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Proteção Social Básica
Previne situações de risco social por meio da organização e oferta de um
conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais
voltados para o desenvolvimento de potencialidades e aquisições das
famílias e seus membros, bem como o fortalecimento de vínculos
familiares e comunitários.

Assume como foco de atuação a ação preventiva,
protetiva e proativa, reconhecendo a importância
de responder as necessidades humanas de forma
integral, inclusive na atenção às situações
emergenciais, buscando maximizar a integração
entre serviços, programas, projetos, benefícios e
ações de demais políticas públicas.

UNIDADES DE REFERÊNCIA/rede
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
BÁSICA

PROGRAMAS:

PSB
DOMICÍLIO

SCFV

CRAS

Acessuas
Trabalho
820 municípios

Primeira
Infância
7.456

4.971 MUNICIPIOS
2MI ATENDIMENTOS

4.132 MUNICIPIOS

2.614
municípios

Equipes Volantes: 1.226
Lanchas: 123
FONTE:
• CRAS, SCFV, Equipe Volante e Lancha  Rede de cofinanciamento federal.
• PSB domicílio  Censo SUAS 2015.
• Acessuas Trabalho  Aceite da repactuação do Acessuas
• Primeira Infância  Aceite do Programa

Gestão e aprimoramento da Rede
 Projeto Prioritário: Fortalecimento da integração Serviços, Programas e
Benefícios
 Revisão de Processos operacionais do CRAS
Mapeamento de processos, identificação de gargalos técnicos
Identificação de impacto do cadastro no CRAS/integração com Senarc
Fortalecimento da gestão territorial/vigilância socioassistencial no CRAS
Revisão de critérios para a rede de CRAS (CT Cit/Resolução 21)
Resultado: aprimorar orientação técnica para unidade e avançar na qualidade
da oferta
 Integração dos Programas ao PAIF
Avanço na integração e priorização das famílias acompanhadas pelo PAIF
Resultado: delimitar ação dos programas na qualificação das ofertas do SUAS

Gestão e aprimoramento da Rede
 Criação da Coordenação de Ações Complementares
Estruturação de área técnica com atuação na diversidade de público e
território, especialmente Povos e Comunidades Tradicionais.
Resultado: atendimento meta Plano Decenal

 Apoio Técnico proativo aos estados e municípios
Ação permanente e regionalizada
Redesenho do monitoramento e apoio técnico (CT Cit)
Resultado: atendimento ao Pacto Aprimoramento

Serviços
 PAIF
Revisão metodológica para o aprimoramento do trabalho social com
famílias considerando diversidade de territórios.

Resultado: disseminação dos novos parâmetros metodológico em
capacitação e apoio técnico

Serviços
 SCFV
Disseminação das orientações metodológicas do fortalecimento de
vínculos por ciclo de vida/processo de consultoria integrada com as
diferentes regiões;
Monitoramento SISC
Alinhamento técnico nas áreas de socioaprendizagem e trabalho
infantil
Adequação do SCFV 0 a 6 anos para atenção à primeira infância
(oficina colaborativa a ser realizada em outubro/17)
Resultado: melhoria na oferta dos serviços

Serviços
 Serviço de Proteção Social Básica no Domicilio
Consulta pública e lançamento da Orientação Técnica do Serviço

*serviço não cofinanciado
Resultado: apoio técnico na implantação do Serviço

Programas
 Programa Primeira Infância no SUAS
Aprovação da Resolução que institui e referencia Ações do SUAS
na Primeira Infância (Primeira Infância no SUAS)
Orientações Técnicas/Publicações
Capacitação integrada ao PCF

Interação entre os serviços (Paif, SCFV)
Resultado: qualificação da oferta do Suas no cumprimento do
Marco Legal da Primeira Infância

Programas
 Programa Acessuas Trabalho
Aprovação da Resolução que redesenha o Programa vinculando na
Proteção Social Básica com foco na preparação dos usuários do SUAS no
mundo do trabalho (repactuação de saldos)
Orientação Técnica (fevereiro/2017)
Oficina Colaborativa para o eixo Desenvolvimento de Habilidades e
Orientação para o Mundo do Trabalho (agosto/2017)
Aprimoramento de parâmetros metodológicos para desenvolvimento dos
eixos do Programa/consultoria integrada as diversidades regionais: meio
rural, fator amazônico, diversidade de público

Resultado: qualificação da oferta do Suas no campo da autonomia das
famílias

Benefícios
 BPC
Apoio técnico as ações proativas em cumprimento do decreto nº 8.805 de 07 de julho
de 2016
 Benefício Eventuais
Apoio técnico na integração das ofertas e garantia da eventualidade e
encaminhamento para os demais serviços e políticas
 PBF
Implantação da agenda Educação Financeira
Avanço na priorização do Público no Programa Acessuas e Primeira Infância no
SUAS
Resultado: fortalecimento da integração entre serviços e benefícios

