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Serviços Tipificados na Assistência Social 

Proteção Social Básica Proteção Social Especial de 
Média Complexidade 

Proteção Social Especial de Alta 
Complexidade 
 

Serviço de Atenção Integral a 
Família – PAIF 

Serviço de Proteção e 
Atendimento Especializado a 
Familia e Individuos - PAEFI 

Serviço de Acolhimento 
Institucional 

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos 

Serviço Especializado em 
Abordagem Social 

Serviço de Acolhimento em 
Republica 

Serviço de PSB no Domicílio 
para Pessoas com Deficiência 
e Idosas 

Serviço de Proteção Social a 
Adolescentes em 
Cumprimento de Medidas 
Socioeducativas de Liberdade 
Assistida – LA e Prestação de 
Serviço a Comunidade – PSC 

Serviço de Acolhimento em 
Família Acolhedora 

Serviço de PSE para Pessoas 
com Deficiência e Idosos e 
suas Familias 

Serviço de Proteção em situação 
de Calamidades Públicas e de 
Emergências 

Serviço Especializado para 
Pessoa em Situação de Rua 
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PAIF  PAEFI 

CREAS 

SERVIÇOS E 
BENEFÍCIOS 

CRAS 

Organização... 
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BAHIA 

Em oito anos de implantação do SUAS, registrou-se na Bahia, uma boa 
evolução na cobertura dos serviços e dos benefícios eventuais como 
pode ser visto abaixo, começando pela Proteção 
Social Básica: 
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Balanço da Ações da Gestão do SUAS 

BAHIA 

É quanto aos Serviços de PSE 
de Média: 
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Serviços de Proteção Social  Especial de Média Complexidade

Municípios
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Balanço da Ações da Gestão do SUAS 

Por fim, nos serviços de PSE 
de Alta Complexidade: 

0 10 20 30 40 50 60 70

Abrigos Institucionais

Casas Lares

Unidade não tipificada

70

11

2

Modalidade de Serviços de Acolhimento para pessoas Idosos existentes na Bahia, 2012

Tipo
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Fonte: Relatório de Informações Sociais – RI do MDS, abril de 2013 

Quanto ao SUAS nos Territórios de Identidade!? 
Segundo o Índice de Gestão Descentralizada – IGD 

– SUAS... 

http://www.sedes.ba.gov.br/


Quanto ao SUAS na Proteção Social Básica nos 
Territórios de Identidade... 

http://www.sedes.ba.gov.br/


Quanto ao SUAS na Proteção Social Especial de 
Média Complexidade nos Territórios de 

Identidade... 

http://www.sedes.ba.gov.br/


Quanto ao SUAS na Proteção Social Especial de 
Alta Complexidade nos Territórios de Identidade... 

http://www.sedes.ba.gov.br/


Quanto aos nós criticos SUAS na  Gestão, nos 
Territórios de Identidade... 

UNIDADE 
(Descrição da 

Causa) 

PROBLEMAS 
(gerados a partir da causa) 

ESTRATÉGIAS PARA ADEQUAÇÃO 
(descrição da ação corretiva) 

SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
ASSISTENCIA 
SOCIAL 

Diminuição na captação de recursos para 
aprimoramento da gestão/ IGD SUAS 
provocado pelo INDICE DE 
DESENVOLVIMENTO DO CRAS – ID 
CRAS =  IGUAL OU MENOR QUE 50% 

Organizar no município o acompanhamento da Execução dos 
Serviços, Programas,Projetos e Benefícios e dos indicadores que 
impactam na captação do IGD SUAS incluindo o abastecimento dos 
Sistemas de Informações a exemplo do Censo SUAS, Sistema de 
Registro de Atendimento CRAS e CREAS, CADSUAS, SUASWEB e 
outros;  
  
Elaborar Plano de Aprimoramento da Gestão fundamentado no 
Caderno de Orientações do IGD SUAS disponibilizado pelo MDS; 
 

Diminuição na captação de recursos para 
aprimoramento da gestão/ IGD SUAS 
provocado pela EXECUÇÃO 
FINANCEIRA - IGUAL OU MENOR QUE 
50% 

Estruturação dos Fundos Municipais como prevê a Lei 12.435/11; 
  
 
Revisar e adequar instrumentos de planejamento como o PPA, LDO 
e LOA observando a legislação vigente específica da área e da 
Política de Assistência Social; 
 
Elaboração de diagnóstico da situação da gestão do trabalho na 
área específica de Assistência Social no município com 
levantamento de demandas, custos e dotação orçamentária para 
concurso público; 
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Quanto aos nós criticos SUAS na  Gestão, nos 
Territórios de Identidade... 

