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Assunto: Dispõe sobre procedimentos para adequação do
funcionamento dos Centros de Referência de Assistência Social –
CRAS, de acordo com a Resolução nº 21, de 05 de dezembro de 2013,
da Comissão Intergestores Tripartite - CIT.

Capítulo I
DO PROCESSO DE MONITORAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Seção I
DA INTRODUÇÃO
1.
Desde 2007, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, juntamente com Estados,
Municípios e Distrito Federal, tem empenhado esforços para promover o fortalecimento da função de monitoramento no
âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS.
1.
A estratégia adotada priorizou a definição de um processo sistemático para monitoramento dos Centros de
Referência de Assistência Social - CRAS, considerando a importância central dessas unidades públicas para estruturação
e consolidação do SUAS.
2.
Na perspectiva adotada por este Ministério, a função de monitoramento consiste no processo contínuo e
sistemático de análise de dados e produção de informações que identifiquem “situações de alerta” relativas aos insumos,
processos ou resultados de uma determinada ação, programa ou serviço, permitindo uma intervenção planejada sobre a
realidade.
3.
No ano de 2007, com a pactuação da Resolução nº 1, de 18 de abril, da Comissão Intergestores Tripartite CIT, foi possível obter uma avaliação do estágio de funcionamento e organização dos CRAS que ofertavam o Serviço de
Proteção e Atendimento Integral à Família- PAIF.
4.
Essa avaliação se deu por meio do preenchimento pelos municípios do aplicativo eletrônico denominado Ficha
de Monitoramento dos CRAS/2007. Nesse instrumental, o MDS consolidou, para cada unidade de CRAS, informações
sobre: estrutura física, horário de funcionamento, recursos humanos e atividades realizadas, e ainda relativas ao
atendimento e articulação dos serviços no território.
5.
No processo de monitoramento dos CRAS em 2007 foram também definidas e identificadas situações
insatisfatórias de desenvolvimento de CRAS. Assim, com o intuito de apoiar os Municípios e Distrito Federal que
apresentaram tais situações, foi pactuada na CIT a Resolução n° 06, de 1° de julho de 2008, que trata do Processo de
acompanhamento da implementação do PAIF nos CRAS.
6.
Em 2008, o MDS desenvolveu o Censo do Sistema Único de Assistência Social – Censo SUAS do CRAS,
sistema que aperfeiçoou a Ficha de Monitoramento. Nele, foram identificados 5.142 (cinco mil cento e quarenta e dois)
CRAS em funcionamento, um aumento de 26% no número de CRAS em comparação a 2007.
7.
A partir dos resultados obtidos, foi elaborado o documento intitulado “Monitoramento SUAS: Censo CRAS
2008”, que trouxe a comparação dos resultados apresentados pelos CRAS nos anos de 2007 e 2008.
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8.
Com base nesta comparação dos resultados, apontados pelo Censo CRAS, foi desenvolvido o Índice de
Desenvolvimento dos CRAS – IDCRAS.
9.
O IDCRAS foi criado em 2008 pela Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação - SAGI, em parceria com
a Secretaria Nacional de Assistência Social - SNAS, com o objetivo de aprimorar o processo de monitoramento dos
CRAS, iniciado em 2007, por meio do atualmente chamado Censo SUAS. É um instrumento da gestão para monitorar,
avaliar e classificar os CRAS, por isso, trata-se de um indicador que sistematiza as características de estruturação e
funcionamento dos CRAS.
10.
Chega-se ao IDCRAS por meio da combinação dos Graus de Desenvolvimento, apurados por dimensão.
Foram desenvolvidos, portanto, Indicadores Dimensionais e o Indicador Sintético.
Subseção I
Dos Indicadores Dimensionais
11.
Com o objetivo de sistematizar as características de funcionamento dos CRAS e avaliar a necessidade de
intervenções, optou-se pela construção de indicadores específicos das seguintes dimensões:
I - atividades realizadas – atividades associadas ao PAIF;
II - estrutura física – espaço físico que garanta a execução do trabalho social com famílias relacionado ao
PAIF;
III - recursos humanos – a observância da Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS –
NOBRH/SUAS; e
IV - funcionamento – padrão esperado para um equipamento público.
12.
A seleção e a estruturação dessas dimensões tiveram como fundamento um conjunto básico de orientações e
normativas: Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social - NOB/SUAS, NOB-RH/SUAS, Plano
Decenal da Assistência Social, orientações técnicas para o CRAS, entre outras.
13.
Seguindo os referenciais descritos acima foram definidos critérios sobre o atendimento de um conjunto de
quesitos para cada uma das dimensões, resultando em quatro gradações de desenvolvimento:
I - insuficiente – não possui os critérios mínimos para a prestação dos serviços com qualidade;
II - regular – possui os critérios mínimos para a prestação dos serviços com qualidade;
III - suficiente – possui os critérios desejáveis para a prestação dos serviços com qualidade; e
IV - superior – possui critérios complementares aos desejáveis para a prestação dos serviços com qualidade.
Subseção II
Do Indicador Sintético
14.
A metodologia adotada para a construção do indicador sintético está baseada em uma perspectiva de estágios
de desenvolvimento dos CRAS.
15.
Os CRAS são distribuídos em 10 (dez) estágios de desenvolvimento, elaborados em função da combinação
dos graus de desenvolvimento apurados com o cálculo dos indicadores dimensionais.
16.
No quadro abaixo estão descritas as combinações dos graus de desenvolvimento dimensionais que definem
cada um dos possíveis estágios dos CRAS.
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Quadro - Indicador de desenvolvimento dos CRAS – Estágios

