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APRESENTAÇÃO 

E com muita satisfação que apresentamos o Protocolo de operacionalização do Programa de 
Erradicação do Trabalho Infantil no âmbito do SUAS/BH. O referido dispositivo é um compromisso 
da Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania, por meio da 
Subsecretaria de Assistência Social, em operacionalizar os ditames previstos na Lei Orgânica da 
Assistência Social (Lei 8.742/1993) e na Lei do SUAS/BH (Lei 10.836/2015), além do firmado com 
os órgãos e instituições que compõem o Sistema de Garantia de Direitos do município em 
publicizar os fluxos e procedimentos adotados para contribuir com a erradicação do trabalho 
infantil.  

O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI foi instituído na LOAS em 2011, em seu no 
art. 24-c, após mais de duas décadas de existência. Constitui-se um programa intersetorial, 
integrante da Política Nacional de Assistência Social, que, no âmbito do SUAS, compreende o 
trabalho social com famílias, por meio do acompanhamento socioassistencial nas unidades do 
SUAS, a execução dos serviços socioeducativos e de convivência para crianças e adolescentes 
que se encontrem em situação de trabalho infantil e a inclusão nos programas de transferência 
de renda, fomentando e ampliando a capacidade protetiva das famílias. O principal objetivo do 
programa é contribuir com a retirada de crianças e adolescentes com idade inferior a dezesseis 
anos da situação de trabalho, ressalvada na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 
Segundo o parágrafo único, do referido artigo, as crianças e adolescentes nessa situação devem 
ser identificados e seus dados cadastrados no Cadastro Único para Programas Sociais do 
Governo Federal - CADÚNICO com a devida identificação das situações de trabalho.  

Esse Protocolo tem como objetivo contribuir com as ações de prevenção e de proteção de 
crianças e adolescentes em situação de trabalho em Belo Horizonte, integrando ações, 
atividades, procedimentos e fluxos para a organização e integralidade da atenção 
socioassistencial e das funções de proteção social, vigilância de desproteção social e de defesa 
e garantia de direitos. O dispositivo reafirma que o trabalho infantil e proibido no Brasil e suas 
diversas formas de ocorrência se constituem como situações de violação de direitos de crianças 
e adolescentes. 

O SUAS/BH é convocado para fortalecer o caráter protetivo das famílias que vivenciam essa 
situação e que para tal recorre à integração de seus níveis de proteção social, básica e especial, 
como princípio organizativo por meio do processo de referência e contrarreferência ancorados 
nas funções de vigilância de desproteção social e de defesa e garantia de direitos. Esse arranjo 
institucional materializa as Ações Estratégicas do PETI.  

O potencial deste protocolo está em sua capacidade indutora de diálogo entre as equipes de 
referência, as coordenações de Unidades do SUAS e as Diretorias Regionais de Assistência Social 
- DRAS e dessas com os órgãos que integram o Sistema de Garantia de Direitos. Protagonizam 
esse diálogo as famílias de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. Assim, 
reafirma neste protocolo a direção ao diálogo e à atuação em rede como potencializadoras de 
mais proteção social. 
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Esse protocolo avança também na função de vigilância Socioassistencial como responsabilidade 
de trabalhadores, gestores, usuários e conselheiros que se responsabilizam pela gestão da 
informação. A informação passa assim a integrar o trabalho social que ao produzi-la também a 
utiliza como instrumento para tomada de decisão.  

A implantação deste protocolo requer várias ferramentas, orientações e decisões elencadas 
como recomendações para o fortalecimento das ações de enfrentamento do trabalho infantil no 
município.  Dentre os desafios no processo de implantação certamente está o contexto de 
extinção do Bolsa Família pelo Governo Federal e possíveis alterações que estão sendo discutidas 
na concepção e na utilização do CadÚnico. A marcação nos blocos 8 e 10 do CadÚnico 
(identificação da situação do trabalho infantil) é fundamental para retirar o fenômeno do Trabalho 
infantil da invisibilidade e para inclusão da família em programas de transferência de renda, além 
de indicar a necessidade de acompanhamento socioassistencial, atenção da Política de Saúde, 
bem como da frequência escolar da criança e do adolescente.  
É neste cenário e conjuntura que esse protocolo ganha ainda mais significado trazendo 
elementos para fomentar a nossa intransigente defesa de um Programa que contribuiu tanto 
para proteger as crianças e adolescentes brasileiros do trabalho infantil. 

 

 

José Crus  - Secretário Municipal Adjunto | Subsecretário de Assistência Social de BH.  
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INTRODUÇÃO 
 

De acordo com o art. 24-C da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS - Lei nº 8.742/1993, alterada 

pela lei nº 12.435/2011) as ações de erradicação do trabalho infantil integram a Política Nacional 

de Assistência Social (PNAS), sendo desenvolvidas de forma articulada pelos três entes federados, 

com a participação da sociedade civil, e com o objetivo de contribuir para a retirada de crianças e 

adolescentes com idade inferior a 16 (dezesseis) anos em situação de trabalho, ressalvada a 

condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, sendo que esta faixa etária poderá ser 

ampliada até 18 anos, quando se tratar de práticas equivalentes às piores formas de trabalho 

infanto-juvenil. 

 

O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), criado em 1996, passou por 

transformações nos anos de 2005, quando houve a implantação do Sistema Único de Assistência 

Social - SUAS, e, também, em 2014, quando houve seu redesenho para as Ações Estratégicas de 

Erradicação do Trabalho Infantil – AEPETI.  

 

No município de Belo Horizonte, ao longo das últimas décadas, foram desenvolvidas ações no 

âmbito do Programa de Erradicação do Trabalho infantil (PETI), seguindo as diretrizes nacionais, 

estaduais e municipais. Este conjunto de ações do Programa é de natureza intergovernamental e 

intersetorial e pressupõe, nas três esferas de governo, a integração de um conjunto de 

organizações governamentais e não governamentais em torno do desenvolvimento de iniciativas, 

estratégias e ações voltadas ao enfrentamento ao trabalho infantil (BRASIL, 2010). 

 

Conforme preconiza a Política Nacional de Assistência Social - PNAS, a gestão das ações do PETI 

foi instituída em consonância com o processo de gestão do SUAS que prevê dentre suas bases 

organizacionais: a matricialidade sociofamiliar, a descentralização político-administrativa e a 

territorialização, além da integração das ações à Seguridade Social, considerando a necessidade 

de articulação e a integração de ações junto a outras políticas sociais e econômicas. Nesse sentido, 

foram organizados como princípios das ações de erradicação do trabalho infantil (BRASIL, 2010): 

• Reconhecimento da criança e do adolescente como sujeitos de direito e pessoas em condição 

peculiar de desenvolvimento que não podem, em hipótese alguma, vivenciar situações de 

trabalho, devendo a todo o momento ser protegidas dessa prática; 

• Garantia dos direitos da criança e do adolescente retirados da prática do trabalho infantil;  
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• Reconhecimento de que o trabalho infantil é proibido no Brasil, exigindo a eficaz e imediata 

intervenção pública para a interrupção, não reincidência e prevenção dessa situação. 

• A partir desses princípios, reafirmam-se as seguintes diretrizes do PETI: 

• Mobilização e sensibilização da sociedade quanto ao enfrentamento ao trabalho infantil; 

• Controle social e garantia de espaços de participação da sociedade civil no enfrentamento ao 

trabalho infantil; 

• Intersetorialidade, envolvendo diferentes segmentos governamentais e não governamentais no 

enfrentamento ao trabalho infantil; 

• Universalidade do acesso das famílias com crianças e adolescentes em situação de trabalho à 

transferência de renda e ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), bem 

como à rede socioassistencial; 

• Gestão e financiamento do Programa compartilhado pela União, Estados, Municípios e Distrito 

Federal; 

• Gestão integrada com os Serviços e Benefícios; 

• Gestão da informação por meio de sistemas informatizados disponibilizados pelo governo 

federal, estadual e, ou pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). 

 

Tais princípios e diretrizes permanecem atuais, entretanto, a partir de 2013, o Programa de 

Erradicação do Trabalho Infantil foi redesenhado, visando o desenvolvimento de Ações 

Estratégicas do PETI - AEPETI. O Redesenho do PETI consiste na realização de ações estratégicas 

voltadas ao enfrentamento das novas configurações do trabalho infantil no Brasil e no 

fortalecimento do Programa em compasso com os avanços da cobertura e da qualificação da rede 

de proteção social do SUAS. Ele se destina a potencializar os serviços socioassistenciais 

existentes, bem como a articular ações com outras políticas públicas, o que favorece a criação de 

uma agenda intersetorial de erradicação do trabalho infantil. Vale destacar que o redesenho do 

PETI foi articulado ao reordenamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - 

SCFV, proposto no âmbito nacional em 2013.  

Neste processo de redesenho, o Conselho Nacional de Assistência Social regulamentou as AEPETI 

por meio da Resolução do Conselho Nacional de Assistência Social nº 08/2013, definindo sua 

organização a partir de 5 eixos:  

I – Informação e mobilização nos territórios de incidência do trabalho infantil para propiciar o 

desenvolvimento de ações de prevenção e erradicação do trabalho infantil;  

II – Identificação de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil;  

III – Proteção social para crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil e suas famílias; 
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IV – Apoio e acompanhamento das ações de defesa e responsabilização; e  

V – Monitoramento das ações do PETI.  

 

Considerando este redesenho, o presente Protocolo tem como objetivo geral potencializar as 

ações e atividades de prevenção e proteção social às crianças e adolescentes em situação de 

trabalho infantil e suas famílias no SUAS/BH, contribuindo para redução e, ou, erradicação desse 

fenômeno no município. Tem como objetivo específico integrar ações, atividades e procedimentos 

necessários para a organização da atenção socioassistencial às crianças e adolescentes em 

situação de trabalho infantil e suas famílias no SUAS no município.  

Está organizado em capítulos que tratam:  

a) do marco normativo e conceitos fundamentais que organizam o protocolo;  

b) da identificação de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil pelos serviços do 

SUAS;  

c) da proteção social e do trabalho social com famílias de crianças e adolescentes em situação 

de trabalho infantil; 

d) de ações de responsabilização e defesa e garantia de direitos;  

e) da organização das atividades de informação e mobilização para o enfrentamento das 

situações de trabalho infantil no SUAS; e, por fim,  

f) das ações de gestão da informação e monitoramento da identificação das situações de trabalho 

infantil, do acompanhamento às famílias, da comunicação de situações de trabalho infantil ao 

Conselho Tutelar e das situações de superação das situações de trabalho infantil.   

  

Merece destaque que a abrangência deste protocolo é municipal e se correlaciona com outros 

instrumentos de atendimento e de gestão do SUAS, em particular aos instrumentos de vigilância 

socioassistencial, que compreende a gestão da informação e o monitoramento de processos, 

instrumentos de planejamento das unidades de atendimento do SUAS/BH e das ações estratégicas 

do PETI no Município, como também, às Orientações técnicas dos serviços, programas, projetos e 

benefícios socioassistenciais, dentre outros.  

 

Por fim, considerando que os objetivos deste protocolo estão centrados na organização do conjunto 

de ações socioassistenciais voltadas para o enfrentamento do fenômeno do trabalho infantil no 

âmbito do SUAS, este não regula ações associadas aos processos de enfrentamento deste 

fenômeno desenvolvidas por outros órgãos do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do 

Adolescente. Atém-se somente a pontos de articulação com algumas ações intersetoriais e 
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interinstitucionais, previstas em outros instrumentos normativos e administrativos, que 

reverberam em processos de atendimento e gestão no SUAS. Pretende-se que este sirva de 

referência para articulação com outros protocolos ou dispositivos congêneres de natureza 

intersetorial e, ou, interinstitucional, desenvolvidos ou a serem desenvolvidos no município, que 

tenham como objetivo integrar ações do conjunto das políticas públicas e sociais e dos órgãos de 

defesa de direitos que compõem o Sistema de Garantia de Direitos da criança e do adolescente 

que tenham como foco o enfrentamento ao fenômeno do trabalho infantil. 

1. MARCOS NORMATIVOS E CONCEITOS FUNDAMENTAIS 

1.1. Marcos Normativos 
 

• DECRETO-LEI FEDERAL Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943. Aprova a Consolidação das Leis 
do Trabalho. 

• CONVENÇÃO OIT Nº 138, 1973. Dispõe sobre a idade mínima de admissão ao emprego. 

• CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988. 

• LEI FEDERAL Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente e dá outras providências. 

• LEI FEDERAL Nº 8742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993. Dispõe sobre a organização da 
assistência social e dá outras providências; e sua atualização posterior com a inclusão do 
artigo 24-C que inclui o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. 

• CONVENÇÃO OIT Nº 182, 1999. Dispõe sobre a Proibição das Piores Formas de Trabalho 
Infantil e Ação Imediata para sua Eliminação. 

• LEI FEDERAL Nº 10.097, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000 (Lei de Aprendizagem). Altera 
dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho e regulamenta a proibição de qualquer 
trabalho a menores de dezesseis anos de idade, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 
quatorze anos. 

• PORTARIA MTE Nº 365 de 12 de setembro de 2002. Institui, no âmbito do Ministério do 
Trabalho e Emprego, a Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil - CONAETI. 

• RESOLUÇÃO CNAS Nº 145, DE 15 DE OUTUBRO DE 2004. Aprova a Política Nacional de 
Assistência Social. 

• PORTARIA MDS Nº 666 de 28 de dezembro de 2005. Disciplina a integração entre o 
Programa Bolsa Família e o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%205.452-1943?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%205.452-1943?OpenDocument
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• DECRETO FEDERAL Nº 6.481, DE 12 DE JUNHO DE 2008. Regulamenta os artigos 3º, alínea 
“d”, e 4º da Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) que trata da 
proibição das piores formas de trabalho infantil e ação imediata para sua eliminação e dá 
outras providências. 

• RESOLUÇÃO CNAS Nº 109, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2009. Aprova a Tipificação Nacional 
de Serviços Socioassistenciais, organizados por nível de complexidade do SUAS: Proteção 
Social Básica e Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade. 

• RESOLUÇÃO CIT Nº 7, DE 10 DE SETEMBRO DE 2009. Estabelece procedimentos para a 
gestão integrada dos serviços, benefícios socioassistenciais e Transferências de renda 
para o atendimento de indivíduos e de famílias beneficiárias do PBF, PETI, BPC e benefícios 
eventuais no âmbito do SUAS. 

• RESOLUÇÃO CIT Nº 8, DE 14 DE JULHO DE 2010. Estabelece fluxos, procedimentos e 
responsabilidades para o acompanhamento da gestão e dos serviços do Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS). 

• CADERNO DE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS: Gestão do Programa de Erradicação do Trabalho 
Infantil no SUAS. Ministério do Desenvolvimento Social, 2010. 

• RESOLUÇÃO CNAS nº 33, DE 12 DE DEZEMBRO de 2012. Aprova a Norma Operacional 
Básica do Sistema Único de Assistência Social - NOB/SUAS. 

• RESOLUÇÃO CNAS Nº 01, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2013. Dispõe sobre o reordenamento 
dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos – SCFV – no âmbito do Sistema 
Único de Assistência Social – SUAS, pactua os critérios de partilha do cofinanciamento 
federal, metas de atendimento do público prioritário e dá outras providências. 

• RESOLUÇÃO CNAS Nº 08, DE 18 DE ABRIL DE 2013. Dispõe sobre as ações estratégicas do 
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI no âmbito do Sistema Único da 
Assistência Social – SUAS e o critério de elegibilidade do cofinanciamento federal para os 
exercícios de 2013/2014 destinado a Estados, Municípios e Distrito Federal com maior 
incidência de trabalho infantil e, dá outras providências. 

• RESOLUÇÃO CNAS Nº 18, DE 15 DE JULHO DE 2013. Dispõe acerca das prioridades e 
metas específicas para a gestão municipal do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, 
para o quadriênio 2014-2017, pactuadas pela Comissão Intergestores Tripartite – CIT. 

• RESOLUÇÃO CNAS Nº 10, DE 15 DE ABRIL DE 2014. Altera a Resolução nº 8, de 18 de abril 
de 2013 do Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS com vistas a estabelecer 
critérios para o cofinanciamento de 2014. 
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• PORTARIA MDS Nº 63, DE 29 DE MAIO DE 2014. Dispõe sobre o cofinanciamento federal 
das ações estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, no âmbito do 
Sistema Único de Assistência Social, para os Estados, Municípios e Distrito Federal com 
alta incidência de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. 

• CADERNO DE PERGUNTAS E RESPOSTAS: o Redesenho do Programa de Erradicação do 
Trabalho Infantil. Ministério do Desenvolvimento Social, 2014. 

• INSTRUÇÃO OPERACIONAL SNAS/MDS Nº 01, DE 05 DE AGOSTO DE 2014. Orienta Estados, 
Municípios e o Distrito Federal sobre o reordenamento do Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos – SCFV no que diz respeito à integração dos pisos de 
cofinanciamento e sua interface com o redesenho do Programa de Erradicação do Trabalho 
Infantil - PETI. 

• INSTRUÇÃO OPERACIONAL CONJUNTA SENARC/SNAS/MDS Nº 02, DE 05 DE AGOSTO DE 
2014. Estabelece orientações para identificação e registro de famílias com crianças e 
adolescentes em situação de trabalho infantil no Cadastro Único para Programas Sociais 
do Governo Federal – Cadastro Único. 

• LEI MUNICIPAL 10.836 DE 29 DE JULHO DE 2015 - Lei do SUAS-BH 

• RESOLUÇÃO CMDCA Nº 117, DE 08 DE JUNHO DE 2015. Dispõe sobre a Ficha de 
Notificação Protetiva de Suspeita/Confirmação de Violência contra Crianças e Adolescentes 
no município de Belo Horizonte. 

• RESOLUÇÃO CMAS/BH Nº 023, DE 23 DE MARÇO DE 2016. Define os parâmetros para 
inscrição de serviços, programas, projetos, benefícios socioassistenciais e ações de 
assessoramento, defesa e garantia de direitos no Conselho Municipal de Assistência Social 
de Belo Horizonte – CMAS-BH. 

• DECRETO MUNICIPAL Nº 16.309, DE 02 DE MAIO DE 2016. Institui a Comissão Municipal 
Interinstitucional de Erradicação do Trabalho Infantil. 

• PLANO MUNICIPAL de Combate ao Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente 
Trabalhador. CMDCA-BH, 2016. 

• RESOLUÇÃO CMAS/BH Nº 030, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2017. Aprova os parâmetros de 
Oferta de Serviços Socioassistenciais voltados para a População em Situação de Rua no 
Sistema Único de Assistência Social – SUAS/BH. 

• PLANO NACIONAL de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao 
Adolescente Trabalhador 2019-2022. Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho 
Infantil, 2018. 

• CADERNO DE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS para o aperfeiçoamento da gestão do Programa de 
Erradicação do Trabalho Infantil – PETI. Ministério do Desenvolvimento Social, 2018. 
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• REGISTRO MENSAL DE ATENDIMENTO - RMA. Manual de instruções para o registro das 
informações especificadas na Resolução nº 04/2011 alterada pela Resolução nº 20 de 2013 
da Comissão Intergestores Tripartite - CIT. Ministério do Desenvolvimento Social, 2018. 

• RESOLUÇÃO CIT Nº 5, DE 16 DE MAIO DE 2018. Pactua a continuidade do cofinanciamento 
federal para a realização das ações estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho 
Infantil - PETI aos estados, Distrito Federal e municípios no exercício de 2018. 

• PLANO DE REESTRUTURAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA 
SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS BH 2018-2021, 2018. 

• PORTARIA SMASAC Nº 201, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2019 - Institui as Comissões de 
Vigilância Socioassistencial – COMVISO, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social 
de Belo Horizonte. 

• PORTARIA SMASAC Nº 201/2019 Institui as Comissões de Vigilância Socioassistencial – 
COMVISO, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social de Belo Horizonte. 

• DECRETO FEDERAL Nº 9.759, DE 11 DE ABRIL DE 2019. Extingue e estabelece diretrizes, 
regras e limitações para colegiados da administração pública federal dentre eles a 
Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil - CONAETI. 

• PORTARIA CONJUNTA SMASAC/SMED/SMSP/SMSA/SMEL/SMC/SMDE N.º 02/2020.  
Institui, na Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, o Grupo Operativo de Implementação de 
Políticas para Erradicação e Combate ao Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente 
Trabalhador no município. 

• DECRETO FEDERAL Nº 10.701 de 17 de maio de 2021 - Institui o Programa Nacional de 
Enfrentamento da Violência contra Crianças e Adolescentes e a Comissão Intersetorial de 
Enfrentamento a Violência contra Crianças e Adolescentes. 

 
 

 

1.2. Conceito de Trabalho Infantil 
 

Neste protocolo, o conceito de trabalho infantil “refere-se às atividades econômicas e, ou, 

atividades de sobrevivência, com ou sem finalidade de lucro, remuneradas ou não, realizadas por 

crianças ou adolescentes em idade inferior a 16 (dezesseis) anos, ressalvada a condição de 

aprendiz a partir dos 14 (quatorze) anos, independentemente da sua condição ocupacional” e, 

ressalvando-se que esta faixa etária poderá ser ampliada até 18 anos, quando se tratar de 

práticas equivalentes às piores formas de trabalho infanto-juvenil. 
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É fundamental distinguir do conceito de trabalho infantil, acima, os conceitos de “adolescente 

trabalhador” e de “aprendiz” para organizar e planejar as ações de proteção social. O conceito 

de adolescente trabalhador e aprendiz pode ser entendido como:  

 

(...) O adolescente, a partir de 14 anos, pode ser inserido no mercado de trabalho de forma 

protegida, na qualidade de aprendiz. Conforme previsto na Constituição Federal (artigo 7º, inciso 

XXXIII), no Estatuto da Criança e do Adolescente (artigo 60) (BRASIL, 1990) e na Consolidação das 

Leis do Trabalho (artigo 405), o objetivo primordial da aprendizagem é a formação profissional, 

com a garantia dos direitos trabalhistas e em locais e atividades que não prejudiquem o pleno 

desenvolvimento do adolescente. Já para as faixas etárias de 16 e 17 anos, a lei brasileira permite 

o trabalho de maneira legalizada, como adolescente trabalhador, desde que não sejam atividades 

noturnas, perigosas ou insalubres descritas na Lista das Piores Formas de Trabalho Infantil 

(BRASIL, 2018, p.15).  

 

Considerando os conceitos acima, podemos destacar, em síntese, que na faixa etária de 0 a 13 

anos é proibido qualquer forma de trabalho infantil. Na faixa etária entre 14 a 16 anos, também 

é proibido qualquer forma de trabalho infantil, exceto na condição de aprendiz. Já na faixa etária 

entre 16 a 18 anos, é permitido o trabalho, sendo proibidas as atividades consideradas noturnas 

(de 22:00h ás 05:00h), as perigosas, insalubres e as descritas na Lista das Piores Formas de 

Trabalho Infantil (Lista TIP), nos termos do art. 4º e seus incisos, do Decreto nº 6.481/2008: 

 

Art. 4° Para fins de aplicação das alíneas “a”, “b” e “c” do artigo 3º da Convenção no 182, da OIT, 

integram as piores formas de trabalho infantil: 

I – todas as formas de escravidão ou práticas análogas, tais como venda ou tráfico, cativeiro 

ou sujeição por dívida, servidão, trabalho forçado ou obrigatório; 

II - a utilização, demanda, oferta, tráfico ou aliciamento para fins de exploração sexual 

comercial, produção de pornografia ou atuações pornográficas; 

III - a utilização, recrutamento e oferta de adolescente para outras atividades ilícitas, 

particularmente para a produção e tráfico de drogas; e 

IV - o recrutamento forçado ou compulsório de adolescente para ser utilizado em conflitos 

armados;  
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O trabalho infantil é proibido em todo o território brasileiro e suas diversas formas de ocorrência 

se constituem como situações de violação de direitos de crianças e adolescentes. 