Ações complementares
 Diversidade de Público
Alinhamento na classificação e povos e comunidades tradicionais integrada ao
CadÚnico
Caderno: Orientações Técnicas do TSF Índigena
Agenda Igualdade Racial/enfrentamento racismo institucional SUAS
Alinhamento técnica na atenção aos Povos Ciganos
 Diversidade de Território
Discussão ampliada sobre Fator Amazônico/Panamazônico
 Ações Transversais
Integração SUAS e SISAN
(processo em andamento: oficinas regionais e construção de orientação técnica
da segurança e educação alimentar e nutricional no SUAS e inclusão produtiva)

AÇÕES PRIORITÁRIAS/Plano Decenal:
Universalizar os serviços e unidades de proteção social básica
1. Atender o déficit de CRAS, expansão do número de unidades para ampliar
cobertura de munícipios e de famílias referenciadas;
2. Cofinanciar os CRAS não cofinanciados, identificados no CADSUAS;
3. Ampliar e qualificar as equipes volantes nos territórios com alto índice de
violência, pobreza e de desproteção social, incluindo áreas rurais, regiões
metropolitanas, grandes centros, áreas de fronteira e territórios de povos e
comunidades tradicionais;

4. Universalizar o SCFV para os municípios não cofinanciados;
5. Implantar o cofinanciamento federal do Serviço de Proteção Social Básica no
domicílio para pessoas com deficiência e idosas.

AÇÕES PRIORITÁRIAS/Plano Decenal:
Revisar cofinanciamento das ofertas da proteção social básica
1. Rever o modelo de cofinanciamento considerando situações específicas
como: fator amazônico, regiões metropolitanas, grandes centros urbanos,
áreas de fronteiras, territórios de povos e comunidades tradicionais, etc.

2. Fomentar a participação dos estados no cofinanciamento dos Serviços da
PSB;

AÇÕES PRIORITÁRIAS/Plano Decenal:
Aprimorar o monitoramento da gestão, integração e oferta qualificada dos
serviços, programas, projetos e benefícios no âmbito da proteção social
básica
1. Implantar modelo de apoio técnico em consolidação visando a qualificação das
ofertas e o fortalecimento da gestão territorial;
2. Fortalecer a vigilância socioassistencial na proteção social básica ampliando
processos de integração e capacitação ;
3. Implantar Prontuário Eletrônico do SUAS
4. Revisar o Protocolo de Gestão Integrada de Serviços e Benefícios.

AÇÕES PRIORITÁRIAS/Plano Decenal:
Qualificar diretrizes metodológicas das ações da proteção social básica
1. Disseminar orientações técnicas e operacionais das unidades CRAS que
está em processo de consolidação;

2. Revisar e disseminar o aprimoramento metodologico das ações do
PAIF/Trabalho Social com Famílias (consultoria);
3. Revisar e capacitar as orientações técnicas do SCFV (consultoria);

4. Construir orientações técnicas de atenção integral à primeira infância e
integração com as ofertas da PSB;
5. Construir orientações técnicas direcionadas ao atendimento a povos e
grupos populacionais tradicionais e específicos.

AÇÕES PRIORITÁRIAS/Plano Decenal:
Ações de reestruturação do SUAS
1. Rever a NOB/RH tendo em visa a necessidade de definir equipe própria dos
Serviços (PAIF, SCFV, Serviço no Domicílio), bem como alinhar com a SENARC a
composição da equipe exclusiva do Cadastro do CadÚnico.

Equipe DPSB
Renata Aparecida Ferreira
Alberto Albino dos Santos
Thiago Silvino Rocha Oliveira
Joyce Camargos Rodrigues
Luciana Cunha de Oliveira de Freitas
Eliane Francisco Espíndola
 PAIF
Claudia Roque da Silva
Solange do Nascimento Lisboa
Ester Serra Aragao Carneiro
Michelly Eustáquia do Carmo
Fabiane Macedo Borges
Maria de Jesus Bonfim de Carvalho
Camila Salvador Cipriano
Mariana Lelis Moreira Catarina
Jéssica Cristina da Silva Câmara

 SCFV

 Ações Complementares

Maria Carolina Pereira Alves
Marcela Rolim Siqueira
Carolina de Souza Leal
Júlia Simões Zamboni
Késsia Oliveira da Silva
Rosimery Mendes da Silva
Alexandro Ferreira da Silva
Domitila Mendonça de Mesquita Peixoto
 Estagiários
Dimitri Martin Stepanenko
Camila da Conceição Costa
Ildenêe Sampaio da Silva
Iago C. Dornellas das Neves
Matheus Felipe Ramos de Morais
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