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APRESENTAÇÃO

  Com a Constituição Federal de 1988, a Assistência Social ganha, nova configuração, 

alterando o status de prática social de benemerência e filantropia, para política pública, 

garantidora de direitos.
   A LOAS ao estabelecer um novo desenho institucional, com comando único, conselhos 

paritários de gestão e fundos financeiros em cada instância de governo, coloca os Planos 

de Assistência Social (PAS) como instrumentos impulsionadores de novas e planejadas 

práticas interventivas.
   Esta configuração atribui à Assistência Social um campo específico de atuação de 

proteção social não contributiva, que está organizada em cada nível da Federação e 

operacionaliza-se, com gestão compartilhada, nos diferentes
territórios do país.
    A Política Nacional de Assistência Social (PNAS/2004) e o Sistema Único de Assistência 

Social (SUAS) alteram as referências conceituais, a estrutura organizativa e a lógica de 

gestão, de financiamento e controle das ações no âmbito da assistência social. 
   A consolidação do SUAS, como o sistema orgânico que articula as ações entre as três 

esferas de governo, implica necessariamente na qualificação continuada de seus 

operadores, visto que novos conceitos e termos técnicos são apresentados 

frequentemente.
    Nesse sentido, a elaboração deste documento, visa auxiliar técnicos e conselheiros de 

assistência social nas suas lidas diárias com os termos técnicos e nomenclaturas do SUAS.

Boa leitura !



A
TERMOS TÉCNICOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ( De A a V)

Abordagem - meio de aproximação do profissional ao usuário em situação de 

vulnerabilidade e risco, com vistas a inseri-lo ou reinseri-lo na rede de serviços 

socioassistencial. A abordagem pode se dar mediante solicitação da sociedade ou através de 

busca ativa dos serviços.

Abrigamento - Ação protetiva que tem por objetivo resguardar os usuários de situações de 

risco circunstancial/conjuntural oferecendo moradia
temporária.

Acessibilidade - Condição favorável para facilitar a obtenção de bens e serviços públicos, 

eliminando obstáculos de ordem física e aqueles
relacionados à comunicação. Em relação à pessoa com deficiência,acessibilidade é definida 

pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT/NBR 9050/94 – como “as condições e 

possibilidades de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de edificações 

públicas, privadas e particulares, seus espaços, mobiliários e equipamentos 

urbanos,proporcionando a maior independência possível e dando ao cidadão
deficiente, ou àqueles com dificuldade de locomoção, o direito de ir e vir a todos os lugares 

que necessitar, seja no trabalho, no estudo ou no lazer”. (ACESSO BRASIL, s.d.).

Acesso - Ingresso ou entrada nos serviços públicos. 

Acolhida – uma das seguranças afiançadas pela Política de Assistência Social. Princípio 

básico de um atendimento humanizado em que são considerados os seguintes aspectos: 

ética do trabalhador social, condições institucionais para a realização do atendimento e 

comprometimento com a busca da resolutividade.

Acompanhamento - Procedimento técnico realizado pelos profissionais da Assistência 

Social, de caráter continuado, por período de tempo determinado, no qual, via de regra, faz-se 

necessário o estabelecimento de vínculos entre usuários e profissionais. No processo de 

acompanhamento podem ser realizadas várias atividades, procedimentos e técnicas.

Albergamento - Modalidade de abrigamento que compõe a ProteçãoSocial de Alta 

Complexidade, oferecendo atividades/benefícios como pernoite, refeição e higienização aos 

usuários.Atendimento Socioassistencial – atividade profissional voltada para a resolutividade 

das demandas dos usuários da Assistência Social. Envolve vários procedimentos e 

atividades da Política de Assistência Social.

Atendimento Técnico - É um procedimento de escuta e identificação de demandas do 

usuário, viabilizando a realização das intervenções pertinentes aos serviços da Política de 

Assistência Social. 



Atendimento Técnico - É um procedimento de escuta e identificação de demandas do 

usuário, viabilizando a realização das intervenções pertinentes aos serviços da Política de 

Assistência Social. Os atendimentos podem se
dar através de atividades e utilização de técnicas de caráter formativo,
informativo, lúdico e de socialização.

Os atendimentos podem ser de natureza:
- Pontual – atendimento que se encerra na resolução de uma demanda específica dos 

indivíduos, famílias ou grupos, com ou sem retorno;

- Processual – atendimento que se dá em um processo no qual indivíduos, famílias ou grupos 

são acompanhados, durante um período determinado,considerando suas diferentes 

demandas.

Benefício de Prestação Continuada (BPC) – benefício socioassistencial inscrito na 

Constituição Federal de 1988. O BPC é um benefício que integra a Proteção Social Básica no 

âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). É um benefício individual, não 

vitalício e intransferível, que assegura a transferência mensal de um salário mínimo à pessoa 

idosa, com sessenta e cinco anos ou mais, e à pessoa com deficiência, de qualquer idade. Em 

ambos os casos, os requerentes devem comprovar não possuir meios de garantir o próprio 

sustento, nem tê-lo provido por sua família. A renda mensal familiar per capita deve ser inferior 

a um quarto do salário mínimo vigente.

Benefícios Eventuais - Os Benefícios Eventuais são previstos no artigo 22 da Lei Orgânica 

da Assistência Social (LOAS) e são prestados aos cidadãos e às suas famílias que não têm 

como arcar com o enfrentamento de adversidades temporárias. Caracterizam-se por seu 

caráter suplementar e provisório, prestados em virtude de nascimento (auxílio natalidade), 

morte (auxílio funeral), situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública. A 

alteração trazida à LOAS pela Lei 12.435, de 06 de julho de 2011, consolidou as situações de 

vulnerabilidade temporária e calamidade pública às já existentes situações de natalidade e 

morte; e suprimiu o critério de renda per capita, deixando os critérios de concessão para 

definição dos municípios e Distrito Federal. Em dezembro de 2007, a União, por intermédio do 

Decreto nº 6.307, estabeleceu normas gerais para a regulamentação e a provisão de 

Benefícios Eventuais. De acordo com o Decreto são modalidades de Benefícios Eventuais: 

Auxílio Natalidade, para atender às necessidades do bebê que vai nascer; apoio à mãe nos 

casos em que o bebê nasce morto ou morre logo após o nascimento; e apoio à família no caso 

de morte da mãe.