1.2.1.  Tipologias das situações de trabalho infantil 

São tipos de trabalho infantil, conforme presente no Caderno de Orientações Técnicas para o 

Aperfeiçoamento da Gestão do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil no SUAS (BRASIL, 

2018, p.15-21): 

 

Trabalho realizado nas ruas 
 
A realização de trabalho nas ruas antes dos 18 anos de idade é proibida desde a edição da 
Consolidação das Leis do Trabalho em 1943. A proibição deve-se à natural falta de atenção das 
crianças e adolescentes que, nas ruas, estão sujeitos a um maior risco de acidentes e perigos. 
O trabalho realizado nas ruas não representa qualquer tipo de proteção à criança e ao 
adolescente, expondo-os a uma série de riscos que poderão ter consequências irreversíveis ao 
seu desenvolvimento, o que justifica a sua caracterização dentre as piores formas. O Estado 
brasileiro reconhece as especificidades das crianças e adolescentes em situação de rua, e 
elaborou diretrizes metodológicas específicas para este público. 
 
Trabalho infantil doméstico 
 
A legislação brasileira proíbe esse tipo de atividade antes dos 18 anos de idade. O trabalho 
infantil doméstico caracteriza-se por sua invisibilidade e, por realizar-se no espaço privado, isso 
dificulta sua fiscalização. Em regra, é de fácil caracterização quando executado em casa de 
terceiros, mas encontra problemas quando realizado na própria casa ou na de parentes, pois 
oculta-se entre muros domiciliares, com prerrogativa de inviolabilidade, conforme estabelece 
o artigo 5º da Constituição Federal. 
O trabalho infantil doméstico se distingue da realização de tarefas domésticas ou afazeres, na 
medida em que: 

a) as tarefas domésticas/afazeres são atividades realizadas nos espaços de vivência e 
socialização, que respeitam a idade e o processo de desenvolvimento da criança e do 
adolescente, mediante o compartilhamento de responsabilidades no ambiente familiar, como 
arrumar o próprio quarto ou compartilhar as atividades na organização do lar; 
b) no entanto, é possível caracterizar a exploração do trabalho infantil doméstico no âmbito da 
própria família, quando a criança ou o adolescente assume as responsabilidades típicas de 
adultos, incompatíveis com o seu processo de desenvolvimento, tais como: cuidar 
continuamente dos irmãos para que os pais possam trabalhar, assumir integralmente a 
preparação da alimentação da família, ficar responsável por toda a organização da casa etc.; 
c) o trabalho infantil doméstico está classificado como uma das piores formas de trabalho 
infantil. Essa forma de trabalho para crianças/adolescentes, com frequência, em especial 
quando acontece fora de suas próprias famílias, fere a convivência familiar e comunitária, e 
mascara a exploração mediante contextos falsos de caridade e ajuda, os quais, na verdade,  
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mantêm relações de subalternidade, sobrecarga de trabalho e atividades que prejudicam o 
desenvolvimento infanto-juvenil. 
 

(...) A reflexão e o enfrentamento do trabalho infantil doméstico exigem a compreensão do valor 
do tempo da infância e da juventude, que devem ser priorizadas com atividades que são 
importantes e essenciais ao desenvolvimento da criança e do adolescente. 
O trabalho infantil doméstico ocorre no Brasil desde os seus primórdios, sendo uma prática 
equivocada, pois o trabalho é visto mais como caridade/ajuda do que como exploração da 
criança ou do adolescente. Ainda hoje o trabalho infantil doméstico se confunde com 
solidariedade e relacionamento familiar em lares brasileiros. 
Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio – PNAD/IBGE (2012-2013), a dimensão 
de gênero e raça é detectada quando analisamos os dados sobre o trabalho infantil doméstico 
no Brasil: a maioria ocorre com meninas negras. De acordo com Fórum Nacional de Prevenção 
e Erradicação do Trabalho Infantil – FNPETI (2013), 93% das crianças e adolescentes inseridas 
em trabalhos domésticos no Brasil são meninas. Além dessa questão de gênero, há um recorte 
racial também nesse formato de trabalho, pois 63% são crianças e adolescentes negras. 
O trabalho doméstico é uma das práticas que mais concorre para a ampliação da jornada de 
trabalho, onde, especialmente, as meninas realizam jornadas duplas e até triplas. Em alguns 
casos a menina/adolescente trabalha na casa da patroa, vai à escola e quando chega em casa 
auxilia os pais nos cuidados com os irmãos menores. 
Essa rotina, por vezes, se perpetua na vida adulta de muitas delas, prejudicando suas chances 
de ascensão educacional e salarial. 
 
Trabalho em atividades ilícitas 
 
O trabalho de crianças e adolescentes em atividades ilícitas, com destaque à associação ao 
tráfico de drogas, Decreto Nº 6.481, DE 12 DE JUNHO DE 2008, é caracterizado como uma das 
piores formas de trabalho infantil (Art. 4º III). É fácil constatar que a prática ilícita se caracteriza 
como trabalho, já que a maioria das relações se dá com: subordinação, continuidade, 
remuneração e pessoalidade. 
(...) Constata-se que desde o primeiro Mapa da Violência, divulgado em 1998, a principal vítima 
da violência homicida no Brasil é a juventude. Na faixa etária de 15 a 29 anos de idade, o 
crescimento da letalidade violenta foi bem mais intenso do que no resto da população (Mapa da 
Violência, 2016). 
 
Na prática das atividades ilícitas, observa-se: 
- Relações sociais: permeadas por alta periculosidade, o que implica perda ou grave ameaça de 
vida com frequência e por motivos banais; 
- Crime: reconhecido como ilícito, com manifestação de desejo de rompimento com a prática, 
no entanto sem suporte concreto para este desligamento 
- Conflito armado: não raro, há esse enfrentamento, legitimando relações que se baseiam no 
poder e na violência; 
- Futuro: nada promissor para a criança e adolescente, apontando, com grande probabilidade, 
cenários de morte, cadeia ou deficiência física e/ou intelectual. 
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- Estigmas: Crianças e adolescentes (e suas famílias) envolvidos ou aliciados por redes ilícitas 
podem se tornar alvo de medo, rejeição e discriminações. São considerados “perigosos”, 
“infratores” e “incorrigíveis” e, de forma recorrente, assistimos o crescimento dos discursos de 
eliminação desse grupo, especialmente dos adolescentes. 
-  Aumento da letalidade de jovens, especialmente pobres e negros. 
A prevenção e a erradicação do trabalho infantil em atividades ilícitas é um processo complexo, 
pois pode também envolver a responsabilização do adolescente. Isso exige políticas públicas e 
ações intersetoriais integradas, para defesa, promoção e proteção dos direitos da criança e do 
adolescente, em caráter de urgência. 
 
Trabalho informal 
 
Todo trabalho até 14 anos é proibido, portanto será sempre informal, pois não pode ser 
reconhecido pelo Estado. A conquista dos direitos da criança e do adolescente se deu não 
somente para a preservação dos limites de idade mínima para o trabalho, mas também para a 
garantia ao adolescente de todos os direitos trabalhistas e previdenciários que não devem ser 
negligenciados. Como o modelo de proteção do trabalho no Brasil pressupõe a vinculação à 
previdência social, todos os adolescentes aprendizes e jovens trabalhadores devem ter registro 
em CTPS. O registro na carteira garante todos os direitos inerentes a qualquer trabalhador, 
portanto trabalho protegido para adolescentes deve ser sempre formalizado. 
 
Trabalho eventual/sazonal 
 
Trabalho eventual/sazonal caracteriza-se por não ser permanente e sim esporádico. Mesmo 
que o trabalho desenvolvido não seja permanente ou que tenha pequena carga horária, a 
legislação brasileira não permite a realização de qualquer trabalho antes dos limites de idade 
mínima. A eventualidade do trabalho não descaracteriza sua proibição. Não é incomum crianças 
e adolescentes estarem inseridos em atividades que ocorrem em algum período do ano, como 
a colheita de um grão específico, a pesca fora do período da piracema ou a venda de produtos 
em festas religiosas, como o Natal, o círio de Nazaré ou festa da padroeira da cidade, bem como 
em festas populares como o Carnaval e em grandes eventos esportivos e ou culturais. Alguns 
trabalhos sazonais podem estar inscritos em estruturas culturais e de transmissão de valores, 
como: a produção de artesanato religioso, a participação em festas de rodeio, concursos de 
miss etc. 
 
Trabalho noturno 

 
O trabalho noturno é permitido apenas a partir dos 18 anos. Entende-se por trabalho noturno: 

a) Nas áreas urbanas, aquele realizado no período compreendido entre 22 horas de um dia até 
as 05 horas do dia seguinte. 
b) Nas áreas rurais, aquele realizado no período compreendido entre 20 horas de um 
dia até as 04 horas do dia seguinte. 
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Trabalho perigoso e insalubre 
 
O trabalho infantil perigoso e insalubre é proibido antes dos 18 anos de idade. Este tipo de 
trabalho é tema central na Convenção nº 182 da OIT, que embasa a proibição das piores formas 
de trabalho infantil com ações urgentes para sua erradicação. O Governo Federal ratificou esta 
convenção e a recomendação nº 190 da OIT por meio do Decreto nº 3.597, em 12 de dezembro 
de 2000. A Convenção 182, em seu artigo 4º, estabelece que os tipos de trabalho a que se refere 
os trabalhos que por sua natureza ou pelas circunstâncias em que são executados, são 
susceptíveis de prejudicar a saúde, a segurança e a moral da criança devem ser definidos pela 
legislação nacional ou autoridade competente, após consulta com as organizações de 
empregadores e trabalhadores. Em 12 de junho de 2008, o Brasil estabelece, por meio do 
Decreto 6481, a Lista das Piores Formas de Trabalho Infantil. 
Trabalho perigoso são todas as tarefas que pela sua natureza ou tipo têm efeitos nocivos na 
criança e adolescente e, por isso, são proibidos aos menores de 18 anos. São todas as tarefas 
perigosas ou desenvolvidas em locais perigosos (previstas em lei). Trabalho insalubre é aquele 
prestado em condições que expõem o trabalhador a agentes nocivos à saúde, acima dos limites 
de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição 
aos seus efeitos (CLT, art. 189, e NR 15). 
 
Trabalho prejudicial ao desenvolvimento integral1 
 
Os trabalhos prejudiciais ao desenvolvimento integral estão previstos no art. 405, § 3º, da 
Consolidação das Leis do Trabalho, e envolvem todos os trabalhos realizados em teatros de 
revista, cinemas, boates, cassinos, cabarés, dancings e estabelecimentos análogos; nas 
empresas circenses, em funções de acrobata, saltimbanco, ginasta e outras semelhantes; na 
produção, composição, entrega ou venda de escritos, impressos, cartazes, desenhos, gravuras, 
pinturas, emblemas, imagens e quaisquer outros objetos que possam, a juízo da autoridade 
competente, prejudicar a formação; e também os trabalhos na venda, a varejo, de bebidas 
alcoólicas. Destaca-se que o artigo em comento remete-se ao ano de 1967, e que o prejuízo ao 
desenvolvimento moral da criança e do adolescente é afetado pela exposição ao trabalho infantil 
e não ao acesso às práticas culturais. 
 
Trabalhos virtuais 
 
Essa modalidade é bastante recente na história da humanidade e ainda exige mais estudos 
sobre os limites da participação de crianças e adolescentes nos meios virtuais como: blogs, 
vlogs, campeonatos de videogame online, páginas em sites de relacionamentos que atraem 
anunciantes, prestação de serviços pela internet, entre outras novidades. Alguns riscos podem 
estar associados a estas práticas: 
- Hiperexposição da imagem e da vida pessoal; 
- Uso da imagem para fins pornográficos; 
- Bullying digital; 

 
1 Nomenclatura adaptada no original “trabalho prejudicial à moralidade”.  
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- Perda do interesse pela vida fora das redes sociais; 
- Transtornos mentais decorrentes de dependência em games ou outras ferramentas virtuais; 
- Obesidade infantil, problemas de visão, etc. 
 
É importante saber que a internet é um campo também dominado por grandes empresas 
midiáticas que têm responsabilidade pelo conteúdo disponibilizado. Existe um marco civil da 
internet no Brasil, lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, que define os direitos dos usuários, a 
proteção à imagem e as garantias fundamentais; além disso, algumas cidades já dispõem de 
delegacias especializadas em crimes virtuais. O ECA, em sua seção V-A, já trata de situações 
de violação de direitos online, especialmente no que tange à dignidade sexual de crianças e 
adolescentes. O Estatuto vale tanto fora como dentro do universo digital. Não é o caso de proibir 
o acesso a essas mídias, mas os pais ou responsáveis devem acompanhar de perto a vida das 
crianças e adolescentes online, para que o que se parece com uma brincadeira não se 
transforme em violação de direito. 
 
Fonte: Caderno de Orientações Técnicas para o Aperfeiçoamento da Gestão do Programa de 
Erradicação do Trabalho Infantil no SUAS (BRASIL, 2018, p.15-21) 

 

De acordo com Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (Lei 8.069/1990), podemos 
acrescentar ainda os seguintes tipos de trabalho infantil: 
 

Exploração sexual infanto-juvenil 
 

Nos termos trazidos pelo ECA, em seu art. 4º, trata-se de uma das formas de violência 
sexual, disposta no inciso III, alínea b, do mesmo artigo: “a exploração sexual comercial, 
entendida como o uso da criança ou do adolescente em atividade sexual em troca de 
remuneração ou qualquer outra forma de compensação, de forma independente ou sob 
patrocínio, apoio ou incentivo de terceiro, seja de modo presencial ou por meio eletrônico”. 
No mesmo sentido, “a exploração sexual se refere a todo e qualquer uso de uma 
criança/adolescente para propósitos sexuais em troca de dinheiro ou favores em espécie 
entre a criança, o intermediário ou agenciador que se beneficiam do comércio de crianças/ 
adolescentes para este propósito podendo se manifestar por meio da prostituição de 
crianças e adolescentes, pornografia, turismo sexual, tráfico de criança e adolescentes para 
fins comerciais e sexuais (CMESC, 1996). 

 
Exploração da Imagem da Criança e do Adolescente 
 

É considerada como exploração da imagem da criança e do adolescente a exposição 
vexatória, para receber recursos para a família e/ou terceiros. Comumente se caracteriza 
por cenas em que as próprias crianças fazem pedido de pecúnias e ou quando terceiros 
fazem em seu nome e ou condição, o que ainda é popularmente chamado de práticas de 
mendicância. Simone Gonçalves de Assis e Patrícia Constantino (2003) destacam os 



 

 
23 

resultados encontrados em sua pesquisa: presença de carência nutricional, prejudicada 
saúde bucal, doenças de pele e sexualmente transmissíveis, dependência a substâncias, 
além de distúrbios psíquicos. 

 

1.2.2. Sinais de alerta e indícios de Trabalho Infantil 
 

A vivência de situação de trabalho precoce, segundo a literatura especializada, pode gerar 

diversos danos e prejuízos à criança e ao adolescente. Tais danos e prejuízos, em geral, podem 

ser identificados através de indícios que requerem olhar atento como sinais de alerta para a 

atuação da rede de proteção. São indícios de trabalho infantil a serem observados no âmbito do 

provimento dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais para a identificação 

de trabalho infantil: 

 

Indícios relativos às crianças e adolescentes 
 

- Físicos: padrão de crescimento deficiente; fadiga constante; avaliação médica indicando 
enfermidades psicossomáticas.  
- Comportamentais: infrequência ou baixo desempenho em atividades escolares ou de 
socialização infanto-juvenil; adoção de responsabilidades incompatíveis com a idade; 
permanência por várias horas fora de casa, inclusive em períodos noturnos; posse habitual 
de dinheiro; sentimento de autossuficiência; receio/resistência em voltar para casa; hábito 
de pedir “qualquer coisa em qualquer lugar”. 

 
Indícios relativos às famílias 
 

Apatia e passividade; não percepção do trabalho infantil como violação de direitos, 
conferindo-lhe “valor educativo”; atribuição à criança/adolescente de responsabilidades 
incompatíveis com a faixa etária; abuso de álcool e drogas; lazer pouco valorizado; 
autoridade paterna/materna comprometida em decorrência do amadurecimento precoce da 
criança/adolescente;  
 
subemprego ou desemprego crônicos, associados à baixa qualificação profissional; 
isolamento em relação à família extensa; genitor paterno ausente ou pouco contributivo 
financeiramente. 
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1.3. Referência e contrarreferência do atendimento e acompanhamento no SUAS  
 

Nos termos trazidos pelo art. 3º da NOB-SUAS/2012, a integralidade da proteção social é um dos 

princípios organizativos do SUAS, entendida como a oferta das provisões socioassistenciais em 

sua completude, que pressupõe a articulação das provisões socioassistenciais entre os níveis de 

Proteção Social Básica e Especial. De acordo com a identificação de vulnerabilidades e, ou, riscos 

sociais por violação de direitos, vivenciadas por indivíduos e famílias, e das necessidades 

apresentadas por estes, as ofertas de serviços, programas, projetos e benefícios devem estar 

articuladas por meio do processo de referência e contrarreferência no trabalho social com e para 

as famílias no SUAS. 

A referência se materializa quando a equipe de referência processa as necessidades 
sociais oriundas das situações de vulnerabilidade e risco social e pessoal detectadas no 
território, de forma a garantir ao usuário o acesso a serviços, programas, projetos, 
benefícios e transferência de renda, conforme as necessidades sociais. 

 

Fluxo de referência e contrarreferência refere-se ao processo de atendimento e 
acompanhamento no SUAS que, de acordo com as necessidades sociais identificadas no 
trabalho social, demanda o encaminhamento entre as unidades de referência e respectivos 
serviços entre os níveis de complexidade no SUAS, com retorno à unidade que originou o 
encaminhamento. Trata-se da compreensão do quanto de proteção social a família ou o 
indivíduo requer, ancorados na dimensão ética que orienta o trabalho social no SUAS. 
 
Referência e contrarreferência constituem-se na articulação entre as unidades do SUAS, 
sendo que compreende-se referência como o trânsito do nível de menor complexidade 
para o de maior complexidade; e, inversamente, contrarreferência compreende-se como 
o trânsito do nível de maior para o de menor complexidade. 

 

O referenciamento ocorre quando a Proteção Social Básica encaminha a família para 
atendimento na Proteção Social Especial de Média ou de Alta Complexidade. 

 

O contrarreferenciamento, em sentido contrário, ocorre quando a Proteção Social 
Especial, após desenvolver o trabalho especializado que lhe caracteriza, encaminha a 
família para atendimento/acompanhamento na Proteção Social Básica. 
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Referência e contrarreferência envolve a responsabilidade compartilhada entre a 

Proteção Social Básica e Especial com a proteção socioassistencial impulsionada pela Vigilância 

socioassistencial e a Defesa e a Garantia de Direitos. 

 

A identificação de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil pelos serviços, 

programas, projetos e benefícios do SUAS dispara um conjunto de atividades e procedimentos de 

referenciamento e contrarreferenciamento que visam garantir, em última instância, a provisão 

mais adequada para que ocorra a redução ou superação desta situação de risco social por 

violação de direitos. 

1.3.1.  Ficha de Referenciamento e Contrarreferenciamento 
 

 Instrumental no processo de identificação, de compartilhamento da necessidade de 

atendimento, acompanhamento e discussão de casos entre serviços de um mesmo nível de 

complexidade do SUAS; e, também no processo de referenciamento e contrarreferenciamento 

do atendimento entre a Proteção Social Básica e a Proteção Social Especial. 

 

1.4. Comunicação de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescentes 
 
 Trata-se da comunicação obrigatória ao Conselho Tutelar, prevista no Art. 13, do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, de casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança 

ou adolescentes. 

1.4.1. Ficha de Notificação Protetiva de Suspeita/Confirmação de Violência Contra Crianças 
e Adolescentes 

 

 Trata-se do instrumental proposto no Município de Belo Horizonte, regulamentado pela 

Resolução CMDCA/BH nº. 117/2015, a ser encaminhada ao Conselho Tutelar com o objetivo de 

dar conhecimento e assegurar possíveis medidas protetivas às crianças e adolescentes vítimas 

de violações de direitos.  

 

2. IDENTIFICAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL 
NO SUAS 

 

A “identificação de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil”, conforme disposto 

na Resolução CNAS nº 08/2013, é uma das Ações Estratégicas do PETI. Neste processo, que se 
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constitui como um grande desafio, é preciso considerar a diversidade das situações de trabalho 

infantil e dos motivos que levam à sua prática, sendo que algumas destas situações se expressam 

de maneira mais visível e de rápida identificação e outras requerem uma análise mais 

aprofundada.  

 

No SUAS, a identificação das situações de trabalho infantil ocorre, em geral, por meio de busca 

ativa e também durante o processo de atendimento ou acompanhamento pelo provimento dos 

serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais. A busca ativa refere-se à procura 

intencional, realizada pelas equipes de referência, de situações de desproteção que possuem 

maior incidência em determinado território. A busca ativa tem como objetivo identificar as 

situações de vulnerabilidade e risco social e pessoal, ampliar o conhecimento e a compreensão 

da realidade social, para além dos estudos e estatísticas. Contribui para o conhecimento da 

dinâmica do cotidiano das populações (a realidade vivida pela família, sua cultura e valores, as 

relações que estabelece no território e fora dele); os apoios e recursos existentes e, seus vínculos 

sociais”. (BRASIL, 2009, p. 27) 

 

Além da busca ativa, a escuta das necessidades sociais trazidas pelas famílias e indivíduos 

durante o processo de atendimento ou acompanhamento socioassistencial pode identificar 

indícios ou relatos que apontam para a vivência de situações de trabalho infantil por crianças e, 

ou, adolescentes. Deve-se buscar compreender esses indícios ou relatos no contexto da história 

de cada família, assim como na sua relação com a vivência de situações de vulnerabilidades e 

riscos sociais e pessoais, sendo importante considerar não só os aspectos objetivos e concretos, 

tais como vivenciar a situação de pobreza e extrema pobreza, mas também as características das 

famílias, suas crenças, valores e formas de comunicação.  

 

A identificação de situações de trabalho infantil é ação estratégica por possuir como objetivo 

inicial retirar tal situação da invisibilidade e desencadear ações institucionais de proteção, 

responsabilização e defesa de garantia de direitos, tanto das crianças e adolescentes quanto de 

suas famílias. Como explicitado, pode ocorrer tanto no âmbito da Proteção Social Básica quanto 

na Proteção Social Especial, o que requer um conjunto de ações e procedimentos articulados, 

cooperados e integrados que serão apresentados na sequência. 

 

Merece destaque, que além da identificação das situações de trabalho infantil diretamente pelo 

SUAS, a identificação pode também ocorrer por atores institucionais que compõem o Sistema de 
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Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, o que pressupõe encaminhamento para 

acompanhamento às crianças, adolescentes e suas famílias no SUAS.  

 

Antes, porém, do detalhamento de ações e procedimentos a serem adotados pelo provimento de 

serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais merece destaque inicial que o 

processo de identificação dispara necessariamente: 

 

a) Ações de Proteção por meio da inserção nos serviços socioassistenciais, acolhida e avaliação 

das necessidades sociais operando o referenciamento ou o contrarreferenciamento entre os 

níveis de proteção social do SUAS para realização do trabalho social com famílias:  

 

 
A atuação protetiva significa centrar esforços em intervenções que visam amparar, apoiar, 
auxiliar, resguardar, defender o acesso das famílias e seus membros aos seus direitos (Brasil, 
2005). Assim, após a identificação das situações de trabalho infantil, as crianças e 
adolescentes e suas famílias devem ser encaminhadas para inserção nos serviços 
socioassistenciais para o desenvolvimento de ações de proteção por meio do trabalho social 
com famílias. As ações de proteção envolvem a atuação integrada entre os serviços, 
programas, projetos e benefícios socioassistenciais, além da articulação com outras políticas 
públicas (com destaque para a saúde e educação) e entidades ou organizações de Assistência 
Social, que integram o SUAS, para o atendimento integral das crianças e adolescentes e suas 
famílias.  
 
