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Estrutura da Vigilância Socioassistencial

�01 Gerente

�01 Coordenação do Setor (AS concursada)�01 Coordenação do Setor (AS concursada)

�01 Coordenação da Vigilância Socioassistencial (AS concursada)

�05 Assistentes Sociais * (03 concursadas e 02 CLT)

�01 Analista de Políticas Públicas (concursada)



Estruturas na Gerência:

Gestão do Trabalho

Gestão do SUAS

�01 Gerente

�01 Coordenação do Setor (AS concursado)

�01 Agente Administrativo (concursado)

Total de profissionais na Gestão do SUAS: 

15 técnicos (destes 12 concursados) e lotados nos respectivos setores.

Captação de Recursos

�01 Assistente Social (concursada)

Gestão do Trabalho

�01 Assistente Social (concursada)

�02 Psicólogos (concursados)

�01 Agente Administrativo (concursada)



VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL

A Vigilância Socioassistencial é uma função da política de Assistência Social,

juntamente com a Proteção Social e a Defesa de Direitos estabelecida pela Norma

Operacional Básica do SUAS (Artigo 1º - NOB SUAS 2012)



VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL

A equipe da Vigilância Socioassistencial realiza a busca constante de

dados através de instrumentos como o Sistema de Informações do Serviço

de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SISC, Sistema Social Service,de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SISC, Sistema Social Service,

CadÚnico, Sistema de Condicionalidades do Bolsa Família - SICON,

SUASWEB, Censo SUAS, Registros Mensais de Atendimento - RMA, dentre

outros, com o intuito de sistematizar e analisar informações relevantes e

essenciais que venham contribuir no planejamento e qualificação da

gestão da Política de Assistência Social.



Ações Desenvolvidas pela 
Vigilância Socioassistencial

�Acompanhamento e assessoramento através de reuniões e

visitas aos Técnicos de Referência dos Serviços e Programas

desenvolvidos pela Rede Socioassistencial;

� Análise dos Registros Mensais de Atendimento Federal e

Municipal dos Serviços/Programas/ Benefícios;



� Elaboração de Relatórios Semestrais, Anuais de Gestão e de

Transição nos anos de mudança de Gestão Municipal;



� Participação nas Comissões de Elaboração/Acompanhamento dos

respectivos planos: Assistência Social, Acolhimento Institucional,

Atendimento Socioeducativo, Decenal dos Direitos da Criança e Adolescente,

Segurança Alimentar e Nutricional, Intersetorial de Políticas Públicas sobre

Drogas.



�Análise e alimentação dos dados no SISC – Sistema de Informação

do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos;

� Participação nas Comissões dos Conselhos CMAS/CMDCA para

elaborações/monitoramentos dos Planos Municipais e monitoramento

dos Projetos do Fundo para Infância e Adolescência – FIA;dos Projetos do Fundo para Infância e Adolescência – FIA;

� Visitas Técnicas solicitadas pelos Conselhos Municipais (CMI/

CMDCA/ CMAS) para monitoramento dos Serviços e Programas para

realização de novas inscrições ou renovações das Organização da

Sociedade Civil – OSC, nos referidos Conselhos;



� Participação na Comissão de Monitoramento da Lei 13.019/2014

(Marco Regulatório) das OSC’s;

�Participação na Comissão de Monitoramento dos Serviços,

Programas, Projetos e Benefício Governamentais;Programas, Projetos e Benefício Governamentais;

� Participação nas Comissões para Organização das

Conferências Municipais: Assistência Social, Criança e

Adolescente, Idoso, Pessoa com Deficiência e outras;



�Preenchimento do Cadastro Nacional de Entidades de Assistência

Social – CNEAS, com visita técnica;

�Acompanhamento do Pacto de Aprimoramento do Sistema Único�Acompanhamento do Pacto de Aprimoramento do Sistema Único

de Assistência Social;

� Produção, Sistematização, Análise e Socialização de

informações dos Serviços, Programas, Projetos e Benefícios;



� Levantamentos de dados dos Territórios de Abrangência dos CRAS;



� Elaboração de Mapas em parceria com a Secretaria Municipal de

Infraestrutura Urbana – Setor de Cartografia;



� Organização e preenchimento do Censo SUAS

Orientação aos Coordenadores e/ou Técnicos responsáveis pelos

Serviços e Programas executados pelo Governo e pelas Organizações

da Sociedade Civil – OSC’s da Rede Socioassistencial, no

preenchimento dos Censo SUAS, que no ano de 2020 totaliza 39

questionários.questionários.



� Utiliza dados do CadÚnico para compor Estudos e Diagnósticos:

O CadÚnico por meio da ferramenta do CECAD, se torna uma solução viável para

identificar as principais vulnerabilidades da população em determinado

território, conhecer a realidade socioeconômica das famílias, acessar

informações sobre características do domicílio, acesso a serviços públicos, entre

outras informações.