Estágios

Critérios

1
2
3
4
5
6
7
8

Quatro dimensões INSUFICIENTE
Três das quatro dimensões INSUFICIENTE
Duas das quatro dimensões INSUFICIENTE
Uma das quatro dimensões INSUFICIENTE
Todas as dimensões REGULAR
Três dimensões REGULAR e uma SUFICIENTE ou SUPERIOR
Duas dimensões REGULAR e duas SUFICIENTE ou SUPERIOR
Uma dimensão REGULAR e três SUFICIENTE ou SUPERIOR
Todas as dimensões no mínimo SUFICIENTE, exclusive as quatro dimensões
SUPERIOR
Quatro dimensões SUPERIOR

9
10

17.
Nessa linha de abordagem, os estágios poderiam ser analisados em três grupos, em função da complexidade
das ações necessárias à adequação dos equipamentos:
I - estágios de 1 a 4 - um CRAS até o estágio 4 de desenvolvimento ainda apresenta alguma dimensão
Insuficiente e deve ser analisado com o objetivo de superação dessa condição, no sentido de garantir a qualidade dos
serviços prestados;
II - estágios de 5 a 8 - um CRAS entre os estágios 5 e 8 é no mínimo Regular em todas as dimensões, ou seja,
deve-se pensar em melhoria nas suas condições para que as mesmas sejam no mínimo Suficientes;
III - estágios 9 e 10 - um CRAS nos estágios 9 ou 10 é aquele que já é Suficiente ou Superior em todas as
dimensões.
18.
Em especial, um CRAS no estágio 10, é aquele que tem todas as dimensões Superiores e representaria o estágio a
ser atingido por todos os CRAS.
Seção II
DO ACOMPANHAMENTO E DAS METAS DE DESENVOLVIMENTO DOS CRAS
Subseção I
Do Acompanhamento
19.
O amadurecimento do processo de acompanhamento dos CRAS por meio dos dados obtidos no Censo
SUAS/CRAS, a adoção do IDCRAS, assim como o bom resultado do assessoramento e monitoramento realizado pelos
Estados e a União, das situações consideradas insatisfatórias para o desenvolvimento de CRAS estabelecido pela
Resolução nº 6, de 2008, da CIT, revelou a importância da pactuação de compromissos em âmbito nacional para a
melhoria contínua dos CRAS até a sua adequação aos padrões normativos do SUAS.
20.
Diante disso, a CIT instituiu, por meio da Resolução nº 05, de 03 de maio de 2010, as Metas de
Desenvolvimento dos CRAS, verificadas anualmente pelo período de cinco anos, dos exercícios de 2008 a 2013, com
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intuito de melhorar o IDCRAS, seguindo a lógica de superação dos estágios em que se encontravam os CRAS e de
garantia do direito do usuário a serviços de qualidade.
21.
Definiu-se, assim, um horizonte para o cumprimento do disposto nas normativas do SUAS, com o intuito de
criar condições para que os entes federados se planejassem de forma gradual, a fim de contribuir para que todos os CRAS
constantes do Censo SUAS, independentemente de cofinanciamento federal, funcionassem de acordo com as normativas
do SUAS.
22.
Cada período anual iniciava no primeiro dia após o encerramento do Censo SUAS/CRAS de um ano e
terminava no último dia do preenchimento do Censo do ano subsequente. Para cada período anual, foram estabelecidas
metas, divididas em quatro dimensões:
I - estrutura física;
II - recursos humanos;
III - horário de funcionamento;
IV - atividades realizadas.
23.
Essas metas deveriam ser alcançadas por todos os CRAS cadastrados no Censo SUAS e eram cumulativas,
ou seja, as metas do período anual 2009/2010 se acumulavam às metas previstas para ao anterior 2008/2009, e assim até o
período 2012/2013, quando todos os CRAS deveriam estar adequados.
24.
Para o acompanhamento do cumprimento das Metas e observância das normativas do SUAS foi publicada a
Resolução nº 08, de 2010, da CIT, que previu fluxos, procedimentos e responsabilidades para os entes da federação.
25.
O objetivo central da referida Resolução foi dar subsídios aos Municípios para uma oferta efetiva e de
qualidade dos serviços socioassistenciais, de responsabilidade compartilhada.
26.
A Resolução nº 08, de 2010, da CIT, prevê que processos de acompanhamento quantitativo e qualitativo
desencadeiam ações para a solução de dificuldades encontradas, para o aprimoramento e para a qualificação da gestão
descentralizada e dos serviços ofertados.
27.
Essas ações podem ser proativas e preventivas, consistindo em apoio técnico para o aprimoramento da
gestão e para a prestação dos serviços, conforme previsto nas normativas do SUAS e orientações técnicas. Dessa forma,
objetiva-se prevenir a ocorrência de situações inadequadas que prejudicam ou inviabilizam a oferta dos serviços de
assistência social à população.
28.
Os procedimentos adotados no acompanhamento para a superação de dificuldades encontradas pelos
Municípios e Distrito Federal baseiam-se no Plano de Providências - instrumento de planejamento de ações elaborado
pelos Municípios e Distrito Federal - e no Plano de Apoio, realizado pelos Estados após o recebimento do Plano de
Providências do Município.