Auxílio Funeral, para atender despesas de urna funerária, velório e sepultamento, 

necessidades urgentes da família advindas da morte de um de seus provedores ou membros 

e ressarcimento, no caso da ausência do Benefício Eventual, no momento necessário. 



Situações de Vulnerabilidade Temporária, para o enfrentamento de situações de riscos, 

perdas e danos à integridade da pessoa e/ou de sua família.

Situações de Calamidade Pública, para o atendimento das vítimas de calamidade pública, de 

modo a garantir a sobrevivência e a reconstrução da autonomia destas.

Busca Ativa – Na política de assistência social, é utilizada como ferramenta de gestão e 

estratégia de aproximação às famílias atendidas ou em processo de inserção nos programas 

e serviços ofertados na rede socioassistencial. É
definida como uma procura de informações, cuja característica essencial é o deslocamento 

das equipes de referência ao território. Para o MDS, a busca ativa “tem como objetivo 

identificar as situações de vulnerabilidade e risco social, ampliar o conhecimento e a 

compreensão da realidade social” [...] “contribuir para o conhecimento da dinâmica do 

cotidiano das populações.”
(BRASIL, 2009, p.29).

As ações de busca ativa têm sido direcionadas a três eixos: no trabalho com as famílias, na 

construção da rede de atendimento socioassistencial, e como ação complementar para a 

construção do diagnóstico do território, tendo dois focos essenciais:
- identificar potenciais usuários do SUAS para inseri-los na rede de atendimento;
- buscar o retorno de um usuário desistente a um serviço socioassistencial.

Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) - é um equipamento social, 

configurado como unidade pública estatal, de base territorial, localizados em áreas de 

vulnerabilidade. Executam serviços de proteção social básica, organizam e coordenam a 

rede de serviços socioassistenciais locais da política de assistência social. Possui 

basicamente três funções: oferta de serviços, programas e projetos socioassistenciais de 

proteção social básica para as famílias, seus membros e pessoas em situação de 

vulnerabilidade social; articulação e fortalecimento da rede de Proteção Social Básica local; 

prevenção de situações de risco em seu território de abrangência, fortalecendo vínculos 

familiares e comunitários e garantindo direitos.

O CRAS tem obrigatoriedade e exclusividade na oferta do Serviço de Proteção e Atendimento 

Integral à Famílias (PAIF) e, como um equipamento social que desenvolve serviços 

socioassistenciais da Proteção Social Básica, tem o compromisso de prestar serviços 

continuados às famílias e seus membros, fortalecendo vínculos familiares e comunitários, 

prevenindo situações de risco no território.

Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) - é um equipamento 

social configurado como unidade pública estatal de abrangência municipal ou regional, que 

tem o papel de ser referência nos territórios, da oferta de trabalho social especializado no 

Sistema Único de Assistência Social (SUAS), dirigido a famílias e pessoas em situação de 

risco pessoal e social, por violação de direitos. 



Este equipamento social oferta serviços de Proteção Social Especial de Média 

Complexidade, e deve, necessariamente, oferecer o serviço de Proteção e Atendimento 

Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI), que é o preponderante entre os serviços. Tem 

a função de contribuir com a análise e o enfrentamento à violência/violação de direitos 

fortalecendo a família na superação do risco social a que foi submetida.

Cadastro Único dos Programas Sociais (CadUnico) - é a principal ferramenta do Estado 

brasileiro voltada para a identificação, a caraterização e a inclusão de famílias de baixa renda 

em programas sociais do Governo Federal, dos Estados e dos Municípios.

O público-alvo do Cadastro Único são as famílias pobres e extremamente pobres, ou seja, 

aquelas com renda mensal per capita de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal de 

até três salários mínimos. Também podem ser cadastradas famílias com renda superior à 

mencionada, desde que sua inclusão esteja vinculada à seleção ou ao acompanhamento de 

programas sociais implementados pelo Governo Federal, Estados ou Municípios. 

Comando Único da Assistência Social - Forma de organização referente à administração e 

gestão da Assistência Social que determina ao gestor a coordenação geral do sistema de 

Assistência Social em cada nível de governo.

Cofinanciamento – responsabilidade dos três entes federados em disponibilizar recursos 

financeiros para garantir a execução das ações da política de assistência social.

Coegemas – Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social. É uma 

entidade civil representativa dos gestores municipais de assistência social, com função 

propositiva e de pactuação, de abrangência estadual.

Comissão Intergestores Bipartite de Assistência Social (CIB) - Instância de articulação, 

interlocução, negociação e pactuação entre os gestores municipais e o estadual no que diz 

respeito à operacionalização do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

Comissão Intergestores Tripartite de Assistência Social (CIT) - Instância de articulação, 

interlocução, negociação e pactuação entre os gestores municipais estaduais e federal, no 

que diz respeito à operacionalização do SistemaÚnico de Assistência Social (SUAS).

Conselhos de Assistência Social – Os Conselhos são organismos públicos colegiados, de 

composição paritária entre a sociedade civil e o Estado, com função deliberativa, situados na 

estrutura estatal, com competências definidas para fiscalizar, avaliar e propor reformulações 

na política pública de assistência social nos três níveis de poder (municipal, estadual e 

federal).

