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1. Finalidade: 
Estabelecer critérios e procedimentos básicos para identificar famílias em situação de vulnerabilidade e risco 

social decorrente da pobreza, do precário ou nulo acesso aos serviços públicos, da fragilização de vínculos de 

pertencimento e sociabilidade e/ou qualquer outra situação de vulnerabilidade e risco social, prevenindo a 

ruptura de vínculos, promovendo o acesso e usufruto de direitos e contribuindo para a melhoria da qualidade 

de vida. 

2. Abrangência: 
A capacidade de atendimento varia de acordo com o porte do município e com o número de famílias em 

situação de vulnerabilidade social, conforme estabelecido na NOB-SUAS. O município de Serra enquadra-se 

como Município de Grande Porte, sendo cada CRAS em seu território referenciado por até 5.000 famílias - 

capacidade de atendimento: até 1.000 famílias/ano. O Município de Serra conta atualmente com 09(nove) 

CRAS. 

3. Base Legal e regulamentar. 
A Lei Nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, dispõe sobre a 

organização da Assistência Social. 

4. Conceitos 
Pessoas em Vulnerabilidade e Risco Social - população que vive em situação de fragilidade decorrente da 
pobreza, ausência de renda, acesso precário ou nulo aos serviços públicos ou fragilização de vínculos afetivos 
(discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras). 

Proteção Social é dividida em: Proteção Social Básica, Proteção Social Especial de Média Complexidade e 

Proteção Social Especial de Alta Complexidade. 

A Proteção Social se materializa através de uma rede socioassistencial que oferta e opera serviços, programas, 

projetos e benefícios definidos pela Política Nacional de Assistência Social (PNAS/NOB/SUAS, 2005, P.94), 

em consonância com a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), que conceitua: 

 

 



Proteção Social Básica (PSB) - opera serviços que tem como objetivo a prevenção de 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 fragilidade decorrente da pobreza, ausência de 

renda, acesso precário ou nulo aos serviços públicos ou fragilização de vínculos afetivos (discriminações 

etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras).  

 

CRAS - O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) é uma unidade pública estatal descentralizada 

da Política Nacional de Assistência Social (PNAS). Principal porta de entrada do Sistema Único de Assistência 

Social (SUAS),  

 

Proteção Social Especial (PSE) - opera serviços que se destinam a famílias e indivíduos em situação de risco 

pessoal ou social, cujos direitos tenham sido violados ou ameaçados.  

CREAS - O Centro de Referência Especializada em Assistência Social é a unidade pública estatal que oferta 

serviços da proteção especial, especializados e continuados, gratuitamente a famílias e indivíduos em situação 

de ameaça ou violação de direitos.  

 

Serviços – são atividades continuadas, definidas no art.23 da LOAS que visam a melhoria da vida da 

população e cujas ações estejam voltadas para as necessidades básicas da população, com ordenamento em 

rede, de acordo com os níveis de Proteção Social. 

 
Programas – compreendem ações integradas e complementares, tratadas no art.24 da LOAS, com objetivos, 
tempo e área de abrangência, definidos para qualificar, incentivar, potencializar e melhorar os benefícios 
assistenciais, não se caracterizando como ações continuadas. 
 
Projetos – definidos nos arts. 25 e 26 da LOAS, caracterizam-se como investimentos econômico-sociais nos 
grupos populacionais em situação de pobreza, buscando subsidiar técnica e financeiramente iniciativas que 
lhe garantam meios e capacidade produtiva e de gestão para a melhoria das condições gerais da subsistência, 
elevação do padrão de qualidade de vida, preservação do meio ambiente e organização social, 
articuladamente com as demais políticas públicas. 
 
Benefício de Prestação Continuada – previsto na LOAS e no Estatuto do Idoso, provido pelo Governo 
Federal, consiste em repasse de 1 (um) salário mínimo mensal ao idoso (com de 65 anos ou mais) e à pessoa 
com deficiência que comprovem não ter meios para suprir sua subsistência ou de tê-la suprida por sua família. 
 
Benefícios Eventuais – previstos no art.22 da LOAS visam o pagamento por natalidade ou morte, ou para 

atender necessidades advindas de situações de vulnerabilidade temporária, com prioridade para criança, a 

família, o idoso, a pessoa com deficiência, a gestante, a nutriz (que nutre, alimenta) e nos casos de 

calamidade pública. 

