
CEDEPS 

Curso – SUAS Proteção Social Básica – 25, 26, 29 e 30/08/17 



 Destinada à prevenção de riscos sociais e 
pessoais entre famílias e indivíduos, cujos 
direitos estejam ameaçados. Visa o 
fortalecimento de vínculos familiares e 
comunitários e a promoção do acesso a 
serviços, benefícios, projetos e programas 
sociais de enfrentamento às situações de 
risco e vulnerabilidade social. 



 A Proteção Social Básica deve diagnosticar as 
situações de vulnerabilidade social, ampliar a 
capacidade e os meios para que as famílias 
revertam a situação de vulnerabilidade, 
prevenir a presença e o agravo das 
vulnerabilidades e riscos sociais por meio do 
desenvolvimento de potencialidades e 
aquisições, do fortalecimento de vínculos 
familiares e sociais, da completude em rede e 
da articulação com as demais políticas 
governamentais e reconhecer e afirmar os 
direitos sociais no campo da Assistência 
Social. 



 As ações de proteção social básica 
organizam-se em torno do Centro de 
Referência de Assistência Social (CRAS), uma 
unidade pública estatal e descentralizada da 
Política de Assistência Social. Cabem ao CRAS 
duas funções exclusivas: gestão territorial e 
execução do PAIF.  



SERVIÇO DE 
PROTEÇÃO E 

ATENDIMENTO 
INTEGRAL A FAMILIA - 

PAIF   

SERVIÇO DE 
CONVIVENCIA E 

FORTALECIMENTO DE 
VINCULOS - SFCV 

SERVIÇO DE 
PROTEÇÃO SOCIAL 

BASICA NO DOMICILIO 
PARA PESSOAS COM 

DEFICIENCIAS E 
IDOSAS  

SERVIÇOS DA 
PROTEÇÃO 

SOCIAL BASICA 





 

 

 O PAIF é o Serviço de Proteção Social Básica 
que consiste no trabalho social com famílias, 
de caráter continuado, com a finalidade de 
fortalecer a função protetiva das famílias, 
prevenir a ruptura dos vínculos, promover o 
acesso e usufruto de direitos e contribuir na 
melhoria da qualidade de vida. 

 



 OBJETIVOS: 

 

 Fortalecer a função protetiva da família e 
prevenir a ruptura dos seus vínculos; 

 Promover acesso a rede de proteção social da 
assistência social: 

 

 Apoiar famílias que possuem, dentre seus 
membros, indivíduos que necessitem de  
cuidados, por meio de promoção de espaços   

 



 

 OBJETIVOS: 

 

 coletivos de troca e convivências familiares; 

 Prestar atendimento às demandas das 
famílias instituindo o vínculo entre elas e o 
PAIF na garantia de acesso da população ao 
SUAS. 

 



Famílias territorialmente 
referenciadas no CRAS, em 
situação de vulnerabilidade 
social decorrente da 
pobreza, do precário, do 
nulo acesso aos serviços 
públicos, da fragilização de 
vínculos de pertencimento e 
sociabilidade. 



O acesso das famílias ao PAIF pode ser 
realizado das seguintes formas: 

 

▶ Procura espontânea; 

▶ Busca ativa; 

▶ Encaminhamento da rede socioassistencial; 

▶ Encaminhamento das demais políticas 
públicas; 

▶ Encaminhamento do Sistema de Garantia de 
Direitos. 

 

 



 Subdivide-se em duas 
atividades fundamentais: 
Atendimento e 
Acompanhamento Familiar. 

Tanto o atendimento como o 
acompanhamento podem ser 
realizados por meio de 
intervenções particulares ou 
coletivas. 



