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O Boletim de Vigilância 
Socioassistencial é um 
informativo eletrônico 
voltado para gestores, 
técnicos e conselheiros 

da Política de 
Assistência Social com 

o objetivo de disseminar 
as produções da 

Vigilância 
Socioassistencial do 

município de 
Cascavel/PR. 

O QUE É MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO? 

Dentre as responsabilidades dos Municípios conforme artigo 17 
da NOB-SUAS/2012, é de “realizar o monitoramento e a avaliação da 
política de assistência social em seu âmbito; organizar, coordenar, 
articular, acompanhar e monitorar a rede de serviços da proteção social 
básica e especial” (NOB-RH SUAS, 2012).  

Sendo assim, no âmbito do SUAS o monitoramento é uma 
atividade da Vigilância Socioassistencial, por meio da qual procura-se 
levantar continuamente informações sobre os serviços ofertados à 
população, particularmente no que diz respeito a aspectos de sua 
qualidade e de sua adequação quanto ao tipo e volume da oferta. O 
monitoramento é fundamental para a identificação de problemas, assim 
como para subsidiar as estratégias de avanço da Política de Assistência 
Social no Município. 

Já a avaliação no âmbito do SUAS, tem como objeto de pesquisa e/ou estudo todas as 
situações que interferem no desenho da política de Assistência Social, abrangendo a gestão, os 
serviços, os programas, os projetos e os benefícios socioassistenciais.  
 

(...) costuma ser realizada por meio de estudos específicos que procuram analisar 
aspectos como relevância, eficiência, efetividade, resultados, impactos ou a 
sustentabilidade de programas e políticas, segundo aquilo que foi definido em seus 
objetivos. Seu objetivo é melhorar as atividades em andamento e dar subsídios para o 
planejamento, a programação e a tomada de decisões futuras (BRASIL, 2006, p. 23). 
 

Desta forma, a avaliação deve propor ou auxiliar na proposição de temáticas, acompanhar 
o processo e traduzir os resultados para o âmbito do SUAS.  
 
 

Qual a diferença entre o Monitoramento e Avaliação? 
 

A diferença entre a avaliação e o monitoramento é a capacidade da avaliação refletir uma 
relação de causa e efeito e a possibilidade de inferir um julgamento de valor a uma intervenção 
ou programa. Já o monitoramento verifica a realização regular e sistemática das atividades, seus 
produtos e resultados, comparando-os com parâmetros pré-estabelecidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Como é realizado o Monitoramento e Avaliação no Município de Cascavel? 

 
A operacionalização do Monitoramento e Avaliação em Cascavel é de responsabilidade 

da SEASO, através da Divisão do Sistema Municipal de Assistência Social – Setor do Sistema 
Municipal de Monitoramento e Avaliação, que tem o papel de coordenar a organização, os 
fluxos, os procedimentos e as responsabilidades do monitoramento e avaliação dos serviços 
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Avaliação: análise dos efeitos do programa para determinar a sua capacidade de 
gerar as mudanças planejadas. 
Monitoramento: atividade para gerar informações simples e tempestivas sobre a 
operação do programa, resumidas em painéis ou sistemas de indicadores de 
monitoramento (JANNUZZI et al, 2009, p. 124). 
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socioassistenciais. A execução do monitoramento e avaliação dos serviços socioassistenciais, 
ocorre da seguinte maneira:  

É realizada uma reunião envolvendo todos os atores da política de assistência social - 
gestores, técnicos, conselheiros e usuários – para composição das Comissões Mistas de 
Monitoramento e Avaliação de acordo com os níveis de proteção e complexidade dos serviços 
socioassistenciais. A posteriori a Comissão valida os instrumentais de monitoramento e 
avaliação “presenciais” junto à rede de serviços socioassistenciais governamentais e não 
governamentais.  

A partir disto são realizadas as visitas institucionais das Comissões Mistas de 
Monitoramento e Avaliação, visando verificar in loco a prestação dos serviços socioassistenciais, 
aplicando os instrumentais (questionário) de monitoramento e avaliação “presenciais” junto à 
rede de serviços socioassistenciais. 