Por esta perspectiva, uma das estratégias fundamentais para essa atuação integrada no SUAS 
é o processo de referenciamento e o contrarreferenciamento do atendimento e 
acompanhamento no SUAS. Esse processo entre os níveis de proteção social se materializa 
por meio da Ficha de Referenciamento e Contrarreferenciamento e relatórios do SIGPS como 
instrumentos de apoio.   

 
Ressalta-se, que este processo não é apenas administrativo e formal, pois pressupõe 
interlocução ativa entre as equipes de referência, as coordenações de unidades e as Diretorias 
Regionais de Assistência Social (DRAS)2. Este procedimento, diálogo e atuação conjunta entre 
os níveis de proteção social integram e potencializam as ações de proteção socioassistencial 
às crianças, adolescentes em situação de trabalho infantil e suas famílias.   
É importante salientar que a referida ficha é um instrumento de uso exclusivo do SUAS/BH, 
portanto, não deve ser encaminhada ao Conselho Tutelar ou a outros atores externos ao SUAS. 

 

 
2 Ressalta-se que essa interlocução conta, também, com informações disponibilizadas por meio do compartilhamento de acesso 
aos protocolos do SIGPS de diferentes serviços socioassistenciais. 
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b) Ações de comunicação da situação de trabalho infantil ao Conselho Tutelar, uma vez que esta 

é obrigatória nos termos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente- ECA. 

 

Estas ações de comunicação envolvem os órgãos de defesa e garantia de direitos, em 
particular o Conselho Tutelar, os serviços/unidades de referência do SUAS e, também, os 
demais atores que compõem o Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente. 
Diz respeito à obrigatoriedade expressa em Lei de se comunicar ao Conselho Tutelar toda 
situação de trabalho infantil identificada no município. 
 
A Resolução CMDCA/BH nº. 117/2015 definiu como obrigatório o uso da Ficha de Notificação 
Protetiva de Suspeita/Confirmação de Violência contra Crianças e Adolescentes (Anexo I). Essa 
ficha deve ser necessariamente encaminhada ao Conselho Tutelar por qualquer serviço 
público municipal que identifique situações de suspeita ou confirmação de violência contra 
crianças e adolescentes, incluindo as situações de trabalho infantil identificadas pelos 
serviços socioassistenciais. De acordo com as “Orientações para o preenchimento e 
instrutivo da Ficha de notificação Protetiva de suspeita/confirmação de violência contra 
crianças e adolescentes”, publicadas por meio da referida resolução, “a notificação é 
protetiva, pois tem o objetivo de garantir a aplicação de uma medida de proteção à criança e 
ao adolescente buscando a garantia integral de seus direitos” (CMDCA, 2015, p. 2).  
 
Destaca-se que a assinatura e o envio desta Ficha para o Conselho Tutelar, de acordo com 
orientações elaboradas pelo CMDCA/BH em 2015, não são feitos diretamente pelo 
profissional que realizou o atendimento a fim de não fragilizar o vínculo desses profissionais 
com as famílias e a comunidade3.  

 
Vide:  
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-
governo/smasac/2018/documentos/cmdca/ficha_notificacao_instrutivo_2015_06_08_final_(1
0.12.2015).pdf 
Serão descritos detalhadamente neste protocolo os procedimentos de encaminhamento que 
devem ser adotados pelas unidades e serviços socioassistenciais, uma vez que o 
procedimento pode variar de acordo com a provisão pública. 
 

 

 
3 Importante destacar que para além da comunicação da situação de trabalho infantil aos órgãos de defesa de direitos, as 
articulações em rede, de acordo com as necessidades sociais apresentadas no acompanhamento das crianças, adolescentes e 
suas famílias, devem ser planejadas reuniões de rede para desenvolvimento de ações conjuntas na perspectiva da mediação, da 
defesa e da garantia de direitos.  

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/smasac/2018/documentos/cmdca/ficha_notificacao_instrutivo_2015_06_08_final_(10.12.2015).pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/smasac/2018/documentos/cmdca/ficha_notificacao_instrutivo_2015_06_08_final_(10.12.2015).pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/smasac/2018/documentos/cmdca/ficha_notificacao_instrutivo_2015_06_08_final_(10.12.2015).pdf
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c) Ações de registro nos sistemas informacionais do SUAS, fundamentais para articulação de 

ações protetivas, bem como para planejamento de ações de enfrentamento do fenômeno sob 

a perspectiva da Vigilância Socioassistencial:  

 

 
Ao identificar situações de trabalho infantil, cada serviço socioassistencial desenvolve as 
ações que lhes competem, conforme os objetivos previstos na Tipificação Nacional dos 
Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS nº. 109, de 11 de novembro de 2009). Cabe ao 
serviço que identificou a situação de trabalho infantil, sendo essa de suspeita ou de 
confirmação, realizar o registro da identificação nos sistemas informacionais do SUAS/BH.   
 
O registro da informação sobre a identificação deve ser realizado, por todos os técnicos dos 
serviços socioassistenciais que acessam o SIGPS, por meio da atualização cadastral e dos 
protocolos do PAIF, PAEFI, SEAS, Centro Pop Miguilim, conforme será descrito neste 
documento. Destaca-se que, atualização do cadastro do SIGPS deve ser realizada, tanto nas 
situações de identificação como também nas situações de superação do trabalho infantil, 
mantendo este cadastro sempre atualizado.  
 
Além dos registros no SIGPS, as informações sobre identificação e superação de trabalho 
infantil também devem ser registradas e mantidas sempre atualizadas no Cadúnico. A 
extração de informações complementares às informações extraídas dos Cadastros - SIGPS 
e CadÚnico - sobre as situações de identificação de trabalho infantil se dará por meio dos 
relatórios RMA CRAS, RMA CREAS, Relatório de Monitoramento do PETI, disponíveis no 
SIGPS, e também por meio de relatórios do SISC e do SICON. E, finalmente, são registradas 
no SIMPETI informações qualitativas relacionadas aos cinco eixos do PETI: 1) Informação e 
Mobilização; 2) Identificação; 3) Proteção Social; 4) Defesa e Responsabilização e, 5) 
Monitoramento. Todo este processo de gestão da informação será detalhadamente descrito 
neste Protocolo. 
 

 

2.1. Procedimentos gerais de identificação, proteção e comunicação de situações de 
trabalho infantil a serem adotadas na Proteção Social Básica 
 

A Proteção Social Básica tem função fundamental na prevenção do risco e da reincidência das 

situações de trabalho infantil4. Tendo em vista que os Centros de Referência de Assistência Social 

(CRAS) são as unidades públicas estatais, localizadas em áreas com altos índices de 

vulnerabilidades e risco social. A identificação de situações que podem gerar trabalho infantil 

 
4 As ações de prevenção ao trabalho precoce de crianças e adolescentes na Proteção Social Básica também se dá por meio 
de campanhas e de mapeamento de vulnerabilidades nos territórios, que será tratada no eixo de mobilização e informação 
– Capítulo 5.  
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pelos serviços executados ou referenciados a essa unidade se caracteriza como ação de natureza 

preventiva. Destaca-se o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), serviço 

matricial que busca fortalecer continuamente a função de proteção das famílias, os vínculos 

familiares e comunitários, promover o acesso a direitos e contribuir na melhoria da qualidade de 

vida dos usuários por meio da garantia das seguranças socioassistenciais. Sua atenção deve 

estar integrada e articulada aos serviços e programas referenciados ao CRAS: Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), Programas de Integração ao Mundo do 

Trabalho, Programa Maior Cuidado e a oferta das ações específicas e relacionadas ao Cadastro 

Único, na unidade ou na regional de referência. 

 

No âmbito da identificação do fenômeno do trabalho infantil, destaca-se que cabe ao PAIF 

realizar a identificação de situações de trabalho infantil por meio de ações de busca ativa ou de 

escuta durante o processo de atendimento ou acompanhamento do trabalho social. Nesse caso, 

deve-se proceder ao registro das situações no SIGPS - no Cadastro do Cidadão/ã e no protocolo 

do PAIF -  e posterior atualização cadastral ou inclusão cadastral no CadÚnico. O técnico do PAIF, 

após verificar a situação cadastral da família, consultando o CadÚnico, encaminha a mesma, se 

necessário, para atualização ou inclusão cadastral no CadÚnico, seja na própria unidade ou na 

regional de referência. 

 

No âmbito da proteção, o PAIF deve realizar ações concernentes ao processo de atendimento 

por meio do desenvolvimento de ações particularizadas e, ou, coletivas, inserção de crianças e 

adolescentes no SCFV, encaminhamentos de adolescentes para os programas de aprendizagem 

e trabalho protegido5, acessos a benefícios, programas de transferência de renda e Cadastro 

Único. Frente a situação de violação de direitos que envolve o trabalho infantil, o PAIF/CRAS deve 

realizar o referenciamento ao PAEFI/CREAS. O referenciamento ao PAEFI será realizado com o 

preenchimento da Ficha de Referenciamento e Contrarreferenciamento do SUAS, por meio do seu 

envio ao CREAS, além das informações extraídas do Cadastro do SIGPS que serão 

compartilhadas entre os serviços, como será detalhado a seguir. 

 

Nas provisões do SCFV, Programa de Integração ao Mundo do Trabalho, Programa Maior 

Cuidado e Programa Bolsa Família (PBF), cabe a identificação de situações de trabalho infantil 

por meio do olhar atento e escuta cuidadosa durante o processo de atendimento e 

 
5 Destaca-se o Programa de Promoção do Adolescente Trabalhador (PPAT) como importante retaguarda dos serviços 
socioassistenciais para prevenir ou contribuir para a superação de situações de trabalho infantil no município.  
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acompanhamento específico de sua provisão, devendo esta situação de risco ser referenciada ao 

atendimento do PAIF. O registro das informações de identificação será feito no SIGPS pela equipe 

de referência do PAIF, bem como o encaminhamento para inclusão ou atualização do CadÚnico.  

 

No campo da proteção, ressaltamos que cabe ao SCFV inserir crianças e adolescentes em 

situação de trabalho infantil, considerando que são públicos prioritários desse serviço. O 

encaminhamento do usuário para o SCFV dever ser realizado pelas equipes de referência do PAIF 

e do PAEFI informando a situação de trabalho infantil. O encaminhamento do PAEFI ao SCFV 

deverá acontecer em articulação com o PAIF em consonância com os fluxos do SUAS.  

 

Considerando a gestão da informação, faz-se necessário o registro das situações de trabalho 

infantil no Sistema de Informações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

(SISC), enquanto situação prioritária do serviço.  

 

Nos territórios em que não há cobertura de CRAS, a atenção socioassistencial é realizada pelo 

Serviço de Proteção Social Básica Regional (SPSBR), que tem como finalidade desenvolver 

trabalho social de apoio e orientação às famílias e indivíduos residentes nesses territórios, 

contribuindo para a prevenção de incidência, agravamento e reincidência de situações de 

desproteção social. Sua atenção deve estar integrada e articulada ao Serviço de Proteção Social 

Básica no Domicílio para Pessoa com Deficiência (SPSPD), aos programas Mala de Recursos 

Lúdicos, Programa de Integração ao Mundo do Trabalho, e à Transferência de Renda e CadÚnico, 

com destaque para ações referentes à identificação das famílias em situação de descumprimento 

de condicionalidades, inserção nos serviços socioassistenciais e referentes ao processo de 

bloqueio e suspensão de benefícios.  

 

De forma integrada ao SUAS, a proteção social às pessoas com deficiência se dá por meio do 

SPSPD. Este serviço tem como objetivo a garantia de direitos, o desenvolvimento de metodologias 

assistivas de convivência, a inclusão social, a equiparação de oportunidades e a participação e o 

desenvolvimento da autonomia das pessoas com deficiência e suas famílias, a partir de suas 

necessidades e potencialidades individuais e sociais, prevenindo situações de risco, a exclusão e 

o isolamento. 

 

Na atenção do SPSBR, cabe ao técnico do realizar a identificação de situações de trabalho infantil 

por meio de ações de busca ativa ou de escuta durante o processo de atendimento ou 
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acompanhamento do trabalho social que realiza com as famílias e indivíduos, o registro no SIGPS, 

bem como, após a consulta ao sistema do CadÚnico sobre a situação cadastral da família, e, caso 

necessário, encaminhar a família para inserção ou atualização deste. 

 

No eixo da proteção, cabe à equipe do SPSBR realizar ações de apoio e orientação às famílias no 

âmbito dos atendimentos particularizados e, ou, coletivos, promover acessos a benefícios, 

programas de transferência de renda, encaminhamentos de adolescentes para os programas de 

aprendizagem e trabalho protegido6, e, frente à situação de violação de direitos que envolve o 

trabalho infantil, deve realizar o referenciamento ao PAEFI. O referenciamento ao PAEFI será 

realizado com o preenchimento da Ficha de Referência e Contrarreferência do SUAS/BH, por meio 

do seu envio ao CREAS, além das informações registradas no SIGPS que serão compartilhadas 

entre os serviços, como será detalhado a seguir. 

 

No caso da equipe do SPSPD cabe a identificação de situações de trabalho infantil por meio do 

olhar atento e da escuta cuidadosa durante o processo de acompanhamento específico de sua 

provisão, devendo, nesses casos, ser realizado o referenciamento da família ao SPSBR. O 

registro da situação no SIGPS bem como encaminhamento para inserção ou atualização no 

CadÚnico, deverá ser realizado pela equipe do SPSBR. O referenciamento ao PAEFI e o 

preenchimento da Ficha de Referência e Contrarreferência do SUAS-BH será então realizado pelo 

SPSBR, em articulação com as equipes do SPSPD.  

 

Merece destaque que as ações de busca ativa realizadas pelos serviços da proteção social básica 

correspondem a um conjunto de ações organizadas e planejadas que materializam a dimensão 

de proatividade do Estado, buscando identificar situações de trabalho infantil, em especial nas 

suas dimensões menos visíveis e naturalizadas no contexto de vivência familiar e comunitária 

(uma vez que o fenômeno tem um forte componente cultural).  

 

Por fim, é importante destacar que não cabe ao PAIF/CRAS nem ao SPBSR encaminhar a 

comunicação da situação de suspeita/confirmação de trabalho infantil ao Conselho Tutelar. 

Essas unidades, por meio das equipes dos serviços deverão realizar o preenchimento das 

informações referentes à identificação do trabalho infantil no Cadastro do SIGPS e na Ficha de 

Referência e Contrarreferência do SUAS/BH. Após o preenchimento dessas informações, as 

 
6 Destaca-se o Programa de Promoção do Adolescente Trabalhador (PPAT) como importante retaguarda dos serviços 
socioassistenciais para prevenir ou contribuir para a superação de situações de trabalho infantil no município.  
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equipes de referência dos Serviços preenchem a Ficha de Notificação e caberá à DRAS realizar o 

envio da Ficha de Notificação Protetiva de suspeita/confirmação de violência contra crianças e 

adolescentes ao Conselho Tutelar, como será descrito a seguir. Vale ressaltar que, ao encaminhar 

a ficha para o Conselho Tutelar, a DRAS deve comunicar que a criança ou adolescente e sua 

família foi inserida para acompanhamento no PAEFI/CREAS. Dessa forma, espera-se reforçar o 

caráter protetivo do PAEFI, não sendo pressuposto a aplicação de medida para o 

acompanhamento dos casos de trabalho Infantil nesse serviço.  

2.1.1. Procedimentos Específicos de Identificação pelo Serviço de Proteção e Atendimento 
Integral à Família – PAIF 

 

O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF, conforme previsto na Tipificação 

Nacional dos Serviços Socioassistenciais, desenvolve: 

 

Trabalho social com famílias, de caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a função 

protetiva das famílias, prevenir a ruptura dos seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de 

direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida. Prevê o desenvolvimento de 

potencialidades e aquisições das famílias e o fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários, por meio de ações de caráter preventivo, protetivo e proativo. (BRASIL, 2009, p.12). 

 

Tendo em vista a centralidade do PAIF para a Proteção Social Básica, a identificação das 

situações de trabalho infantil nesse serviço ocorre por meio do desenvolvimento do trabalho 

social com famílias, o que requer a constituição cotidiana de um olhar atento da equipe de 

referência e coordenação do CRAS para as situações de trabalho infantil presentes no cotidiano 

das famílias e nos territórios. Dessa forma, destaca-se que o processo de identificação das 

situações de trabalho infantil se dá a partir das ações de Acolhida; Oficinas com Famílias; Ações 

Comunitárias; Ações Particularizadas e Encaminhamentos que compõem o trabalho social 

essencial do serviço e que consolidam o trabalho social com famílias desenvolvido pelo PAIF.  

 

Observa-se ainda que é a partir da articulação com o PAIF que as situações de trabalho infantil 

identificadas pelos serviços e programas, provisões que se configuram mais proteção social, que 

se articulam e integram o SUAS, (SCFV, PBF, ACESSUAS e Programa Maior Cuidado), são 

referenciadas para acompanhamento na Proteção Social Especial. Sendo assim, é a equipe de 

referência do PAIF que realiza todo o trabalho de articulação e referenciamento das famílias na 

Proteção Social Especial. 
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Procedimentos de identificação e referenciamento pelo PAIF 

A. Ao identificar a situação de trabalho infantil, a equipe referência do PAIF deve 
desenvolver ações e atividades, no âmbito do trabalho social, com objetivo de 
compreender as situações de desproteção social vivenciadas pelas famílias e realizar 
os encaminhamentos e procedimentos previstos abaixo: 

A.1. O (a) técnico(a) que está realizando o atendimento deve preencher  
as informações no SIGPS, no Cadastro do Cidadão/ã e no protocolo do PAIF.   

 
No Cadastro do Cidadão, o registro da identificação de crianças/adolescentes (0 a 18 
anos) deve ser sempre atualizado.  
Este registro é feito nas seguintes ABAS: 
• ABA TRABALHO INFANTIL: Essa aba deve ser preenchida toda vez que uma 

criança ou adolescente for identificado em situação de trabalho infantil, salvo na 
condição de aprendiz acima de 14 anos; 

• ABA VIOLAÇÃO E VULNERABILIDADE: compõe o campo “Violação de Direitos”, 
onde o Trabalho Infantil deve ser marcado como opção do “tipo de violência e 
vulnerabilidade"; e,  

• Informações complementares referentes à família, devem ser preenchidas no 
Cadastro da Família.  

• No Protocolo do PAIF, a identificação do trabalho Infantil é registrada no Passo 
2 – Informações Complementares: Campo 6 – Família com Crianças ou 
adolescentes no PETI – Sim ou Não. 

• As informações registradas no SIGPS serão compartilhadas entre os serviços 
para fins de referenciamento. 

 
B. O (a) técnico(a) deve preencher as informações necessárias na Ficha de Referência e 

Contrarreferência do SUAS/BH, assinar, digitalizar e encaminhar por e-mail para a 
Coordenação do CRAS, com informações complementares extraídas do Cadastro do 
SIGPS, por meio dos Relatórios indicados neste Protocolo7.   

C. Após a avaliação da Ficha de Referência e Contrarreferência do SUAS/BH pela 
Coordenação do CRAS, o(a) técnico(a) encaminha a família para a inserção ou 
atualização cadastral no CadÚnico8. 

D. A Coordenação do CRAS analisa as informações presentes na Ficha de Referência e 
Contrarreferência do SUAS/BH e, se necessário, discute sobre o caso com o(a) 

 
7 Serão criados dois novos relatórios, a partir do Cadastro do SIGPS, conforme indicado no Capítulo 7.  
8 Observação: Essa ação de encaminhar a família deverá ser avaliada pelo técnico. Se o campo a ser atualizado, nos casos de 
famílias já inseridas no CadÚnico, for somente a marcação do Campo 10 não há necessidade de encaminhar a família, mas 
somente avisar ao entrevistador social para a marcação ou desmarcação deste campo. Deve ser realizado encaminhamento 
comum, constando apenas a solicitação ao entrevistador social e marcação do campo 10. A Ficha de Referência e 
Contrarreferência do SUAS-BH não deve ser encaminhada para a Equipe de Transferência de Renda. Caso haja outros 
campos a serem atualizados, para além do campo 10, é necessário encaminhar a família. E nas situações de inclusão familiar, 
é necessário o comparecimento do Responsável Familiar para efetivar a inserção/inclusão cadastral. 
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técnico(a). Havendo parâmetros e dimensões suficientes da situação de desproteção 
social, assina e a encaminha à Coordenação do CREAS, digitalizada por e-mail, para 
referenciamento no PAEFI, com cópia e para o Referência Técnica de Vigilância 
Socioassistencial Regional (RTVSA) para fins de monitoramento no âmbito regional.  

E. O(a) técnico(a) deve preencher as informações necessárias na Ficha de notificação 
Protetiva de suspeita/confirmação de violência contra crianças e adolescente, digitalizar 
e, sem assiná-la, a encaminhar por e-mail para a Coordenação do CRAS.  

F. A Coordenação do CRAS analisa as informações presentes na Ficha de notificação 
Protetiva de suspeita/confirmação de violência contra crianças e adolescentes, e, caso 
necessário, discute sobre o caso com o(a) técnico(a). Havendo parâmetros e 
dimensões suficientes da situação de desproteção social suficientes, a encaminha 
digitalizada por e-mail para a DRAS sem assiná-la.  

 
A DRAS analisa a Ficha de notificação Protetiva de suspeita/confirmação de violência contra 
crianças e adolescentes, assina-a, encaminha a notificação para o Conselho Tutelar, com 
cópia para o Técnico de Referência de Vigilância Socioassistencial Regional (TRVSA) e 
para a Gerência de Vigilância Socioassistencial (GVISO), para fins de monitoramento de 
âmbitos regional e municipal, com periodicidade anual. E confirma o encaminhamento à 
Coordenação do CREAS. 
 

 

2.1.2. Procedimentos Específicos de Identificação pelo Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos (SCVF) 
 

O trabalho social do SCFV é realizado em grupos/coletivos, de acordo com o seu ciclo de vida ou 

intergeracional, visando ampliar a proteção social aos indivíduos e famílias e prevenir a 

ocorrência de situações de risco social e pessoal. Esta provisão pública deve ser articulada, 

integrada e cooperada ao PAIF e ao PAEFI. São intervenções sociais planejadas que buscam 

fomentar e orientar as famílias e indivíduos na construção e reconstrução de suas histórias e 

vivências individuais, coletivas, familiares, culturais, dentre outras, por meio de ações lúdicas, 

sistemáticas e planejadas. A finalidade e o escopo das provisões da assistência social são a 

garantia do direito à convivência familiar e comunitária e a ampliação da capacidade protetiva da 

família. 

 

O SCFV é destinado aos usuários que vivenciam as mais diversas situações de vulnerabilidade, 

porém, algumas situações de risco social são prioritárias para a inserção, em especial para as 

crianças e adolescentes que vivenciam a situação de trabalho precoce ou dele retirados. Nesse 

sentido, as crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil são atendidas no serviço por 
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meio do desenvolvimento de atividades socioeducativas, consoante a organização e a 

metodologia do SCFV, juntamente com outros públicos que vivenciam situações que também 

configuram violações de direitos.  

 

Tendo em vista o caráter de mais proteção social do SCFV, sua equipe de referência participa da 

identificação de situações de trabalho infantil por meio do desenvolvimento das ações de convívio 

e socialização próprias do serviço. Uma vez identificadas tais situações, caberá à equipe do SCFV 

a articulação com o PAIF para que o mesmo tome conhecimento e atue conforme atribuições 

previstas neste protocolo. 