ACOLHIDA ATENDIMENTO 

PARTICULARIZADO 

COLETIVO 

ACOMPANHAMENTO 

PARTICULARIZADO 

COLETIVO 



Propiciar atendimento às 
famílias, conhecendo e 
acolhendo sua demandas 
específicas, com vias ao 
acesso aos direitos e à 
conquista da cidadania 



Contribuir para o 
fortalecimento dos laços 
comunitários, o acesso a 
direitos, o protagonismo, a 
participação social e a 
prevenção a riscos 



 

 RECEPÇÃO E ACOLHIDA 

ATENDIMENTO SOCIAL 

AÇÃO PARTICULARIZADA 

ENCAMINHAMENTOS 



 Serviços de Proteção Social Básica: Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos e 
Serviço de Proteção Básica em Domicílio para 
Pessoas com Deficiência e Idosos; 

 

 Serviços de Proteção Social Especial: CREAS 

 

 Para as ações de Mobilização para o Mundo 
do Trabalho; 

 



 Para a Rede Setorial de Políticas Públicas: 
Política de Saúde, Política de Educação, 
Política de Habitação, Segurança Alimentar 
dentre outros; 

 

 Para o Sistema de Garantia de Direitos: 
Ministério Público, Defensoria Pública, dentre 
outros 

 

 Rede Sócioassistencial: Entidades Sociais 
Conveniadas ou Não Conveniadas; 

 



 Famílias em situação de Extrema Pobreza; 

 

 Famílias com perfil Bolsa Família, mas que 
ainda não recebem o benefício; 

 

 Famílias beneficiárias do Programa Bolsa 
Família, que apresentem outras 
vulnerabilidades sociais, para além da 
insuficiência de renda; 



 

▶ Famílias com beneficiários do programa Bolsa 
Família, em descumprimento de 
condicionalidades, principalmente em fase de 
suspensão; 

 

▶ Famílias com membros beneficiários do BPC; 

 

▶ Famílias encaminhadas pelo CREAS. 

 

 



 ACOMPANHAMENTO PARTICULARIZADO 

Elaboração do Plano de 
Acompanhamento Familiar 

Realização de mediações 
periódicas com a família 

Realização de mediações 
periódicas com os técnicos 



 ACOMPANHAMENTO COLETIVO 

Elaboração do Plano de 
Acompanhamento do 

Grupo 

Elaboração do Plano de 
Acompanhamento 

Familiar 

Realização de mediações 
periódicas com os 

técnicos 

Rede pode ser definida como uma teia d 



  Rede pode ser definida como uma teia de vínculos, 
relações e ações entre indivíduos e organizações e 
se constitui como um somatório de ações 
simultâneas e diferenciadas, nas quais em geral 
muitos participam, empreendem, colaboram e 
exercem sua cidadania. Para que a atuação em rede 
seja eficaz no sentido de superar a fragmentação 
das ações, possibilitando uma abordagem integral 
da situação, os atores sociais envolvidos devem ter 
compromisso, complementaridade, 
corresponsabilidade, estratégias bem concretas e 
um plano comum, com objetivos e resultados a 
serem alcançados.  

 



Planejado e realizado de 
maneira progressiva, a partir 
das avaliações efetuadas. A 
qualquer tempo, quando a 
vulnerabilidade social for 
agravada por ameaça e 
violação de direitos decorrente 
de situações de violência 
poderá ocorrer 
encaminhamento para os 
Serviços de Proteção Social 
Especial. 



 

  É um conjunto de serviços realizados em 
grupos, de modo a garantir aquisições 
progressivas aos seus usuários, de acordo 
com o seu ciclo de vida, a fim de 
complementar o trabalho social com famílias 
e prevenir a ocorrência de situações de risco 
social. É realizado por meio do (PAIF) e 
(PAEFI). 



   Objetivos 

 

 Assegurar espaços de convívio e o 
desenvolvimento de relações de afetividade 
e sociabilidade;  

 Valorizar a cultura de famílias e 
comunidades locais pelo resgate de suas 
culturas e a promoção de vivências lúdicas;  

 Desenvolver o sentimento de pertença e de 
identidade; 

 

 

 



   Objetivos 

 Promover a socialização e a convivência 
comunitária; 

 Incentivar a participação comunitária, a 
apropriação dos espaços públicos e o 
protagonismo no território. 

