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Caro(a) leitor (a),

A política pública da Assistência Social no Brasil é muito

recente e significativa. Ela é considerada, nos dias atuais, de

suma relevância, pois atende às famílias e aos usuários que

necessitam de uma política que garanta seus direitos e que

facilite o acesso do cidadão aos serviços sociais básicos, à

justiça e à uma cidadania plena.

Frente a este cenário o guia, Sistema Único da Assistência

Social: CRAS Betinho e CREAS Jamari, foi elaborado para que

todos os cidadãos conheçam os serviços, programas e

projetos desenvolvidos em Ariquemes, visando auxiliar no

fortalecimento das famílias, diminuindo ainda mais a relação

entre o Governo Municipal, as entidades e as pessoas que

utilizam a assistência.
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Sistema Único de Assistência 

Social
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Normativas e Legislações que estabelecem as atribuições 

específicas da Política de Assistência Social no Brasil

Lei Orgânica de Assistência Social (Alterada

pela Lei 12.435/2011 insere o SUAS na

LOAS, pela Lei 12.470/ 2011 que altera a

LOAS no que se refere à relação do BPC com

a situação de trabalho e pela Lei

12.101/2009 CEBAS)

Decreto nº 7.788, de 15

de agosto de 2012

(novo Decreto do FNAS)

Constituição 

Federal 

1988 1993

Marcos Normativos do SUAS

2004

Política 

Nacional de 

Assistência 

Social 

(PNAS/2004)

2012

Norma 

Operacional 

Básica do 

SUAS 

(NOB/SUAS

/ 2012)

2006

Norma 

Operacional 

Básica de 

Recursos 

Humanos (NOB-

RH/SUAS/ 

2006)

2009

 Tipificação dos Serviços Socioassistenciais.

 Protocolo de Gestão Integrada de Serviços,

Benefícios e Transferências de Renda no

âmbito do Sistema Único de Assistência

Social (SUAS) - RESOLUÇÃO CIT Nº 7, DE 10

DE SETEMBRO DE 2009.

2012
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POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL :  

A política de Assistência Social surge da necessidade de fazer a

família (foco da constituição de 88) exercer a função de proteção

dos seus membros.

Oferta de serviços que 

visam ampliar a capacidade 

de empoderamento; 

resiliência; autonomia; 

fortalecimento de vínculos   e 

sentimento de pertencimento.

Suporte para que se efetive 

as outras políticas.

Dimensões objetivas: 

qualificação 

profissional; trabalho; 

educação; saúde; 

moradia; saneamento; 

transporte.

Dimensões 

subjetivas: valores; 

crenças; 

comportamento; 

relações familiares; 

recursos emocionais.

FUNÇÃO PROTETIVA DA FAMÍLIA
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SUAS – REDE SOCIOASSISTENCIAL  

CREAS

CRAS

Função Protetiva da família 

comprometida; vínculos existentes.

CREAS

Vínculos comprometido; 

violação de direitos.

Acolhimento

Rompimento de vínculos
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CADASTRO ÚNICO

O CADASTRO ÚNICO é a porta de entrada

para os Programas Sociais do Governo

Federal, Estadual e Municipal. Para participar

de qualquer programa é preciso estar inscrito

no Cadastro. Ele é realizado por meio de

formulários, nos quais são registrados os

dados, como as características da casa onde

moram, a posição na família, nível de

escolaridade, profissão, renda mensal e de

despesas mensais.

Fazer parte deste cadastro é importante porque permite ao governo conhecer as

condições de vida das famílias brasileiras. Através dele o Governo Federal pode

saber suas necessidades e promover Políticas Públicas capazes de denunciar

desigualdades sociais.
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Programas existentes:

 Bolsa Família;

 Inscrição em concurso;

 PRONATEC;

 Passe Livre para idoso;

 Minha Casa minha vida;

 Redução de tarifa de energia/água;

 Telefone popular;

 Jovem Aprendiz;

 Brasil Carinhoso;

 INSS 5%;

 PETI;

 Carta Social

 ID Jovem.