 

Procedimentos de identificação e referenciamento pelo SCFV 

 
A. Ao identificar crianças e adolescentes em situação de Trabalho Infantil, a equipe de 

referência do Serviço deverá, por meio de Ficha de Referência e Contrarreferência do 
SUAS/BH, encaminhar a situação identificada ao PAIF; 

B. O registro da informação da inserção das crianças e adolescentes no Sistema de 
Informações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SISC) deverá ser 
atualizado, considerando a marcação da situação de trabalho infantil, pela Gerência de 
Gestão dos Serviços da Proteção Social Básica do SUAS - GGPSB para o registro no 
sistema. 

C. Ao receber o encaminhamento informando a situação de trabalho infantil, a equipe 
referência do PAIF deve desenvolver ações e atividades no âmbito do trabalho social 
com objetivo de compreender as situações de desproteção social vivenciadas pelas 
famílias e realizar as intervenções, encaminhamentos e notificações necessárias, bem 
como o registro da informação conforme procedimento já descrito neste Protocolo. 

D. Destaca-se que para fins de registro no SISC, identificada pela equipe do SCFV seguirá 
o fluxo do já existente, por meio do Relatório Trimestral SISC encaminhado pela 
coordenação do CRAS à GGSPB. 

E. Para fins de monitoramento municipal, será extraído o Relatório de situações 
prioritárias por trabalho infantil do SISC, com periodicidade anual. 

2.1.3. Procedimentos Específicos de Identificação pelo Programa Maior Cuidado 
 

O Programa Maior Cuidado prevê provisões públicas de cuidado no domicílio para as pessoas 

idosas com a finalidade de garantir o acesso a direitos, a prevenção de agravos de 

vulnerabilidades que possam fragilizar e, ou, romper os vínculos familiares e sociais dos 

usuários. Visa a apoiar as famílias no cuidado domiciliar de rotina às pessoas idosas, 

semidependentes e dependentes contribuindo para a prevenção de situações de risco, exclusão 

e o isolamento social. 
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Tendo em vista que as ações e atividades desenvolvidas pela equipe do Programa Maior Cuidado 

se constituem retaguarda do PAIF, a equipe do Programa participa da identificação de situações 

de Trabalho Infantil por meio do desenvolvimento do cuidado no domicílio.  Dessa forma, no 

cotidiano de atuação do cuidador, uma vez identificadas tais situações, caberá à equipe do 

Programa a articulação com o PAIF para que o mesmo tome conhecimento e atue conforme 

atribuições previstas neste protocolo. 

 

Procedimentos de identificação e referenciamento pelo Programa Maior Cuidado 
A. Ao identificar crianças e adolescentes em situação de Trabalho Infantil, o cuidador 

de idosos remete a situação à equipe de referência do PAIF; 
B. Ao receber o encaminhamento informando a situação de trabalho infantil, a equipe 

referência do PAIF deve desenvolver ações e atividades no âmbito do trabalho social com 
objetivo de compreender as situações de desproteção social vivenciadas pelas famílias e 
realizar as intervenções, encaminhamentos e notificações necessárias, bem como o 
registro da informação conforme procedimento já descrito neste Protocolo. 

 

2.1.4. Procedimentos Específicos de Identificação pelo Serviço de Proteção Social Básica 
Regional – SPSBR 
 

O SPSBR possui uma função importante e estratégica para atenção às famílias e indivíduos 

residentes nos territórios sem referenciamento do CRAS. O desenvolvimento das ações e 

atividades de apoio e orientação a indivíduos e famílias tem como foco o compartilhamento e a 

troca de informações e experiências sobre o acesso à renda, a bens e serviços públicos, à 

promoção e a garantia de direitos de acordo com a natureza preventiva do trabalho desenvolvido 

na Proteção Social Básica.  

 

O trabalho social desenvolvido pela equipe do Serviço é central na organização do SUAS/BH, 

tendo como foco a garantia de direitos socioassistenciais, do fortalecimento da função protetiva 

das famílias, da proteção social às famílias que vivenciam situações de vulnerabilidades e riscos 

sociais e pessoais, fomentando e fortalecendo os vínculos familiares e comunitários e a mediação 

de acesso a direitos sociais. Dessa forma, a identificação das situações de trabalho infantil nesse 

serviço ocorre por meio do desenvolvimento do trabalho social com famílias nas ações de 

acolhida, ações particularizadas na regional e no domicílio, ações coletivas dos processos de 

atendimento e acompanhamento, nas reuniões de discussão de casos com a rede das famílias 

com indícios ou suspeitas de trabalho infantil.  
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O SPSPD e o Programa Mala de Recursos Lúdicos atuam de forma integrada e articulada às 

provisões do SPSBR, portanto, as situações de trabalho infantil identificadas pelas equipes do 

SPSPD e do Programa, deverão ser articuladas e encaminhadas à equipe do SPSBR, para que 

possam ser referenciadas à Proteção Social Especial.  

 

Da mesma forma, as situações identificadas pelas Equipes de referência da Transferência de 

Renda deverão ser dialogadas e encaminhadas ao SPSBR, respeitando a integração entre os 

serviços, programas, projetos e benefícios, bem como a natureza do SPSBR como Serviço 

Matricial.  

 

Procedimentos de identificação e referenciamento pelo SPSBR 
A. Ao identificar a situação de trabalho infantil, a equipe de referência do SPSBR deve 

desenvolver ações e atividades no âmbito do trabalho social, com objetivo de 
compreender as situações de desproteção social vivenciadas pelas famílias e 
realizar os encaminhamentos e procedimentos previstos abaixo:  

A.1: O(a) técnico(a) que está realizando o atendimento deve preencher as informações 
no Cadastro do SIGPS. No Cadastro do Cidadão/SIGPS o registro da identificação de 
crianças/adolescentes (0 a 18 anos) deve ser sempre atualizado. É realizado nas 
seguintes ABAS: 

• ABA TRABALHO INFANTIL: Essa aba deve ser preenchida toda vez que um menor 
de 18 anos for identificado em situação de trabalho infantil, salvo na condição de 
aprendiz acima de 14 anos. 

• ABA “VIOLAÇÃO E VULNERABILIDADE: compõe o campo “Violação de Direitos”, 
onde o Trabalho Infantil deve ser marcado como opção do “tipo de violência e 
vulnerabilidade”. 

• Informações complementares referentes à família, devem ser preenchidas no 
Cadastro da Família. 

• As informações registradas no SIGPS serão compartilhadas entre os serviços 
para fins de referenciamento. 

B. O(a) técnico(a) deve preencher as informações necessárias na Ficha de Referência e 
Contrarreferência do SUAS/BH, assinar, digitalizar e encaminhar por e-mail para a 
Coordenação de Proteção Social e Cidadania, com informações complementares 
extraídas do Cadastro do SIGPS, por meio dos Relatórios indicados neste Protocolo9.  

C. O(a) técnico(a) preenche as informações necessárias na Ficha de notificação Protetiva 
de suspeita/confirmação de violência contra crianças e adolescente, e, sem assiná-la, 
a encaminha por e-mail para a Coordenação de Proteção Social e Cidadania.  

D. A Coordenação de Proteção Social e Cidadania analisa as informações presentes na 
Ficha de Referência e Contrarreferência do SUAS/BH e, caso necessário, discute sobre 

 
9 Serão criados dois novos relatórios, a partir do Cadastro do SIGPS, conforme indicado no Capítulo 7.  



 

 
39 

o caso com o(a) técnico(a). Havendo parâmetros e dimensões suficientes da situação 
de desproteção social, assina e a encaminha à Coordenação de CREAS, digitalizada 
por e-mail, para referenciamento no PAEFI, e para o Técnico de Referência de 
Vigilância Socioassistencial Regional (TRVSA) para fins de monitoramento no âmbito 
regional. 

E. A Coordenação de Proteção Social e Cidadania analisa as informações presentes na 
Ficha de notificação Protetiva de suspeita/confirmação de violência contra crianças e 
adolescentes, e, caso necessário, discute sobre o caso com o(a) técnico(a). Havendo 
parâmetros e dimensões suficientes da situação de desproteção social, a encaminha 
digitalizada por e-mail para a DRAS sem assiná-la. 

F.  A DRAS analisa a Ficha de notificação Protetiva de suspeita/confirmação de violência 
contra crianças e adolescentes, assina-a, encaminha a notificação para o Conselho 
Tutelar, com cópia para o Técnico de Referência de Vigilância Socioassistencial 
Regional (TRVSA) e para a GVISO, para fins de monitoramento de âmbito regional e 
municipal, com periodicidade anual. E confirma o encaminhamento à Coordenação 
do CREAS. 

G. Após a análise da Ficha de Referência e Contrarreferência do SUAS/BH pela 
Coordenação de Proteção Social e Cidadania, o(a) técnico(a) encaminha a família 
para a inserção ou atualização cadastral no CadÚnico. Deve ser realizado 
encaminhamento comum, constando apenas a solicitação ao entrevistador social de 
marcação do campo 1010. 

 

2.1.5. Procedimentos Específicos de Identificação pelo Serviço de Proteção Social Básica no 
Domicílio para Pessoas com Deficiência - SPSPD 
 

O Serviço tem por finalidade a prevenção de agravos que possam provocar o rompimento de 

vínculos familiares e sociais dos usuários. De forma integrada ao SUAS, visa proteção social às 

pessoas com deficiência e suas famílias. Tem como objetivo a garantia de direitos, o 

desenvolvimento de metodologias assistivas de convivência, a inclusão social, a equiparação de 

oportunidades e a participação e o desenvolvimento da autonomia das pessoas com deficiência e 

suas famílias, a partir de suas necessidades e potencialidades individuais e sociais, prevenindo 

situações de risco, a exclusão e o isolamento.  

 
10 Observação: Essa ação de encaminhar a família deverá ser avaliada pelo técnico. Se o campo a ser atualizado, nos casos 
de famílias já inseridas no CadÚnico, for somente a marcação do Campo 10 não há necessidade de encaminhar a família, 
mas somente avisar ao entrevistador social para a marcação ou desmarcação deste campo. Deve ser realizado 
encaminhamento comum, constando apenas a solicitação ao entrevistador social de marcação do campo 10. Caso haja 
outros campos a serem atualizados, para além do campo 10, é necessário encaminhar a família. E nas situações de 
inclusão familiar, é necessário o comparecimento do Responsável Familiar para efetivar a inserção/inclusão cadastral. 
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As equipes de referência do Serviço desenvolvem ações e atividades extensivas aos familiares, 

de apoio, informação, orientação e encaminhamento, com foco na qualidade de vida, exercício da 

cidadania e inclusão na vida social, sempre ressaltando o caráter preventivo do Serviço.  

 

Tendo em vista o caráter de mais proteção social deste Serviço, a equipe participa da identificação 

de situações de trabalho Infantil por meio do desenvolvimento das ações e atividades de acolhida 

e acompanhamento no domicílio, desenvolvimento do convívio familiar, grupal e social, 

orientação e encaminhamentos. Uma vez identificadas tais situações, caberá à equipe do Serviço 

a articulação com o SPSBR para que a atuação na referência ao PAEFI se dê em consonância às 

atribuições previstas neste protocolo. 

 

Procedimentos de identificação pelo Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio 
para Pessoas com Deficiência 

A. Ao identificar crianças e adolescentes em situação de Trabalho Infantil, a equipe do 
Serviço deverá, por meio de Ficha de Referência e Contrarreferência do SUAS/BH, 
encaminhar a situação identificada ao SPSBR.   

B. Os dois Serviços definem as intervenções e encaminhamentos necessários;  
C.  A equipe do SPSBR faz os procedimentos para o referenciamento na Proteção Social 

Especial e o registro da informação, conforme procedimentos já descritos neste 
protocolo. 
  

2.1.6. Procedimentos Específicos de Identificação pela Equipe de Referência de Transferência 
de Renda e Cadastro Único 
 

As Equipes de Transferência de Renda e CadÚnico têm como atribuição fornecer subsídios e 

informações necessárias das famílias identificadas como “Trabalho Infantil”, monitorar os 

processos cadastrais específicos e restritos ao CadÚnico sendo eles as ações de atualização, 

inclusão, averiguação e revisão Cadastral, com destaque para ações referentes à identificação 

das famílias em situação de descumprimento de condicionalidades e inserção nos serviços 

socioassistenciais e referentes ao processo de bloqueio e suspensão de benefícios. Vinculadas à 

Coordenação de Proteção Social e Cidadania nas DRAS. Estas equipes são formadas por técnicos 

de nível superior (APP) e, por entrevistadores sociais, lotados nas DRAS, incluindo aqueles 

lotados nos CRAS.  

 

Para além da função de monitoramento das ações cadastrais das famílias registradas com 

Trabalho Infantil no CadÚnico, esta equipe, conforme estabelece a Instrução Operacional 
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Conjunta SENARC/SNAS/MDS nº 02/2014, tem a função de identificação de situação de trabalho 

infantil no CadÚnico quando este ocorre durante a entrevista com a família para cadastramento 

ou atualização cadastral, a partir de Declaração da própria Família (Bloco 8 – Trabalho e 

Remuneração) e, ou, pela observação do Entrevistador (Bloco 10 – Marcação Livre do Município). 

 

No que se refere à declaração da própria Família, a marcação nesse campo deverá ser realizada 

se o(a) Responsável pela Unidade Familiar espontaneamente informar atividade de trabalho e 

remuneração exercida por criança ou adolescente a qualquer dos quesitos componentes do 

Bloco 8 – Trabalho e Remuneração. Nesses casos, o (a) responsável estará declarando uma 

situação de Trabalho Infantil na família.  

 

Outra possibilidade de identificação do trabalho infantil se dá por meio da marcação no Bloco 10 

- Marcação Livre para o Município. A referida Instrução Operacional orienta que este bloco não 

deve ser perguntado diretamente à família pelo entrevistador social. Desse modo, sempre que 

for percebida a participação da criança em atividades domésticas que impliquem jornadas ou 

exposição a riscos, deve ser preenchido “SIM” no quesito 10.01 (Há Trabalho Infantil na família?).   

 

Uma das hipóteses de marcação desse campo é a própria observação do Entrevistador Social, 

quando perceber relatos da família que indiquem a existência de Trabalho Infantil. Nesse caso, 

o Entrevistador Social tem autonomia para identificar/suspeitar de situações de Trabalho Infantil 

durante a entrevista. Ele registra no Bloco 10 e em seguida comunica à equipe técnica de Nível 

Superior da Transferência de Renda para que a mesma tome conhecimento e atue conforme as 

atribuições previstas neste protocolo. Cabe à equipe de referência do SPSBR realizar o 

preenchimento da “ Ficha de Referência e Contrarreferência do SUAS/BH” e da “Ficha de 

Notificação” e, encaminhar, por e-mail, ao Coordenador de Proteção Social e Cidadania, como 

será descrito no quadro a seguir.  

 

A outra hipótese de marcação do campo 10 é por meio da identificação de trabalho infantil 

realizada pelas equipes de referência dos serviços socioassistenciais, com o seu 

encaminhamento para a Equipe de Transferência de Renda, conforme indicado anteriormente 

neste Protocolo. Nesse caso, o entrevistador social receberá o encaminhamento e deverá 

realizar a atualização cadastral ou inclusão cadastral com a marcação do campo 10. 
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Na concepção da vigilância socioassistencial do SUAS/BH, é atribuição, ainda, das equipes de 

referência da Transferência de Renda e CadÚnico, vinculadas às Coordenações de Proteção 

Social e Cidadania, monitorar tanto o registro quanto a desmarcação da situação de trabalho 

infantil no CadÚnico. Além disso, monitorar também o descumprimento das condicionalidades 

das famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família em situação de trabalho infantil no âmbito 

regional, a partir da base de dados do SICON.  

 

O monitoramento da identificação do trabalho infantil se dará por meio da extração de relatórios 

consolidados. Na especificidade do descumprimento das condicionalidades da Educação, uma 

vez que o relatório do SICON “Acompanhamento da Educação”, lista motivos de baixa frequência 

escolar, dentre eles o trabalho infantil, este monitoramento só será efetivado com informações 

relevantes com o preenchimento pelas equipes da Educação no campo especifico no Sistema 

Presença, com o motivo especifico - Trabalho Infantil. As articulações intersetoriais são 

essenciais nos âmbitos regional e municipal para o efetivo cumprimento das 

corresponsabilidades. 

 

O monitoramento do acompanhamento familiar se dará por meio do relatório do SICON de 

“Acompanhamento Familiar”, que fornece informações sobre trabalho infantil a partir das 

unidades (CRAS e, ou, CREAS)11 conforme a marcação das situações “Ausência de participação 

nas ações do SCFV – PETI” (situação 6) ou “Trabalho Infantil” (situação 10).  

 

Estes processos de monitoramento subsidiam a análise das situações de superação de trabalho 

infantil, o que compreende que a família está em acompanhamento familiar, pelo PAEFI ou PAIF, 

e está recebendo o benefício do PBF, as crianças e, ou, adolescentes têm frequência de 75% na 

escola e frequentam o SCFV.  

 

Procedimentos de identificação em territórios de CRAS 
A. O entrevistador social, ao identificar crianças e adolescentes em situação de 

Trabalho Infantil, no ato da entrevista, deve informar a equipe de referência do PAIF;  
B. A equipe de referência do PAIF deve avaliar a situação e inserir a família nas ações 

e atividades, no âmbito do trabalho social, com objetivo de compreender as 
situações de desproteção social vivenciadas pelas famílias e realizar os 
encaminhamentos e procedimentos estabelecidos neste Protocolo. Caso a família já 
esteja inserida, deve ser ampliada a proteção social; 

 
11 Observa-se que na base de dados do SICON estão especificados apenas os 34 CRAS do município. A não 
especificação dos CREAS requer avaliar outras estratégias para acessar a informação. 
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C. Devem ser seguidos os demais procedimentos referentes ao PAIF e ao registro da 
informação, conforme procedimento já descrito neste protocolo.  

D. O entrevistador social deverá proceder conforme cada caso, atualizando o cadastro 
ou incluindo a família no CadÚnico. 

Procedimentos de identificação pela Equipe de Transferência de Renda e CadÚnico 
nas Coordenações de Proteção Social e Cidadania/Diretorias Regionais de 
Assistência Social  
A. Ao identificar crianças e adolescentes em situação de Trabalho Infantil, no ato da 

entrevista, o Entrevistador Social deve realizar a marcação do campo 10 no 
CadÚnico e deve informar a equipe técnica de nível superior da Transferência de 
Renda.  

B. Caso a identificação seja realizada pelo técnico de nível superior da Transferência 
de Renda, ele deve encaminhar a família para inclusão ou atualização cadastral, 
solicitando ao entrevistador social a marcação do campo 10. 

C. A equipe da Transferência de Renda deve avaliar a situação e encaminhar a família 
para atendimento pela equipe do SPSBR e inserção nas ações e atividades de 
proteção social. 

D. O(a) técnico(a) do SPSBR deve preencher as informações necessárias na Ficha de 
Referência e Contrarreferência do SUAS/BH, assinar, digitalizar e encaminhar por e-
mail para a Coordenação de Proteção Social e Cidadania, com informações 
complementares extraídas do Cadastro do SIGPS, por meio dos Relatórios indicados 
neste Protocolo12. 

E. O(a) técnico(a) preenche as informações necessárias na Ficha de notificação Protetiva 
de suspeita/confirmação de violência contra crianças e adolescente, e, sem assiná-la, 
a encaminha por e-mail para a Coordenação de Proteção Social e Cidadania.  

F. A Coordenação de Proteção Social e Cidadania analisa as informações presentes na 
Ficha de Referência e Contrarreferência do SUAS/BH e, caso necessário, discute sobre 
o caso com o(a) técnico(a). Havendo parâmetros e dimensões suficientes sobre a 
situação de desproteção social, assina e a encaminha à Coordenação do CREAS, 
digitalizada por e-mail, para referenciamento no PAEFI, com cópia para a Referência 
Técnica de Vigilância Socioassistencial Regional (RTVSA) para fins de 
monitoramento no âmbito regional. 

G. A Coordenação de Proteção Social e Cidadania analisa as informações presentes na 
Ficha de notificação Protetiva de suspeita/confirmação de violência contra crianças e 
adolescentes, e, caso necessário, discute sobre o caso com o(a) técnico(a). Havendo 
parâmetros e dimensões suficientes sobre a situação de desproteção social, a 
encaminha digitalizada por e-mail para a DRAS sem assiná-la. 

H.  A DRAS analisa a Ficha de notificação Protetiva de suspeita/confirmação de violência 
contra crianças e adolescentes, assina-a, encaminha a notificação para o Conselho 
Tutelar, com cópia para o Técnico de Referência de Vigilância Socioassistencial 
Regional (TRVSA) e para a GVISO para fins de monitoramento nos âmbitos regional 
e municipal, com periodicidade anual. E confirma o encaminhamento à Coordenação 
do CREAS. 

 
12 Idem nota nº 9.  
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2.1.7. Procedimentos Específicos de Identificação pelo Programa de Integração ao Mundo 
do Trabalho13 

 
O Programa de Integração ao Mundo do Trabalho visa buscar a autonomia das famílias, por meio 

da integração ao mundo do trabalho articulando um conjunto de ações de mobilização, 

encaminhamento e acompanhamento de pessoas em situação de vulnerabilidade e, ou, risco 

social e pessoal para acesso a oportunidades no mundo do trabalho. As famílias que vivenciam 

situações de Trabalho Infantil se constituem público prioritário do Programa. 

 

Tendo em vista que as ações desenvolvidas pelo Programa se constituem retaguarda dos 

Serviços Socioassistenciais para fins de qualificação e aprimoramento destes, a equipe participa 

da identificação de situações de Trabalho Infantil por meio do desenvolvimento das oficinas, 

palestras e rodas de conversa. 

 

Nesse sentido, caberá à equipe do Programa a articulação com as equipes dos serviços 

socioassistenciais que atendem ou acompanham as famílias dos adolescentes e o diálogo sobre 

a situação de desproteção social identificada para os procedimentos necessários. Desta forma, 

a equipe do Programa deve acionar as equipes do PAIF, do SPSBR ou PAEFI a qual a família está 

vinculada. 

 

Procedimentos de identificação pelo Programa de Integração ao Mundo do Trabalho 

A. Ao identificar crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil a equipe do 
Programa deve realizar a articulação com o PAIF ou SPSBR, conforme vinculação 
da família, para que as mesmas tomem conhecimento e atuem conforme atribuições 
previstas neste protocolo. 

B. Ao identificar crianças e adolescentes em situação de Trabalho Infantil, a equipe do 
Programa deverá preencher e enviar por e-mail, a Ficha de Referência e 
Contrarreferência do SUAS/BH ao PAIF ou SPSBR, conforme vinculação da família 

C. A equipe do PAIF ou SPSBR deve avaliar a situação e inserir a família nas ações e 
atividades de proteção social do serviço. Caso a família já esteja inserida, deve ser 
ampliado a proteção social; 

D. Devem ser seguidos os demais procedimentos referentes ao PAIF ou SPSBR e o 
registro da informação, conforme procedimentos já descritos neste Protocolo. 

E. Caso a família já esteja em acompanhamento pelo PAEFI, a equipe do Programa 
deverá fazer a articulação com o respectivo serviço. 

 
13 Até 2019 correspondia ao Programa ACESSUAS Trabalho, do Ministério da Cidadania. A partir de 2019 não houve repasse 
financeiro do Governo Federal, sendo que o programa está sendo mantido com recurso próprio do município e passou a se 
denominar Programa de Integração ao Mundo do Trabalho.  
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2.2. Identificação, proteção e comunicações de situações de trabalho infantil pela Proteção 
Social Especial do SUAS 
 

Tendo em vista que o trabalho infantil se configura como uma situação de violação dos direitos, 

a Proteção Social Especial do SUAS desempenha uma função fundamental nas ações de 

identificação e de proteção social de crianças e adolescentes e de suas famílias. Os serviços de 

Proteção Social Especial têm por objetivo contribuir para a reconstrução de vínculos familiares 

e comunitários, o fortalecimento de potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e 

indivíduos para o enfrentamento das situações de risco pessoal e social, por violação de direitos. 