Conferências de Assistência Social - As conferências são instâncias deliberativas que têm 

a atribuição de conferir, como o nome indica, ou seja, de avaliar o estágio de desenvolvimento 

da política de assistência social e propor diretrizes para seu aperfeiçoamento, o que implica 

garantir voz e voto a distintos segmentos sociais, para que possam se expressar e deliberar 

sobre definições, princípios e diretrizes que devem produzir impactos nas agendas 

governamentais.



As conferências são realizadas no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios e, em geral, ocorrem ordinariamente a cada a cada quatro anos, mas podem ser 

convocadas extraordinariamente a cada dois anos, conforme deliberação da maioria dos 

membros dos respectivos conselhos.

Controle Social - Efeito da ação dos indivíduos e das comunidades sobre a gestão das 

instituições públicas ou privadas das quais são usuários. Conforme a NOB-SUAS/2012, tem 

sua concepção advinda da Constituição Federal de 1988, enquanto instrumento de 

efetivação da participação popular no processo de gestão político – administrativa – 

financeira e técnico-operativa.

Descentralização Politico-Administrativa – conforme a PNAS/2004, a organização da 

assistência social é realizada de forma descentralizada pelos entes, cabendo à esfera federal 

a coordenação e as normas gerais. A coordenação e execução dos programas, serviços e 

projetos às esferas estadual e municipal, bem como às organizações e entidades de 

assistência social, garantindo o comando único das ações em cada esfera, respeitando-se
as características socioterritoriais locais. Demanda - Manifestação de necessidades, 

apresentadas explicitamente pelo usuário ou identificadas pelo técnico, que exigem 

intervenções de natureza socioassistencial.

Diagnóstico Socioterritorial - Instrumento de planejamento que permite uma compreensão 

da realidade social, incluindo a identificação das necessidades e a detecção dos problemas 

prioritários e respectivas causalidades, bem como dos recursos e potencialidades locais, que 

constituem reais oportunidades de desenvolvimento.

O diagnóstico socioterritorial se constitui como uma estratégia para a gestão conhecer os 

territórios, aproximando-a da população. Deve fornecer informações claras e objetivas sobre 

as dinâmicas locais, dimensionando as demandas da população e percebendo-as como 

demandas de caráter coletivo por proteção social, com vistas ao desenvolvimento de ações e 

contribuindo, desse modo, para o planejamento global da política pública de assistência
social.

Direitos Socioassistenciais - São direitos a ser assegurados na operacionalização do 

SUAS a seus usuários: direito ao atendimento digno, direito a acessar a rede de serviços com 

reduzida espera, direito à informação, direito ao protagonismo e manifestação de seus 

interesses, direito à oferta qualificada de serviços e direito à convivência familiar e 

comunitária. 



Educação Permanente no SUAS - A Política Nacional de Educação Permanente do SUAS 

tem como objetivo geral: 

“institucionalizar, no âmbito do SUAS, a perspectiva político-pedagógica e a cultura da 

Educação Permanente, estabelecendo suas diretrizes e princípios e definindo os meios, 

mecanismos, instrumentos e arranjos institucionais necessários à sua operacionalização e 

efetivação”.

Empoderamento - Processo através do qual, indivíduos, comunidades e organizações 

obtêm controle sobre decisões e ações relacionadas a políticas públicas, através de 

mobilização e expressão de suas necessidades. Portanto, é espaço para expressão de 

interesses e visões diferentes e de negociações e construção de consensos, assim como o 

fortalecimento do protagonismo dos setores excluídos.

Encaminhamento - É um procedimento de articulação da necessidade do usuário com a 

oferta de serviços do município realizado pelos técnicos do SUAS. Deve ser sempre formal, 

seja para a rede socioassistencial, seja para outras políticas. Quando necessário, deve ser 

precedido de contato com o serviço de destino para contribuir com a efetivação do 

encaminhamento e sucedido de contato para o retorno da informação. 

Entidades e Organizações de Assistência Social - A partir da atualização da Lei Orgânica 

de Assistência Social (LOAS), em 2011, consideram-se entidades e organizações de 

assistência social aquelas sem fins lucrativos que, isolada ou cumulativamente, prestam 

atendimento e assessoramento, bem como as que atuam na defesa e garantia de direitos. 

Estes três âmbitos de atuação pressupõem entidades que, de forma continuada, permanente 

e planejada, prestam serviços, executam programas ou projetos. 

As entidades de Atendimento: aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada, 

prestam serviços, executam programas ou projetos e concedem benefícios de proteção 

social básica ou especial, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidades 

ou risco social e pessoal, nos termos das normas vigentes.

As entidades de Assessoramento: aquelas que, de forma continuada, permanente e 

planejada, prestam serviços e executam programas ou projetos voltados prioritariamente 

para o fortalecimento dos movimentos sociais e das organizações de usuários, formação e 

capacitação de lideranças, dirigidos ao público da política de assistência social, nos termos 

das normas vigentes.

As entidades de Defesa e Garantia de Direitos: aquelas que, de forma continuada, 

permanente e planejada, prestam serviços e executam programas ou projetos voltados 

prioritariamente para a defesa e efetivação dos direitos socioassistenciais, construção de 

novos direitos, promoção da cidadania, enfrentamento das desigualdades sociais e 

articulação com órgãos públicos de defesa de direitos, dirigidos ao público da política de 

assistência social, nos termos das normas vigentes.



Entrevista - técnica utilizada pelos profissionais do SUAS junto aos usuários para 

levantamento e registro de informações como: vulnerabilidades e demandas, contexto 

familiar e comunitário. Visa compor a história de vida, orientar o diagnóstico e definir os 

procedimentos metodológicos a serem adotados.

