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ORDENAMENTO HISTÓRICO 
Política de Assistência Social

Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS – Campinas (SP)

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

LOAS (1993)- Lei Orgânica da Assistência Social

PNAS (2004) materializa as diretrizes da LOAS

SUAS (2005) é o modelo de gestão da Assistência Social para 
todo o território nacional que integra os três entes federativos 



ORDENAMENTO HISTÓRICO 
Política de Assistência Social

 NOB/SUAS (2005)

 NOB/RH (2006) 

 Tipificação Nacional dos Serviços 
Socioassistenciais (2009)

 NOB/RH (2010) em consulta pública



ORDENAMENTO HISTÓRICO 
Política de Assistência Social

 A Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 
2009 (Lei da Filantropia)

 A Resolução CNAS nº 16, de 5 de maio 
de 2010 (Inscrições nos CMAS)

 O Decreto nº 7.237, de 20 de julho de 
2010, que regulamenta a Lei nº 12.101.



DIREÇÃO DA POLÍTICA DE DIREÇÃO DA POLÍTICA DE 
ASSISTÊNCIA SOCIALASSISTÊNCIA SOCIAL

•qualificação da assistência social qualificação da assistência social 

•  das intervenções desenvolvidasdas intervenções desenvolvidas

•dos trabalhadores do SUAS dos trabalhadores do SUAS 

•  promoção de debates promoção de debates 

•  produção de estudos produção de estudos 

•  produções teóricas e técnicasproduções teóricas e técnicas



Política de Assistência Social

 Funda-se na concepção  da assistência social 
como política pública de seguridade social

 É política de garantia de direitos de prevenção 
e proteção social não contributiva



Proteção Social

 Cidadãos desprotegidos:

 inexistência ou precariedade no acesso aos 
serviços das políticas básicas

 Saúde
 Educação

 Habitação
 Segurança

 Cultura
 Esporte
 Transporte



Proteção Social

 Cidadãos desprotegidos:

 Fora das proteções alcançadas pela via 
do trabalho formal



Proteção Social

 Cidadãos desprotegidos:

 Perda de relações e vínculos familiares e 
comunitários



Política de Assistência Social

Suas ações voltam-se para:

 A prevenção/ redução de risco pessoal e 
social;

 A proteção de pessoas e famílias  vulneráveis 
e vitimizadas;



Política de Assistência Social

 A implementação de processos e medidas  de 
ressocialização, reinserção e inclusão social

 Monitoramento das exclusões, 
vulnerabilidades e riscos sociais da população.



SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL (SUAS)

 DEFINE A PROTEÇÃO SOCIAL COMO

• Segurança de sobrevivência (de rendimento e de autonomia)

• Segurança de acolhida (provisão de necessidades humanas- 
direito à alimentação, ao vestuário e ao abrigo)

• Segurança de convívio ou vivência familiar e comunitária



Conselho Municipal de Assistência Social CMAS Campinas (SP)
 Gestão 2008-2011

SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
(SUAS)

Ofertadas por meio de serviços, programas, projetos e 
benefícios socioassistenciais



DIRETRIZ

 DUAS MATRIZES ORIENTADORAS

 FAMILIAR  

 TERRITORIAL



Matriz Familiar
 As seguranças devem ser usufruídas 

pelo grupo familiar levando em conta que 
as vulnerabilidades atingem os membros 
dos grupos familiares de formas 
diferentes



Matriz Territorial

 Orienta a vigilância das vulnerabilidades 
e a oferta das seguranças



 SUAS
Afirma a primazia do Estado na Assistência Social

Conselho Municipal de Assistência Social CMAS Campinas (SP)
Gestão 2008-2011

Estabelece parâmetros nacionais para a operação 
do sistema

 Cria unidades públicas/estatais de referência

•CRAS

•CREAS



Centros de Referência da Assistência 
Social - 2009

Conselho Municipal de Assistência Social CMAS Campinas (SP)
Gestão 2008-2011

CRAS: 5798 

Municípios: 4329

CREAS: 1200

Municípios: 1098



SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL (SUAS)SOCIAL (SUAS)

Conselho Municipal de Assistência Social

Gestão 2008-2011

Proteção Social Básica
PSB

Proteção Social Especial

Média Complexidade

PSE

Proteção Social Especial
Alta Complexidade

PSE



Proteção Social Básica
PSB

Prevenir situações de risco

Por meio do desenvolvimento de 
potencialidades e aquisições e o 

fortalecimento de vínculos familiares e 
comunitários.