Seus serviços envolvem ações especializadas de trabalho social e intervenções que requerem 

maior estruturação técnica e operativa, e demandam grande integração com os demais serviços, 

programas, projetos e benefícios socioassistenciais, além de importante articulação com as 

demais políticas públicas e com os Sistemas de Justiça e de Garantia de Direitos. 

 

Destaca-se que as provisões dos Serviços de Proteção Social Especial estão organizadas em dois 

níveis de complexidade, e que cada um dos serviços de Média e Alta Complexidade possui 

atribuições no processo de identificação de situações de trabalho infantil, assim como na 

organização de ações de proteção de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil e 

suas famílias. 

 

2.2.1. A Identificação pelos Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade do 
SUAS  
 

Os serviços e unidades de referência da PSE de Média Complexidade possuem funções 

preponderantes no complexo processo de identificação das situações de trabalho infantil, tendo 

em vista suas atribuições quanto à atenção socioassistencial para indivíduos e famílias que 

vivenciam desproteções sociais agravadas por violações de direitos. 

  

Centros de Referência Especializados de Assistência Social - CREAS 

O CREAS é a unidade pública estatal de referência do SUAS que articula, coordena e executa, no 

âmbito do território, os serviços de proteção social especial de média complexidade. É, assim, o 

lócus de referência da provisão do trabalho social especializado no SUAS às famílias e indivíduos 

que vivenciam situação de risco pessoal e social por violações de direitos, incluindo as situações 

de trabalho infantil. 
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Cabe destacar que o CREAS, por meio do Serviço Especializado em Abordagem Social – SEAS 

cumpre função de destaque no processo de identificação de trabalho infantil nas ruas, tendo em 

vista as atribuições e características próprias do serviço. Conforme disposto na Tipificação 

Nacional dos Serviços Socioassistenciais, o SEAS tem a finalidade de assegurar, de forma 

continuada e programada, o trabalho social de abordagem e busca ativa que identifique, nos 

territórios, a incidência de trabalho infantil. Devendo-se considerar, para tanto, sua atuação em 

praças, entroncamento de estradas, fronteiras, espaços públicos onde se realizam atividades 

laborais, locais de intensa circulação de pessoas e existência de comércio, terminais de ônibus, 

trens, metrô e outros. Importante destacar que os espaços de natureza privada não condizem 

com a esfera de atuação do Serviço Especializado em Abordagem Social. 

 

As equipes de referência dos demais serviços socioassistenciais de média complexidade 

executados no CREAS - Serviço de Proteção e Atendimento Especializado para Famílias e 

Indivíduos – PAEFI, Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida 

Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) e o 

Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosa e suas Famílias (em 

domicílio) -, também são corresponsáveis na identificação de situações de trabalho infantil, 

quando tais situações são constatadas em seus respectivos processos de atendimentos e 

acompanhamento aos indivíduos e famílias. 

 

É importante ressaltar que o PAEFI, além de realizar a identificação, desempenha uma função 

central na proteção social das crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil e de suas 

famílias.  Possui como público as famílias e indivíduos que vivenciam risco pessoal e, ou, social 

por violação de direitos, dentre eles o trabalho infantil, e visa à defesa e garantia de direitos, a 

preservação e o fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e sociais e o fortalecimento 

da função protetiva das famílias. O PAEFI tem, portanto, função fundamental nas provisões de 

orientação, apoio e acompanhamento das famílias, de modo a contribuir para a superação da 

situação de trabalho infantil (Brasil, 2010, p. 56). 

 

Aqui é fundamental destacar que, ao proceder à identificação, não cabe às equipes de referência 

dos CREAS realizarem diretamente a comunicação da situação de suspeita/confirmação de 

trabalho infantil ao Conselho Tutelar. Essas unidades, por meio das equipes de referência dos 

serviços deverão realizar o preenchimento das informações referentes à identificação do 
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trabalho infantil no Cadastro do SIGPS (para todos os serviços que acessam o SIGPS) e na Ficha 

de Referência e Contrarreferência do SUAS-BH. Após o preenchimento dessas informações, as 

equipes de referência dos Serviços preenchem a Ficha de notificação Protetiva de 

suspeita/confirmação de violência contra crianças e adolescentes, cabendo à Diretoria Regional de 

Assistência Social (DRAS) realizar o envio da mesma ao Conselho Tutelar, como será descrito a 

seguir. 

 

Vale ressaltar que, ao encaminhar a ficha para o Conselho Tutelar, a DRAS deve comunicar que 

a criança ou adolescente e sua família foram inseridos para acompanhamento no PAEFI/CREAS. 

Dessa forma, espera-se reforçar o caráter protetivo do PAEFI, não sendo pressuposto a aplicação 

de medida protetiva para o acompanhamento de crianças e adolescentes em situação de trabalho 

infantil e suas famílias nesse serviço. 

 

Além do CREAS, a Proteção Social Especial de Média Complexidade também conta com outras 

duas unidades de referência: o Centro de Referência Especializado para População em Situação de 

Rua – Centro POP, que executa o Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua; e o 

Centro Dia de Referência para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias que, por sua vez, 

executa o Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas 

Famílias. Destaca-se, que as equipes de referência de ambos os serviços também devem realizar 

a identificação de situações de trabalho infantil no decorrer do atendimento e acompanhamento 

cotidiano dos indivíduos e suas famílias. Os procedimentos referentes ao preenchimento e 

encaminhamento da Ficha de Referência e Contrarreferência do SUAS-BH e da Ficha de notificação 

Protetiva de suspeita/confirmação de violência contra crianças e adolescentes pelas equipes desses 

serviços também serão descritos a seguir. 

 

É de fundamental importância destacar que o município de Belo Horizonte conta com um Centro 

de Referência Especializado para Crianças e Adolescentes em Situação de Rua - Centro POP 

Miguilim, unidade de referência na execução da atenção socioassistencial para este público que 

utiliza as ruas como espaço de moradia e, ou, sobrevivência. Cabe à equipe do Centro POP 

Miguilim a identificação de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil e suas 

respectivas famílias por meio do Serviço Especializado para Crianças e adolescentes em situação de 

Rua, assim como o planejamento e execução de ações de identificação, abordagem e busca ativa 

em articulação com os CREAS em cada território regional do município.  
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Todas as equipes de referência dos serviços destacados devem realizar a identificação de 

situações de trabalho infantil por meio do olhar atento e da escuta cuidadosa durante o processo 

de atendimento e acompanhamento específico de sua provisão, conforme previsto na TNSS, 

buscando fortalecer a função protetiva da família, prevenir a ruptura dos vínculos familiares e o 

agravo das situações de riscos social e pessoal e de violação de direitos.  

2.2.1.1. Identificação pelo Serviço Especializado em Abordagem Social - SEAS/CREAS 
 

A equipe de referência do SEAS realiza trabalho social de abordagem e busca ativa que 

identifique, nos territórios, a incidência de situações de risco pessoal e social, por violação de 

direitos, com destaque para as situações de trabalho infantil nas ruas. A abordagem social 

constitui-se “em processo de trabalho planejado de aproximação, escuta qualificada e 

construção de vínculo de confiança com pessoas e famílias em situação de risco pessoal e social 

nos espaços públicos para atender, acompanhar e mediar acesso à rede de proteção social” 

(Brasil, 2013, p. 6). O fenômeno do trabalho infantil constitui-se como uma das situações de 

violação de direitos prioritárias para atuação da equipe desse serviço.  

 

Considerando a preponderância de seu caráter proativo, articulado ao caráter protetivo do 

trabalho social que desenvolve, a identificação do fenômeno do trabalho infantil por parte da 

equipe de referência do SEAS dar-se-á por meio de várias estratégias, conforme a metodologia 

e o protocolo de atendimento do serviço, com destaque para as seguintes ações e atividades, 

ancorados na dimensão ética do fazer profissional, sendo cada um deles detalhado a seguir: 

• Atendimento ou acompanhamento de indivíduos e, ou, famílias; 

• Mapeamento das áreas de incidência do fenômeno do trabalho infantil; 

• Demandas de abordagem advindas de denúncias e manifestações. 

2.2.1.1.1. Atendimento ou acompanhamento de indivíduos e, ou, famílias 
 

A identificação da situação de trabalho infantil, pelas equipes de referência do Serviço, pode se 

dar por meio da escuta qualificada durante o processo de atendimento ou acompanhamento dos 

usuários e suas famílias. A escuta compõe o trabalho social essencial do SEAS, correspondendo 

a um instrumento necessário a uma acolhida adequada ao usuário, objetivando identificar e 

registrar suas necessidades sociais, assim como promover orientações, informações e 

encaminhamentos assertivos (Brasil, 2013, p. 25). 
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No caso da abordagem social na rua, podem ser identificadas crianças e adolescentes que 

residem na mesma regional em que foi realizada a abordagem, bem como crianças e 

adolescentes que residem em outra regional administrativa ou mesmo em outro município. Para 

cada um desses três casos, procedimentos diferentes devem ser tomados, conforme quadro 

abaixo: 

Procedimentos de identificação pelo Serviço Especializado de Abordagem Social – 
SEAS/CREAS – por meio de atendimento ou acompanhamento de indivíduos e 
famílias 
Quando a criança, adolescente ou família reside na MESMA regional em que foi 
realizada a identificação 
A. Ao identificar crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil nas ruas, o 

profissional do serviço (técnico social, arte educador, educador par) realiza a 
discussão com a equipe de nível superior do SEAS; 

B. A equipe de nível superior deve preencher as informações no SIGPS, no Cadastro do 
Cidadão/ã e no protocolo do SEAS/ADRA por meio do registro no Passo 2- 
Caracterização do Público: Campo 2 – Público com a opção Trabalho Infantil. No 
Cadastro do Cidadão/SIGPS o registro da identificação de crianças/adolescentes (0 a 
18 anos) deve ser sempre atualizado. É realizado nas seguintes ABAS: 

• ABA TRABALHO INFANTIL: Essa aba deve ser preenchida toda vez que uma criança 
ou adolescente, menor de 18 anos, for identificado em situação de trabalho infantil, 
salvo na condição de aprendiz acima de 14 anos. 

• ABA “VIOLAÇÃO E VULNERABILIDADE: compõe o campo “Violação de Direitos”, 
onde o trabalho infantil deve ser marcado como opção do “tipo de violência e 
vulnerabilidade”. 

• Informações complementares referentes à família, devem ser preenchidas no 
Cadastro da Família. 

• As informações registradas no SIGPS serão compartilhadas entre os serviços para 
fins de referenciamento. 

• A equipe de nível superior deve preencher as informações necessárias na Ficha de 
Referência e Contrarreferência do SUAS-BH, assinar, digitalizar e encaminhar por e-
mail para a Coordenação de CREAS, com informações complementares extraídas do 
Cadastro do SIGPS, por meio dos Relatórios indicados neste Protocolo14.  

C. A equipe de nível superior preenche a Ficha de notificação Protetiva de 
suspeita/confirmação de violência contra crianças e adolescentes, imprime sem assiná-
la, e a encaminha para a Coordenação do CREAS; 

D. A Coordenação do CREAS avalia as informações presentes na Ficha de Referência e 
Contrarreferência do SUAS-BH e, caso necessário, discute sobre o caso com a equipe 
do SEAS. Havendo parâmetros e dimensões suficientes da situação de desproteção 
social, assina e inicia os procedimentos para inserção da família no PAEFI.  
Concomitantemente envia cópia da Ficha de Referência e Contrarreferência do SUAS-

 
14 Idem nota nº 9.  
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BH para a Referência Técnica de Vigilância Socioassistencial Regional (RTVSA) para 
fins de monitoramento em âmbito regional. 

E. A Coordenação do CREAS avalia as informações presentes na Ficha de notificação 
Protetiva de suspeita/confirmação de violência contra crianças e adolescentes, e, caso 
necessário, discute sobre o caso com a equipe do SEAS. Havendo parâmetros e 
dimensões suficientes da situação de desproteção social, a encaminha para a DRAS 
digitalizada por e-mail sem assiná-la; 

F. A DRAS avalia a Ficha de notificação Protetiva de suspeita/confirmação de violência 
contra crianças e adolescentes, assina-a, comunica a situação de trabalho infantil ao 
Conselho Tutelar, por meio do encaminhamento da ficha, com cópia para a RTVSA e 
para a GVISO, para fins de monitoramento em âmbitos regional e municipal.  E 
informa à Coordenação do CREAS;  

G. Após a avaliação da Ficha de Referência e Contrarreferência do SUAS-BH pela 
Coordenação do CREAS, a equipe de nível superior do SEAS encaminha a família para 
a inserção ou atualização cadastral no CadÚnico. Deve ser realizado encaminhamento 
comum, constando apenas a solicitação ao entrevistador social de marcação do 
campo 10. A Ficha de Referência e Contrarreferência do SUAS-BH não deve ser 
encaminhada com a família para a Equipe de Transferência de Renda. 

Quando a criança, adolescente ou família reside em regional DIFERENTE da que foi 
realizada a identificação 
A. Ao identificar crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, o profissional 

do serviço (técnico social, arte educador, educador par) realiza a discussão com a 
equipe de nível superior do SEAS; 

B. A equipe de nível superior deve preencher as informações no SIGPS, no Cadastro do 
Cidadão/ã e no protocolo do SEAS/ADRA por meio do registro no Passo 2- 
Caracterização do Público: Campo 2 – Público com a opção Trabalho Infantil. 

No Cadastro do Cidadão/SIGPS o registro da identificação de crianças/adolescentes (0 a 
18 anos) deve ser sempre atualizado. É realizado nas seguintes ABAS: 
• ABA TRABALHO INFANTIL: Essa aba deve ser preenchida toda vez que uma 

criança ou adolescente, menor de 18 anos, for identificado em situação de trabalho 
infantil, salvo na condição de aprendiz acima de 14 anos. 

• ABA “VIOLAÇÃO E VULNERABILIDADE: compõe o campo “Violação de Direitos”, 
onde o Trabalho Infantil deve ser marcado como opção do “tipo de violência e 
vulnerabilidade”. 

• Informações complementares referentes à família, devem ser preenchidas no 
Cadastro da Família. 

• As informações registradas no SIGPS serão compartilhadas entre os serviços 
para fins de referenciamento. 

C. A equipe de nível superior deve preencher as informações necessárias na Ficha de 
Referência e Contrarreferência do SUAS-BH, assinar, digitalizar e encaminhar por e-
mail para a Coordenação de CREAS, com informações complementares extraídas do 
Cadastro do SIGPS, por meio dos Relatórios indicados neste Protocolo15.  

 
15 Idem nota nº 9.  
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D. A equipe de nível superior preenche a Ficha de notificação Protetiva de 
suspeita/confirmação de violência contra crianças e adolescentes, imprime sem assiná-
la, e a encaminha para a Coordenação do CREAS; 

E. A Coordenação do CREAS avalia as informações presentes na Ficha de Referência e 
Contrarreferência do SUAS-BH e, caso necessário, discute sobre o caso com a equipe 
do SEAS. Havendo parâmetros e dimensões suficientes da situação de desproteção 
social, assina e a encaminha digitalizada por e-mail para a DRAS; A Coordenação do 
CREAS avalia as informações presentes na Ficha de notificação Protetiva de 
suspeita/confirmação de violência contra crianças e adolescentes, e, caso necessário, 
discute sobre o caso com a equipe do SEAS. Havendo parâmetros e dimensões 
suficientes da situação de desproteção social, a encaminha para a DRAS digitalizada 
por e-mail sem assiná-la; 

F. A DRAS encaminha em meio digital a Ficha de Referência e Contrarreferência do SUAS-
BH e Riscos e a Ficha de notificação Protetiva de suspeita/confirmação de violência contra 
crianças e adolescentes para a DRAS da regional de residência da família;  

G. A DRAS da regional de residência da família recebe e analisa a Ficha de Referência e 
Contrarreferência do SUAS-BH e envia para a Coordenação do CREAS para inserção no 
PAEFI, com cópia para a RTVSA para fins de monitoramento de âmbito regional. 

H. A DRAS da regional de residência da família recebe e analisa a Ficha de notificação 
Protetiva de suspeita/confirmação de violência contra crianças e adolescentes, assina e 
comunica a situação de trabalho infantil ao Conselho Tutelar, por meio do 
encaminhamento da ficha, com cópia para a RTVSA e para a GVISO, para fins de 
monitoramento de âmbitos regional e municipal16.  

I. Após a inserção da família no PAEFI, a equipe de referência encaminha a família para 
a inserção ou atualização cadastral no CadÚnico. Deve ser realizado encaminhamento 
comum, constando apenas a solicitação ao entrevistador social de marcação do 
campo 10. A Ficha de Referência e Contrarreferência do SUAS-BH não deve ser 
encaminhada com a família para a Equipe de Transferência de Renda. 

 

Quando a criança, adolescente ou família reside em OUTRO MUNICÍPIO 
A. Ao identificar crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, o profissional 

do serviço (técnico social, arte educador, educador par) realiza a discussão com a 
equipe de nível superior do SEAS; 

B. A equipe de nível superior deve preencher as informações no SIGPS, no Cadastro do 
Cidadão/ã e no protocolo do SEAS/ADRA por meio do registro no Passo 2- 
Caracterização do Público: Campo 2 – Público (opção Trabalho Infantil).  É feito nas 
seguintes ABAS: 
• ABA TRABALHO INFANTIL: Essa aba deve ser preenchida toda vez que uma 

criança ou adolescente, menor de 18 anos, for identificado em situação de trabalho 
infantil, salvo na condição de aprendiz acima de 14 anos. 

 
16 Observações: Nos itens F, G e H, caso a DRAS e, ou o Coordenador do CREAS da regional de residência da família avalie que 
os dados informados pela regional que identificou não são suficientes para localizar a família, a Ficha de Identificação e 
Avaliação de Vulnerabilidades e Riscos Sociais deverá retornar para a regional de origem para a qualificação dos dados.  
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• ABA “VIOLAÇÃO E VULNERABILIDADE: compõe o campo “Violação de Direitos”, 
onde o Trabalho Infantil deve ser marcado como opção do “tipo de violência e 
vulnerabilidade”. 

• Informações complementares referentes à família, devem ser preenchidas no 
Cadastro da Família. 

• As informações registradas no SIGPS serão compartilhadas entre os serviços 
para fins de referenciamento.  

C. A equipe de nível superior deve preencher as informações necessárias na Ficha de 
Referência e Contrarreferência do SUAS-BH, assinar, digitalizar e encaminhar por e-
mail para a Coordenação de CREAS, com informações complementares extraídas do 
Cadastro do SIGPS, por meio dos Relatórios indicados neste Protocolo17. 

D. A equipe de nível superior preenche a Ficha de notificação Protetiva de 
suspeita/confirmação de violência contra crianças e adolescentes, imprime sem assiná-
la, e a encaminha para a Coordenação do CREAS;  

E. A Coordenação do CREAS avalia as informações presentes na Ficha de Referência e 
Contrarreferência do SUAS-BH, e, caso necessário, discute sobre o caso com a equipe 
do SEAS. Havendo parâmetros e dimensões suficientes da situação de desproteção 
social, assina e a encaminha para a DRAS, digitalizada por e-mail, com cópia para a 
RTVSA; 

F. A Coordenação do CREAS avalia as informações presentes na Ficha de notificação 
Protetiva de suspeita/confirmação de violência contra crianças e adolescentes, e, caso 
necessário, discute sobre o caso com a equipe do SEAS. Havendo parâmetros e 
dimensões suficientes da situação de desproteção social, a encaminha para a DRAS 
digitalizada por e-mail sem assiná-la; 

G. A DRAS assina e encaminha a Ficha de notificação Protetiva de suspeita/confirmação de 
violência contra crianças e adolescentes para o Conselho Tutelar da regional em que 
ocorreu a identificação, com cópia para a RTVSA e para a GVISO, para fins de 
monitoramento de âmbitos regional e municipal.  

 

2.2.1.1.2. Mapeamento das áreas de incidência do fenômeno do trabalho infantil 
 

O mapeamento das áreas de incidência do fenômeno do trabalho infantil, para além da realização 

de abordagens integradas e programadas em operações estratégicas envolvendo os órgãos de 

proteção e de responsabilização, destaca-se o desenvolvimento do trabalho social no SUAS/BH. 

Em especial, o trabalho social desenvolvido pela equipe de referência do SEAS que se materializa 

de forma continuada e processual e, por meio de uma aproximação progressiva e da gradativa 

construção de vínculos de proteção, que durante a operacionalização das suas ações e atividades 

poderá identificar o fenômeno, a qual se concretiza na visualização, aproximação e primeiros 

atendimentos, intervenções pelas quais ainda não é possível a obtenção de informações das 

 
17 Idem nota nº 9.  
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crianças e adolescentes e suas famílias. Portanto, nem sempre no processo de abordagem social 

nas ruas configura-se a identificação da situação de trabalho infantil, mas, sim, do fenômeno. 

 

O registro destas informações é fundamental para o monitoramento do fenômeno no território 

para fins de vigilância socioassistencial, bem como para o trabalho realizado e o planejamento 

das intervenções socioassistenciais em determinado território. Nesses casos, o registro será 

realizado pela equipe de referência do SEAS por meio de instrumental que apresenta o 

georreferenciamento dos pontos de identificação das situações de trabalho infantil em cada 

território regional, para monitoramento do fenômeno. 

 

2.2.1.1.3. Demandas de abordagem advindas de denúncias e manifestações 
 

No âmbito da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte existem canais de comunicação com os 

cidadãos, por meio dos quais são registradas denúncias e manifestações, tais como ouvidoria e 

atendimento telefônico (156). Situações de violação de direitos visualizadas no espaço público 

constituem um dos objetos que podem ser registrados por meio destes canais.  

 

As manifestações ou denúncias são recebidas pelo Gabinete da SMASAC e direcionadas à SUASS 

/ Diretoria de Proteção Social Especial / Gerência de Gestão dos Serviços de Média Complexidade 

(DPES/GGSMC), que analisa e, sendo a situação cabível para a atuação da equipe de referência 

do SEAS, encaminha para o CREAS da regional indicada. Cabe ao SEAS realizar a busca ativa para 

identificar o indivíduo ou família e realizar as ações de proteção social. Concomitantemente, as 

situações identificadas por meio das manifestações e denúncias também corroboram para a 

caracterização do fenômeno em cada regional e, se confirmadas, devem ser georreferenciadas 

e registradas em instrumental específico, mencionado no item anterior. 

 

Procedimentos de abordagem social pelo CREAS/SEAS advindas de denúncias e 
manifestações 
A. A equipe do SEAS recebe a denúncia ou manifestação e analisa seu objeto; 
B. Havendo parâmetros e dimensões suficientes da situação de desproteção social, 

planeja e realiza a abordagem social na rua; 
C. A equipe do SEAS informa à GGSMC/DPES sobre a ação de abordagem para retorno 

ao demandante da denúncia ou manifestação;  
D. Ao identificar crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, devem ser 

seguidos os demais procedimentos referentes ao SEAS, por meio do atendimento ou 
acompanhamento de indivíduos e, ou, famílias.  
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2.2.1.2. Identificação no Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de 
Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade 
(PSC) 
 

Conforme definido na Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais - TNSS, esse serviço 

tem por finalidade prover atenção socioassistencial e acompanhamento a adolescentes e jovens 

em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, determinadas judicialmente. Deve 

contribuir para o acesso a direitos e para a ressignificação de valores na vida pessoal e social dos 

adolescentes e jovens. Também nesse serviço, a identificação da situação de trabalho infantil 

pode se dar por meio da escuta qualificada durante o processo de atendimento ou 

acompanhamento dos adolescentes.  