UNIDADE 
(Descrição da Causa) 

PROBLEMAS 
(gerados a partir da causa) 

ESTRATÉGIAS PARA ADEQUAÇÃO 
(descrição da ação corretiva) 

SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
ASSISTENCIA 
SOCIAL e ÁREA DA 
PSB – CRAS e SCFV 

Municípios cofinanciados com pendência no 
registro de atendimento no Sistema de 
Vigilância Social – MDS, considerando o 
atendimento dos CRAS 

Organizar no município o acompanhamento da Execução dos Serviços, 
Programas, 
Projetos e Benefícios e dos indicadores que impactam na captação do IGD 
SUAS incluindo o abastecimento dos Sistemas de Informações a exemplo do 
Censo SUAS, Sistema de Registro de Atendimento CRAS e CREAS, 
CADSUAS, SUASWEB e outros;  
 

Fundos e Conselhos Municipais dos Direitos 
da Criança e do Adolescente funcionando 
em estrutura física inadequada e ausência 
de equipamentos básicos; 
 
Com problemas na Articulação com a Rede 
de atendimento; 
 
 Funcionamento precário; 
 
 Fragilidade de Registros e Relatórios; 

Estruturar Plano Operacional a partir do diagnóstico; 
 
Revisão e se necessário adequação das legislações existentes (Leis e 
Decretos); 
 
Promover se necessário a recomposição dos conselhos; 
 
Estruturar Secretaria Executiva para acompanhamento, registros e emissão de 
relatórios, atas, organização de reuniões e outras atividades compatíveis com a 
responsabilidade do Conselho; 
 
Estruturação dos Fundos Municipais como prevê a Le1 a legislação vigente ;  
Aporte e captação de recursos específicos: 
 
Revisar e adequar instrumentos de planejamento como o PPA, LDO e LOA 
observando a legislação vigente específica da Criança e Adolescente; 
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Quanto aos nós criticos SUAS na  Gestão, nos 
Territórios de Identidade... 

UNIDADE 
(Descrição da Causa) 

PROBLEMAS 
(gerados a partir da causa) 

ESTRATÉGIAS PARA ADEQUAÇÃO 
(descrição da ação corretiva) 

SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
ASSISTENCIA 
SOCIAL e ÁREA DA 
PSB – CRAS e SCFV 

Conselhos Tutelares funcionando  
precariamente em estrutura física 
inadequada e ausência de equipamentos 
básicos; 
 Acessibilidade 
Com problemas na Articulação com a Rede 
de atendimento; 
Sem alimentação do SIPIA. 
 

Estruturar Plano Operacional a partir do diagnóstico situacional estabelecendo 
metas para adequação de estrutura física e de equipamentos básicos e com 
planejamento de atividades assegurando o cumprimento de suas 
competências e responsabilidades; 
Revisão e se necessário adequação das legislações existentes (Leis e 
Decretos) ; 
Promover se necessário à eleição para recomposição dos conselhos; 
Identificação da Rede utilizando como suporte as unidades de Assistência, 
Saúde, Educação, Justiça; 
Estruturar Secretaria Executiva para acompanhamento, registros e emissão de 
relatórios, atas, organização de reuniões e outras atividades compatíveis com 
a responsabilidade do Conselho; 

Insuficiência de recursos financeiros 
disponíveis para realização dos serviços 
sob responsabilidade dos CRAS; 
  
  
Rotatividade dos trabalhadores do SUAS, 
profissionais que assumem várias funções; 
  
 Ausência de articulação da rede 
sócioassistencial e das políticas setoriais; 
  
Ausência de um diagnóstico sócio 
territorial, planejamento, Plano de Ação; 
  
 

  
Promoção de processos de recrutamento e seleção de pessoal, efetivação de 
concursos públicos para cumprimento da NOB RH SUAS no provimento da 
equipe de referência do CRAS; 
  
Identificação, Mapeamento e elaboração de estratégias específicas visando 
articulação com a rede; 
  
Atualização Imediata dos diagnósticos de acordo com orientação constante nas 
legislações; 
  
Investimento e priorização na área de Avaliação e Planejamento específico dos 
serviços e atividades do CRAS; 
  
Adequação das Unidades com equipamentos e programas que possibilitem o 
acesso ao CADÚNICO; 
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Quanto aos nós criticos SUAS na  Gestão, nos 
Territórios de Identidade... 