ATENÇÃO! Está cadastrado no sistema não inscreve

automaticamente a família ou a pessoa sozinha em

nenhum programa social. Para se inscrever em

algum programa específico, é necessário buscar

informações sobre os requisitos necessários e o

procedimento adequado. O Cadúnico apenas reúne

informações sobre a situação das pessoas e famílias.
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Nível protetivo no sistema para as famílias que estão com função

protetiva minimamente estabelecida mas que apresenta uma

situação de vulnerabilidade onde o comprometimento desta

função pode acontecer.

Os serviços ofertados neste nível de proteção visa desenvolver

ações para que a família mantenha uma condição de cumprimento

da função protetiva, por meio do fortalecimento de vínculo.

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 11



CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL - CRAS

CRAS

É uma unidade de Proteção Social Básica

do SUAS, criada para atender à população

de maior vulnerabilidade social e levar às

famílias os serviços ofertados pela Política

de Assistência Social.

O que é?

PRINCIPAIS OBJETIVOS :
 Promover o acompanhamento socioassistencial de famílias;

 Potencializar a família para que a mesma mantenha condição de cumprimento da

função protetiva;

 Contribuir para o processo de autonomia e emancipação social das famílias;

 Desenvolver ações que envolvam diversos setores com o objetivo de romper

ciclo de reprodução da pobreza entre gerações;

 Atuar de forma preventiva, evitando que as famílias tenham seus direitos

violados, recaindo em situação de risco.
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SERVIÇOS QUE PODEM SER 

OFERTADOS PELO CRAS:

• PAIF – Serviço de Proteção e

atendimento integral à família.

• Serviços de convivência e

fortalecimento de vínculos

(crianças de 0 a 6 anos,

crianças e adolescentes de 6 a

15 anos, adolescentes de 15 a

17 anos – PJA, idosos).

• Serviço de PSB no

domicílio para pessoas com

deficiência e idosas.

• Serviços de PSB executados

por Equipe Volante .

PRINCIPAIS AÇÕES OU ATIVIDADES:

 Recepção e acolhimento de famílias, seus membros e

indivíduos em situação de vulnerabilidade social tais como:

gravidez na adolescência; evasão escolar; desemprego;

falta de formação profissional; descumprimento das

condicionalidades do Programa Bolsa Família; beneficiárias

de programas de transferência de renda e beneficiários do

BPC; entre outros.

 Entrevista familiar;

 Planejamento do acompanhamento;

 Encaminhamentos;

 Atendimento individual;

 Atendimento em grupo;

 Visita domiciliar;

 Palestras voltadas a comunidade ou à família, seus

membros e indivíduos;

 Campanhas socioeducativas;

 Reuniões e ações comunitárias;

 Articulação e fortalecimento de grupos sociais locais;

 Concessão de benefícios eventuais;

 Oficinas de convivência e de trabalho socioeducativo para

famílias, seus membros e indivíduos; ações de capacitação

e de inserção produtiva;

 Deslocamento da equipe para atendimento de famílias em

comunidades de difícil acesso (CRAS VOLANTE);

 Entre outras.
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Quem pode utilizar o CRAS?

Famílias e indivíduos que vivenciam situações de vulnerabilidade

social, pobreza, ausência de renda, acesso precário aos serviços

públicos, fragilização dos vínculos familiares e comunitários.

Como participar das oficinas e programas?

Você deve ir até o CRAS e, se tiver, levar os seguintes documentos:

comprovante de residência e documento de Identificação; RG, CPF

ou Certidão de Nascimento.

Estou no CRAS. Com quem eu falo?

Ao entrar no CRAS você deve procurar a recepção. Lá você será

informado sobre os serviços oferecidos e direcionado para um dos

técnicos que atendem na unidade.

Quem trabalha no CRAS?