Equidade - Reconhecimento e efetivação, com igualdade, dos direitos da população, sem 

restringir o acesso a eles e nem estigmatizar as diferenças que conformam os diversos 

segmentos que a compõem. Assim, eqüidade é entendida como possibilidade das diferenças 

a serem manifestadas e respeitadas, sem discriminação, condição que favorece o combate 

das práticas de subordinação ou de preconceito em relação às diferenças de gênero, 

políticas, etnias, religião, cultura etc.

Equipe de Referência – no âmbito do SUAS é formada por profissionais de diferentes áreas, 

que possuem objetivos em comum, além de conhecimentos, habilidades e atitudes que se 

complementam partilhando responsabilidades na oferta de um serviço a determinado número 

de usuários que apresentam situações de vulnerabilidade e/ou riscos similares, com os quais 

constroem vínculos e para os quais se tornam um parâmetro, ou referência.

Além dos profissionais definidos na NOB-RH/SUAS para compor as equipes de referência 

dos Cras e Creas, a Resolução nº 17, de 20 de junho de 2011, do CNAS, reconheceu outras 

categorias profissionais de nível superior que poderão integrar essas equipes para atender às 

especificidades da prestação dos serviços socioassistenciais: Antropólogo, Economista, 

Doméstico, Pedagogo, Sociólogo, Terapeuta ocupacional e Musicoterapeuta.

Equipe Volante - é uma equipe adicional, que integra um Centro de Referência de 

Assistência Social (CRAS) em funcionamento, e tem como objetivo prestar serviços de 

proteção social básica no território de abrangência do CRAS, para atendimento a famílias que 

vivem em locais de difícil acesso e ou estão dispersar no território mas, já são referenciadas 

ao CRAS.

Estudo de Caso - Atividade técnica utilizada durante o processo de acompanhamento, para 

elaboração de diagnóstico sobre determinado indivíduo, família e grupo, visando à realização 

de intervenções. Inclui coleta de dados sobre a história pessoal e social, sistematização das
informações e produção de conhecimento.

Exclusão Social - Atividade técnica utilizada durante o processo de acompanhamento, para 

elaboração de diagnóstico sobre determinado indivíduo, família e grupo, visando à realização 

de intervenções. Inclui coleta de dados sobre a história pessoal e social, sistematização das 

informações e produção de conhecimento.

O conceito de exclusão engloba não apenas a pobreza ou insuficiência de renda, mas vai 

além, “à medida que se define também pela impossibilidade ou dificuldade intensa de ter 

acesso tanto aos mecanismos culturais de desenvolvimento pessoal e inserção social, como 

aos sistemas preestabelecidos de proteção e solidariedade coletiva” (GOMÀ, 2004:19).



Família - Para efeitos de concessão de benefícios da Assistência Social, família é 

conceituada como: pessoas consideradas na categoria de dependente previdenciário desde 

que vivam sob o mesmo teto, o requerente, o cônjuge, o companheiro, pais, filhos (inclusive o 

enteado e o menor tutelado, não emancipados de qualquer condição, menores de 21 anos ou 

inválidos) e os irmãos não emancipados, de qualquer condição, menores de 21 anos ou
inválidos. (BRASIL. Md., s.d.).

A PNAS/2004 estabelece que a defesa do direito à convivência familiar na proteção da 

assistência social supera o conceito de família como unidade econômica, mera referência de 

cálculo de rendimento per capta, e a entende como núcleo afetivo, vinculado por laços 

consangüíneos, de aliança ou afinidade, onde os vínculos circunscrevem obrigações 

recíprocas e mútuas, organizadas em torno de relações de geração e de gênero. Funções da 

Assistência Social - De acordo com a PNAS/2004, são funções da assistência social: a 

proteção social hierarquizada entre proteção básica e proteção especial a vigilância social e a 

defesa dos direitos socioassistenciais.

Fundo de assistência Social – Conforme a NOB/SUAS/2102 os Fundos de Assistência 

Social são instrumentos de gestão orçamentária e financeira da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, nos quais devem ser alocadas as receitas e executadas as 

despesas relativas ao conjunto de ações, serviços, programas, projetos e benefícios de 

assistência social.

Caracterizam-se como fundos especiais e se constituem em unidades orçamentárias e 

gestoras, cabendo o seu gerenciamento aos órgãos responsáveis pela coordenação da 

Política de Assistência Social. 

Gestão da Assistência Social – A gestão da Política de Assistência Social se estrutura num 

conjunto de documentos, estruturas organizacionais e ações voltadas ao planejamento, 

organização, execução, controle e avaliação.

Com relação ao funcionamento da Política de Assistência Social, cada ente precisa, 

necessariamente, ter instituído e funcionando o Fundo de Assistência Social, o Conselho de 

Assistência Social e elaborado o Plano de Assistência Social.

No âmbito da organização, o SUAS indica quatro tipos de gestão: da União, do Distrito 

Federal, dos Estados e dos Municípios. As responsabilidades da União passam, 

principalmente, pela formulação, financiamento, articulação e coordenação das ações. Os 

Estados e Municípios por sua vez, assumem a gestão da assistência social, dentro de seu 

âmbito de competência, tendo suas responsabilidades definidas na Norma Operacional 

Básica (NOB/SUAS/2012).



O processo de gestão do SUAS conta, também, com instâncias de pactuação que são a 

Comissão Intergestores Tripartite (CIT) e as Comissões Intergestores Bipartite (CIBs). Ambas 

são espaços de articulação, expressão das demandas dos gestores, negociação e pactuação 

sobre aspectos operacionais da gestão do SUAS. No âmbito da execução, destaca-se a 

importância dos operadores da política, ou seja, os trabalhadores do SUAS, a vigilância 

socioassistencial e a gestão da informação.