Como resultante dos processos “presenciais” de Monitoramento e Avaliação, é elaborado 
o Plano de Providências, que estabelece o planejamento das ações para superação de 
dificuldades, subsidiando estratégias de avanço na execução dos serviços, programas, projetos e 
benefícios, indicando os responsáveis por cada ação e estabelecendo o prazo para a devida 
adequação. Subsequentemente é elaborado o Plano de Apoio que decorre do Plano de 
Providências e visa o planejamento do apoio técnico e, quando for o caso financeiro, para 
superação das dificuldades na execução dos serviços socioassistenciais. Ambos os documentos 
são referendados junto a Comissão Mista de Monitoramento e Avaliação. 

Após este processo, são encaminhados os Planos de Providências e os Planos de Apoio 
para apreciação e deliberação junto ao CMAS, o qual é responsável pela fiscalização do 
cumprimento das atividades, dos prazos e dos resultados dos Planos já citados, em conjunto com 
a SEASO. 

O CMAS poderá aplicar as seguintes medidas administrativas aos serviços 
socioassistenciais que descumprirem os Planos de Providências e de Apoio: comunicação ao 
Ministério Público para tomada de providências cabíveis, deixar de participar de expansões de 
cofinanciamento, suspensão de recursos financeiros, desabilitação do equipamento da Rede 
SUAS através do cancelamento do registro/inscrição da Entidade e/ou Serviços. Da mesma 
forma, cabe ao CMAS comunicar ao gestor municipal, estadual e federal as medidas 
administrativas adotadas pelo não cumprimento das metas do Plano de Providências.  
 
 

Quais são as formas de Monitoramento e Avaliação do Ministério de Desenvolvimento 
Social e Agrário (MDSA)? 

 
A nível federal existem importantes ferramentas estruturadas e disseminadas para 

monitorar os avanços e analisar anualmente os indicadores municipais, entre eles: Relatório 
Mensal de Atividades (RMA) e o CensoSUAS, Cadastro Nacional de Entidades de Assistência 
Social – CNEAS e a responsabilidade em alimentar estes sistema são dos Municípios. 
 
 
- Registro Mensal de Atendimentos (RMA) 

É um sistema onde são registradas mensalmente as informações relativas aos serviços 
ofertados e o volume de atendimentos nos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), 
Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS) e Centro de Referência 
Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP). 

Seu principal objetivo é uniformizar essas informações e, dessa forma, proporcionar 
dados qualificados que contribuam para o desenvolvimento do Sistema Único de Assistência 
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Social (SUAS), conforme as determinações das Resoluções da Comissão Intergestores Tripartite 
(CIT) n° 4/2011 e n° 20/2013. 

Os dados abaixo são referentes ao volume de atendimento/acompanhamento realizados 
pelos CRAS, CREAS e CENTRO POP durante os meses de janeiro a junho de 2016. 

  
Tabela 1 - CRAS – 7 unidades 
Bloco I - Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF 
A. Volume de famílias em acompanhamento pelo PAIF Total 
A.1 Total de casos (famílias ou indivíduos) em acompanhamento pelo PAIF 16.353 

A.2 Novos casos (famílias ou indivíduos) inseridos no acompanhamento do PAIF, durante o mês de 
referência 

5.552 

Fonte: RMA 
 

Verifica-se na tabela 1 que o acompanhamento realizado pelo PAIF, foi de 16.353 
famílias ou indivíduos no período de 6 meses. Destas 16.353 famílias acompanhadas, 5.552 
famílias eram novos casos para acompanhamento. As unidades que realizaram o 
acompanhamento foram: CRAS Cancelli (anteriormente CRAS Santa Cruz), CRAS CEU, CRAS 
XIV de Novembro, CRAS Cascavel Velho, CRAS Periolo, CRAS Interlagos e CRAS Central. 
 
 
Tabela 2 - CREAS – 3 unidades 
Bloco I – Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI 
A. Volume de famílias em acompanhamento pelo PAEFI Total 
A.1 Total de casos (famílias ou indivíduos) em acompanhamento pelo PAEFI 2.486 

A.2 Novos casos (famílias ou indivíduos) inseridos no acompanhamento do PAEFI, durante o mês de 
referência 515 

Fonte: RMA 

Conforme demonstra na tabela 2, o acompanhamento realizado pelo PAEFI foi de 2.486 
famílias ou indivíduos no período analisado. Destas, 515 famílias eram novos casos para 
acompanhamento. As unidades que realizaram o acompanhamento foram: CREAS I, CREAS II 
e CREAS III. 