Coordenador; Assistente Social;

Psicólogo; Estagiários; Motorista;

Agente de Serviços Gerais.
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Serviço realizado em grupos para garantir oferecer atividades de

acordo com a idade das pessoas. Está ligado ao Serviço de Proteção

e Atendimento Integral à Família (PAIF). Busca fortalecer vínculos

familiares; incentivar a socialização; a convivência comunitária, e

ainda, oportunizar o acesso às informações sobre direitos e

participação cidadã. O Serviço de Convivência e Fortalecimento de

Vínculos fornecidos pelo CRAS de Ariquemes ocorrem nos Centros

Espaço Conviver e Idade Viva.

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE 

VÍNCULOS - SCFV
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Centro de Convivência Espaço Conviver

O centro está localizado na rua

Guatemala, n° 837, setor 10. Atende

crianças e adolescentes de 06 a 15

anos. Neste centro são desenvolvidas

atividades lúdicas, culturais e

esportivas. O objetivo destas

atividades é propiciar novas formas

de expressão e interação, bem como

promover o fortalecimento das

pessoas, a aprendizagem e a

proteção social de crianças,

adolescentes e suas famílias.
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Centro de Convivência 

Idade Viva 

O Centro está localizado na Av. Tancredo Neves, 3216, setor

Institucional. Atende o público da terceira idade. As atividades têm

caráter preventivo e visam contribuir:

 No desenvolvimento da autonomia e de sociabilidades;

 No fortalecimento de vínculos familiares e do convívio

comunitário;

 No processo de envelhecimento saudável e;

 Na prevenção de situações de risco social.
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Trabalho Social Essencial ao SCFV:
• Busca ativa;

• Acolhida;

• Estudo social;

• Visita domiciliar;

• Orientação e encaminhamentos;

• Elaboração de relatórios e/ou prontuários;

• Informação, comunicação e defesa de direitos;

• Promoção ao acesso à documentação pessoal;

• Desenvolvimento do convívio familiar e comunitário;

• Mobilização e fortalecimento de redes sociais de apoio;

• Grupos de famílias;

• Acompanhamento familiar;

• Atividades comunitárias;

• Campanhas socioeducativas;

• Mobilização para a cidadania.

18



PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA 

COMPLEXIDADE

Nível protetivo no sistema para

as famílias que apresentam um

comprometimento na função

protetiva em decorrência de

violação de direito.

19



CREA
S

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA 

COMPLEXIDADE - CREAS

CREAS

O que é?

É uma unidade pública do SUAS, criada para

orientar e prestar serviços especializados e

continuados aos indivíduos e famílias que

apresentam comprometimento na função

protetiva em decorrência de violação de

direitos.

PRINCIPAIS OBJETIVOS:

 Contribuir para o fortalecimento da família no desempenho de sua função protetiva;

 Favorecer a superação da situação de violação de direitos, a reparação da violência vivida, o

fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, a potencialização da autonomia e o

resgate da dignidade;

 Prevenir a reincidência de violações de direitos;

 Apoiar ou promover ações mobilização no combate a situações de violação de direitos,

 Entre outros.
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PRINCIPAIS AÇÕES OU ATIVIDADES:

 Acolhida e escuta qualificada;

 Entrevista familiar;

 Planejamento do acompanhamento;

 Orientação e encaminhamentos;

 Atendimento individual;

 Atendimento em grupo;

 Visita domiciliar;

 Articulação da rede para realização de campanhas educativas;

 Produção de materiais informativos;

 Entre outras.

PÚBLICO ATENDIDO NO CREAS

Famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social, por

violação de direitos, tais como:

• Negligência e abandono;

• Ameaça e maus tratos;

• Violência física, psíquica e sexual;

• Discriminação social.