Subseção II
Das Metas de Desenvolvimento dos CRAS – Dificuldades e Avanços.
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29.
O MDS disponibilizou e divulgou, por meio de ofícios para os Estados, listas dos CRAS que não atendiam
às metas para o período, construiu orientações direcionadas para a superação das situações identificadas por meio do
caderno intitulado “O CRAS que temos, o CRAS que queremos” e também um sistema eletrônico com o resultado das
Metas de Desenvolvimento dos CRAS do período 2011/2012 dos Municípios sob a responsabilidade de cada Estado, para
as devidas providências.
30.
A forma de averiguação das metas era bastante complexa. As metas anuais eram divididas em dimensões,
que, por sua vez, eram subdividas em diversos quesitos. O descumprimento de um item de uma dimensão levava ao
descumprimento total das Metas, ou seja, para o atendimento da meta do período anual, o município deveria atender todos
os quesitos de todas as dimensões. Dessa maneira, se um Município não superasse um único quesito, todos os seus demais
avanços eram ocultados.
31.
Como as metas eram cumulativas, o número de Municípios que não as atendiam crescia todos os anos,
gerando, consequentemente, uma quantidade excessiva de Planos de Providências, ocasionando tanto a dificuldade de
monitoramento quanto o cumprimento das mesmas.
32.
Observa-se que as Metas de Desenvolvimento dos CRAS subsidiaram a discussão do aprimoramento do
SUAS e da instituição de novos parâmetros para a oferta de serviços socioassistenciais com qualidade, além de ter
representado um importante salto de qualidade do trabalho de acompanhamento e monitoramento das ofertas do SUAS.
33.
Assim ressalta-se o importante papel desempenhado dos Estados, no processo de monitoramento dos
padrões de qualidade dos serviços, ao orientar e prestar apoio técnico aos Municípios para melhoria contínua da gestão
dos serviços, programas e benefícios socioassistenciais, visando a sua adequação de forma gradativa.
34.
A lógica de escalonamento do desenvolvimento dos CRAS, proposta nas Metas, culminou no processo
gradativo de aperfeiçoamento que foi contemplado pela Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência
Social – NOBSUAS, aprovada pela Resolução nº 33, de 12 de dezembro de 2012, do CNAS.
35.
Cumpre ainda destacar que, para além das Metas de Desenvolvimento do CRAS, há outros indutores de
qualificação da oferta dos serviços, a exemplo do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS, que apoia
financeiramente a gestão descentralizada dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, tendo como
um dos seus objetivos a obtenção de resultados qualitativos.
36.
O IGD SUAS calcula o montante de recursos a serem repassados com base nos resultados alcançados pelos entes
e assim apoiando financeiramente as gestões municipais, estaduais e do Distrito Federal que se mostraram mais alinhadas
aos padrões de qualidade do SUAS.
37.
Apesar das dificuldades relatadas, é fundamental reconhecer os esforços das gestões estaduais, municipais