Proteção Social BásicaProteção Social Básica

Socioeducativo - 06 a 14 anosSocioeducativo - 06 a 14 anos

Serviços de Convivência e Fortalecimento de Serviços de Convivência e Fortalecimento de 
VínculosVínculos

Conselho Municipal de Assistência Social

Gestão 2008-2011



Quadro Síntese 
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

1) Serviço de Proteção e Atendimento 
Integral à Família – PAIF;

2) Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos; 

3) Serviço de Proteção Social Básica no 
domicílio para pessoas com deficiência 
e idosas;



Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos

 Serviço realizado em grupos

•Forma de intervenção social planejada que cria 
situações desafiadoras

• Estimula e orienta os usuários na construção e 
reconstrução de suas histórias e vivências 
individuais e coletivas, na família e no território.



Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos

 Organiza-se de modo a ampliar trocas 
culturais e de vivências

 desenvolver o sentimento de pertença e 
de identidade

 fortalecer vínculos familiares e 
incentivar a socialização e a convivência 
comunitária



Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos

 Possui caráter preventivo e proativo

 Pauta-se na defesa e afirmação dos 
direitos e no desenvolvimento de 
capacidades e potencialidades

 Objetiva o alcance de alternativas 
emancipatórias para o enfrentamento da 
vulnerabilidade social.



Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos

 Deve prever o desenvolvimento de ações 
intergeracionais

 a heterogeneidade na composição dos 
grupos  por sexo, presença de pessoas 
com deficiência, etnia, raça entre 
outros.



Serviços socioassistenciais Rede executoraRede executora

PPúúblicablica PrivadaPrivada

NNºº unidades unidades CofinanciamentoCofinanciamento NNºº unidades unidades CofinanciamentoCofinanciamento

CRAS/PAIF 1111 1111 CofinanciamentoCofinanciamento

Serviços de Convivência e 
Fortalecimento de 

Vínculos 

1111 MunicipalMunicipal 9898 CofinanciamentoCofinanciamento

Centros de Convivência 
Inclusivos e 

Intergeracionais

-- 1717 CofinanciamentoCofinanciamento

REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE 
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  -  CAMPINAS - 

2010

Fonte: Secretaria de Cidadania, Assistência e Inclusão Social/2010



DEFINIÇÃO DE SERVIÇO

 Os serviços socioassistenciais ofertam 
apoios, atenções e cuidados que 
garantem aquisições ao cidadão

 não apenas materiais e institucionais 
como também sociais e socioeducativas 



Serviços Socioassistenciais

  têm caráter continuado 
 atenções sistemáticas e contínuas
 por tempo indeterminado
 com grau de organicidade, consistência e 

qualidade
 tendo por direção a universalidade das 

atenções



Ações Socioeducativas

Fonte: Parâmetros das Ações Socioeducativas – CENPEC/2007

Campo de aprendizagem voltado para o 
desenvolvimento de habilidades, competências 
cognitivas e valores éticos, estéticos e políticos



Fonte: Parâmetros das Ações Socioeducativas – CENPEC/2007

Ações Socioeducativas

Promover a capacidade de acessar e processar 
informações, a convivência em grupo e a 
participação na vida pública.

Ênfase: Convivência Social



Convivência Social
 Valores que fortaleçam e despertem o prazer 

de viver em comunidade

 A importância da vida

 A aposta em si mesmo dentro de padrões 
sociais solidários e construtivos



Ações Socioeducativas

 Período alternado ao da escola e em 
parceria com ela, com a família, com a 
comunidade, numa rede de atenção a 
criança, ao adolescente e ao jovem



Ações Socioeducativas

Possui articulação com o Serviço de Proteção e 
Atendimento Integral à Família - PAIF, de 
modo a promover o atendimento das famílias 
dos usuários destes serviços, garantindo a 
matricialidade sociofamiliar da política de 
assistência social.



Ações Socioeducativas
  Intersetorialidade no atendimento à 

política integral de crianças e 
adolescentes 

 Intersetorialidade entre os três níveis 
de Proteção Social



Ações Socioeducativas

 Estar atentas:

 Para o contexto social, econômico, 
político e cultural da população atendida

 A história individual e familiar de cada 
um

 Aos interesses e as dificuldades 
pessoais e do grupo



Ações Socioeducativas

 Ter como meta:

 CONVÍVIO SOCIAL

 EXERCÍCIO DA CIDADANIA



IMPACTO SOCIAL ESPERADO

 Contribuir para:

 Redução da ocorrência de situações de 
vulnerabilidade social;

 Prevenção da ocorrência de riscos 
sociais, seu agravamento ou reincidência;

 Aumento de acessos a serviços 
socioassistenciais e setoriais;



IMPACTO SOCIAL ESPERADO

 Ampliação do acesso aos direitos 
socioassistenciais;

  Melhoria da qualidade de vida dos 
usuários e suas famílias.



Conselho Municipal de Assistência Social

Gestão 2008-2011

Silvia Jeni Luiz Pereira de Brito

cmas.assistencia@campinas.sp.gov.br

(19) 3254-6324/ 3295-8209

Muito Obrigada!!!!!
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