 

SUAS – Sistema Único de Assistência Social 

 

LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social - Trata-se de uma publicação em formato de texto consolidado 

para os gestores, trabalhadores e da população usuária desta política, bem como da população brasileira de 

forma geral. 

 

PNAS - É uma política que junto com as políticas setoriais, considera as desigualdades socioterritoriais, 

visando seu enfrentamento, à garantia dos mínimos sociais, ao provimento de condições para atender à 

sociedade e à universalização dos direitos sociais. O público dessa política são os cidadãos e grupos que se 

encontram em situações de risco. Ela significa garantir a todos, que dela necessitam, e sem contribuição prévia 

a provisão dessa proteção. 

 

NOB SUAS - disciplina a operacionalização da gestão da Política de Assistência Social, conforme a 

Constituição Federal de 1988, a LOAS e legislação complementar aplicável nos termos da Política Nacional 

de Assistência Social de 2004, considerando a construção do Sistema Único da Assistência Social – SUAS, 

abordando, dentre outras questões, a divisão de competências e responsabilidades entre as três esferas de 

http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/protecaobasica/cras/resolveuid/caae2bdb5a5a0fbf27a45c6f35e27d21/download
http://www.mds.gov.br/cnas/legislacao/leis/arquivos/lei-08-742-07-12-1993-loas-consolidada-lei-12-470_2011.pdf/download


governo; os níveis de gestão de cada uma dessas esferas; as instâncias que compõem o processo de gestão 

e como elas se relacionam; os principais instrumentos de gestão a serem utilizados; e, a forma de gestão 

financeira que considera os mecanismos de transferência, os critérios de partilha e de transferência de 

recursos. 

 

FNAS - O Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) foi regulamentado pelo Decreto nº 1.605/95. Seus 

recursos são aplicados no pagamento do Benefício de Prestação Continuada (BPC); no apoio técnico e 

financeiro aos serviços e programas de assistência social aprovados pelo Conselho Nacional de Assistência 

Social (CNAS); no atendimento de ações socioassistenciais de caráter emergencial, em conjunto com o Distrito 

Federal, os estados e os municípios; na capacitação de recursos humanos e no desenvolvimento de estudos 

e pesquisas relativos à área de assistência social. 

 

CADÚNICO -  é um instrumento que possibilita a identificação e a caracterização socioeconômica das famílias 

brasileiras de baixa renda. 

 

5. Competência e Responsabilidades: 
A Prefeitura Municipal de Serra por meio da Secretaria de Ação Social promove o acesso à assistência social 

às famílias em situação de vulnerabilidade, como prevê o Sistema Único de Assistência Social (SUAS). 

Proteção Social Básica - prevê o desenvolvimento de serviços, programas e projetos locais de acolhimento, 
convivência e socialização de famílias e de indivíduos, conforme identificação da situação de vulnerabilidade 
apresentada. Esses serviços e programas deverão incluir as pessoas com deficiência e ser organizados em 
rede, de modo a inseri-las nas diversas ações ofertadas.  
Os Benefícios Eventuais e os Benefícios de Prestação Continuada (BPC) compõem a Proteção Social 
Básica, dada a natureza de sua realização. 
A Proteção Social Básica atua por intermédio de diferentes unidades. Dentre elas, destacam-se os Centros de 
Referência de Assistência Social (CRAS) e a rede de serviços socioeducativos direcionados para grupos 
específicos, dentre eles, os Centros de Convivência para crianças, jovens e idosos.  
 
CRAS - é responsável pela organização e oferta de serviços da Proteção Social Básica nas áreas de 
vulnerabilidade e risco social. 
 
Além de ofertar serviços e ações de proteção básica, o CRAS possui a função de gestão territorial da rede 
de assistência social básica, promovendo a organização e a articulação das unidades a ele referenciadas e o 
gerenciamento dos processos nele envolvidos.  
 
PAIF - O principal serviço ofertado pelo CRAS é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família , 
cuja execução é obrigatória e exclusiva. Este consiste em um trabalho de caráter continuado que visa 
fortalecer a função protetiva das famílias, prevenindo a ruptura de vínculos, promovendo o acesso e usufruto 
de direitos e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida.  
 