 

 

 



 Situações Prioritárias para inclusão no SCFV 

 Em situação de isolamento; 

 Trabalho infantil; 

 Vivência de violência e, ou negligência; 

 Fora da escola ou com defasagem escolar 
superior a 2 anos; 

 Em situação de acolhimento; 

 Em cumprimento de MSE; 

 Egressos de medidas socioeducativas; 

 

 

 



 Situações Prioritárias para inclusão no SCFV 

 

 Situação de abuso e/ ou exploração  sexual; 

 Com medidas de proteção do ECA; 

 Crianças e adolescentes em situação de rua; 

 Vulnerabilidade que diz respeito as pessoas 
com deficiência;  

 

 

 



   Os grupos  são organizados a partir de 
faixas etárias ou intergeracionais: 

 Crianças até 6 anos 

 Crianças e adolescentes de 6 a 15 anos 

 Adolescentes de 15 a 17 anos 

 Jovens de 18 a 29 anos 

 Adultos de 30 a 59 anos 

 Pessoas Idosas 
  

 



   Os grupos  são organizados a partir de 
faixas etárias ou intergeracionais: 

 Crianças até 6 anos 

 Crianças e adolescentes de 6 a 15 anos 

 Adolescentes de 15 a 17 anos 

 Jovens de 18 a 29 anos 

 Adultos de 30 a 59 anos 

 Pessoas Idosas 
  

 



   Atividades: 

 Socioeducativas, de convivência, socialização 
e participação 

 Eventos artísticos, lúdicos e culturais; 

 Que contribuam com a prevenção de 
rompimento de vínculos;   

 oficinas de esporte, artesanato e atividades 
sócioeducativas para crianças e adolescentes 
de 6 a 17 anos no período do contraturno 
escolar 

 



 Destina a indivíduos e familiares que 
precisam de uma maior atenção. Deve ser  
realizado junto à família e ao usuário e 
quando os objetivos tiverem sido alcançados, 
esses deverão ser encaminhados para o PAIF 
e, ou Serviços de Convivência e 
Fortalecimento dos Vínculos.  



 OBJETIVOS 

  Prevenir agravos que possam desencadear 
rompimento de vínculos familiares e sociais; 

 Prevenir confinamento de idosos e/ou 
pessoas com deficiência; 

 Identificar situações de dependência 

 Colaborar com redes inclusivas no território; 
 



 OBJETIVOS 

 Prevenir o abrigamento institucional de 
pessoas com deficiência e/ou pessoas idosas 
com vistas a promover a sua inclusão social; 

  Sensibilizar grupos comunitários sobre 
direitos e necessidades de inclusão de 
pessoas com deficiência e pessoas idosas 
buscando a desconstrução de mitos e 

preconceitos; 
 



 OBJETIVOS 

  Incluir usuários (as) e familiares no sistema 
de proteção social e serviços públicos, 
conforme necessidades, inclusive pela 
indicação de acesso a benefícios e programas 
de transferência de renda; 

  Contribuir para resgatar e preservar a 
integridade e a melhoria de qualidade de vida 
dos (as) usuários (as); 
 



 OBJETIVOS 

 • Desenvolver estratégias para estimular e 
potencializar recursos das pessoas com 
deficiência e pessoas idosas, de suas famílias 
e da comunidade no processo de habilitação, 
reabilitação e inclusão social; 
• Oferecer possibilidades de desenvolvimento 
de habilidades e potencialidades, a defesa de 
direitos e o estímulo a participação cidadã; 
 



 PUBLICO 

 Pessoas com deficiência (independente da 
idade) 

 Pessoas idosas que vivenciam situações de 
vulnerabilidade social pela fragilização de 
vínculos familiares e sociais e pela dificuldade 
de acesso a direitos, serviços e convivência 
comunitária. 



 OBJETIVOS 

 

 Viabilização do acesso a cursos de 
qualificação e formação profissional, ações de 
inclusão produtiva e serviços de 
intermediação de mão de obra.  

 



 OBJETIVOS 

 

 Identificação de pessoas em situação de 
vulnerabilidade e, ou risco social.  

 

 Desenvolvimento de ações de articulação, 
mobilização e encaminhamento para garantia 
do direito de cidadania a inclusão ao mundo 
do trabalho.  