Salienta-se que a Unidade CREAS IV iniciou suas atividades no mês de agosto/2016 e 
com isso não há atendimento realizados no período. 
 
Tabela 3 – CENTRO POP 
Bloco I - Acompanhamentos pelo Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua – CENTRO  

A. 
Pessoas em situação de rua 
atendidas no Serviço durante o 
mês de referência 

Total Sexo 0 a 12 
anos 

13 a 17 
anos 

18 a 39 
anos 

40 a 59 
anos 

60 anos 
ou mais 

A.1 
Quantidade e perfil das pessoas em 
situação de rua atendidas no mês 
de referência (TOTAL) 

4.971 Masculino 206 34 2.551 965 184 

Feminino 209 68 512 211 31 

A.2 
Quantidade e perfil das pessoas em 
situação de rua atendidas no mês 
de referência (MÉDIA) 

146 Masculino 6,06 1 75,03 28,35 5,41 

Feminino 6,15 2 15,09 6,21 0,91 

Fonte: RMA 
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De acordo com a tabela 3, o CENTRO POP atendeu durante o período em análise 4.971 

pessoas, destes 3.940 foram homens e 1.031 mulheres. No mesmo período, foram atendidos pelo 
Serviço de Abordagem 415 crianças, com idade entre 0 a 12 anos acompanhados pelos seus 
responsáveis.  

Na medida em que tais informações são registradas mensalmente pelas unidades, é 
possível mapear tanto a oferta de determinados serviços, quanto o volume de atendimento. 
Assim, o RMA tem um papel essencial no planejamento e na tomada de decisões no campo das 
políticas públicas de Assistência Social. 
 
 
- Censo SUAS 

O Censo SUAS é um processo de monitoramento que coleta dados por meio de um 
formulário eletrônico preenchido pelas Secretarias e Conselhos de Assistência Social dos 
Estados e Municípios. É realizado anualmente desde 2007, por meio de uma ação integrada entre 
a Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS) e a Secretaria de Avaliação e Gestão da 
Informação (SAGI) e foi regulamentado pelo Decreto nº 7.334 de 19 de outubro de 2010.  
 
Entre os objetivos do Censo, cita-se: 

 Produzir dados sobre a implementação da política de assistência social no país.  
 Aperfeiçoar a gestão do SUAS e a qualidade dos serviços socioassistenciais prestados à 

população. 
 Identificar avanços, limitações e desafios da institucionalização do SUAS. 
 Fornecer informações que permitam ao poder público dar transparência e prestar contas 

de suas ações à sociedade. 
 
O mês de Agosto é o mês de referência para preenchimento do CENSO SUAS. Responde 

o CENSO as unidades CRAS, CREAS, Centro Pop, Centros de Convivência, Unidades de 
Acolhimento, Gestão Municipal e o Conselho Municipal de Assistência Social. No ano de 2016 
conforme observa-se na Tabela 4, foram 32 questionários respondidos, sendo que os mesmos 
foram encaminhados previamente para todas as Unidades realizarem o preenchimento e 
posteriormente são realizadas reuniões com as Unidades para preenchimento em conjunto. 

 
Tabela 4 – Unidades que preencheram o CENSO SUAS 

CRAS CENTROS DE 
CONVIVÊNCIA 

CREAS ACOLHIMENTO 

CENTRAL APOFILAB CREAS I Abrigo de Mulheres Vanusa Covatti 
CASCAVEL VELHO CEMIC CREAS II Abrigo São Vicente de Paulo 

CANCELLI CENTRO DA JUVENTUDE CREAS III Albergue Noturno André Luiz 
INTERLAGOS EURECA I CREAS IV Casa POP 

XIV DE NOVEMBRO EURECA II CENTRO POP Família Acolhedora 
PERIOLO FAG  Recanto da Criança 

CEU LBV República para Idosos 
 NAFA Residência Inclusiva I 

 Residência Inclusiva II 
Unidade de Acolhimento 

Institucional Feminina 
Unidade de Acolhimento 
Institucional Masculina 

Fonte: CadSuas 
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- Índice de Desenvolvimento dos CRAS e CREAS – IDCRAS e IDCREAS 
A Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação – SAGI é responsável pela 

manutenção do CENSO SUAS, bem como pelo Índice de Desenvolvimento dos CRAS e 
CREAS (IDCRAS e IDCREAS). Para avaliação dos ID’s, são consideradas as dimensões: 
Estrutura Física, Recursos Humanos e Serviços. Para cada dimensão, são avaliados cinco níveis, 
o qual o nível 1 representa a situação mais precária e o nível 5 a situação que mais se aproxima 
dos padrões de qualidade desejáveis. 