e do Distrito Federal para o alcance de padrões mais qualificados de oferta dos serviços, ainda que não tenham cumprido
integralmente as Metas de Desenvolvimento dos CRAS.
38.
Os dados obtidos pelo Censo SUAS demonstraram que os entes federados necessitam de um maior aporte
para regularizar e alcançar patamares superiores de atendimento socioassistencial, nível máximo de desenvolvimento dos
CRAS. Nesse sentido, foi pactuada na CIT a Resolução nº 21, de 2013, que lista situações concretas de funcionamento
dos CRAS em desacordo com as normativas do Sistema, visando dar prioridade no enfrentamento das questões mais
graves.
39.
Constata-se, assim, que o processo de monitoramento iniciado em 2007, bem como o padrão de qualidade
estabelecido para o funcionamento dos CRAS, foram incorporados de forma sistemática ao SUAS, por meio do Pacto de
Aprimoramento da Gestão do SUAS, instrumentos de definição de responsabilidades, prioridades, metas e incentivos à
gestão para cada esfera de governo, aspectos que continuarão a ser observados na forma da NOB SUAS 2012.
Capítulo II
DOS PROCEDIMENTOS
Seção I
DA RESOLUÇÃO Nº 21, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2013, DA CIT.
Subseção I
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Da Regularização dos CRAS
40.
É necessário reconhecer que os avanços do SUAS nesses poucos anos de sua implementação ampliaram de
forma expressiva sua rede de proteção social. Entretanto, desafios ainda se impõem à execução qualificada e alinhada ao
ordenamento construído. Diante da experiência acumulada nesse período, identifica-se que alguns Municípios já se
aproximam do nível de qualidade exigida, mas outros ainda encontram-se distantes dos padrões estabelecidos pelo
Sistema.
41.
Assim, diante dos resultados obtidos no processo de monitoramento que evidenciaram a permanência de situações
de alerta quanto ao funcionamento dos CRAS e nova lógica proposta pela NOBSUAS, foi pactuada na CIT a Resolução
nº 21, de 05 de dezembro de 2013, que reconhece os equipamentos públicos em processo de aperfeiçoamento gradativo,
visando estruturar minimamente essas unidades para que seja oferecido e prestado um serviço qualificado aos usuários da
assistência social, preocupando-se com a regularização dos CRAS que incidem em ao menos uma das situações a seguir:
I - não realiza acompanhamento familiar ou visita domiciliar;
II - apresenta funcionamento inferior a 40 horas por semana;
III - possui espaço para atendimento inferior a duas salas de atendimento;
IV - não atende ao quantitativo e perfil dos profissionais que compõe a equipe de referência; ou
V- compartilha espaço com Associação Comunitária, Organização Não Governamental-ONG, Entidade Privada,
Conselhos, Órgãos Públicos ou Unidades Públicas Estatais.
42.
Para avaliação do quantitativo e perfil dos profissionais que compõe a equipe técnica de referência, considerar-seá o porte populacional, de acordo com o que segue:
I - pequeno porte I: 2 profissionais de nível superior;
II - pequeno porte II: 3 profissionais, sendo 2 com nível superior;
III - médio porte, grande porte e metrópole: 5 profissionais, sendo 3 com nível superior.

