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1- O que é Vigilância Socioassistencial?
A Vigilância consiste em processos de produção, análise, e utilização de informa-
ção, para possibilitar quali�car a intervenção dos agentes públicos. 

1.1- Objetivos da Vigilância
Compreender as situações de precarização e de agravamento das vulnerabilida-
des que afetam os territórios e os cidadãos, prejudicando e pondo em risco sua 
sobrevivência, dignidade, autonomia e socialização. 
Assim, para cumprir seus objetivos a vigilância socioassistêncial precisa: 
• Produzir e sistematizar informações, construir indicadores e índices territoriali-
zados das situações de riscos e vulnerabilidade social, que incidem sobre famílias 
e sobre os indivíduos nos diferentes ciclos;
• Monitorar a incidência das situações de violência, negligência e maus tratos, 
abuso e exploração sexual que afetam famílias e indivíduos, com especial aten-
ção para aquelas que são vítimas crianças, adolescentes, idosos e pessoas com 
de�ciência.
• Identi�car pessoas com redução da capacidade pessoal, que lhes impossibilite  
sua autonomia e integridade, fragilizando sua existência;
• Monitorar os padrões de qualidade dos serviços de Assistência Social, com espe-
cial atenção para aqueles que operam na forma de albergues, abrigos, residências, 
semi-residênciais, moradias provisórias para os diversos segmentos etários.
• Analisar a adequação entre as necessidades de proteção social da população e 
a efetiva oferta dos serviços socioassistenciais, considerando o tipo, volume, 
qualidade e distribuição espacial dos mesmos;
• Auxiliar a identi�cação de potencialidades dos territórios e das famílias neles 
residentes.

2- Risco, Vulnerabilidade e Território 
A vigilância evoca a apropriação e a utilização de três conceitos-chaves: Risco, 
Vulnerabilidade, Território.
• Risco
   Para a Assistência Social a operacionalização do conceito risco exige a de�nição 
do conjunto de eventos em relação aos quais lhe compete diretamente desen-
volver esforços de prevenção ou de enfrentamento, como por exemplo, situa-
ções de violência intrafamiliar; 

• Cadunico e CECAD
• Sistema de Identi�cação de Domicílios em Vulnerabilidade
• Matriz de informações sociais e relatórios de informação social ( MI-SAGI e 
RI-SAGI
• SUASWEB Informações do Co�nanciamento Federal
• Outras fontes de dados estatísticos o�ciais
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negligência; maus tratos; violência, abuso ou exploração sexual; trabalho infantil; 
discriminação por gênero, etnia ou qualquer outra condição ou identidade
• Vulnerabilidade
A vulnerabilidade constitui em situações ou ainda em identidades que podem 
levar a exclusão social dos sujeitos. Estas situações se originam no processo de 
produção e reprodução de desigualdades sociais, nos processos discriminatórios, 
segregacionais engendrados nas construções sociohistóricas que privilegiam 
alguns pertencimentos em relação a outros. 
- Território: A apropriação do conceito de território, tal como desenvolvido pelo 
geógrafo Milton Santos, permite compreender a forma como as relações sociais 
se materializam num dado espaço. O território é muito mais do que a paisagem 
física ou o perímetro que delimita uma comunidade, bairro ou cidade. O territó-
rio é o espaço recheado pelas relações sociais passadas e presentes, a forma 
especí�ca de apropriação e interação com o ambiente físico, as ofertas e as 
ausências de políticas públicas, as relações políticas e econômicas que o perpas-
sam, os con�itos e os laços de solidariedade nele existentes. 

3- Vigilância de Riscos e vulnerabilidades e Vigilância dos Padrões dos 
serviços
       A partir desses dois eixos, são articuladas, de um lado, as informações relati-
vas às incidências de violações e necessidades de proteção da população e, de 
outro lado, as características e distribuição da rede de proteção social instalada 
para a oferta de serviços.
- O Eixo Vigilância dos riscos e vulnerabilidades: Os riscos e vulnerabilidades 
vivenciadas por uma determinada população ou grupo social geram necessida-
des de proteção. Assim, as politicas sociais devem se constituir como respostas do  
poder público que visem atender as necessidades de proteção decorrentes dos 
riscos e vulnerabilidades a que estão expostos os cidadãos. Há determinados 
riscos e vulnerabilidades cujas necessidades de proteção devem ser supridas 
especi�camente pela politica de assistência social, de acordo com suas compe-
tências e responsabilidades setoriais especi�cas. As necessidades de proteção 
cuja responsabilidade de provisão seja de competencia da assistencia social cons-
tituem a demanda potencial por serviços e benefícios no âmbito do SUAS. Nesse 
sentido, a demanda potencial não se limita de forma alguma a procura cotidiana 
pelos serviços e bene�cios; deve ser entendida como o volume agregado das 
necessidades. Para o atendimento dessas necessidades, o SUAS deverá ser capaz 
de organizar ( e quando preciso, reorganizar) sua oferta de serviços e bene�cios.

- Fornecer sistematicamente aos CRAS e CREAS listagens territorializadas das 
famílias bene�ciarias do BPC e dos benefícios eventuais e monitorar a realização 
da busca ativa destas famílias pelas referidas unidades para inserção nos respec-
tivos serviços;
- Realizar a gestão do cadastro de unidades da rede socioassistencial privada no 
CadSUAS, quando não houver na estrutura do órgão gestor área administrativa 
especi�ca  responsável pela relação com a rede socioassistencial privada;
- Coordenar, em âmbito municipal ou Distrito Federal, o processo de preenchi-
mento dos questionários do censo SUAS, zelando pela qualidade das informa-
ções coletadas.