Gestão do Trabalho no SUAS - A gestão do trabalho no SUAS adota uma conjunção de 

ações que envolvem os requisitos para a valorização do trabalho, destacando-se: os vínculos 

empregatícios com proteção, sobretudo, da seguridade social e vínculo público para os 

trabalhadores do setor governamental; o plano de carreira; os espaços democráticos de 

discussão das condições de trabalho; as mesas de negociação permanente; a educação 

permanente dos trabalhadores; a humanização do trabalho na política de assistência social. 

Além disso, a gestão do trabalho deve primar por um processo democrático, no qual o 

trabalhador é um ator imprescindível e capaz de provocar mudanças na perspectiva de 

ampliar a qualidade dos serviços e demais provimentos no âmbito do SUAS, inserindo o 

processo de educação permanente para os operadores do SUAS.

Inclusão Produtiva - Tem por objetivo qualificar o cidadão para sua inserção no mundo do 

trabalho através da formação, qualificação profissional e projetos de geração de trabalho e 

renda.

Indicadores - um sinalizador que busca expressar algum aspecto da realidade sob uma 

forma que possamos observá-lo ou mensurá-lo. A primeira decorrência desta afirmação é, 

justamente, que eles indicam, mas não são a própria realidade. Baseiam-se na identificação 

de uma variável, ou seja, algum aspecto que varia de estado ou situação, variação esta capaz 

de expressar um fenômeno que nos “interessa”.

Os indicadores são classificados de acordo com o aspecto da realidade social que buscam 

retratar: saúde (e.g. taxa de natalidade), nutrição (e.g. proporção de crianças com baixo peso 

ao nascer), educação (e.g. escolaridade média), trabalho (e.g. rendimento médio do 

trabalho), etc. Para emprego nas políticas públicas, recomenda-se que possuam certas 

propriedades, tais como:

a) relevância para a agenda da política social;

b) validade para representar o conceito indicado;

c) confiabilidade em relação aos dados usados na sua construção.

Interface - É uma das características do sistema de assistência social que expressa pontos 

de interseção entre os serviços nos quais se processam convergências, complementaridade, 

sinergia e influências mútuas.



Intersetorialidade - Princípio de gestão das Políticas Sociais que privilegia a integração das 

políticas em sua elaboração, execução, monitoramento e avaliação. Busca superar a 

fragmentação das políticas, respeitando as especificidades de cada área.

A intersetorialidade é um dos eixos que desafiam a política de assistência social, pois se 

refere ao diálogo com as demais políticas e setores, garantindo o acesso das famílias aos 

serviços setoriais e a outros direitos e oportunidades. As normativas do Sistema reconhecem 

a necessária complementaridade entre os serviços das diversas políticas públicas sociais, 

visando garantir proteção integral às famílias e indivíduos.

Índice de Gestão Descentralizada (IGD) - Estratégia introduzida na gestão e financiamento 

da política de assistência social como apoio financeiro para o aprimoramento da gestão do 

SUAS e do Programa Bolsa Família.

Tanto o IGDPBF, quanto o IGDSUAS são compostos pelos Índices de Gestão 

Descentralizada Estadual (IGDPBF-E e IGDSUAS-E) e pelo Índice de Gestão 

Descentralizada Municipal (IGDPBF-M e IGDSUAS-M)).

O Índice de Gestão Descentralizada (IGD), trata-se de um indicador que demonstra a 

qualidade e efetividades das gestões descentralizadas estaduais municipais e do DF, no 

âmbito da execução do SUAS e do PBF. O índice varia de 0 (zero) a 1 (um), e quanto mais 

próximos de 1, melhor será o desempenho da gestão e maior poderá ser o montante de apoio 

financeiro repassado pelo gestor federal. 

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) – peça orçamentária que prevê que União, Estados 

e municípios façam seus respectivos planejamentos financeiros anuais, compreende metas e 

prioridades, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subseqüente.

É anual e deve ser elaborada em consonância com o PPA, pois surge a partir dele, e tem como 

principal objetivo viabilizar uma relação entre o planejamento e a execução orçamentária. 

Tem como principais funções: prever as despesas de capital para o exercício financeiro 

vindouro, orientar a elaboração da lei orçamentária, dispor sobre mudanças na legislação 

tributária e, ainda, regulará a política de aplicação das agências financeiras oficiais de 

fomento. A LRF ampliou a abrangência constitucional da LDO, definindo que esse 

instrumento legal também deverá dispor sobre: a) o equilíbrio entre a receita e a despesa; 
b) critérios e formas de empenho da despesa pública; c) controle dos custos eavaliação dos 

resultados dos programas financiados com recursos do orçamento e d) condições e 

exigências para transferências de recursos às entidades públicas e privadas.

A LDO estabelece as metas e prioridades para o exercício financeiro subseqüente, orienta a 

elaboração do Orçamento, dispõe sobre alteração na legislação tributária e a política de 

aplicação das agências financeiras de fomento. A administração deve enviá-la até o dia 15 de 

abril de cada ano ao Legislativo. 



Lei Orçamentária Anual (LOA) - A LOA, da mesma forma que a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO), deriva do PPA e seus mecanismos devem materializar as previsões 

desse planejamento. A proposta de lei orçamentária, conforme preceitos constitucionais 

(artigo165 §5°), deve estar composta pelo: a) Orçamento Fiscal, b) Orçamento de 

Investimentos das Estatais, no qual o poder público tenha o maior quinhão do capital social e 

direito ao voto; e c) Orçamento da Seguridade Social. É relevante destacar que é 

constitucionalmente vedado o início de ações que não estejam incluídas na lei orçamentária. 

A LOA é, de fato, o orçamento financeiro, e dará cumprimento, anualmente, às ações 

planejadas no PPA, em sintonia com a LDO.