 

É importante buscar identificar se o contexto de vulnerabilidades e riscos sociais e pessoais 

vivenciadas pelo adolescente durante o cumprimento da medida socioeducativa podem estar 

sendo agravadas pela vivência de situações de trabalho infantil. Essa identificação pode se dar 

no processo de acompanhamento a partir dos elementos trazidos pelo próprio adolescente em 

cumprimento de medida socioeducativa ou a partir de informações trazidas por outro membro 

da família. Quando identificado, o serviço deve realizar o registro da identificação de trabalho 

infantil no Cadastro do SIGPS, e o preenchimento da Ficha de Referência e Contrarreferência do 

SUAS-BH e da Ficha de Notificação Protetiva de Suspeita/Confirmação de violência contra 

Crianças e Adolescentes que são encaminhadas à Coordenação do CREAS para inserção da 

família no PAEFI, conforme procedimentos a seguir.  

 

Vale destacar que o Serviço de Proteção Social ao Adolescente em Cumprimento de MSE de 

Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade impõe o desafio de atender e 

acompanhar adolescentes cujo ato infracional que provocou a aplicação da medida 

socioeducativa refere-se ao tráfico de drogas, que corresponde a atividade ilícita caracterizada 

como uma das piores formas de trabalho infantil. Nestes casos, a identificação do trabalho 

infantil já ocorreu antes da inserção do adolescente no serviço, sendo inclusive a motivação da 

aplicação da medida socioeducativa. Nesse sentido, considera-se que já ocorreu a notificação da 

situação de trabalho infantil, assim como a aplicação das medidas protetivas e de 

responsabilização cabíveis. Assim, cabe ao serviço registrar a identificação da situação de 

trabalho infantil no Cadastro do SIGPS e o Preenchimento da Ficha de Referência e 
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Contrarreferência do SUAS-BH para encaminhamento da família para inserção no PAEFI. Não é 

necessário o preenchimento da Ficha de Notificação Protetiva de Suspeita/Confirmação de 

Violência contra Crianças e Adolescentes. 

 

Ressalta-se também que o Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de 

Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade realiza o 

acompanhamento sistemático do adolescente, com elaboração de Plano Individual de 

Atendimento - PIA, e também de sua família, por meio do Plano de Acompanhamento Familiar - 

PAF, como estratégia de fortalecimento de sua capacidade protetiva para contribuir para e com 

a proteção do adolescente e do rompimento com a trajetória de ato infracional. 

 

É fundamental que, diante de situações de desproteção social ocasionadas pela vivência de 

trabalho infantil de adolescentes em cumprimento de MSE de Liberdade Assistida e/ou Prestação 

de Serviços à Comunidade, a equipe de referência do Serviço promova, no âmbito do CREAS, as 

articulações necessárias com a equipe de referência do PAEFI visando as possibilidades de 

ampliação da proteção social às famílias dos adolescentes por meio de atendimento e 

acompanhamento especializado.  

 

Procedimentos de identificação pelo Serviço de Proteção Social a Adolescentes em 
Cumprimento de Medida Socioeducativa de LA e PSC 
A. Ao identificar a situação de trabalho infantil, a equipe do Serviço deve avaliar a 

situação e, sempre que necessário, inserir a família do adolescente nas ações de 
atendimento/acompanhamento do serviço, caso não esteja. Se a família já esteja, deve 
ser ampliado a proteção social; 

B. O(a) técnico(a) que está realizando o acompanhamento ao adolescente deve 
preencher as informações sobre a identificação do trabalho infantil no Cadastro do 
Cidadão no SIGPS nas seguintes ABAS: 
• ABA TRABALHO INFANTIL: Essa aba deve ser preenchida toda vez que uma 

criança ou adolescente, menor de 18 anos, for identificado em situação de trabalho 
infantil, salvo na condição de aprendiz acima de 14 anos. 

• ABA “VIOLAÇÃO E VULNERABILIDADE: compõe o campo “Violação de Direitos”, 
onde o Trabalho Infantil deve ser marcado como opção do “tipo de violência e 
vulnerabilidade”. 

• Informações complementares referentes à família, devem ser preenchidas no 
Cadastro da Família. 

• As informações registradas no SIGPS serão compartilhadas entre os serviços 
para fins de referenciamento.  
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C. O(a) técnico(a) deve preencher as informações necessárias na Ficha de Referência e 
Contrarreferência do SUAS-BH, assinar, digitalizar e encaminhar por e-mail para a 
Coordenação de CREAS, com informações complementares extraídas do Cadastro do 
SIGPS, por meio dos Relatórios indicados neste Protocolo18.  

D. O(a) técnico(a) preenche a Ficha de Notificação Protetiva de suspeita/confirmação de 
violência contra crianças e adolescentes e, sem assiná-la, encaminha por e-mail para 
a Coordenação do CREAS (exceto no caso de o adolescente estar cumprindo medida 
socioeducativa motivada pelo tráfico de drogas); 

E. A Coordenação do CREAS avalia as informações presentes na Ficha de Referência e 
Contrarreferência do SUAS-BH e, se necessário, discute sobre o caso com o(a) 
técnico(a). Havendo parâmetros e dimensões suficientes da situação de desproteção 
social, assina, e inicia os procedimentos para inserção da família no PAEFI; 
Concomitantemente envia cópia da Ficha de Referência e Contrarreferência do SUAS-
BH para a RTVSA para fins de monitoramento de âmbito regional. 

F. A Coordenação do CREAS avalia as informações presentes na Ficha de notificação 
Protetiva de suspeita/confirmação de violência contra crianças e adolescentes, e, se 
necessário, discute sobre o caso com o(a) técnico(a). Havendo parâmetros e 
dimensões suficientes da situação de desproteção social, a encaminha digitalizada 
por e-mail para a DRAS sem assiná-la (exceto no caso de o adolescente estar 
cumprindo medida socioeducativa motivada pelo tráfico de drogas); 

G. A DRAS avalia a Ficha de Notificação Protetiva de suspeita/confirmação de violência 
contra crianças e adolescentes, assina-a, encaminha para o Conselho Tutelar, com 
cópia para a RTVSA regional e para a GVISO, para fins de monitoramento em âmbitos 
regional e municipal; e, informa à Coordenação do CREAS;  

H. Após a avaliação da Ficha de Referência e Contrarreferência do SUAS-BH pela 
Coordenação do CREAS, o(a) técnico(a) encaminha a família para a inserção ou 
atualização cadastral no CadÚnico. Deve ser realizado encaminhamento comum, 
constando apenas a solicitação ao entrevistador social de marcação do campo 10. A 
Ficha de Referência e Contrarreferência do SUAS-BH não deve ser encaminhada 
com a família para a Equipe de Transferência de Renda. 

 

2.2.1.3. Identificação pelo Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Famílias e 
Indivíduos – PAEFI 
 

O PAEFI corresponde ao serviço de apoio, orientação e acompanhamento a famílias com um ou 

mais de seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos. Compreende atenções e 

orientações direcionadas para a promoção de direitos, a preservação e o fortalecimento de 

vínculos familiares, comunitários e sociais e para o fortalecimento da função protetiva das 

 
18 Idem nota nº 9.  
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famílias diante do conjunto de condições que as vulnerabilizam e, ou, as submetem a situações 

de risco pessoal e social (BRASIL, 2009, p. 19). 

 

As famílias com crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil são inseridas para 

acompanhamento no PAEFI após a devida identificação e avaliação técnica por parte das equipes 

de referência dos serviços e demais integrantes da rede socioassistencial. Entretanto, a 

identificação da situação de trabalho infantil pode ocorrer durante o processo de atendimento e, 

ou, acompanhamento no Serviço. Se ocorrer, a equipe de referência do PAEFI deve realizar os 

procedimentos de registro da identificação do trabalho infantil no Cadastro do SIGPS e o 

preenchimento da Ficha de Referência e Contrarreferência do SUAS-BH e, também, da Ficha de 

Notificação Protetiva de suspeita/confirmação de violência contra crianças e adolescentes, bem como 

o encaminhamento da família para inserção e atualização no CadÚnico. Além da elaboração de 

estratégias para contribuir para a superação da situação de desproteção social por violação de 

direito no processo de acompanhamento familiar. As ações e atividades de proteção social do 

PAEFI são descritas no próximo capítulo.  

 

Procedimentos de identificação pelo PAEFI 
A. Ao identificar a situação de trabalho infantil, a equipe de referência do PAEFI deve 

avaliar a situação e, sempre que necessário, inserir a família nas ações de 
acompanhamento do Serviço, caso ainda não esteja. Caso a família já esteja, deve ser 
ampliado a proteção social; 

B. O(a) técnico(a) que está realizando o atendimento e, ou, o acompanhamento da família 
deve registrar as informações sobre o trabalho infantil no Cadastro do Cidadão do 
SIGPS nas seguintes ABAS: 
• ABA TRABALHO INFANTIL: Essa aba deve ser preenchida toda vez que uma 

criança ou adolescente, menor de 18 anos, for identificado em situação de trabalho 
infantil, salvo na condição de aprendiz acima de 14 anos. 

• ABA “VIOLAÇÃO E VULNERABILIDADE: compõe o campo “Violação de Direitos”, 
onde o Trabalho Infantil deve ser marcado como opção do “tipo de violência e 
vulnerabilidade”. 

• Informações complementares referentes à família, devem ser preenchidas no 
Cadastro da Família. 

• As informações registradas no SIGPS serão compartilhadas entre os serviços 
para fins de referenciamento.  

C. O técnico( a) deve preencher as informações necessárias na Ficha de Referência e 
Contrarreferência do SUAS-BH, assinar, digitalizar e encaminhar por e-mail para a 
Coordenação de CREAS, com informações complementares extraídas do Cadastro do 
SIGPS, por meio dos Relatórios indicados neste Protocolo19.  

 
19 Idem nota nº 9.  
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D. O(a) técnico(a) preenche a Ficha de notificação Protetiva de suspeita/confirmação de 
violência contra crianças e adolescentes e a encaminha, por e-mail, para a Coordenação 
do CREAS, sem assiná-la; 

E. A Coordenação do CREAS avalia as informações presentes na Ficha de Referência e 
Contrarreferência do SUAS-BH, e, se necessário, discute sobre a situação com a equipe 
de referência do PAEFI. Havendo parâmetros e dimensões suficientes da situação de 
desproteção social, insere a família para acompanhamento pelo PAEFI, caso ainda 
não esteja; e, envia a Ficha de Referência e Contrarreferência do SUAS-BH, para o 
Referência Técnica de Vigilância Socioassistencial Regional (RTVSA) para fins de 
monitoramento de âmbito regional. 

F. A Coordenação do CREAS avalia as informações presentes na Ficha de Notificação 
Protetiva de suspeita/confirmação de violência contra crianças e adolescentes, e, 
havendo parâmetros e dimensões suficientes da situação de desproteção social, a 
encaminha digitalizada por e-mail para a DRAS, sem assiná-la; 

G. A DRAS avalia a Ficha de Notificação Protetiva de suspeita/confirmação de violência 
contra crianças e adolescentes, assina-a e comunica a situação de desproteção social 
por trabalho infantil ao Conselho Tutelar, por meio da referida Ficha de Notificação, 
com cópia para a RTVSA e para a GVISO, para fins de monitoramento de âmbitos 
regional e municipal; e, informa à Coordenação do CREAS; 

H. Estando a família inserida em acompanhamento no PAEFI, a equipe de referência 
deverá realizar o registro da informação de trabalho infantil no seguinte passo do 
Protocolo do Serviço:  
• Passo 16 - Informações Complementares - marcação no campo 16.5 FAMÍLIAS 

COM CRIANÇAS OU ADOLESCENTES NO PETI; e para marcação sobre o 
recebimento do benefício Bolsa Família, no campo 16.6 SITUAÇÃO preencher 
conforme as opções: “Ativo”, “Suspenso” e “Bloqueado"; 

I. Após realizar o preenchimento no SIGPS, o(a) técnico(a) encaminha a família para a 
inserção no CadÚnico. Deve ser realizado encaminhamento comum, constando 
apenas a solicitação ao entrevistador social de marcação do campo 10. Quando se 
tratar de atualização cadastral não é necessária a presença da família para o registro 
da informação sobre trabalho infantil no campo10, podendo o próprio técnico solicitar 
à Equipe de Transferência de Renda. A Ficha de Referência e Contrarreferência do 
SUAS-BH, não deve ser encaminhada com a família para a Equipe de Transferência 
de Renda. 

J. O acompanhamento da família no serviço deve ser continuado.  
 
Observação: Quando a família for inserida no PAEFI com medida de proteção aplicada 
pelo Conselho Tutelar ou pelo Sistema de Justiça, motivada pela situação de trabalho 
infantil, é dispensável o encaminhamento da Ficha de Notificação Protetiva de 
Suspeita/Confirmação de Violência contra Crianças e Adolescentes ao Conselho Tutelar, 
visto que tais órgãos já tiveram conhecimento da situação de trabalho infantil. 
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2.2.1.4. Identificação no Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, 
Idosas e suas Famílias  
 

Proteção socioassistencial especializada para pessoas com deficiência ou idosas com algum 

grau de dependência e suas famílias, que tiveram suas limitações agravadas por violações de 

direitos, por situações de desproteção social, como isolamento, confinamento, atitudes 

discriminatórias e preconceituosas, ausência de cuidados adequados por parte do cuidador, 

entre outras situações que aumentam a dependência e comprometem o desenvolvimento da 

autonomia. O serviço é executado nas 9 (nove) regionais administrativas, vinculado aos 9 (nove) 

Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), com ações e atividades nas 

unidades e de proteção social no domicílio do usuário. É executado também no Centro Dia de 

Referência para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias - Centro-Dia, unidade 

referenciada ao CREAS. 

 

Quando a provisão pública é executada no domicílio, a identificação do fenômeno do trabalho 

infantil, pela equipe de referência, se dá no processo de acompanhamento dos usuários e suas 

famílias a partir das visitas domiciliares, atendimentos individuais e em grupo. Quando em Centro 

Dia, a identificação também se dá no processo de acompanhamento, porém seus procedimentos 

são diferentes, conforme quadro abaixo. 

  

Procedimentos de identificação e encaminhamento pelo Serviço de Proteção Social 
Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias 
Modalidade de Atendimento em Domicílio (CREAS) 

A. Ao identificar crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, o profissional 
realiza a discussão com a equipe de nível superior do Serviço. 

B. A equipe de nível superior preenche a Ficha de Referência e Contrarreferência do SUAS-
BH, assina e a encaminha, por e-mail, para a Coordenação do CREAS; preenche 
também a Ficha de notificação Protetiva de suspeita/confirmação de violência contra 
crianças e adolescentes e, sem assiná-la, encaminha por e-mail para a Coordenação 
do CREAS; 

C. A Coordenação do CREAS avalia a situação e, sempre que necessário, solicita mais 
informações, podendo inclusive extrair informações do Cadastro do SIGPS, por meio 
dos Relatórios indicados neste Protocolo20. Após a avaliação, pauta a discussão do 
caso com a equipe de referência do PAEFI e, havendo parâmetros e dimensões 
suficientes da situação de desproteção social, insere a família para acompanhamento 
pelo PAEFI;  

 
20 Idem nota nº 9.  
 



 

 
60 

D. A Coordenação do CREAS, após a inserção no PAEFI, envia por e-mail, a Ficha de 
Referência e Contrarreferência do SUAS-BH, para a RTVSA, para fins de monitoramento 
de âmbito regional; e, envia, sem assiná-la, a Ficha de notificação Protetiva de 
suspeita/confirmação de violência contra crianças e adolescentes para a DRAS; 

E. A DRAS avalia a Ficha de Notificação Protetiva de suspeita/confirmação de violência 
contra crianças e adolescentes, assina-a, e comunica a situação de desproteção de 
social por trabalho infantil ao Conselho Tutelar, por meio da referida Ficha de 
Notificação, com cópia para a RTVSA e para a GVISO, para fins de monitoramento de 
âmbitos regional e municipal; e, informa à Coordenação do CREAS; 

F. Devem ser seguidos os demais procedimentos referentes ao PAEFI, no que tange a 
organização da atenção e a gestão da informação. 

Modalidade de Atendimento em Centro Dia 
A. Ao identificar crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, o profissional 

realiza a discussão com a equipe de nível superior do Serviço; 
B. A equipe de nível superior preenche a Ficha de Referência e Contrarreferência do SUAS-

BH, assina e a encaminha, por e-mail para a Coordenação do Centro Dia; preenche 
também a Ficha de notificação Protetiva de suspeita/confirmação de violência contra 
crianças e adolescentes e, sem assiná-la, encaminha por e-mail para a Coordenação 
do Centro Dia; 

C. A Coordenação do Centro Dia, avalia a situação e, sempre que necessário, solicita 
mais informações. Após a avaliação, também assina e encaminha a Ficha de 
Referência e Contrarreferência do SUAS-BH, por e-mail, para a Coordenação do CREAS 
providenciar possível inserção no PAEFI;  

D. A Coordenação do Centro Dia encaminha também a Ficha de notificação Protetiva de 
suspeita/confirmação de violência contra crianças e adolescentes, sem assiná-la, por e-
mail para a Coordenação do CREAS; 

E. A Coordenação do CREAS avalia as informações presentes na Ficha de Referência e 
Contrarreferência do SUAS-BH, e, se necessário, discute sobre o caso com a equipe do 
serviço, podendo inclusive extrair informações do Cadastro do SIGPS, por meio dos 
Relatórios indicados neste Protocolo21. Havendo parâmetros e dimensões suficientes 
da situação de desproteção social, insere a família no PAEFI; 

F. A Coordenação do CREAS avalia as informações presentes na Ficha de notificação 
protetiva de suspeita/confirmação de violência contra crianças e adolescentes, e, se 
necessário, discute sobre o caso com a equipe do serviço. Havendo parâmetros e 
dimensões suficientes da situação de desproteção social, encaminha a referida ficha 
para a DRAS, por e-mail sem assiná-la; 

G. A DRAS recebe e analisa a Ficha de notificação Protetiva de suspeita/confirmação de 
violência contra crianças e adolescentes, assina e comunica a situação de trabalho 
infantil, por meio da referida Ficha, ao Conselho Tutelar, com cópia para a RTVSA e 
para a GVISO, para fins de monitoramento de âmbitos regional e municipal; E, informa 
à Coordenação do CREAS; 

 
21 Idem nota nº 9. 
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H. Devem ser seguidos os demais procedimentos referentes ao PAEFI, no que tange a 
organização da atenção e a gestão da informação. 

 

2.2.1.5. Identificação pelo Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua/Centro 
POP  
 

O Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua é executado nas Unidades de Centros 

POP, para pessoas que utilizam as ruas como espaço de moradia e, ou, sobrevivência. Tem a 

finalidade de assegurar proteção socioassistencial, atendimento e atividades direcionadas para 

o desenvolvimento de sociabilidades, na perspectiva de fortalecimento de vínculos interpessoais 

e, ou, familiares que oportunizem a construção de novos projetos de vida. A identificação de 

situações de trabalho infantil, pelas equipes de referência, pode ocorrer durante o trabalho social 

desenvolvido pelo serviço, seja através da escuta qualificada no momento da acolhida nas 

unidades ou durante o processo de acompanhamento socioassistencial aos usuários.  

 

Destaca-se que a identificação de situações de trabalho infantil pelas equipes nos Centros POP 

deve ocorrer em estreita articulação com as equipes do SEAS, tendo em vista as atribuições deste 

Serviço quanto à avaliação das características do fenômeno e suas relações com o agravamento 

da situação de risco social e pessoal por violação de direitos advindas da situação e, ou, da 

trajetória de vida na rua.  

 

Cabe destacar, ainda, que o Centro POP Miguilim desempenha uma função de referência na rede 

socioassistencial do SUAS-BH quanto às ações estratégicas de enfrentamento do trabalho 

infantil, quanto a organização e articulação para a identificação de situações de trabalho infantil 

nas ruas, o fomento de ações integradas de sensibilização, informação e orientação sobre o 

fenômeno e suas consequências na vida de crianças e adolescentes em situação de rua e suas 

famílias. 

 

Procedimentos de identificação e encaminhamento pelo Serviço Especializado 
para Pessoas em Situação de Rua/Centro POP  
Centro POP Adulto 
A. Ao identificar crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, o profissional 

realiza a discussão com a equipe de nível superior do Serviço; 
B.  A equipe de nível superior preenche a Ficha de Referência e Contrarreferência do 

SUAS-BH, e a Ficha de notificação Protetiva de suspeita/confirmação de violência contra 
crianças e adolescentes e, pauta com a Coordenação da unidade, sem assiná-las; 
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C. A Coordenação do Centro POP avalia a situação e, sempre que necessário, solicita 
mais informações e, ou, o estudo do caso. Após a avaliação, encaminha Ficha de 
Referência e Contrarreferência do SUAS-BH, assinada, por e-mail, para a DRAS da 
regional de referência da família, visando a inserção da família no PAEFI; 

D. A Coordenação do Centro POP, também encaminha a Ficha de Referência e 
Contrarreferência do SUAS-BH para o Centro POP Miguilim para crianças e 
adolescentes, com vistas à articulação e inserção nas ações e atividades da unidade;  

E. A Coordenação do Centro Pop comunica a situação de trabalho infantil ao Conselho 
Tutelar, por meio da Ficha de notificação Protetiva de suspeita/confirmação de violência 
contra crianças e adolescentes, assinada, com cópia para a RTVSA da regional de 
referência da família e para a GVISO, para fins de monitoramento de âmbitos 
regional e municipal;  

F. A DRAS avalia as informações presentes na Ficha de Referência e Contrarreferência 
do SUAS-BH e repassa para a Coordenação do CREAS de referência de moradia da 
família. Para fins de monitoramento de âmbito regional, a referida ficha deve ser 
enviada, por e-mail, para a Coordenação de CREAS e para a RTVSA da regional. 

G. A Coordenação do CREAS avalia as informações presentes na Ficha de Referência e 
Contrarreferência podendo inclusive extrair informações do Cadastro do SIGPS, por 
meio dos Relatórios indicados neste Protocolo22. Se necessário, discute a situação 
com a equipe do serviço. Havendo parâmetros e dimensões suficientes da situação 
de desproteção social, insere a família no PAEFI; 

H. Devem ser seguidos os demais procedimentos referentes ao PAEFI, no que tange a 
organização da atenção e a gestão da informação. 

Centro POP Miguilim – Crianças e Adolescentes 
A. Ao identificar crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, o profissional 

realiza a discussão com a equipe de nível superior do Serviço; 
B. O(a) técnico(a) que está realizando o atendimento e, ou, o acompanhamento da 

criança ou adolescente deve preencher as informações no SIGPS, no Cadastro do 
Cidadão/ã, nas seguintes ABAS: 
• ABA TRABALHO INFANTIL: Essa aba deve ser preenchida toda vez que uma 

criança ou adolescente, menor de 18 anos, for identificado em situação de 
trabalho infantil, salvo na condição de aprendiz acima de 14 anos. 

• ABA “VIOLAÇÃO E VULNERABILIDADE: compõe o campo “Violação de Direitos”, 
onde o Trabalho Infantil deve ser marcado como opção do “tipo de violência e 
vulnerabilidade”. 

• Informações complementares referentes à família, devem ser preenchidas no 
Cadastro da Família. 

• As informações registradas no SIGPS serão compartilhadas entre os serviços 
para fins de referenciamento.  

C. No protocolo do Centro POP Miguilim, por meio do registro no Passo 2- 
Caracterização do Público: Campo 2 – Público com a opção Trabalho Infantil. 

