais correntes) 
2008 710,38 997,26 1.211,80 

 
Rendimento Médio nos Vínculos Empregatícios nos Serviços (Em 

reais correntes) 
2008 966,51 1.599,98 1.771,40 

 
Rendimento Médio no Total de Vínculos Empregatícios (Em reais 

correntes) 
2008 1.109,13 1.971,26 1.663,36 

 Economia Ano Município Reg. Gov. Estado 

 Participação nas Exportações do Estado (Em %) 2008 0,004899 11,407799 100,000000 

 
Participação da Agropecuária no Total do Valor Adicionado 

(Em %) 
2007 3,00 0,34 1,97 

 
Participação da Indústria no Total do Valor Adicionado (Em 

%) 
2007 42,22 51,68 29,62 

 
Participação dos Serviços no Total do Valor Adicionado (Em 

%) 
2007 54,78 47,98 68,41 

 PIB (Em milhões de reais correntes) 2007 147,79 24.772,02 902.784,27 

 PIB per Capita (Em reais correntes) 2007 11.127,34 26.646,00 22.667,25 

 Participação no PIB do Estado (Em %) 2007 0,016371 2,743958 100,000000 

 

 

Oferta Material 

Região Central – 187 

- Caramuru – 72 

- Centro – 57 

- Vila Batista – 40 

- Parque São Jorge – 18 
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Região Leste – 93 

- Jardim Olímpia – 70 

- Jardim Prado – 23 

 

Região Norte – 20 

- Santa Cecília – 11 

- Jardim Nominato – 09 

 

Região Oeste -54 

- Jardim das Flores - 39 

- São Sebastião - 10 

- Residencial PE. José Mota – 04 

- Jardim Urupema – 01 

 

Região Sul – 38 

- Jardim Maria Carolina – 16 

- Jardim Albuquerque – 13 

- Jardim São José – 04 

- Parque Cambuci – 04 

- Chácara Santa Branca – 01 

 

Zona Rural – 30 

- Santa Luzia – 05 

- Santa Tereza – 05 

- Taboão – 03 

- Nova Campos do Jordão – 03 

- Recanto Cachoeira – 02 

- Santa Figueira – 01 

- Angola – 02 

- Barroca – 02 

- Rodão – 02 

- Caeté – 02 

- Brás Caxi – 02 

- Boa Vista - 01  

Beneficiários Bolsa Família 

Zona Urbana: 991 

Região Central – 270 

- Centro – 140 

- Jardim Pires – 01 

- Jardim Paulista – 09 

- Parque São Jorge – 68 

- Vila Batista – 24 

- Caramuru – 11 

- Planalto Alzira – 17 

 

Região Leste – 234 

- Jardim Olímpia – 113 

- Jardim Prado – 118 

- Jardim Etelvina – 03 
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Região Norte – 89 

- Jardim Nominato – 59 

- Jardim Santa Cecília – 30 

 

Região Oeste – 112 

- São Sebastião – 26 

- Jardim Urupema – 04 

- Jardim das Flores – 81 

- Residencial PE José Motta – 01 

 

Região Sul - 286 

- Jardim São José – 73 

- Jardim Maria Carolina – 102 

- Jardim Albuquerque – 59 

- Parque Cambuci – 48 

- Chácaras Reunidas Nova Santa Branca – 04 

Zona Rural – 307 

- Taboão – 10 

- Gomeatinga – 08 

- Fonseca – 09 

- Figueira Grande – 26 

- Chácara Santa Verônica – 01 

- Angola – 28 

- Fazenda São José – 04 

- Sítio Ourives – 05 

- Vargem Grande – 08 

- Ponte Alta – 16 

- Monos – 14 

- Fazenda Bela Vista – 01 

- Boa Vista – 32 

- Moquetá – 03 

- Bairro dos Carneiros – 02 

- Jacaré – 06 

- Barretos – 04 

- Mombuca – 11 

- Fazenda Harmonia – 03 

- Estrada Salesópolis – 04 

- Fazenda Santa Bárbara – 02 

- Fazenda Santa Rosa – 01 

- Fazenda Santa Rita – 02 

- Cachoeira – 12 

- Água Limpa – 01 

- Santa Joana – 04 

- Brás Caxi – 05 

- Toca do Leitão – 04 

- Caeté – 02 

- Serrote – 10 

- Santa Teresa – 15 
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- Jardim Costão – 26 

- Nova Campos do Jordão – 25 

- Jardim Selma - 03 

     

 