� Preenchimento, Atualização e Monitoramento do Cadastro
Nacional do Suas

O CadSUAS traz todas as informações cadastrais dos órgãos gestores de

Assistência Social, das unidades públicas e da rede conveniada de entidades

prestadoras de serviços socioassistenciais, dos fundos de Assistência Social, dos

Conselhos de Assistência Social e dos trabalhadores e conselheiros que atuam

no âmbito do SUAS



O Programa BPC na Escola tem como objetivo garantir o acesso e a
permanência na escola de crianças e adolescentes com deficiência de 0 a
18 anos.

� Realiza Cadastro dos questionários do BPC Escola

� Benefício de Prestação Continuada – BPC
Organiza e disponibiliza as relações nominais dos Beneficiários do
Benefício de Prestação Continuada – BPC por Território dos Centros de
Referência de Assistência Social – Cras.



� Participação junto a Gestão do Trabalho no debate e elaboração

do fluxo de atendimento (unificação) dos CRAS e que se estenderá a

todos os equipamentos.



Ações diante da Pandemia COVID-19

� Acompanhamento da execução dos Serviços de Proteção Social Básica e

Especial de Média e Alta Complexidade através dos Registros Mensais de

Atendimentos intensificando ligações telefônicas e por WhatsApp a partir das

Notas Técnicas em vigência.

� Elaboração de 02 Notas Técnicas de Orientação para o desenvolvimento

dos serviços e programas executados pelo Governo e pelas OSCs integrantes da

rede socioassistencial em tempos de Pandemia. Documentos que visam

garantir a continuidade da oferta do SUAS e das Políticas Públicas sobre Drogas

de forma a garantir a segurança a seus trabalhadores e usuários devido à

situação de isolamento social decorrente da pandemia.



� Sistematização de dados coletados, diário até agosto e posterior

semanal, dos serviços/Programas/Benefícios para acompanhamento e

contribuição na tomada de decisões para a Elaboração do Plano de

Contingência da Assistência Social ao enfrentamento do COVID-19.

� Representação no Comitê de Crise da Política de Assistência Social.

Contingência da Assistência Social ao enfrentamento do COVID-19.

� Elaboração de instrumentais (Plano de Execução de Ações/ Relato de

Atividades/ Planilha para Registros de Atendimentos) para

acompanhamento dos Serviços/Programas executados pelas OSC’s diante

da nova metodologia de atendimento, visando à continuidade e qualidade

dos Serviços/Programas executados em tempo de pandemia.



�Avaliação técnica realizada referente a alteração/readequação do

Plano de Trabalho – Cronograma de Despesas das OSC’s financiadas

pelo FMAS junto a Diretoria Administrativa Financeiro, a fim de avaliar

as solicitações de acordo com a Execução dos Serviços/ Programas.

�Acompanhamento do SCFV realizando apoio técnico às OSC’s por

meio remoto através de contatos telefônicos, via e-mail e por aplicativo

de mensagem Whatsapp, repassando orientações e esclarecimentos

quanto ao planejamento, execução e avaliação das atividades

desenvolvidas nesse período de pandemia.



� Envio do Comunicado 05, às OSC’s que executam o SCFV,

deliberado pelo CMAS (19/06/2020) a prorrogação do prazo previsto

na Resolução CMAS nº49/2019, § 4º do Art. 7º, quanto a inclusão no

CadÚnico do público do SCFV para a aferição do número de metas

executadas, passando para 06 (seis) meses após o término da situação

de calamidade em decorrência da pandemia COVID-19.de calamidade em decorrência da pandemia COVID-19.

� Elaboração, temporária, dos Relatórios Técnicos de

Acompanhamento do SCFV, do Programa de Proteção Básica no

Domicílio para Pessoa com Deficiência e Idosa e do Programa da

Promoção da Integração ao Mundo do Trabalho, totalizando 17

(dezessete) relatórios mensais do período de abril a agosto de 2020,

devido o grande aumento de demanda dos profissionais e dos Técnicos

de Referência dos CRAS no período de pandemia.



Diante das ações executadas frente a Pandemia a Vigilância 

Socioassistencial tem como desafio, além da necessidade de uma 

atenta leitura dos dados, realizar um amplo debate com as equipes atenta leitura dos dados, realizar um amplo debate com as equipes 

conhecendo suas percepções para a construção de estratégias e 

fluxos no aprimoramento da execução dos Serviços e Programas.



OBRIGADA!OBRIGADA!

vigilanciasocial@blumenau.sc.gov.brvigilanciasocial@blumenau.sc.gov.br

mariaeunice@blumenau.sc.gov.brmariaeunice@blumenau.sc.gov.br