 
22 Idem nota nº 9.  
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D.  A equipe de nível superior preenche a Ficha de Referência e Contrarreferência do 
SUAS-BH e a Ficha de notificação Protetiva de suspeita/confirmação de violência contra 
crianças e adolescentes e, pauta com a Coordenação da unidade, sem assiná-las; 
podendo inclusive extrair informações do Cadastro do SIGPS, por meio dos 
Relatórios indicados neste Protocolo23 

E. A Coordenação do Centro POP Miguilim avalia a situação e, sempre que necessário, 
solicita informações adicionais e, ou, a discussão de caso. Após a avaliação, 
encaminha Ficha de Referência e Contrarreferência do SUAS-BH assinada, por e-mail, 
para a DRAS da regional de referência da criança ou adolescente, visando a inserção 
da família no PAEFI; 

F. A Coordenação do Centro POP Miguilim comunica a situação de trabalho infantil ao 
Conselho Tutelar da regional de origem da criança ou adolescente, por meio da Ficha 
de notificação Protetiva de suspeita/confirmação de violência contra crianças e 
adolescentes, assinada, com cópia para a RTVSA da regional de referência da família 
e para a GVISO, para fins de monitoramento de âmbitos regional e municipal;  

G. A DRAS avalia as informações presentes na Ficha de Referência e Contrarreferência 
do SUAS-BH e repassa para a Coordenação do CREAS de referência de moradia da 
família. Para fins de monitoramento de âmbito regional, a referida ficha deve ser 
enviada, por e-mail, para a Coordenação de CREAS e para a RTVSA da regional. 

H. A Coordenação do CREAS avalia as informações presentes na Ficha de Referência e 
Contrarreferência do SUAS-BH, podendo inclusive extrair informações do Cadastro 
do SIGPS, por meio dos Relatórios indicados neste Protocolo24. E, se necessário, 
discute a situação com a equipe do serviço. Havendo parâmetros e dimensões 
suficientes da situação de desproteção social, insere a família no PAEFI; 

I. Devem ser seguidos os demais procedimentos referentes ao PAEFI, no que tange a 
organização da atenção e a gestão da informação. 

 
Observação: Quando a referência familiar não for localizada ou identificada pelo 
serviço, a Ficha de Referência e Contrarreferência do SUAS-BH deve ser encaminhada a 
DRAS do território em que a unidade do Centro POP Miguilim estiver localizado. A Ficha 
de Notificação Protetiva de Suspeita/Confirmação de Violência contra Crianças e 
Adolescentes deve também ser enviada ao Conselho Tutelar do território em que a 
unidade estiver localizada. 

 

2.2.2. Identificação pelos Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade do SUAS 
 

As equipes de referência dos serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade do SUAS, 

também podem identificar situações de trabalho infantil por meio da escuta qualificada em 

processos de atendimento e, ou, acompanhamento dos usuários (as) e suas famílias. São 

 
23 Idem nota nº 9.  
24 Idem nota nº 9. 
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provisões públicas que garantem proteção social integral às famílias e indivíduos com vínculos 

familiares rompidos ou que foram afastados do convívio familiar por meio de medida protetiva de 

acolhimento (no caso de crianças e adolescentes). 

 

Os serviços de proteção social especial de alta complexidade do SUAS organizam o acolhimento 

institucional e familiar, conforme as necessidades sociais e públicos, destinado às famílias e, ou, 

indivíduos com vínculos familiares rompidos ou fragilizados, visando a proteção social integral. 

No caso de crianças e adolescentes cujas famílias ou responsáveis encontrem-se 

temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção, o acolhimento 

deve ser excepcional e provisório, em unidades específicas, exclusivamente em situações de 

medidas protetivas aplicadas pelo Poder Judiciário. Existem situações, ainda, em que as crianças 

e adolescentes podem ser acolhidas junto com suas famílias, em unidade específica para famílias 

com trajetória de vida na rua e desabrigo por abandono, migração e ausência de residência ou 

pessoas em trânsito e sem condições de autossustento. Os procedimentos para registro e 

comunicação da notificação de trabalho infantil serão diferenciados para cada tipo de unidade.  

 

Nas ocasiões em que a equipe dos Serviços de Acolhimento Institucional identificar a situação de 

trabalho infantil (suspeita ou confirmação), cabe às equipes providenciarem o registro da 

situação, por meio do preenchimento das informações referentes à identificação do trabalho 

infantil no Cadastro do SIGPS, quando a unidade tem acesso a este sistema, e na Ficha de 

Referência e Contrarreferência do SUAS-BH. Após o preenchimento dessas informações, devem 

ser realizados os procedimentos para registro no CadÚnico. Cabe, ainda, às equipes de 

referência dos Serviços de Proteção Social de Alta Complexidade do SUAS realizar os 

procedimentos de notificação ao Conselho Tutelar, por meio da Ficha de notificação Protetiva de 

suspeita/confirmação de violência contra crianças e adolescentes, como será detalhado adiante.    

 

No caso dos serviços de acolhimento institucional para famílias, a identificação de situações de 

trabalho infantil, pelas equipes de referência, pode ocorrer durante o processo de acolhimento, 

por meio da escuta qualificada das crianças e adolescentes e suas famílias. Deverá ser realizado 

o registro e a notificação da situação de trabalho infantil por meio dos procedimentos descritos 

abaixo, assim como deverá ser realizada atuação articulada e integrada com a equipe de 

referência do CREAS/PAEFI.  
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A identificação da situação de trabalho infantil também pode se dar no acolhimento para crianças 

e adolescentes, logo no início, quando a situação de trabalho infantil for uma das motivações que 

ensejaram o próprio acolhimento. Nestes casos, compreende-se que já houve o reconhecimento 

pelo Sistema de Garantia de Direitos, destacadamente o Conselho Tutelar e o Poder Judiciário, 

da situação de trabalho infantil, com a consequente aplicação de medidas protetivas cabíveis. 

Assim, nestas situações, deve ser realizado o registro para fins de vigilância socioassistencial e 

para encaminhamento da família para acompanhamento prioritário pelo PAEFI, por meio da Ficha 

de Referência e Contrarreferência do SUAS-BH. 

 

Procedimentos de identificação e encaminhamento pelos Serviços de Proteção 
Social Especial de Alta Complexidade do SUAS 
Unidades de Acolhimento Institucional para Famílias 

A. Ao identificar crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, a equipe de 
nível superior preenche a Ficha de Referência e Contrarreferência do SUAS-BH e a Ficha 
de notificação Protetiva de suspeita/confirmação de violência contra crianças e 
adolescentes, sem assiná-las, e pauta a Coordenação da unidade; 

B. A Coordenação da unidade analisa e encaminha a Ficha de Referência e 
Contrarreferência do SUAS-BH, assinada, por e-mail para a DRAS da regional de 
referência para possível inserção da família no PAEFI; 

C. A Coordenação da unidade comunica a situação de trabalho infantil ao Conselho 
Tutelar da regional de origem da criança ou adolescente, por meio da Ficha de 
notificação Protetiva de suspeita/confirmação de violência contra crianças e adolescentes, 
assinada, com cópia para a RTVSA da regional de referência da família e para a GVISO, 
para fins de monitoramento de âmbitos regional e municipal; 

D. A DRAS avalia as informações presentes na Ficha de Referência e Contrarreferência do 
SUAS-BH e repassa para a Coordenação do CREAS de referência de moradia da 
família. Para fins de monitoramento de âmbito regional, a referida ficha deve ser 
enviada, por e-mail, para a Coordenação de CREAS e para a RTVSA da regional. 

E. A Coordenação do CREAS avalia as informações presentes na Ficha de Referência e 
Contrarreferência do SUAS-BH e, se necessário, discute a situação com a equipe do 
serviço. Havendo parâmetros e dimensões suficientes da situação de desproteção 
social, insere a família no PAEFI; 

F. Devem ser seguidos os demais procedimentos referentes ao PAEFI, no que tange a 
organização da atenção e a gestão da informação. 
Acolhimento para Crianças e Adolescentes (quando o acolhimento foi motivado 
pela situação de trabalho infantil) 

A. Ao identificar crianças e adolescentes cujo acolhimento foi motivado pela situação de 
trabalho Infantil, a equipe de nível superior deve preencher as informações no 
Cadastro do SIGPS. É realizado nas seguintes ABAS: 
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• ABA TRABALHO INFANTIL: Essa aba deve ser preenchida toda vez que uma 
criança ou adolescente, menor de 18 anos, for identificado em situação de trabalho 
infantil, salvo na condição de aprendiz acima de 14 anos. 

• ABA “VIOLAÇÃO E VULNERABILIDADE: compõe o campo “Violação de Direitos”, 
onde o Trabalho Infantil deve ser marcado como opção do “tipo de violência e 
vulnerabilidade”. 

• Informações complementares referentes à família, devem ser preenchidas no 
Cadastro da Família. 

• As informações registradas no SIGPS serão compartilhadas entre os serviços 
para fins de referenciamento.  

B. A equipe de nível superior também preenche a Ficha de Referência e Contrarreferência 
do SUAS-BH, assina e pauta com a Coordenação da unidade; podendo inclusive extrair 
informações do Cadastro do SIGPS, por meio dos Relatórios indicados neste 
Protocolo25 

C. A Coordenação da unidade analisa e encaminha a Ficha de Referência e 
Contrarreferência do SUAS-BH, assina, digitaliza e encaminha por e-mail para a DRAS 
da regional de referência para possível inserção da família no PAEFI, com cópia para 
a Gerência de Gestão dos Serviços de Alta Complexidade, da Diretoria de Proteção 
Social Especial; 

D. A DRAS avalia as informações presentes na Ficha de Referência e Contrarreferência do 
SUAS-BH e repassa para a Coordenação do CREAS de referência de moradia da 
família. Para fins de monitoramento de âmbito regional, a referida ficha deve ser 
também enviada, por e-mail, para a RTVSA da regional. 

E. A Coordenação do CREAS avalia as informações presentes na Ficha de Referência e 
Contrarreferência do SUAS-BH, podendo inclusive extrair informações do Cadastro do 
SIGPS, por meio dos Relatórios indicados neste Protocolo26; se necessário, discute a 
situação com a equipe do serviço. Havendo parâmetros e dimensões suficientes da 
situação de desproteção social, insere a família no PAEFI; 

F. Devem ser seguidos os demais procedimentos referentes ao PAEFI, no que tange a 
organização da atenção e a gestão da informação.  

 
Observação: Neste caso não é necessário preencher a Ficha de Notificação Protetiva de 
Suspeita/Confirmação de Violência contra Crianças e Adolescentes e não é necessário 
encaminhar a família para cadastro ou atualização cadastral no CadÚnico.  
Acolhimento para Crianças e Adolescentes (quando o acolhimento não foi motivado 
pela situação de trabalho infantil) 
A. Ao identificar crianças e adolescentes cujo acolhimento não foi motivado pela situação 

de trabalho infantil, a equipe de nível superior deve preencher as informações no 
Cadastro do SIGPS. É realizado nas seguintes ABAS: 

 
25 Idem nota nº 9.  
26 Idem nota nº 9.  
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• ABA TRABALHO INFANTIL: Essa aba deve ser preenchida toda vez que uma 
criança ou adolescente, menor de 18 anos, for identificado em situação de trabalho 
infantil, salvo na condição de aprendiz acima de 14 anos. 

• ABA “VIOLAÇÃO E VULNERABILIDADE: compõe o campo “Violação de Direitos”, 
onde o Trabalho Infantil deve ser marcado como opção do “tipo de violência e 
vulnerabilidade”. 

• Informações complementares referentes à família, devem ser preenchidas no 
Cadastro da Família. 

• As informações registradas no SIGPS serão compartilhadas entre os serviços 
para fins de referenciamento.  

B. A equipe de nível superior preenche a Ficha de Referência e Contrarreferência do SUAS- 
BH e a Ficha de notificação Protetiva de suspeita/confirmação de violência contra crianças 
e adolescentes, sem assiná-las e, pauta a Coordenação da unidade; 

C. A Coordenação da unidade analisa a Ficha de Referência e Contrarreferência do SUAS-
BH, podendo inclusive extrair informações do Cadastro do SIGPS, por meio dos 
Relatórios indicados neste Protocolo27; envia a referida ficha por e-mail, assinada, 
para a DRAS da regional de referência para possível inserção da família no PAEFI; 

D. A Coordenação da unidade comunica a situação de trabalho infantil ao Conselho 
Tutelar da regional de origem da criança ou adolescente, por meio da Ficha de 
notificação Protetiva de suspeita/confirmação de violência contra crianças e adolescentes, 
assinada, com cópia para a RTVSA da regional de referência da família e para a GVISO, 
para fins de monitoramento de âmbitos regional e municipal; 

E. A DRAS avalia as informações presentes na Ficha de Referência e Contrarreferência do 
SUAS- BH e repassa para a Coordenação do CREAS de referência de moradia da 
família. Para fins de monitoramento regional, a referida ficha deve ser enviada, por e-
mail, para a Coordenação de CREAS e para a RTVSA da regional. 

F. A Coordenação do CREAS avalia as informações presentes na Ficha de Referência e 
Contrarreferência do SUAS-BH, podendo inclusive extrair informações do Cadastro do 
SIGPS, por meio dos Relatórios indicados neste Protocolo28; se necessário, discute a 
situação com a equipe do serviço. Havendo parâmetros e dimensões suficientes da 
situação de desproteção social, insere a família no PAEFI; 

G. Devem ser seguidos os demais procedimentos referentes ao PAEFI, no que tange a 
organização da atenção e a gestão da informação. 

 

É importante destacar que a referência e contrarreferência entre os serviços e suas respectivas 

provisões do SUAS-BH são essenciais para ampliar a proteção social pública às famílias e 

indivíduos. Ressalta-se, que os programas, projetos e benefícios são estratégias de mais 

proteção social. Portanto, é importante o encaminhamento para programas de qualificação 

 
27 Idem nota nº 9.  
28 Idem nota nº 9.  
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profissional, aprendizagem e trabalho protegido29, acessos a benefícios eventuais, BPC e aos 

programas de transferência de renda.  

2.3. Identificação por Entidades ou Organizações de Assistência Social 
 

As equipes das OSCs que estão inscritas como entidade ou organização de assistência social ou 

os seus serviços, programas ou projetos no Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), de 

atendimento, assessoramento ou defesa e garantia de direitos, devem obrigatoriamente 

preencher a Ficha de Notificação Protetiva de Suspeita/Confirmação de Violência contra Crianças e 

Adolescentes e enviar ao Conselho Tutelar, conforme previsto na Resolução CMDCA/BH nº 

117/2015 e demais normativas pertinentes. Em seguida, devem proceder à articulação e 

encaminhamento aos CRAS ou ao Serviço de Proteção Social Básica Regional - SPSBR ou CREAS 

para inserção no trabalho social com famílias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
29 Destaca-se o Programa de Promoção do Adolescente Trabalhador (PPAT) como importante retaguarda dos serviços 
socioassistenciais para prevenir ou contribuir para a superação de situações de trabalho infantil no município.  
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2.4. Fluxo de identificação e referenciamento do atendimento e acompanhamento de famílias 
de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil 

 

 

3. PROTEÇÃO SOCIAL E O TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL 
 

O trabalho social com famílias parte da compreensão de que a família é lócus de proteção, pois, 

é nela que se estabelecem as lógicas de solidariedade e transmissão de valores, mas também 

pode ser espaço em que as diferenças, próprias dessa unidade social, como as de geração e 

gênero podem ser experienciadas como desigualdades e, portanto, precisam ser compreendidas 

em termos das suas relações com as condições sociais, culturais, econômicas e políticas de 

produção dessa desigualdade.  
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Para planejarmos o trabalho social com famílias em situação de trabalho infantil, devemos 

considerar que os determinantes desse fenômeno são complexos e multideterminados, visto que 

se relacionam ao valor cultural do trabalho na nossa sociedade, as questões relacionadas a 

manutenção e sobrevivência objetiva da vida e a promoção ou não a oportunidades e aos direitos 

na infância e adolescência. Sendo assim, para criar estratégias de enfrentamento desse 

fenômeno é necessário propiciar o acesso às políticas públicas, aos direitos e às condições 

dignas de sobrevivência e cidadania, a identificação das potencialidades e dos recursos para que 

as famílias enfrentam as vulnerabilidades e riscos pessoais e sociais de forma integral e 

articulada às demais políticas intersetoriais. Assim, para combater o fenômeno do trabalho 

infantil, faz-se necessário, uma atuação sistêmica que integre os serviços, programas, projetos 

e benefícios, a fim de trabalhar no âmbito da prevenção as condições de desnaturalização de que 

o trabalho em idade precoce que viola o direito das crianças e dos adolescentes. Portanto, é 

preciso que sejam situações discutidas enquanto desproteções sociais que impedem a garantia 

dos direitos à convivência familiar, bem como o desenvolvimento da autonomia e a sobrevivência 

e renda dessas crianças, adolescentes e de suas famílias. 

 

Neste sentido, as provisões do SUAS buscam produzir um efeito sinérgico e integrado entre apoio 

às capacidades protetivas familiares por meio da ruptura com padrões naturalizadores sobre a 

cultura do trabalho precoce nas famílias, associando a oportunização de espaços de convívio e 

convivência, bem como retaguardas de renda para as famílias. Neste ínterim, a organização do 

SUAS tem como ponto central a matricialidade familiar e o território como base de organização 

dos serviços socioassistenciais a serem providos, bem como no delineamento do escopo de 

atuação destes no âmbito da Proteção Social Básica e Especial no que se referem as ações de 

enfrentamento ao trabalho infantil. 

 

O Trabalho infantil entendido como violação de direitos de crianças e adolescentes, demandam 

atendimento especializado ao grupo familiar para potencialização de recursos das famílias em 

prol do enfretamento e, ou, para a superação e prevenção do agravamento de situações de risco 

pessoal e social, que circunscrevem o fenômeno do trabalho infantil.  

 

É importante destacar que após a identificação da situação de trabalho infantil, os casos serão 

referenciados, inicialmente, para acompanhamento no PAEFI/CREAS, que deve ter a 

centralidade na família e no território e, tendo como pressuposto, o fortalecimento e o resgate 

de vínculos familiares e comunitários, ou a construção de novas referências de proteção, sempre 
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compreendendo os determinantes políticos e culturais de cada circuito de violação, trabalhando 

em prol da responsabilização e não da culpabilização das famílias. As ações de proteção a serem 

desenvolvidas pelo PAEFI se darão de forma sistêmica sempre em relação à integração às 

demais provisões que as famílias já acessam no SUAS, bem como o fortalecimento da rede, 

ampliando e gerando novas oportunidades de acesso e proteção.  

 

De maneira a ampliar a proteção social, as ações e atividades do trabalho social desenvolvido 

com as famílias com crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil se darão de forma 

articulada com outros serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, 

considerando a inserção das crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil no Serviço 

de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV como uma das ações que compõem o 

processo de acompanhamento familiar. Frisa-se a essencialidade dessa articulação e do 

encaminhamento entre os serviços e proteções. A Vigilância Socioassistencial deve produzir 

estudos da oferta e da demanda territorial por SCFV indicando necessidade de redução ou 

ampliação da cobertura ou reordenamento das capacidades existentes. No entanto, essa 

provisão deve ser garantida para todas as crianças e adolescentes em situação de trabalho 

infantil. 

 

Além do SCFV, outra retaguarda importante para o trabalho social com famílias com crianças e 

adolescentes em situação de trabalho infantil é o encaminhamento e a inserção em programas 

de qualificação profissional, geração e transferência de renda, além de acesso à benefícios 

socioassistenciais.  

 

Uma vez superada a situação de trabalho infantil e encerrado o processo de acompanhamento 

no PAEFI deve-se garantir a continuidade da vinculação da família no SCFV, bem como 

referenciamento no PAIF e, ou, SPSBR por meio do processo de  contrarreferenciamento, afim 

de  prevenir a reincidência das desproteções sociais que ensejaram a condição de trabalho 

precoce e de ampliar as ações de apoio e orientação às famílias na garantia de direitos de  suas 

crianças e adolescente, bem como para se trabalhar com as possíveis vulnerabilidades que ainda 

acometem a família. 

 

A atuação das provisões de proteção básica do SUAS se concretiza na perspectiva da prevenção 

das situações de desproteção social, dentre elas da incidência do trabalho infantil, por meio de 

ações e atividades que contribuam para desnaturalização do valor cultural do trabalho precoce 
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nos territórios, a identificação proativa de situações que possam favorecer a instalação do risco 

de violação de direitos em um exercício atento de vigilância socioassistencial que articula os 

dados de incidência de vulnerabilidades e riscos, bem como as lógicas de produção de 

desigualdades em seus territórios. 

 

Serão apresentadas neste capítulo, de forma breve, algumas diretrizes do trabalho social 

referentes ao acompanhamento socioassistencial especializado a ser realizado pelo PAEFI e aos 

processos de acompanhamento e de atendimento do PAIF e do SPSBR, após 

contrarreferenciamento e na prevenção de incidência do fenômeno nos territórios com objetivo 

à atuação integrada e de mais proteção social dos demais serviços, programas, projetos e 

benefícios no SUAS-BH.  

 

Ressalta-se que as ações e atividades do trabalho social referente ao trabalho infantil encontra-

se alicerçado na lógica de integração entre os serviços socioassistenciais no município. Isto 

implica na adoção de procedimentos de gestão que articulam a atuação das equipes de 

referência, das Coordenações das Unidades e das DRAS. 

3.1. Acompanhamento familiar no Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Família 
e Indivíduo (PAEFI) 
 

O acompanhamento de famílias com crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil no 

PAEFI tem como um de seus principais objetivos contribuir para a superação desta situação de 

violação de direitos. Assim, todos os dispositivos que compõem o Trabalho Social com Famílias 

desenvolvido pelo PAEFI devem ser utilizados na organização e execução do processo de 

acompanhamento, visando assegurar as seguranças socioassistenciais a essas famílias e 

indivíduos. Destacam-se, aqui, as principais ações que caracterizam a provisão do serviço: 

acolhida, atendimentos/acompanhamentos individuais e coletivos para apoio e orientação, 

organização e operacionalização de um planejamento para o acompanhamento, inserção em 

atividades coletivas e comunitárias, efetivação de encaminhamentos para acesso aos serviços, 

programas, projetos e benefícios socioassistenciais, às demais políticas públicas setoriais e aos 

órgãos de defesa de direitos. 

 

Ao atuar no sentido do fortalecimento das capacidades protetivas das famílias, o PAEFI deve 

contribuir para que sejam garantidas as seguranças socioassistenciais de acolhida, convívio 

familiar, comunitário e social, desenvolvimento da autonomia, apoio e auxílio, como também 
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contribuir para o acesso à segurança de renda. Sendo assim, a superação da situação de trabalho 

infantil objetivada pelo PAEFI relaciona-se às possibilidades concretas de cessação da atividade 

do trabalho social aliadas às estratégias de fortalecimento das famílias e indivíduos para lidar, 

de forma cada vez mais protetiva, com o conjunto de condições que às vulnerabilizam e as 

submetem a situações de risco pessoal e social.  

 

O PAEFI é responsável pelo acompanhamento especializado às famílias com crianças e, ou, 

adolescentes em situação de trabalho infantil, visando o fortalecimento da função protetiva das 

mesmas e, consequentemente, a superação da situação de trabalho infantil. As famílias serão 

acompanhadas de acordo com trabalho social essencial ao serviço que deve considerar também 

as ações abaixo destacadas: 

 

- Solicitação de inclusão do usuário no SCFV: o SCFV constitui-se como uma das provisões 

socioassistenciais mais importantes no modelo de atenção ao fenômeno do trabalho infantil.  

 

Sendo assim, a equipe de referência do PAEFI realiza interlocução com a equipe de referência do 

PAIF, com o conhecimento das respectivas coordenações, no sentido de garantir a inserção da 

criança e adolescente no SCFV.  