Proteção Social Especial - atua com natureza protetiva. São ações que requerem o acompanhamento 
familiar e individual e maior flexibilidade nas soluções. Comportam encaminhamentos efetivos e monitorados, 
apoios e processos que assegurem qualidade na atenção.  
Para integrar as ações da Proteção Especial, é necessário que o cidadão esteja enfrentando situações de 
violações de direitos por ocorrência de violência física ou psicológica, abuso ou exploração sexual; 
abandono, rompimento ou fragilização de vínculos ou afastamento do convívio familiar devido à aplicação de 
medidas. 
 
As atividades da Proteção Especial são diferenciadas de acordo com níveis de complexidade (média ou alta) 

e conforme a situação vivenciada pelo indivíduo ou família. Os serviços de PSE atuam diretamente ligados 

com o sistema de garantia de direito, exigindo uma gestão mais complexa e compartilhada com o Poder 

Judiciário, o Ministério Público e com outros órgãos e ações do Executivo.  

CREAS - oferta serviços da proteção especial, especializados e continuados, gratuitamente a famílias e 
indivíduos em situação de ameaça ou violação de direitos. 
 

http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/financiamento/fundos-da-assistencia-social/resolveuid/14a228b936c3775c7f3cbcd60dcdd0b2/download
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/financiamento/fundos-da-assistencia-social/resolveuid/6241ec72d4711c62b53b51882519bd54
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/financiamento/fundos-da-assistencia-social/resolveuid/6241ec72d4711c62b53b51882519bd54
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/protecaobasica/resolveuid/e8dad081563c9013a1a284da4d737818
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/protecaobasica/resolveuid/e413712b54425b7db522fc9f445c0fe6
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/protecaobasica/resolveuid/e7ce15a3d6b8f19f0fc1da3505a9b2bb
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/protecaobasica/resolveuid/e7ce15a3d6b8f19f0fc1da3505a9b2bb
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/protecaobasica/cras/resolveuid/9a5d0a9c7ddef70c3cbd459e6c95bc11


Além da oferta de atenção especializada, o CREAS tem o papel de coordenar e fortalecer a articulação dos 

serviços com a rede de assistência social e as demais políticas públicas.  

6. Procedimentos: 
6.1 - Cadastramento e Atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social. 
6.2 – O usuário é encaminhado ao CRAS – Centro de Referência da Assistência Social através de: Acesso 
espontâneo, busca ativa ou encaminhamento da rede socioassistências e demais políticas assistenciais. 
6.3 – O usuário é recepcionado por um técnico que: 
6.3.1 – Informa sobre outros serviços e encaminha o mesmo para outros atendimentos; 
6.3.2 – Encaminha para a Reunião de Acolhida Social (em grupo); 
6.3.3 – Encaminha para a Acolhida particularizada em situação de urgência. (Referenciamento ao CRAS). 
6.4 – Ao usuário ao ser encaminhado para a Reunião de Acolhida Social (em grupo) o mesmo terá três tipos 
de encaminhamentos: 
6.4.1 – Encaminhamento a outros serviços; 
6.4.2 – Atendimento social (Referenciamento ao CRAS); 
6.4.3 – CAD Único. 
6.5 – Ao ser encaminhando para o Atendimento social (Referenciamento ao CRAS); o mesmo receberá uma 
visita domiciliar onde: 
6.5.1 – Ele poderá ser encaminhado a outros serviços ou ser inserido no Plano de Ação com a família; 
6.6 – Passará pelo Monitoramento e avaliação onde: 
6.6.1 – Não sendo superada a situação de vulnerabilidade o usuário passará por uma reprogramação das 
atividades ou; 
6.6.2 – Sofrerá mudança de condição para participação ou superação da situação de vulnerabilidade e será 

desligado. 

7. Considerações Finais: 
É por meio do CRAS que a proteção social da assistência social se territorializa e se aproxima da população, 

reconhecendo a existência das desigualdades sociais intra-urbanas e a importância da presença de políticas 

sociais para reduzir essas desigualdades, pois previnem situações de vulnerabilidade e risco social, bem como 

identificam e estimulam as potencialidades locais, modificando a qualidade de vida das famílias que vivem 

nessas localidades. 
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