 PUBLICO ALVO 

 Populações urbanas e rurais em situação de 
vulnerabilidade ou risco social, com idade a 
partir de 16 anos:  

  Inscritos no CADÚNICO, beneficiários do PBF, 
BPC e situação de extrema pobreza;  

 • Jovens egressos do PROJOVEM e SCFV;  

 • Adolescentes e jovens egressos de medidas 
socioeducativas;  

 • Famílias com presença de situação de 
trabalho infantil;  



 PUBLICO ALVO 

 

 População em situação de rua; Inscritos no 
CADÚNICO, beneficiários do PBF, BPC e 
situação de extrema pobreza;  

  Famílias com crianças em situação de 
acolhimento provisório; 

 Adolescentes e jovens egressos de serviços 
de acolhimento;  



 PUBLICO ALVO 

 

 Indivíduos e famílias que vivem em territórios 
de risco, decorrente do tráfico de drogas;  

 Egressos do Sistema Penal;  

 Beneficiários do Programa Bolsa Família;  

 Pessoas retiradas do trabalho escravo; 

 Mulheres vítimas de violência;  

  entre outros, para atender especificidades 
territoriais 



 Referenciamento ao CRAS 

 As ações, quando desenvolvidas no território 
do CRAS por outra unidade pública ou 
entidade/organizações de assistência social, 
devem ser obrigatoriamente referenciadas ao 
CRAS. 

  Articuladas com os demais serviços e 
programas com o PAIF. Estabelecendo fluxos 
de encaminhamento e de repasse de 
informações sobre as famílias, entre os esses 
serviços.  



 O Cadastro Único para Programas Sociais do 
Governo Federal (Cadastro Único) é um 
instrumento que identifica e caracteriza as 
famílias de baixa renda, permitindo que o 
governo conheça melhor a realidade 
socioeconômica dessa população. Nele são 
registradas informações como: características 
da residência, identificação de cada pessoa, 
escolaridade, situação de trabalho e renda, 
entre outras.  

 



 Funciona como uma porta de entrada para as 
famílias acessarem diversas políticas 
públicas.  

  Cadastro Único é porta de entrada para 20 
programas sociais. O Bolsa Família é apenas 
um dos programas a que a população de 
baixa renda pode ter acesso ao se inscrever 
no Cadastro Único para Programas Sociais do 
Governo Federal. 

 Mais de 27 milhões de famílias estão inscritas 
no sistema. Podem se cadastrar aquelas com 
renda mensal de até meio salário mínimo por 
pessoa. 



 Mais de 27 milhões de famílias estão inscritas 
no sistema. Podem se cadastrar aquelas com 
renda mensal de até meio salário mínimo por 
pessoa. 

 A partir de 2003, o Cadastro Único se tornou 
o principal instrumento do Estado brasileiro 
para a seleção e a inclusão de famílias de 
baixa renda em programas federais, sendo 
usado obrigatoriamente para a concessão dos 
benefícios do Programa Bolsa Família,  



 da Tarifa Social de Energia Elétrica, do 
Programa Minha Casa Minha Vida, da Bolsa 
Verde, entre outros. Também pode ser 
utilizado para a seleção de beneficiários de 
programas ofertados pelos governos 
estaduais e municipais. Por isso, ele é 
funciona como uma porta de entrada para as 
famílias acessarem diversas políticas 

públicas.  
 

 



 A execução do Cadastro Único é de 
responsabilidade compartilhada entre o 
governo federal, os estados, os municípios e 
o Distrito Federal. Em nível federal, o 
Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) é 
o gestor responsável, e a Caixa Econômica 
Federal é o agente operador que mantém o 
Sistema de Cadastro Único e o Município 
realiza o cadastramento. 



 

 

 O constante ato de desvelamento da 

 realidade, mediado pelo diálogo, reconhece 
homens e mulheres como seres históricos, 
capazes de lutar contra a acomodação ao 
mundo da opressão.  

Pedagogia Problematizadora (Paulo Freire) 