6-  Macroatividades da Vigilância Socioassistencial
A Vigilância deve estar relacionada com as áreas da Proteção Social Básica e 
Proteção Social Especial, bem como, com as Unidades diretamente responsáveis 
pela oferta dos serviços socioassistenciais à população, pois elas são provedoras 
de informações sempre que registram e armazenam de forma adequada dados 
relativos ao território e ao per�l do usuário,  ao tipo e volume de atendimentos 
que realizam, dessa forma, contribuem para o mapeamento de situações de 
riscos e vulnerabilidades e de eventos de violações de direitos. A vigilância 
socioassistencial, portanto, deve estar organizada através das seguintes ativida-
des:
• Organização, estruturação e padronização de informações 
• Gerenciamento e consulta de sistemas informatizados
• Elaboração de diagnósticos e estudos
• Monitoramento e avaliação
• Planejamento e organização de ações de busca ativa
• Noti�cações de violências e violações de direitos

7- Principais instrumentos e fontes de informação para a vigilância socioas-
sistencial
Para realizar as atividades proposta, a vigilância Socioassistencial deve lançar 
mão de uma variedade de fontes e instrumentos de informação que podem ser:
• Cadastro Nacional do SUAS ( CadSUAS)
• Censo SUAS
• Registro Mensal de Atendimento ( RMA)
• Prontuário SUAS



- O Eixo  Vigilância sobre os padrões  dos serviços: Busca produzir e sistemati-
zar informações referentes a oferta dos serviços e benefícios, de forma a contri-
buir com o aprimoramento da qualidade dos mesmos e com sua necessária 
adequação ao per�l de demandas do território.  Em grande medida, essas 
atividades integram o escopo do que tradicionalmente chamamos monitora-
mento do SUAS. A vigilância deve desenvolver estrategias para coletar informa-
ções sobre todas  as  unidades públicas e privadas que ofertam os serviços, 
bene�cios , programas  e projetos  da assistência social, e especialmente dos 
CRAS, dos CREAS e das Unidades de Acolhimento. 

É necessário que os dados coletados junto aos serviços/unidades sejam capazes 
de aferir: 
a) A quantidade e per�l dos recursos humanos
b) O tipo de volume dos serviços prestados
c) A observância dos procedimentos essenciais vinculados ao conteúdo  do 
serviço  e necessários á sua qualidade
d) O per�l dos usuários atendidos
e) As condições de acesso ao serviço
f ) A infraestrutura, equipamentos e materiais existentes.

4- Marco Normativo da Vigilância Socioassistencial
• Lei Orgânica da Assistência Social – (Lei  nº 8.742/1993), reformulada pela Lei 
12.435/2011 – Lei do SUAS
O art. 2º desta lei  reconhece a importância da vigilância socioassistencial como 
objetivo da politica de Assistência Social, no mesmo patamar que as proteções 
sociais  e a defesa dos direitos. Estabelece que é de responsabilidade da vigilân-
cia analisar territorialmente a capacidade protetiva das famílias e nela a ocorrên-
cia de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos.  
• Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2004
Estrutura assertivas sobre a vigilância socioassistencial. De acordo com esta 
politica,  vigilância social refere-se a produção, sistematização de informações , 
indicadores e índices territorializados das situações de vulnerabilidade e risco 
pessoal e social que incidem sobre famílias / pessoas  nos diferentes ciclos  da 
vida. 
• Normas Operacionais Básicas
Reitera a redação da Politica Nacional e da Lei Orgânica de Assistência Social 

5- Responsabilidade dos Entes
Da União
- Apoiar tecnicamente a estruturação da vigilância socioassistencial nos estados, 
DF e municípios;
- Organizar, normatizar e gerir nacionalmente, no âmbito da Política de Assistên-
cia Social, o sistema de noti�cações para eventos de violência e violação de 
direitos, estabelecendo instrumentos e �uxos necessários a sua implementação e 
ao seu funcionamento;
- Propor parâmetros nacionais para os registros de informações no âmbito do 
SUAS;
- Propor indicadores nacionais para o monitoramento no âmbito do SUAS. 
Dos Estados
- Desenvolver estudos para subsidiar a regionalização dos serviços de proteção 
social especial no âmbito do estado;
- Apoiar tecnicamente a estruturação da vigilância socioassistencial nos municí-
pios do estado;
- Coordenar, em âmbito do estadual, o processo de realização anual do censo 
SUAS, apoiando tecnicamente os municípios para o preenchimento dos questio-
nários e zelando pela qualidade das informações coletadas.
Dos Municípios
- Elaborar e atualizar, em conjunto com as áreas de proteção social básica e 
especial, os diagnósticos circunscritos aos territórios de abrangência  dos CRAS e 
CREAS;
- Colaborar com o planejamento das atividades pertinentes ao cadastramento e 
á atualização cadastral do cadastro único em âmbito municipal;
- Fornecer sistematicamente às unidades da rede socioassistencial especialmente 
aos CRAS e CREAS, informações e indicadores territorializados, extraídos do 
cadastro único que possam auxiliar as ações de busca ativa e subsidiar as ativida-
des de planejamento e avaliação dos próprios serviços;
- Fornecer sistematicamente aos CRAS e CREAS listagens  territorializadas das 
famílias em descumprimento de condicionalidades do programa Bolsa família,  
com bloqueio ou suspensão do bene�cio, e monitorar a realização da busca ativa 
destas famílias pelas referidas unidades e o registro do acompanhamento que 
possibilita a interrupção dos efeitos do descumprimento sobre o bene�cio das 
famílias;