A LOA deve ser elaborada até 30/08 pelo Executivo e aprovada pelo legislativo até 31/12

Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) - regulamenta os artigos 203 e 204 da 

Constituição, definindo claramente os objetivos e as diretrizes da assistência social, a forma 

de organização e a gestão das ações socioassistenciais, reforçando a assistência social 

como sistema descentralizado, com participação popular e financiado pelo poder público, 

conforme prescreve a Constituição Federal de 1988. Foi alterada pela Lei 12.435/2011, que 

incorporou o conteúdo do SUAS.

Matricialidade Sociofamiliar - um dos eixos estruturantes da gestão do SUAS. Conforme a 

LOAS, a Assistência Social tem como um de seus objetivos a proteção à família e a 

convivência familiar como um de seus princípios. A família é o núcleo social básico de 

acolhida, convívio, autonomia, sustentabilidade e protagonismo social.

A Matricialidade Sociofamiliar se refere à centralidade da família como núcleo social 

fundamental que orienta as ações e serviços da política de assistência social.

Medidas de Proteção - São medidas aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos pelas 

leis forem ameaçados ou violados.

Medidas Socioeducativas (MSE) - São medidas previstas no Estatuto da Criança e do 

Adolescente e são aplicáveis na situação de ato infracional cometido por adolescente que, 

nos termos da lei, é a pessoa na faixa etária dos doze até os dezoitos anos incompletos. As 

medidas são aplicadas pela autoridade competente conforme a capacidade do adolescente 

de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração.

O acompanhamento de adolescentes em MSE, em meio aberto, está previsto na Tipificação 

Nacional de Serviços Socioassistenciais, através do Serviço de Proteção Social a 

Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de 

Prestação de Serviços à Comunidade (PSC desenvolvidos nos Centros de Referência 

Especializado de Assistência Social (CREAS).

Monitoramento - Instrumento de planejamento que possibilita uma visão mais abrangente e 

detalhada do processo de execução das políticas públicas, visando identificar e apontar aos 

atores diretos e indiretos das ações, fatores negativos e/ou positivos para o desempenho 

adequado do plano de ação e da consecução de seus resultados.



O monitoramento estabelece até que ponto recursos, cronogramas, produtos e outras 

questões, estão sendo processados de acordo com o planejado, de maneira que as decisões 

oportunas possam ser tomadas para corrigir as deficiências detectadas.

Norma Operacional Básica do SUAS (NOBSUAS) - Instrumento de regulação dos 

conteúdos e definições da política pública de assistência social, definindo parâmetros para o 

funcionamento do SUAS.

Norma Operacional Básica de Recursos Humanos (NOB-RH) – representa um avanço no 

que diz respeito à profissionalização da política de assistência social. Estabelece quem são 

os trabalhadores do SUAS e propões a Educação Permanente e continuada para esses 

trabalhadores, instituindo a Gestão do Trabalho no SUAS.

Ocupação - Do ponto de vista do Ministério do Trabalho e Emprego, o termo ocupação faz 

parte de um sistema de classificação. Nesse contexto, a ocupação é conceituada como o 

conjunto articulado de funções, tarefas e operações, que constituem as obrigações atribuídas 

aos trabalhadores, destinadas à obtenção de produtos ou serviços.

Orçamento Público - Ferramenta de planejamento público que o governo utiliza para 

promover crescimento econômico e social. No Brasil, o modelo adotado é o Orçamento-

Programa, que define os gastos segundo programasde trabalho detalhados por órgão, 

função, até o nível de projeto ou atividade a ser executado. Quanto maior o interesse do poder 

público em aumentar a eficiência e a eficácia na implementação dos diversos programas 

existentes no orçamento, mais importante se tornam os mecanismos de avaliação e 

fiscalização.

O Orçamento Público nada mais é do que o compromisso do governante com a sociedade no 

que se refere à execução das políticas públicas. 

Órgão Gestor da Assistência Social - É o órgão responsável pela gestão da Assistência 

Social em cada esfera de governo, tendo atribuições e competências definidas em Lei.

Orientação Sociofamiliar - Procedimento técnico realizado no processo de 

acompanhamento aos usuários (indivíduos, grupos e famílias), com o objetivo de levar à 

promoção e aquisição de potencialidades e/ou superação de situações de vulnerabilidade e 

risco, através de atividades de informação, formação e reflexão. 



Parecer - Ato enunciativo, ou de esclarecimento, emitido por órgãos/ técnicos, sobre 

assuntos submetidos à sua consideração, efetivados em razão de uma demanda formal.

Pacto de Aprimoramento da Gestão do SUAS - é firmado entre a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios. É o instrumento pelo qual se estabelecem as metas e 

prioridades nacionais no âmbito do Suas, constituindose como um mecanismo de indução do 

aprimoramento da gestão, dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais.

O pacto compreende: I - definição de indicadores; II – definição de níveis de gestão; III - 

fixação de prioridades e metas de aprimoramento da gestão, dos serviços, programas, 

projetos e benefícios socioassistenciais do Suas; IV – planejamento para o alcance de metas 

de aprimoramento da gestão, dos serviços, programas, projetos e benefícios 

socioassistenciais do Suas; V - apoio entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, para o alcance das metas pactuadas; VI – adoção de mecanismos de
acompanhamento e avaliação

Plano de Assistência Social - É um instrumento de planejamento estratégico da Política de 

Assistência Social – elaborado pelo gestor e aprovado pelo Conselho de Assistência Social 

em cada esfera de governo – que organiza, regula e norteia a execução da política na 

perspectiva do SUAS.

A estrutura do Plano comporta, em especial, os objetivos gerais e específicos, as diretrizes e 

prioridades deliberadas na Conferência de Assistência Social, as ações e estratégias 

correspondentes para sua implementação, as metas estabelecidas, os resultados e impactos 

esperados, os recursos materiais, humanos e financeiros disponíveis e necessários, os 

mecanismos e fontes de financiamento, a cobertura da rede prestadora de serviços, e os 

indicadores de monitoramento e avaliação.