Subseção II
O Compartilhamento de espaços do CRAS
43.
Destaca-se a vedação de compartilhamento de quaisquer espaços do CRAS com entidades, associações
comunitárias e ONG’s.
44.
É permitido, apenas, o compartilhamento de alguns espaços com estruturas administrativas públicas, tais
como secretarias municipais de assistência social ou outras secretarias municipais e estaduais, prefeituras, subprefeituras,
entre outras, desde que resguardados os critérios de primazia da oferta do PAIF e de garantia de identificação do
equipamento CRAS. O compartilhamento dos espaços do CRAS é limitado as seguintes hipóteses:
I - entrada, desde que resguardada a existência de recepção exclusiva para o CRAS (adequado, sobretudo
para edifícios com diferentes equipamentos em diferentes andares ou para CRAS instalados em construções de grandes
dimensões);
II - banheiros, desde que respeitados os cálculos de capacidade previstos no documento “A Melhoria da
Estrutura Física para o Aprimoramento dos Serviços. Orientações para gestores e projetistas municipais”;
III - almoxarifado, desde que este possua condições para acondicionamento em separado dos itens
pertencentes a cada equipamento, com clara identificação daquilo que se refere ao CRAS, preferencialmente em armários
com chave;
IV - copa;
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V - salas de multiuso e auditórios, desde que seja estabelecida agenda compartilhada para a adequada
utilização do espaço;
VI - áreas externas.