UNIDADE 
(Descrição da Causa) 

PROBLEMAS 
(gerados a partir da causa) 

ESTRATÉGIAS PARA ADEQUAÇÃO 
(descrição da ação corretiva) 

SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
ASSISTENCIA 
SOCIAL e ÁREA DA 
PSB – CRAS e SCFV 
e Proteção Social 
Especial 

CREAS - Falta de acessibilidade. (Em algumas 
unidades - na entrada; em outras unidades - nas 
salas e banheiros), dificultando o livre acesso de 
pessoas c/ dificuldade de locomoção e idosos. 

Estabelecer plano para atendimento no que estabelece o Decreto nº 5.296 
de 02/12/04 para promoção de acessibilidade. 

Fragilidade de funcionamento da rede de serviços 
e programas do município: 
Ausência de referência e contra-referência CRAS 
e CREAS; 
  
articulação insuficiente do CREAS com o MP e 
Poder Judiciário para delimitarem o fluxo  de 
encaminhamento dos adolescentes em 
cumprimento de MSE;  
 
Ausência de fluxo de encaminhamento junto à 
rede; 
 Ausência de retaguarda no atendimento aos 
encaminhamentos dos adolescentes em MSE , 
no que tange a saúde e educação; 
 
Dificuldade de articulação com a política de 
saúde, educação e a rede socioassistencial; 
  

Promover e ampliar maior articulação da rede socioassistencial (CRAS, 
CREAS, CMAS e Órgão Gestor), com as demais políticas públicas e 
órgãos de defesa e responsabilização do município - Ministério Público, 
Poder Judiciário, Conselho Tutelar, Conselhos de Direitos. 
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Quanto aos nós criticos SUAS na  Gestão, nos 
Territórios de Identidade... 

UNIDADE 
(Descrição da Causa) 

PROBLEMAS 
(gerados a partir da causa) 

ESTRATÉGIAS PARA ADEQUAÇÃO 
(descrição da ação corretiva) 

SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
ASSISTENCIA 
SOCIAL e ÁREA DA 
PSB – CRAS e SCFV 
e Proteção Social 
Especial 

CREAS - Falta de acessibilidade. (Em algumas 
unidades - na entrada; em outras unidades - nas 
salas e banheiros), dificultando o livre acesso de 
pessoas c/ dificuldade de locomoção e idosos. 

Estabelecer plano para atendimento no que estabelece o Decreto nº 5.296 
de 02/12/04 para promoção de acessibilidade. 

Fragilidade de funcionamento da rede de serviços 
e programas do município: 
Ausência de referência e contra-referência CRAS 
e CREAS; 
  
articulação insuficiente do CREAS com o MP e 
Poder Judiciário para delimitarem o fluxo  de 
encaminhamento dos adolescentes em 
cumprimento de MSE;  
 
Ausência de fluxo de encaminhamento junto à 
rede; 
 Ausência de retaguarda no atendimento aos 
encaminhamentos dos adolescentes em MSE , 
no que tange a saúde e educação; 
 
Dificuldade de articulação com a política de 
saúde, educação e a rede socioassistencial; 
 
 
  

Promover e ampliar maior articulação da rede socioassistencial (CRAS, 
CREAS, CMAS e Órgão Gestor), com as demais políticas públicas e 
órgãos de defesa e responsabilização do município - Ministério Público, 
Poder Judiciário, Conselho Tutelar, Conselhos de Direitos. 
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Quanto aos nós criticos SUAS na  Gestão, nos 
Territórios de Identidade... 

UNIDADE 
(Descrição da Causa) 

PROBLEMAS 
(gerados a partir da causa) 

ESTRATÉGIAS PARA ADEQUAÇÃO 
(descrição da ação corretiva) 

SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
ASSISTENCIA 
SOCIAL e ÁREA DA 
PSB – CRAS e SCFV 
e Proteção Social 
Especial 

LA E PSC - Encaminhamento do judiciário 
para cumprimento da medida sem notificar o 
CREAS para acompanhamento 

Promover estratégias de articulação e planejamento estabelecendo 
fluxos de atendimento conforme responsabilidade dos integrantes 
da rede de atendimento; 
Análise da situação do atendimento e estudo de caso com a rede 
de atenção; 

Inexistência de Defensoria Pública, 
sobretudo em município de pequeno porte E 
Alta rotatividade de promotores e juízes 
deixando as comarcas descobertas por 
longos períodos 
 
Descumprimento por parte dos adolescentes 
à medida aplicada pelo judiciário ocasionada 
pela falta do acompanhamento por parte do 
judiciário e do CREAS 
 
Demanda alta de adolescentes e demora no 
atendimento pelo judiciário 
 
Demora do judiciário no atendimento ao 
adolescente 
 
 
 
 

Promover o acompanhamento dos Sistemas de Informação com 
disponibilização de relatórios gerenciais para os Conselhos de 
Assistência, da Criança e Adolescente e demais órgãos envolvidos 
com o tema; 
Verificar da demanda existente para o atendimento; 
Na existência da demanda organizar o serviço. 
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Quanto aos nós criticos SUAS na  Gestão, nos 
Territórios de Identidade... 