Em relação à categoria Estrutura Física é avaliado a infraestrutura dos equipamentos 
CRAS e CREAS, considerando diversos aspectos, tais como a existência de salas de atendimento 
individualizado e coletivo, condições de acessibilidade, recepção e banheiros, bem como a 
existência de um determinado conjunto de equipamentos, tidos como importantes para o 
desenvolvimento dos serviços com qualidade. 

O indicador relativo a Serviços e Benefícios dos CRAS avalia quais as atividades que, 
no âmbito do PAIF, são desenvolvidas na unidade CRAS, a oferta do Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos e para quantos ciclos de vida, e se a unidade realiza 
cadastramento/atualização no Cadastro Único, além dos profissionais de nível superior. É 
também avaliada a articulação que o CRAS possui com os CREAS, bem como, com outros 
serviços prestados por outras políticas públicas. 

Em relação ao indicador Serviços e Benefícios dos CREAS é avaliada a oferta de 
serviços socioassistenciais, as atividades desenvolvidas no âmbito do PAEFI, Serviço de 
Acompanhamento de Medidas Socioeducativas (MSE), a oferta direta ou referenciada do 
Serviço de Abordagem Social, e se mantêm articulação com outros equipamentos que compõe a 
rede de proteção social, tais como CRAS, Unidades de Acolhimento e Conselhos Tutelares. 
Relaciona também dados referentes ao volume de acompanhamentos do PAEFI com o número 
de profissionais (assistentes sociais e psicólogos) da Unidade. 

A dimensão Recursos Humanos afere se o quantitativo da equipe de referência é 
adequado ao porte da unidade, tendo como parâmetro a Norma Operacional Básica – Recursos 
Humanos (NOB RH). É considerado ainda nesta dimensão qual é o tipo de vínculo do 
profissional, sendo obrigatoriamente estatutário ou empregado público celetista.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
No gráfico 1 apresentamos os índices dos CRAS do ano de 2015, referente à Estrutura 

Física, Recursos Humanos e Serviços:  
 

 
 
 
 

Ressalta-se que para a construção dos indicadores, além dos dados retirados 
do CENSO SUAS, são utilizados também os dados do RMA, principalmente no que 
refere-se ao número médio de famílias inseridas em acompanhamento familiar PAIF 
e PAEFI do ano anterior, visando avaliar se o dimensionamento das equipes é  
apropriado para o volume de famílias/indivíduos acompanhados pelo serviços nos 
CRAS e CREAS. 
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Gráfico 1 – IDCRAS 2015 

 
Fonte: SAGI 

 
  No que diz respeito à Estrutura Física, os CRAS Cascavel Velho, CEU, Periolo e XIV de 
Novembro apresentam o indicador adequado ao padrão de qualidade desejável (nível 5). Já o 
CRAS Central apresenta indicador considerado aceitável (nível 3), e as estruturas físicas dos 
CRAS Interlagos e Santa Cruz apresentam o estágio de desenvolvimento ainda muito aquém do 
desejável (nível 1).  
 Em relação aos Serviços e Benefícios que todos os CRAS apresentam indicador 
considerado aceitável (nível de desenvolvimento 3 e 4). 
 No que concerne aos Recursos Humanos das Unidades, apenas o CRAS Cascavel Velho 
o nível de desenvolvimento é 2, o que significa não estar em situação preocupante quanto o nível 
1, mas que não alcançaram ainda um nível de desenvolvimento aceitável (nível 3). Os demais 
CRAS estavam no nível de desenvolvimento aceitável (CRAS Santa Cruz) e o nível considerado 
bom (nível 5). 

O indicador final do IDCRAS é obtido através de uma média aritmética entre as três 
dimensões (Estrutura Física, Serviços e Benefícios, e Recursos Humanos). Abaixo segue os 
resultados obtidos a partir dessa metodologia: 

 
Gráfico 2 – IDCRAS Geral 

 
 Fonte: SAGI 
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Os CRAS apresentam uma concentração nos valores finais de distribuição relativos ao 

IDCRAS, a maioria das Unidades atingiu IDCRAS entre 3 a 4, ou seja, 85,71% apresentam o 
índice de desenvolvimento considerado bom ou aceitável. 