Subseção III
Das Etapas Previstas na Resolução nº 21, de 2013, da CIT.
45.
Ressalta-se que, após o término do período de averiguação das metas de desenvolvimento dos CRAS em
2013, o estágio Suficiente ou Superior do IDCRAS continua a representar o padrão de funcionamento a ser atingido por
todos os CRAS, possibilitando as condições para a oferta do PAIF com qualidade.
46.
Por todo o exposto e considerando o resultado final do Censo SUAS/CRAS 2013, verificou-se a existência
das seguintes situações:
I - Municípios que atenderam ao disposto nas Metas de Desenvolvimento dos CRAS, previsto na
Resolução nº 5, de 2010, da CIT, para o período anual de 2012/2013 e que não apresentam situações previstas na
Resolução n° 21, de 2013, da CIT, deverão manter a prestação dos serviços socioassistenciais de acordo com os
parâmetros de qualidade já estabelecidos;
II - Municípios que não atenderam ao disposto nas Metas de Desenvolvimento dos CRAS, previsto na
Resolução nº 5, de 2010, da CIT, mas que não apresentam situações apontadas no art. 3º da Resolução nº 21, de 2013 da
CIT, serão acompanhados na forma da NOB SUAS 2012, observando os métodos, prazos e procedimentos estabelecidos
pelos respectivos estados, em consonância com as normas gerais de âmbito nacional; e
III - Municípios que apresentam situações apontadas no art. 3º da Resolução nº 21, de 2013, da CIT,
deverão seguir o processo de aperfeiçoamento gradativo, cujas etapas estão descritas no art. 5º dessa Instrução Normativa.
47.
A diferenciação no acompanhamento das situações identificadas justifica-se em virtude da necessidade
urgente de adequação das situações contidas no art. 3º da Resolução nº 21, de 2013, da CIT.
48.
Assim, elencamos as etapas a serem adotadas para os CRAS dos Municípios que demonstram ao menos
uma das situações previstas no art. 3° da Resolução nº 21, de 2013, da CIT:
Etapa I: Elaboração, pela SNAS, de relatório final com o resultado do Censo SUAS CRAS/2013,
identificando as situações previstas na Resolução nº 21, de 2013, da CIT;
Etapa II: Disponibilização de sistema informatizado para consulta pelos Municípios das situações
relativas ao não cumprimento do previsto pela Resolução nº 21, de 2013, da CIT;
Etapa III: Notificação, pela SNAS, sobre as situações identificadas e a suspensão dos recursos de acordo
com cronograma estabelecido na Etapa VII:
I - aos gestores municipais e Distrito Federal;
II - aos gestores estaduais;
III - aos Conselhos municipais e Distrito Federal;
IV - aos Conselhos estaduais;
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V - à Comissão Intergestores Bipartite;
VI - à Comissão Intergestores Tripartite.
Etapa IV: Os Municípios, Distrito Federal e Estados deverão acessar o endereço eletrônico
disponibilizado pelo MDS para verificar a situação constatada nos CRAS de sua localidade.
Etapa V: Os Municípios poderão encaminhar a contestação ao respectivo estado, e o Distrito Federal ao
MDS, quando julgarem improcedente a notificação recebida, em até 30 dias a partir do seu recebimento. O estado deverá
dar retorno formal ao MDS, por meio de sistema informatizado, sobre a situação em até 90 dias do recebimento da
contestação. No caso do Distrito Federal , o MDS avaliará a procedência da contestação.
Etapa VI: O MDS orientará e os Estados prestarão apoio técnico aos Municípios para superação das
situações identificadas, visando à qualificação da oferta do PAIF pelos CRAS. O MDS prestará também apoio técnico ao
Distrito Federal.
Etapa VII: Visando realizar o acompanhamento prioritário das situações mais críticas em relação às
normativas do SUAS, bem como envolver os gestores municipais na superação das situações constatadas, a SNAS
realizará a suspensão no repasse do recurso do Piso Básico Fixo - PBF do PAIF referente ao CRAS em aperfeiçoamento,
conforme Portaria n° 116, de 22 de outubro de 2013, do MDS, e situações abaixo previstas:
I - A partir da elaboração do relatório final do Censo SUAS 2013, se verificada pelo menos uma das
situações a seguir:
a) espaço para atendimento inferior a duas salas de atendimento;
b) não atendimento ao quantitativo e perfil dos profissionais que compõe a equipe de referência; ou
c) compartilhamento de espaço com Associação Comunitária, Organização Não
Entidade privada.