Plano Plurianual (PPA) - é um dos principais instrumentos de planejamento à disposição dos 

entes da federação, reflete as ações governamentais a serem implementadas a médio prazo 

e envolve quatro exercícios financeiros. Nele previstas as despesas de capital e outras delas 

decorrentes, bem como os programas de ação continuada. É realizado de 04 em 04 anos, 

sendo sempre realizado no segundo ano de governo de cada mandato – municipal, estadual 

ou federal. Esta estratégia visa impedir descontinuidade, uma vez que, quando um novo 

governo assume a gestão, o PPA continua em vigor pelo período de
um ano.

Povos e Comunidades Tradicionais – a assistência social entende os grupos culturalmente 

diferenciados que possuem formas próprias de organização social como os povos indígenas, 

os quilombolas, as comunidades de terreiros, os extrativistas, os ribeirinhos, os pescadores, 

entre outros.



Proteção Social - Conjunto de iniciativas públicas com o objetivo de realizar fora da esfera 

privada o acesso a bens e serviços e renda. Seus objetivos são amplos e complexos, podendo 

organizar-se não apenas para a cobertura de riscos sociais, mas também para a equalização 

de oportunidades, o enfrentamento das situações de destituição e pobreza, o combate às
desigualdades sociais e a melhoria das condições sociais da população.

No SUAS, são o Conjunto de ações, cuidados, atenções, benefícios e auxílios ofertados para 

a redução e prevenção do impacto das vicissitudes sociais e naturais ao ciclo de vida, à 

dignidade humana e à família como núcleo básico de sustentação efetiva, biológica e 

relacional.

Proteção social Básica - A Proteção Social Básica tem caráter preventivo e objetiva a 

antecipação de situações de risco, por meio do conhecimento prévio do território e das 

famílias, das demandas sociais e dos níveis de desproteção social a que estão expostas, do 

desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e
comunitários; prevê o desenvolvimento de serviços, programas e projetos locais de 

acolhimento, convivência e socialização de famílias e de indivíduos, para responder às 

situações de vulnerabilidade social.

Proteção Social Especial - É a modalidade de atendimento assistencial destinada a famílias 

e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social por ocorrência de 

abandono, maus tratos físicos e/ou psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, 

cumprimento de medidas socioeducativas, situação de rua, situação trabalho infantil, entre
outras.

São situações de desproteção agravadas que requerem acompanhamento individual e maior 

flexibilidade nas soluções protetivas, comportam encaminhamentos monitorados, apoios e 

processos que assegurem qualidade na atenção protetiva e efetividade na reinserção 

almejada.

Os serviços de proteção social especial têm estreita interface com o sistema de garantia de 

direitos, exigindo muitas vezes uma gestão mais complexa e compartilhada com o Poder 

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

Está hierarquizada em: Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade.

Proteção Social Especial de Média Complexidade - Atendimento às famílias e indivíduos com 

seus direitos violados, mas cujos vínculos familiares não foram rompidos. Requerem maior 

estruturação técnico-operacional e atenção especializada e individualizada com um 

acompanhamento sistemático e monitorado.

Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Garantem proteção integral - moradia, 

alimentação, higienização e trabalho protegido para famílias e indivíduos que se encontram 

sem referência e, ou, em situação de ameaça, necessitando ser retirados de seu núcleo 

familiar e, ou, comunitário.



Público alvo da Assistência Social - O público da política de assistência social, conforme a 

PNAS/2004, é formado por cidadãos e grupos que se encontram em situações de 

vulnerabilidade e riscos, tais como: famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos 

de afetividade, pertencimento e sociabilidade; ciclos de vida; identidades estigmatizadas em 

termos étnico, cultural e sexual; desvantagem pessoal resultante de eficiências; exclusão 

pela pobreza e/ou no acesso às demais políticas públicas; uso de substâncias psicoativas; 

diferentes formas de violência advinda do núcleo familiar, grupos e indivíduos; inserção 

precária ou não inserção no mercado de trabalho formal e informal; estratégias e alternativas 

diferenciadas de sobrevivência que podem representar risco pessoal e social.

Questão Social - A questão social se expressa pelo conjunto das desigualdades sociais 

engendradas pelas relações sociais constitutivas do capitalismo contemporâneo. Tem 

relação com a questão da exploração do trabalho e com a organização e a resistência dos 

cidadãos na luta pela apropriação da riqueza socialmente produzida.

Rede Socioassistencial - Conjunto integrado de ações, da iniciativa pública e da sociedade, 

que ofertam e operam benefícios, serviços, programas e projetos, o que supõe a articulação 

entre todas essas unidades de provisão de proteção social, sob a hierarquia de básica e 

especial, e ainda por níveis de complexidade.

As organizações da sociedade civil integram a rede socioassistencial a partir da adesão às 

prerrogativas do SUAS pelo chamado “Vínculo SUAS”, que reconhece o caráter público da 

oferta das organizações sem fins lucrativos, que realizam, de forma continuada e planejada, 

serviços, programas e projetos de proteção social e de defesa e de garantia dos direitos 

socioassistenciais.

O funcionamento da rede socioassistencial constitui um espaço de relacionamento 

interorganizacional que potencializa esforços, meios e informações visando a alcançar a 

integralidade e a completude de respostas devidas à população usuária.

Regulamentação - objetiva, a partir dos princípios e diretrizes da política da Assistência 

Social, elaborar e revisar as instruções normativas, portarias, manuais metodológicos e 

outros procedimentos específicos aos serviços, bem como viabilizar a padronização de 

conceitos e sistematização de processos de trabalho.