SERVIÇOS QUE 

PODEM SER 

OFERTADOS PELO 

CREAS:

 PAEFI - Serviço de 

Proteção e 

Atendimento 

Especializado a 

Famílias e 

Indivíduos

 Serviço de MSE 

em meio aberto

 Serviço 

Especializado em 

Abordagem Social

 Serviço de PSE 

para Pessoas com 

Deficiência, Idosas 

e suas Famílias.
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Por identificação e encaminhamento dos serviços de proteção e vigilância
social; por encaminhamento de outros serviços sócio assistenciais, das demais
políticas públicas setoriais, dos demais órgãos do Sistema de Garantia de
Direitos e do Sistema de segurança Pública; por demanda espontânea.

Quem trabalha no CREAS?

Coordenador; Assistente Social; Psicólogo; 
Estagiários de Assistente Social; Estagiários de 
Psicologia; Motorista; Agente de Serviços Gerais.

Como os casos chegam ao  CREAS?

Estou no CREAS. Com quem eu falo?
Ao entrar no CREAS você deve procurar a recepção. Lá você será informado sobre 
os serviços oferecidos  e direcionado para a técnica responsável pelo acolhimento.
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ACOMPANHAMENTO FAMILIAR
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Busca Ativa e 
Inclusão no 

Cadastro 
Único  

CREAS –

Acompanhamento 

familiar

CRAS –

Acompanhamento 

familiar 

- Serviço de 

Convivência 

- Acolhimento 

Institucional

Ampliação do 

Acesso à rede das 

demais políticas .

Ampliação do 

Acesso a direitos
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O acompanhamento familiar no âmbito do SUAS é realizado

por equipes profissionais interdisciplinares dos CRAS, equipes

volantes e dos CREAS, materializa-se por meio de

atendimentos sistemáticos e planejados, com objetivos

estabelecidos e por período de tempo determinado, que

possibilitem às famílias/indivíduos o acesso a um espaço onde

possam refletir sobre sua realidade e construir novos projetos

de vida.
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Acolhimento

Metodologias de trabalho com família

 Contrato inicial / Escuta sensível;

 Estabelecimento de vínculo;

 Apresentação do serviço.

Entrevista Inicial

 Procedimento de coleta de dados e orientação, continuidade da

acolhida para aquele que chega e busca inserção no serviço.

Acompanhamento
 Espaço onde é possível estabelecer vínculo favorecendo uma

relação de discussão, promovendo as dificuldades encontradas no

cotidiano, promovendo o fortalecimento de potenciais e autonomia.

Estratégias

 Atendimento individual; grupal; visita domiciliar; encaminhamentos;

elaboração do Plano de Acompanhamento Familiar ou Individual;

relatórios; registros de informações e outras.
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Construção de um planejamento conjunto
(família e profissional) do processo de
acompanhamento familiar

PLANO DE  ACOMPANHAMENTO 
FAMILIAR

Inserção nas ações do Proteção Social Básica ou
do Proteção Social especial e nos serviços
socioassistenciais.

Encaminhamento a serviços setoriais

Outros encaminhamentos

Avaliação  conjunta (família e profissional) do 
processo de acompanhamento familiar

Adequação do planejamento de
acompanhamento para a superação das
vulnerabilidades ou violação de
direitos ainda vivenciadas

Superação das 
situações de 

vulnerabilidade 

Mediações periódicas 
entre famílias e 

profissional responsável 
pelo acompanhamento 

familiar

Diagnóstico da Situação Familiar ou 
Estudo Social

Desligamento da 
família do processo de 

acompanhamento. Continuidade do processo de 
Acompanhamento Familiar

Superação das situações
de risco por violação de
direitos

Referenciamento da 
família ao PSB
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PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

Nível protetivo no sistema para as

famílias que apresentam rompimento de

vínculos.

MODALIDADE DE SERVIÇO

Serviço de Acolhimento Institucional;

 Casa-Lar

 Abrigo Institucional

 Casa de Passagem

 Abrigo para mulheres em 

situação de ameaça de morte
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SERVIÇO DE ACOLHIMENTO

São considerados serviços de

Proteção Social Especial de Alta

Complexidade aqueles que oferecem

atendimento às famílias e indivíduos

que se encontram em situação de

abandono, ameaça ou violação de

direitos, necessitando de acolhimento

provisório, fora de seu núcleo familiar

de origem.