Governamental-ONG,

II - A partir da elaboração do relatório final do Censo SUAS 2014, se verificada pelo menos uma das
situações a seguir:
a) compartilhamento de espaço com Conselhos, Órgãos Públicos ou Unidades Públicas Estatais, ou com
outro tipo de serviço ou de atividade, exceto nos casos passíveis de compartilhamento de acordo com o elencado nesta
instrução;
b) não realização de acompanhamento familiar ou de visita domiciliar; ou
c) funcionamento inferior a 40 horas por semana.
Etapa VIII: Após a superação das situações identificadas, os Municípios deverão demonstrar a adequação
ao Estado e o Distrito Federal, ao MDS, para que registrem parecer em aplicativo informatizado.
Etapa IX: A regularização do repasse dar-se-á mediante o registro de parecer favorável pelo estado ou
pelo MDS, ou, ainda, após a atualização das informações por meio do preenchimento anual do Censo SUAS/CRAS pelos
municípios e Distrito Federal. O Município ou Distrito Federal não fará jus ao recurso retido em razão da suspensão.
Etapa X: Após o prazo de dois anos consecutivos em que permaneça sem cumprir requisitos de
funcionamento previsto na Resolução nº 21, de 2013, da CIT, o Município ou Distrito Federal estará sujeito à aplicação
de medida administrativa prevista no inciso I, §1º do art. 42 da NOBSUAS/2012.
49.
Os demais casos omissos serão resolvidos pela SNAS, com a devida comunicação aos entes envolvidos nas
respectivas situações.
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Capítulo III
DO ACOMPANHAMENTO PELOS ESTADOS E O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
COMBATE Á FOME – MDS.
Seção I
DO ACOMPANHAMENTO PELOS ESTADOS
50.
A NOBSUAS/2012 institui e fortalece um modelo de monitoramento mais voltado às necessidades
concretas de cada ente, ao prever um monitoramento com base em indicadores e fortalecer o instituto do apoio técnico,
com possibilidades de haver planos de providência e de apoio, conforme diagnóstico socioterritorial.
51.
Dessa forma, é importante esclarecer que caberá aos Estados definir as formas de acompanhamento e de
apoio técnico e financeiro a serem utilizadas para monitorar os Municípios na superação das situações identificadas, bem
como os demais CRAS que não atendem ao previsto nas normativas do SUAS, respeitados os procedimentos previstos
nesta Instrução.
Seção II
DO ACOMPANHAMENTO PELO MDS
52.
No que tange ao acompanhamento e apoio técnico ao Distrito Federal, esse caberá ao MDS com o objetivo de
superação das situações identificadas, bem como para a adequação dos demais CRAS que não atendem ao previsto nas
normativas do SUAS.
Capítulo IV
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
53.
As Metas de Desenvolvimento dos CRAS cumpriram seu papel de indução e acompanhamento sistemático por
parte dos gestores do SUAS e, apesar dessa metodologia de monitoramento ter esgotado com o último período de
avaliação em 2012/2013, a lógica apreendida nesse processo permanece presente na Norma Operacional Básica do SUAS
– NOB/SUAS, por meio do Pacto de Aprimoramento do SUAS.
54.
Ao final do período de avaliação das metas pôde-se ter maior clareza de que as dimensões estrutura física e
recursos humanos são mais permanentes e seu processo de monitoramento deve considerar essa especificidade. Por tudo
isso, permanece o desafio dos gestores melhorem seus indicadores.
55.
Conclui-se que a pactuação da Resolução nº 21, de 2013, da CIT, dá continuidade ao processo iniciado com as
Metas de Desenvolvimento dos CRAS; corrobora com a melhoria do principal serviço de proteção social básica, o PAIF;
e impulsiona o planejamento das ações de acompanhamento e de assessoria técnica pelos Estados aos Municípios, pelo
MDS ao Distrito Federal e aos Estados, e pelos Municípios à sua rede, para o cumprimento das normativas do SUAS.
56.
Importante ressaltar que a Resolução nº 21, de 2013, da CIT, não estabelece novos parâmetros nem
diminui as exigências de funcionamento dos CRAS: essa resolução pactua as medidas administrativas aplicáveis em caso
de descumprimento do mínimo para funcionamento das unidades.
57.
As Metas de Desenvolvimento dos CRAS foram exauridas com o final do seu prazo de vigência,
entretanto as normativas que embasam o padrão de funcionamento dos CRAS continuam como referência para fins de
orientação técnica. Também continua válido o ID CRAS, um instrumento de gestão para o monitoramento e avaliação da
adequação dos CRAS às normativas e orientações técnicas, portanto, uma referência fundamental para o desenvolvimento
dos equipamentos.
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58.
Dessa forma, a referida Resolução não descaracteriza a responsabilidade assumida pelos entes federativos durante
todo o processo instituído pelas metas de desenvolvimento dos CRAS. Caberá aos Municípios identificados no processo
de aperfeiçoamento gradativo a superação das situações apontadas e aos demais manter ou superar o grau de qualidade
alcançado para o funcionamento dos CRAS.
59.
Por fim, destaca-se que as gestões municipais e estaduais recebem atualmente incentivo financeiro por meio de
índices que variam de acordo com o estágio de cada unidade, reconhecendo aquelas que se encontram em melhor estágio
de desenvolvimento.

Denise Ratmann Arruda Colin
Secretária Nacional de Assistência Social
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