Resolução - Ato administrativo de natureza deliberativa, normativa, inclusive informativa, 

emanado de órgão colegiado, para disciplinar matéria de sua competência específica.



Risco Social – Risco deve ser entendido como evento externo, de origem natural, ou 

produzido pelo ser humano, que afeta a qualidade de vida das pessoas e ameaça sua 

subsistência. Os riscos estão relacionados tanto com situações próprias do ciclo de vida das 

pessoas. quanto com condições específicas das famílias, comunidades ou entorno.

Seguranças Sociais - são as seguranças afiançadas pela Política de Assistência Social. De 

acordo com a Política Nacional de Assistência Socia (PNAS) se referem a “acolhida; renda; 

convívio ou vivência familiar, comunitária e social; desenvolvimento da autonomia e apoio e 

auxílio”.

Serviços Socioassistenciais - São atividades continuadas que visam à melhoria da vida da 

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

observando os objetivos, princípios e diretrizes estabelecidos na LOAS.

A Política Nacional de Assistência Social prevê seu ordenamento em rede, de acordo com os 

níveis de proteção social: básica e especial, de média e alta complexidade.

Sistema Único de Assistência Social (SUAS) - é o Sistema Público estatal brasileiro que 

regula, organiza, estrutura, planeja, coordena e executa a oferta dos serviços 

socioassistenciais em todo o território nacional, sob a responsabilidade de todos os entes 

federativos: União, Distrito Federal,Estados e Municípios. O SUAS concretiza e põe em ação 

a Política Nacional de Assistência Social; portanto, constituI-se em instrumento técnico, 

político e administrativo essencial à garantia do direito e acesso à assistência social pela 

população, preconizados pela primeira vez na Constituição Brasileira de 1988, no capítulo da 

ordem social, integrando o tripé da Seguridade Social brasileira.

Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) – tem como objetivo apoiar 

as famílias, prevenindo a ruptura de laços, promovendo o acesso a direitos e contribuindo 

para a melhoria da qualidade de vida. É oferecido em todos os Centros de Referência da 

Assistência Social (CRAS).

O trabalho social com famílias realizado no âmbito do PAIF, é um conjunto de procedimentos 

realizados com o objetivo de contribuir para a convivência, reconhecimento de direitos e 

possibilidades de intervenção na vida social de uma família. Este trabalho estimula as 

potencialidades das famílias e da comunidade, promove espaços coletivos de escuta e troca 

de vivências.

Serviço de Proteção Especializado à Famílias e Indivíduos (PAEFI) - trabalho social 

especializado com famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social, por violação de 

direitos, tais como: violência familiar, violência sexual, trabalho infantil, tráfico de pessoas, etc.



Territorialização - Eixo estrutural da Gestão do SUAS, o princípio da territorialização significa 

o reconhecimento da presença de múltiplos fatores sociais e econômicos que levam o 

indivíduo e a família a uma situação de vulnerabilidade e ao risco pessoal e social. O princípio 

da territorialização possibilita orientar o planejamento da proteção social de assistência 

social.

Corresponde ao planejamento e localização da rede de serviços a partir dos territórios de 

maior incidência de vulnerabilidade e riscos. A rede socioassistencial, com base no território, 

constitui um dos caminhos para superar a fragmentação na prática desta política, o que supõe 

constituir ou redirecionar esta rede na perspectiva de sua diversidade, complexidade, 

cobertura, financiamento e do número potencial de usuários que dela possam necessitar. 

Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais – caracteriza os serviços próprios 

da Política de Assistência Social, apresentando matriz padronizada, que estabelece 

nomenclaturas e regulamenta os conteúdos das provisões de cada serviço, descrevendo-os 

por níveis de proteção e complexidade. 

Usuários – Conforme a Resolução CNAS 11/2015, usuários são cidadãos, sujeitos de 

direitos e coletivos que se encontram em situações de vulnerabilidade e riscos social e 

pessoal, que acessam os serviços, programas, projetos, benefícios e transferência de renda 

no âmbito da Política Pública de Assistência Social e no Sistema Único de Assistência Social 

(SUAS).

São considerados representantes legítimos dos usuários as diferentes formas de constituição 

jurídica, política ou social: associações, movimentos sociais, fóruns, Conselhos Locais de 

Usuários, redes ou outras denominações que tenham entre seus objetivos a defesa e a 

garantia de indivíduos e coletivos de usuários do SUAS.

Vulnerabilidade social - As situações de vulnerabilidade podem decorrer da pobreza, da 

privação, da ausência de renda, do precário ou nulo acesso aos serviços públicos, da 

intempérie ou calamidade, da fragilização de vínculos afetivos e de pertencimento social 

decorrentes de discriminações etárias, étnicas, de gênero, relacionadas à sexualidade, 

deficiência, entre outras.



A vulnerabilidade é um fenômeno complexo e multifacetado, não se manifestando da mesma 

forma, o que exige uma análise especializada para sua apreensão e respostas intersetoriais 

para seu enfrentamento. A atuação com vulnerabilidades “significa reduzir fragilidades e 

capacitar as potencialidades.

Vigilância Socioassistencial - A vigilância é uma das três funções da Assistência Social, ao 

lado da proteção e da defesa e garantia dos direitos, na qual se estruturam serviços e 

benefícios, além de garantir a base concreta à gestão e para integrar o desvelamento da 

realidade da Política de Assistência Social em todo o território nacional.

No âmbito da assistência social, a vigilância tem como objetivo onhecer o cotidiano da vida 

dos usuários, detectando situações de precarização, vulnerabilidade e risco social que 

ameaçam cidadãos e suas famílias. 

A Vigilância Socioassistencial se organiza a partir de dois eixos que se articulam para produzir 

a visão de totalidade: vigilância de riscos e vulnerabilidades e vigilância sobre o padrão dos 

serviços.
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