Esses serviços visam a proteção do indivíduo que possui vínculos

familiares rompidos ou severamente fragilizados, ofertando a eles

acolhimento em ambiente com infraestrutura adequada oferecendo

condições de moradia, higiene, salubridade, segurança, acessibilidade

e privacidade.
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CONSELHO TUTELAR

O CONSELHO TUTELAR é um órgão municipal destinado a zelar pelo

cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, conforme determinado no

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) (Artigos 131 a 140).

QUEM FAZ PARTE DA EQUIPE DO CONSELHO

TUTELAR?

- Composto por 05 pessoas, escolhidas pela

população local para mandato de 04 anos,

permitida 01 recondução, mediante novo

processo de escolha. Esta equipe tem a

responsabilidade de fiscalizar se a família, a

comunidade, a sociedade em geral e o Poder

Público estão assegurando com absoluta

prioridade a efetivação dos direitos das

crianças e dos adolescentes, cobrando de

todos esses que cumpram o ECA e a

Constituição Federal.

SITUAÇÕES QUE DEVEM SER ENCAMINHADAS PARA O                         

CONSELHO TUTELAR;

- Crianças ou adolescentes vítimas de discriminação, exploração, 

negligência, opressão, violência (de qualquer ordem) e crueldade.
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ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO, conforme art. 136.Lei nº 80.69, de 13 de Julho de 1999:

I - atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos arts. 98 e 105, aplicando as medidas previstas 
no art. 101, I a VII;

II - atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas previstas no art. 129, I a VII;

III - promover a execução de suas decisões, podendo para tanto:

a) requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança;

b) representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações.

IV - encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os 
direitos da criança ou adolescente;

V - encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência;

VI - providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre as previstas no art. 101, de I a VI, para 
o adolescente autor de ato infracional;

VII - expedir notificações;

VIII - requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário;

IX - assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de 
atendimento dos direitos da criança e do adolescente;

X - representar, em nome da pessoa e da família, contra a violação dos direitos previstos no art. 220, § 3º, inciso 
II, da Constituição Federal;

XI - representar ao Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão do poder familiar, após 
esgotadas as possibilidades de manutenção da criança ou do adolescente junto à família natural. (Redação dada 
pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

XII - promover e incentivar, na comunidade e nos grupos profissionais, ações de divulgação e treinamento para o 
reconhecimento de sintomas de maus-tratos em crianças e adolescentes. (Incluído pela Lei nº 13.046, de 2014)

Parágrafo único. Se, no exercício de suas atribuições, o Conselho Tutelar entender necessário o afastamento do 
convívio familiar, comunicará incontinenti o fato ao Ministério Público, prestando-lhe informações sobre os 
motivos de tal entendimento e as providências tomadas para a orientação, o apoio e a promoção social da 
família. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)
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VIOLAÇÃO DE DIREITOS 

HUMANOS: DENUNCIE!
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CEDECA- Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente – http://cedeca.org.br

Caso você conheça alguma criança ou adolescente que sofra violência,

denuncie a um desses órgãos públicos:

- Delegacia da Mulher – (69) 3536-8425

- Ministério Público – (69) 3535-3519

- Conselho Tutelar – (69) 3535-2823

- Disque 100 – serviço gratuito de denúncias por telefone da Secretaria

de Direitos Humanos (SDH) da Presidência da República.
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Distribuição Gratuita

Esta Cartilha não pode ser vendida ou comercializada.

Tire suas dúvidas sobre o CRAS e CREAS

Ligue para:

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Ariquemes

Tel.: (69)  3536-0206

CRAS - Centro de Referência de Assistência Social

Tel.: (69)  3536- 0508

CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência 

Social

Tel.: (69)  3536-8098