Referente aos indicadores dos CREAS do ano de 2015, a SAGI não disponibilizou o 
índice de desenvolvimento, desta forma utilizou-se o ano de 2014 como referência.  

Conforme observa-se no Gráfico abaixo, em relação à Estrutura Física e ao Recursos 
Humanos, todos os CREAS apresentam o indicador adequado ao padrão de qualidade desejável 
(nível 5).  

No que diz respeito aos indicadores de Serviços e Benefícios, o CREAS I e CREAS III o 
nível de desenvolvimento é 2, o que significa não estar em situação preocupante quanto o nível 
1, mas não alcançaram ainda um nível de desenvolvimento aceitável (nível 3). Já o CREAS II 
apresenta o estágio de desenvolvimento ainda muito aquém do desejável (nível 1), pois não 
realizavam o PAEFI.  

Em 2016, o CREAS II iniciou o atendimento do PAEFI aos usuários atendidos pelo 
Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de 
Liberdade Assistida (LA), e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC). A partir do Censo 
Suas 2016, bem como do Relatório Mensal de Atendimentos será possível verificar mudanças 
nos indicadores. 

 
 

Gráfico 3 – IDCREAS 2014 
 

 
Fonte: SAGI 

 
 
O indicador final do IDCREAS é obtido também pela média aritmética simples dos níveis 

atingidos em cada uma das dimensões (Estrutura Física, Serviços e Benefícios, e Recursos 
Humanos), como já explicitado no IDCRAS. No Gráfico 4 os resultados obtidos a partir dessa 
metodologia são: 
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Gráfico 4 – IDCREAS Geral 

 
Fonte: SAGI 

 
Os CREAS atingiram valores finais entre 3 e 4, o que significa que o índice de 

desenvolvimento é considerado bom ou aceitável. 
 
 
- Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social – CNEAS 

O Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social (CNEAS) é um banco de dados 
conectado em rede, capaz de monitorar e reconhecer os serviços socioassistenciais prestados por 
entidades de assistência social. Além disso, é capaz de manter informações que permitem 
realizar processos de gestão e de reconhecimento público dessas entidades. Todas as entidades e 
organizações de assistência social, bem como os serviços, programas, projetos e benefícios 
socioassistenciais devidamente inscritos nos Conselhos de Assistência Social devem ser 
cadastrados no CNEAS. 

As informações relativas à identificação de cada um dos serviços, programas, projetos ou 
benefícios socioassistenciais são coletadas durante as visitas técnicas in loco feitas pela equipe 
técnica do órgão gestor. 
 Abaixo segue a lista atualizada de entidades socioassistenciais de Cascavel cadastradas 
no CNEAS: 
 
Tabela 5 – Entidades com inscrição no CNEAS. 

Entidade Serviços de Entidades Público 

LBV Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos 0 - 6 anos 

CEMIC Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos 6 - 15 anos 

APOFILAB Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos 12 - 15 anos 

NAFA Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos 21 - 59 anos 

LBV Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos 60 anos ou mais 

FAG Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos 60 anos ou mais 

APAE (Programa) Ações de Promoção da Integração ao 
mercado de Trabalho 18 - 59 anos 

4
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4
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CENTRO JESUÍTA  (Programa) Ações de Promoção da Integração ao 
mercado de Trabalho 18 - 59 anos 

GUARDA MIRIM (Programa) Ações de Promoção da Integração ao 
mercado de Trabalho 14 - 18 anos 

GUARDA MIRIM (Programa) Ações de Promoção da Integração ao 
mercado de Trabalho 14 - 18 anos 

FAG Ações de Promoção da Integração ao mercado de 
Trabalho 14 - 18 anos 

RECANTO DA CRIANÇA Serviço de Acolhimento Institucional 0 - 12 anos 

ALBERGUE NOTURNO  Serviço de Acolhimento Institucional 18 - 59 anos 

ABRIGO SÃO VICENTE 
PAULO Serviço de Acolhimento Institucional 60 anos ou mais 

PROVOPAR Assessoramento político, técnico, administrativo e 
financeiro. Todas as idades 

CÁRITAS 
Estímulo ao desenvolvimento integral sustentável 
das comunidades, cadeias organizativas, redes de 

empreendimentos e à geração de renda. 
Todas as idades 

ACADEVI 

Promoção da defesa e direitos já estabelecidos 
através de distintas formas de ação e reivindicação na 
esfera política e no contexto da sociedade, inclusive 

por meio da articulação com órgãos públicos e 
privados de defesa de direitos. 