UNIDADE 
(Descrição da Causa) 

PROBLEMAS 
(gerados a partir da causa) 

ESTRATÉGIAS PARA ADEQUAÇÃO 
(descrição da ação corretiva) 

SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
ASSISTENCIA 
SOCIAL e ÁREA DA 
PSB – CRAS e SCFV 
e Proteção Social 
Especial 

PETI - Fragilidade de funcionamento da  
Rede de Promoção e Proteção dos Direitos 
da Criança e Adolescente nos Municípios ; 
 
Fragilidade de Relação com a Rede de 
Educação dos Municípios. 
 

 
Mobilizar e Sensibilizar a Rede e as demais Políticas Publicas, para 
o cumprimento das suas competências; 
 
 
Mobilizar e Sensibilizar a Rede de Educação dos Municípios para o 
cumprimento das suas responsabilidades; 
 
 

Disparidade no sistema de informação 
(Sistema de Avaliação de Freqüências e 
Acompanhamento dos núcleos do SCFV); 
 
Municípios identificados no CENSO 
IBGE/2010, com mais de 1000 crianças e 
adolescentes na faixa etária de 10 a 17,em 
situação de trabalho que tem o PETI e estão 
com um grande nº  de Crianças e 
Adolescentes  sem cobertura do serviço; 
 
Municípios identificados no CENSO 
IBGE/2010,com mais de 1000 crianças e 
adolescentes na faixa etária de 10 a 17, sem 
oferta de serviço, sem registro da situação, 
consequentemente, sem cofinanciamento 
PETI 
 
 
 
 

Estruturar o acompanhamento contínuo dos Sistemas de 
Informação com disponibilização de relatórios gerenciais para os 
Conselhos de Assistência, da Criança e Adolescente e demais 
órgãos envolvidos com o tema; 
  
Verificar da demanda existente para o atendimento; 
  
Na existência da demanda organizar o serviço; 
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Quanto aos nós criticos SUAS na  Gestão, nos 
Territórios de Identidade... 

UNIDADE 
(Descrição da Causa) 

PROBLEMAS 
(gerados a partir da causa) 

ESTRATÉGIAS PARA ADEQUAÇÃO 
(descrição da ação corretiva) 

SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
ASSISTENCIA 
SOCIAL e ÁREA DA 
PSB – CRAS e SCFV 
e Proteção Social 
Especial 

Municípios possuem unidades com a capacidade 
instalada maior do que orientada para o tipo de 
unidade; 
 
Municípios não financiam o serviço; 
 
Municípios possuem unidades sem registro no 
CMDCA; 
 

Diagnóstico da Rede de Atendimento de alta complexidade; Estudo para o 
Reordenamento das Instituições de Acolhimento para Crianças e 
Adolescentes, conforme ECA, PNCFC, Orientações Técnicas e 
Tipificação., regularização do registro junto ao CMDCA; 

Municípios possuem unidades que não fazem o 
Plano Individual de 
Acompanhamento/Atendimento; 
 
Municípios não possuem Plano Municipal de 
Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos de 
Criança e Adolescente à Convivência Familiar e 
Comunitária 
Fragilização de qualificação dos atores sociais 
sobre as legislações e normativas legais da 
política de assistência social e referente às 
políticas do público (segmento) atendido; 
 
Ausência de levantamento (diagnostico) das 
situações de risco e violação de direitos do 
público atendido, assim como da rede de serviços 
existentes no município que facilitam os 
encaminhamentos.; 
Serviços de Acolhimento Institucional que 
funcionam com infra-estrutura precária e sem 
equipe técnica; 
 
 
 
 

Estruturar Plano Operacional em conjunto com as Unidades de 
atendimento a partir do diagnostico situacional estabelecendo metas para 
adequação de estrutura física de acordo com as necessidades apontadas; 
 
Promover estratégias de articulação e planejamento estabelecendo fluxos 
de atendimento conforme responsabilidade dos integrantes da rede de 
atendimento; 
Análise da situação de acolhimento e estudo de caso com a rede de 
atenção atentando-se para o melhor interesse da criança; 
  
Elaboração e acompanhamento dos Planos Municipais de Convivência 
familiar e Comunitária; 
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OBRIGADA! 
 

Celeste Vianna 
Coordenadora CGES 

TEL: 71-31151583 
celeste.viana@sedesba.ba.gov.br 
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