Todas as idades 

ACAS 

Promoção da defesa e direitos já estabelecidos 
através de distintas formas de ação e reivindicação na 
esfera política e no contexto da sociedade, inclusive 

por meio da articulação com órgãos públicos e 
privados de defesa de direitos. 

Todas as idades 

ADEFICA 

Promoção da defesa e direitos já estabelecidos 
através de distintas formas de ação e reivindicação na 
esfera política e no contexto da sociedade, inclusive 

por meio da articulação com órgãos públicos e 
privados de defesa de direitos. 

Todas as idades 

APAE 

Promoção da defesa e direitos já estabelecidos 
através de distintas formas de ação e reivindicação na 
esfera política e no contexto da sociedade, inclusive 

por meio da articulação com órgãos públicos e 
privados de defesa de direitos. 

Todas as idades 

APOFILAB 

Promoção da defesa e direitos já estabelecidos 
através de distintas formas de ação e reivindicação na 
esfera política e no contexto da sociedade, inclusive 

por meio da articulação com órgãos públicos e 
privados de defesa de direitos. 

Todas as idades 

Fonte: CNEAS 
 
 
 
- Sistema de Informações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SISC)  

É uma ferramenta de gestão do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
(SCFV), por meio da qual é realizado o acompanhamento e o monitoramento do serviço 
executado pelos municípios, assim como a aferição dos atendimentos realizados, para fins de 
cálculo do cofinanciamento federal.  

Os encaminhamentos para o SCFV inserem-se na lógica da complementariedade do 
trabalho social com as famílias. Nesse sentido, os usuários são encaminhados  ao SCFV pelo 
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CRAS. Caberá à equipe técnica  do CRAS ou CREAS, quando for o caso, indicarem as situações 
de prioridade, assumindo a responsabilidade pelo acompanhamento familiar. Vale lembrar que 
em relação às situações prioritárias é necessária a comprovação por meio de documento técnico. 
 No município de Cascavel, tendo como base o mês de Novembro/2016, tem-se 1320 
usuários cadastrados no SISC, destes 433 possuem alguma situação prioritária.  
 
 
Tabela 6 – Situações Prioritárias SISC 

 
Fonte: SISC 

  
 

Verifica-se que entre as principais situações prioritárias registradas no SISC destacam-se 
situação de isolamento, vivência de violência e/ou negligência e com medidas de proteção do 
ECA. A faixa etária de 7 a 15 anos é a que mais apresenta identificações de vivência de violência 
e/ou negligência e de medida de proteção do ECA. Já as situações de isolamento se sobressaem 
entre os idosos, com 155 situações prioritárias. Do total de usuários cadastrados no SISC, 
67,20% dos usuários não estão em situação prioritária.  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

Situações 
Prioritárias   
Faixa Etária

Situação de 
isolamento

Trabalho 
infantil

Vivência de 
violência e /ou 

negligência

Fora da escola 
ou com 

defasagem 
escolar 

superior a 2 
anos

Situação de 
acolhimento

Em 
cumpriment
o de MSE

Egressos 
de  MSE

Situação de  
abuso e/ou 
exploração 

sexual

Com 
medidas de 
proteção do 

ECA

Crianças e  
adolescentes 
em situação 

de rua

Vulnerabilidade 
que diz respe ito 
às pessoas com 

deficiência

Não está em 
situação 

prioritária

Total de 
usuários 

em situação 
prioritária

Total de 
usuários 

ativos

 0 - 6 Anos 0 1 3 0 2 0 0 0 1 0 0 36 6 42
7 - 15 Anos 3 19 103 10 21 1 2 3 77 0 3 478 215 693

16 - 17 Anos 2 0 1 3 5 2 0 0 10 0 2 57 24 81
 18 - 29 Anos 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 4 5 9
30 - 59 Anos 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 16 6 22

 60 Anos acima 155 0 4 0 10 0 0 0 0 0 12 296 177 473
Total 166 20 111 16 40 3 2 3 88 0 18 887 433 1320
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