 

As coordenações de CREAS e CRAS farão a necessária gestão dessas informações a fim de 

garantirem a inserção da criança e do adolescente no SCFV por meio de instrumentais 

padronizados e da Ficha de Referência e Contrarreferência no SUAS-BH. Uma vez efetivada a 

inserção da criança/adolescente no SCFV, a equipe de referência do PAIF/CRAS comunica à 

equipe PAEFI/CREAS a fim de que esta proceda o registro da informação no SIGPS.  

 

Nos casos em que a família residir em áreas não abrangidas por CRAS, faz-se necessária a 

articulação do CREAS com a rede intersetorial e socioassistencial a fim de possibilitar a inserção 

da criança ou adolescente em outras ações e atividades desenvolvidas pela rede de proteção à 

criança e adolescente (Programa Escola Integrada, Programa Esporte para Todos, ações de 

convivência promovidas pela rede socioassistencial, dentre outras).  É importante salientar que 

é possível inserir a criança/adolescente em outras atividades socioeducativas disponibilizadas 

pela rede, desde que se configurem como atividades protetivas relevantes para a proteção 

socioassistencial destes. 
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- Orientações e encaminhamento da família para registro no Cadastro Único: Conforme 

preconiza o SUAS, uma das suas ações estratégicas é o cadastramento da família no Cadastro 

Único. 

 

Tendo-se em vista que todas as famílias com crianças e adolescentes em situação de trabalho 

infantil serão inseridas no PAEFI/CREAS, a equipe de referência responsável pelo 

acompanhamento do grupo familiar deverá certificar-se da existência do cadastramento da 

família. Se for constatada a ausência do referido cadastramento, realizar o encaminhamento 

formal do responsável pelo grupo familiar à equipe de transferência de renda e Cadastro Único. 

Neste encaminhamento é importante registrar que foi constatada a situação de trabalho infantil 

para que a equipe fique atenta aos procedimentos necessários de marcação desse campo no 

cadastro.  

 

- Contrarreferenciamento da família no PAIF/CRAS ou Serviço de Proteção Social Básica 

Regional - SPSBR: o encerramento do processo de acompanhamento no PAEFI/CREAS dar-se-

á quando for superada a situação de trabalho infantil. Para isto, a equipe do PAEFI deverá 

preencher a Ficha de Referência e Contrarreferência no SUAS-BH, instrumental utilizado no 

processo de referenciamento e contrarreferenciamento no SUAS-BH, acompanhado do relatório 

técnico socioassistencial e de outros documentos, se necessário, e encaminhá-lo à coordenação 

do CREAS que, por sua vez, remeterá o mesmo para a DRAS. Cabe, ainda, ao PAEFI/CREAS, 

providenciar o registro da superação da situação de trabalho infantil no Cadastro Único e no 

SIGPS (solicitar a desmarcação dos campos referentes ao trabalho infantil no Cadastro Único). 

Cabe à DRAS realizar o encaminhamento formalizado para efetivar o contrarreferenciamento do 

atendimento junto ao CRAS/PAIF ou ao SPSBR. 

 

Ao referir-se ao processo de contrarreferenciamento aos serviços socioassistenciais de Proteção 

Social Básica, explicita-se à lógica sistêmica em que constituem as ações e atividades de 

articulação e integração no SUAS/BH, quanto às ações e atividades de trabalho social com 

famílias no âmbito das especificidades de serviços, programas, projetos e benefícios 

socioassistenciais. Deste modo, os processos entre a PSE e PSB, devem ser organizados e 

pactuados os compromissos, ações e procedimentos, tais como reuniões sistemáticas para 

estudos socioassistenciais, encaminhamentos junto à rede, ações particularizadas no domicílio 

de forma conjunta, dentre outras estratégias de articulação, visando garantir a proteção integral 

das famílias e indivíduos e maior integração entre as unidades e serviços do SUAS. “O 
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compartilhamento de informações deve se dar de maneira ética e responsável, ampliando-se, 

assim, a capacidade protetiva das famílias e a responsabilização do Estado”. (BRASIL, 2012, p.47 

e 82).  

3.2. Processo de acompanhamento e de atendimento no Serviço de Proteção e Atendimento 
Integral à Família (PAIF) 
 

O PAIF é o serviço responsável pelo trabalho social com famílias nos CRAS visando o 

fortalecimento da função protetiva das famílias, prevenindo a incidência, o agravo e a reincidência 

de situações de desproteção social, dentre elas as que corroboram para o fenômeno do trabalho 

infantil.  

 

Um destaque importante é a dimensão preventiva do PAIF em relação ao trabalho infantil, que se 

refere a um processo continuado de compreensão e decodificação das vulnerabilidades e riscos 

sociais presentes nos territórios viabilizando a desnaturalização do trabalho infantil, uma vez que 

se faz necessário contribuir com a ruptura da cultura que valoriza o trabalho precoce nas famílias 

como elemento de proteção a exposição de outros riscos sociais reafirmando a importância dos 

direitos das crianças e adolescentes. 

 

A dimensão proativa do PAIF orienta os processos de atendimento e acompanhamento no 

desenvolvimento de ações de busca ativa a fim de identificar as situações de vulnerabilidade e 

risco social e de ampliar o conhecimento e a compreensão da realidade social, sendo, portanto, 

essencial à ação preventiva (MDS, 2012). A aproximação do cotidiano das famílias e dos territórios 

facilita a identificação das situações de trabalho infantil, especialmente as menos visíveis e 

socialmente naturalizadas e reforçadas culturalmente devido a supervalorização do trabalho 

precoce, especialmente para as famílias em situações de vulnerabilidade social. Nesta 

perspectiva, as ações coletivas como as campanhas, palestras, oficinas com famílias assumem 

papel estratégico para o território e para o serviço, pois ampliam a discussão do fenômeno 

envolvendo um conjunto amplo de atores sociais no território.   

 

O processo de trabalho social com famílias se organizará nos termos propostos pela metodologia 

do serviço considerando dois momentos: 1) identificação da situação de trabalho infantil durante 

as ações e atividades de atendimento ou acompanhamento das famílias já inseridas no serviços, 

o que enseja o necessário o referenciamento para o PAEFI, já descrita no item 3.1.1; e, 2) em um 

outro momento no qual após desenvolvimento das ações e atividades especificas no âmbito do 
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acompanhamento do PAEFI se realiza o contrarreferenciamento da família ao PAIF, tendo 

ocorrido a superação da violação de direitos por trabalho infantil.  

 

O processo de contrarreferenciamento para o PAIF deverá considerar a lógica sistêmica de 

proteção social no SUAS. Dessa forma, o contato entre as proteções sociais - especial e básica - 

deve se dar de forma dialógica, para a construção e compartilhamento de responsabilidades do 

trabalho social com famílias, de forma que seja possibilitada à família constituir o CRAS como 

unidade de referência e apoio sociofamiliar. Para a efetividade do processo de contrarreferência 

é mister o reconhecimento sobre a necessidade de dispositivos institucionalizados de diálogo 

entre as proteções, perspectivas integradas de trabalho social com famílias e construção 

conjunta de encaminhamentos para outras provisões.  

 

Após concluído o contrarreferenciamento, cabe ao PAIF proceder com o desenvolvimento do 

trabalho social com famílias no que tange à prevenção de reincidência do fenômeno do trabalho 

infantil. 

3.3. Processo de acompanhamento e de atendimento pelo Serviço de Proteção Social Básica 
Regional - SPSBR 
 

O SPSBR é responsável pelo trabalho social com famílias nas unidades regionais, visando o apoio 

e orientação às famílias para o fortalecimento de suas funções protetivas, contribuindo para 

prevenção da incidência, do agravo e da reincidência de situações de desproteção social, dentre 

elas as que corroboram para o fenômeno do trabalho infantil.  

 

Um destaque importante é a dimensão preventiva do SPSBR em relação ao trabalho infantil, que 

se refere a um processo continuado de compreensão e decodificação das vulnerabilidades e 

riscos sociais presentes em territórios e na sociedade, contribuindo para a ruptura da cultura 

que valoriza o trabalho precoce como elemento de proteção e à exposição a outros riscos sociais, 

reafirmando a importância dos direitos das crianças e adolescentes.   

 

A dimensão proativa do SPSBR orienta os processos de atendimento e acompanhamento no 

desenvolvimento de ações e atividades de busca ativa a fim de identificar as situações de 

vulnerabilidade e risco social e pessoal e ampliar o conhecimento e a compreensão da realidade 

social, sendo, portanto, essencial à ação preventiva deste Serviço. 
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A aproximação do cotidiano das famílias e de suas vivências nos territórios, facilita a identificação 

das situações de trabalho infantil, especialmente as menos visíveis e socialmente naturalizadas 

e reforçadas culturalmente devido a supervalorização do trabalho precoce, especialmente para 

as famílias em situações de vulnerabilidade social. Nesta perspectiva, as ações coletivas como 

as campanhas, palestras, oficinas com famílias assumem papel estratégico para o território e 

para o serviço, pois ampliam a discussão do fenômeno envolvendo um conjunto amplo de atores 

sociais no território.  

 

O processo de trabalho social com famílias se organizará nos termos propostos pela metodologia 

do Serviço considerando dois momentos:  

1) identificação da situação de trabalho infantil durante as ações de atendimento ou 

acompanhamento das famílias já inseridas no serviço, o que enseja o necessário 

referenciamento no PAEFI, já descrita no item 3.1.4; e, 2) em um outro momento no qual após 

desenvolvimento das ações especificas no âmbito do acompanhamento do PAEFI se realiza o 

contrarreferenciamento da família ao SPSBR, tendo ocorrido a superação da violação de direitos 

por trabalho infantil. 

 

O processo de contrarreferenciamento para o SPSBR deverá considerar a lógica sistêmica de 

proteção social no SUAS. Dessa forma, o contato entre as proteções - especial e básica - deve se 

dar de forma dialógica, para a construção e compartilhamento de responsabilidades do trabalho 

social com famílias, de forma que seja possibilitada à família constituir o SPSBR como serviço de 

referência para apoio e orientação sociofamiliar. Para a efetividade do processo de 

contrarreferência é mister o reconhecimento sobre a necessidade de dispositivos 

institucionalizados de diálogo entre as proteções, perspectivas integradas de trabalho social com 

famílias e construção conjunta de encaminhamentos para outras provisões.  

 

Após concluído o contrarreferenciamento, cabe à equipe do SPSBR proceder com o 

desenvolvimento do trabalho social com famílias no que tange à prevenção de reincidência do 

fenômeno do trabalho infantil, conforme disposições presentes no documento “Orientações 

Técnicas do Serviço de Proteção Social Básica Regional”.  
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3.4. Reincidência da Situação de Trabalho Infantil 
 

É considerada reincidência, a constatação de retorno à situação de trabalho infantil após o 

desenvolvimento do processo de acompanhamento familiar pelo CREAS/PAEFI que tenha gerado 

o contrarreferenciamento da família nas provisões da proteção social básica com 

acompanhamento no PAIF ou no SPSBR.  

 

Quando constatada reincidência da situação de risco por violação de direitos da criança e do 

adolescente por trabalho infantil as equipes de referência do PAIF e do SPSBR deverão proceder 

às orientações referentes ao processo de referenciamento ao PAEFI/CREAS conforme fluxo já 

descrito nos itens 3.1.1 e 3.1.4.  

 

3.5. Trabalho social desenvolvido pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
(SCFV) 
 

O SCFV desenvolve as ações e atividades socioeducativas e de convivência previstas nas 

normativas do SUAS, estratégia de mais proteção social para membros das famílias 

acompanhadas pelos serviços socioassistenciais, organizadas por ciclo de vida ou 

intergeracional. Isto significa que no SUAS, ao estruturar o SCFV, no âmbito da proteção social 

básica, deverá assegurar, prioritariamente, a inclusão e a permanência de crianças e 

adolescentes identificados em situação de trabalho infantil.  

 

Esse serviço desempenha importante função protetiva e preventiva no processo de trabalho 

social com famílias nesta situação e pode ser compreendido em duas dimensões, a saber: 1) 

Antes que ocorra a situação de trabalho infantil em virtude de seu caráter de prevenção da 

exposição às situações de desproteção social que contribuem para instalação do risco de 

trabalho infantil; e, 2) Após a identificação da situação de trabalho infantil em virtude de seu 

caráter de proteção social à criança e adolescentes mediante a oportunização de ações e 

atividades que contribuem para a retirada da criança/adolescente da situação de trabalho 

infantil. 

 

Conforme dispõe a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, o SCFV tem por foco a 

constituição de espaço de convivência, formação para a participação e cidadania, 

desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das crianças e adolescentes, a partir dos 
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interesses, necessidades sociais e potencialidades desse ciclo de vida. Suas intervenções devem 

ser pautadas em experiências lúdicas, culturais e esportivas como formas de expressão, 

interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção social.  

 

Um dos públicos prioritários desse serviço são as crianças e adolescentes retirados do trabalho 

infantil, ou submetidos a outras violações, cujas atividades contribuem para ressignificar 

vivências de isolamento e de violação de direitos, bem como propiciar experiências favorecedoras 

do desenvolvimento de sociabilidades e na prevenção de situações de risco social. A participação 

no SCFV deve ser entendida como uma dimensão de proteção e de enfrentamento ao trabalho 

infantil, além de prevenção de sua reincidência. O SCFV constitui-se, portanto, como uma 

importante provisão pública do SUAS para a interrupção do trabalho infantil, para o fomento de 

novas oportunidades de desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, para a garantia do 

direito à convivência familiar e comunitária, para o desenvolvimento integral e, para a proteção 

socioassistencial que amplia e fortalece o caráter protetivo da família. 

 

Destaca-se que uma das atribuições da equipe do SCFV é de acompanhar a participação dos 

usuários e de registrar as informações em instrumentais próprios, que são mensalmente 

encaminhadas à coordenação do CRAS, os quais subsidiam o registro das informações no 

Sistema de Informações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SISC) 

trimestralmente. O acompanhamento da frequência dos usuários tem função importante na 

gestão do grupo e na atenção a seus integrantes, além de contribuir na atenção efetiva a crianças 

e adolescentes em situação de trabalho infantil ou dele retirados, tendo em vista que a sua 

participação no serviço é uma das estratégias para impedir a sua reincidência nesta situação de 

desproteção social.  

 

Ademais, vale lembrar que deve-se buscar a interface entre as ações e atividades do SCFV e as 

demais executadas no SUAS e por outras políticas públicas e sociais, como esporte, lazer, 

cultura, dentre outras, com o objetivo de fomentar a integralidade de proteção social aos 

usuários, resguardadas as competências e especificidades de cada área.  
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3.6. Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho e à Transferência de Renda 
 

O trabalho social com famílias, além das retaguardas destacadas neste Protocolo, requer outras 

importantes ações e atividades de apoio para o enfrentamento ao fenômeno do trabalho infantil. 

Em particular, aquelas com potencialidade de incidir sobre a segurança de renda das famílias 

acompanhadas.  

 

Desta forma, o PAEFI, o PAIF e o Serviço de Proteção Social Básica Regional devem encaminhar 

as famílias e adolescentes para inclusão em ações que contribuam para a promoção do acesso 

ao mundo do trabalho, bem como garantir a inclusão das famílias no CadÚnico. Caso atendam 

aos critérios, as famílias poderão acessar os programas de transferência de renda, dentre outros 

direitos sociais associados ao cadastro. 

 

Em Belo Horizonte, o encaminhamento das famílias e adolescentes para o programa Acessuas 

Trabalho e Programa Promoção Adolescente Trabalhador – PPAT também se constituem como 

importante retaguarda para o processo do acompanhamento e, ou, atendimento realizado pelos 

serviços socioassistenciais. 

3.6.1. Programa Acessuas Trabalho 
 

O Programa Acessuas Trabalho objetiva possibilitar e fomentar o acesso da população em 

situação de vulnerabilidade e risco social e, ou, pessoal referenciado no SUAS, com idade entre 

14 e 59 anos, a oportunidades no mundo do trabalho, por meio de ações e atividades de 

articulação, identificação, sensibilização e orientação para o mundo do trabalho. 

O impacto social esperado do Programa é a garantia do direito de cidadania, acesso à 

informação e fomento de inserção do público prioritário ao mundo do trabalho. As ações e 

atividades realizadas no âmbito do Programa são desenvolvidas de forma articulada e integrada 

aos serviços socioassistenciais, sendo esta a estratégia fundamental e transversal a todas as 

atividades, as quais são divididas em quatro eixos: 

- Eixo 01: Identificação e sensibilização, que consiste na identificação de potenciais usuários para as 

ações e atividades do programa, considerando que as pessoas atendidas vivenciam diferentes fases 

da vida. No processo de acompanhamento e atendimento das famílias, as equipes informam sobre a 

existência do Programa, suas ações e atividades, e as sensibilizam para a inserção. 
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- Eixo 02: Desenvolvimento de habilidades e orientação para o mundo do trabalho, que consiste na 

promoção de espaços de reflexão, conscientização e discussão sobre temas relacionados ao mundo 

do trabalho, como acesso ao mercado formal, empreendedorismo, trabalho autônomo, dentre 

outras possibilidades. Esse processo de orientação e de desenvolvimento de habilidades ocorre a 

partir de oficinas planejadas e realizadas pela equipe do Programa Acessuas Trabalho de forma 

integrada e em diálogo permanente com as equipes de referência dos serviços socioassistenciais.  

- Eixo 03: Acesso a oportunidades, que se materializa por meio do mapeamento das oportunidades 

nos territórios de vivência dos usuários e posterior encaminhamento dos mesmos às oportunidades 

mapeadas. Ao realizar o encaminhamento dos usuários, devem ser consideradas as potencialidades 

e seus projetos de vida, como também as oportunidades presentes no território. 

- Eixo 04: Monitoramento do Percurso dos Usuários, que consiste no acompanhamento dos usuários 

desde o momento em que ele participa da acolhida do Programa, durante sua participação nas 

oficinas, e mesmo após os encaminhamentos para oportunidades de inclusão produtiva, para 

programas, projetos, benefícios e serviços da rede socioassistencial e, ou, para outras políticas 

públicas e sociais. 

3.6.2. Programa Promoção do Adolescente Trabalhador – PPAT  
 

O Programa Promoção do Adolescente Trabalhador – PPAT tem como objetivo o desenvolvimento 

psicossocial e profissional de adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco social e 

pessoal, pela via do trabalho remunerado e se constitui como uma retaguarda dos serviços 

socioassistenciais. 

 

O PPAT atua na garantia de proteção de adolescentes e jovens, oportunizando integração ao 

mundo do trabalho por meio da formalização de contratos de trabalho de adolescentes de 16 a 

18 anos, encaminhados pelos serviços socioassistenciais. O contrato de trabalho é realizado por 

intermédio dos responsáveis legais pelos adolescentes. O adolescente, inserido no trabalho 

protegido recebe a remuneração de 01 (um) salário mínimo, e exerce suas atividades com uma 

carga horária de 4 (quatro) horas diárias, pelo período de dois anos.   

 

Os adolescentes contratados são alocados em postos de trabalho abertos em órgãos da PBH. O 

acompanhamento é realizado de forma integrada entre o orientador/coordenador no posto de 

trabalho, a equipe de referência do serviço socioassistencial que encaminhou e o técnico de 
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referência da ASSPROM, com a gestão desse processo realizada pela Gerência de Gestão de 

Benefícios, Programas e Projetos Socioassistenciais. 

3.7. Cadastro Único e acesso à Transferência de Renda 
 

A identificação no Cadastro Único é fundamental para dar visibilidade e para possibilitar a 

produção de informações sobre as famílias que vivenciam situações de trabalho infantil, assim 

como sobre o próprio fenômeno. Ademais, o cadastro é porta de entrada para diversos 

programas sociais, com destaque para os programas de transferência de renda, segurança 

social essencial para o enfrentamento das situações de violação de direitos.  

 

Serão descritas neste item as atividades e procedimentos para registro no Cadastro Único e 

acesso à transferência de renda a serem realizadas pelas Equipes de Transferência de Renda e 

Cadastro Único do SUAS/BH, que compõe a Coordenação de Proteção Social e Cidadania, a serem 

realizadas junto às famílias em que se identificou a situação de trabalho infantil no SUAS. 

 

Conforme disposto na Instrução Operacional Conjunta nº. 02 SENARC/SNAS/MDS/2014, sempre 

que identificadas situações de trabalho infantil pelas equipes dos serviços da Assistência Social, 

deve-se formalizar tal identificação ao gestor local do Cadastro Único. Em Belo Horizonte, essa 

formalização é direcionada para as Coordenações de Proteção Social e Cidadania das 9 regionais 

e Coordenadores de CRAS, com a provisão do CadÚnico.  

 

As equipes de referência da transferência de renda e Cadastro Único deverão providenciar o 

cadastramento ou a atualização cadastral, com as devidas marcações dos campos específicos 

relacionados ao trabalho infantil. Conforme exposto anteriormente neste Protocolo, as equipes 

de referência dos serviços que atendem às famílias com crianças e adolescentes em situação de 

trabalho infantil encaminharão as mesmas para a realização ou atualização no CadÚnico. 

 

A Instrução Operacional prevê ainda a existência de duas modalidades básicas de cadastramento 

e atualização cadastral: (i) por demanda da família quando a gestão do Cadastro Único é 

procurada espontaneamente pela mesma; e, ou, (ii) pela ação proativa do gestor do Cadastro 

Único quando este: 

 

a) Cria incentivos para as famílias procurarem os postos de cadastramento, por meio de 

campanhas junto a públicos específicos, por exemplo; ou,  
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b) Realiza o cadastramento em locais de adensamento das situações de vulnerabilidade em 

pauta; ou,  

c) Efetua a visita domiciliar, quando de posse ou não de evidências, pareceres, 

comunicações ou registros individualizados. 

 

O trabalho infantil poderá ser identificado em qualquer modalidade de cadastramento adotada 

pela gestão municipal. Em Belo Horizonte, no caso de comunicação das situações de trabalho 

infantil pelo CREAS/PAEFI ao Coordenador de Proteção Social e Cidadania ou Coordenador de 

CRAS, o cadastramento ou atualização cadastral se dará, por meio de atendimento/agendamento 

da família no setor do CadÚnico como também por meio de visita domiciliar.  

 

O registro da situação ou inexistência de trabalho infantil no Cadastro Único deverá ser efetuado 

a partir de dados oriundos da declaração da própria família ou pela observação do entrevistador 

social durante entrevista com a família para cadastramento ou atualização cadastral. É vedada 

qualquer atualização cadastral sem a presença do Responsável pela Unidade Familiar.  

 

O registro das situações nos campos específicos do Cadastro Único deverá observar o disposto 

nos itens 2.3.1/2.3.2/2.3.3 da Instrução Operacional conjunta SENARC/SNAS/MDS nº. 02, de 05 

de agosto de 2014. 

 

Uma vez superada a situação de trabalho infantil, a desmarcação dos respectivos campos 

vinculados a este fenômeno também deverá ser solicitada à equipe da Transferência de Renda e 

Cadastro Único. Dessa forma, quando CREAS/PAEFI encerrarem o acompanhamento familiar 

por superação da situação de trabalho infantil, no processo de contrarreferenciamento à 

proteção social básica (CRAS ou PSB Regional), o mesmo deverá solicitar a desmarcação do 

campo 10 no CadÚnico. Para isto, o registro da situação de trabalho infantil deve ser desmarcado, 

por meio de encaminhamento da informação de superação de trabalho infantil pelo 

PAEFI/Coordenação do CREAS à equipe de Transferência de Renda e Cadastro Único, constando 

a solicitação de desmarcação do campo 10 no cadastro da família, antes do 

contrarreferenciamento. 
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3.8. Fluxo de acompanhamento e contrarreferenciamento do atendimento de situações de 
Trabalho Infantil no SUAS-BH  

 

 

4. RESPONSABILIZAÇÃO E DEFESA DE DIREITOS  
 

Para além da interlocução contínua das equipes de referência das unidades do SUAS com as 

equipes técnicas dos Órgãos de defesa e garantia de direitos, destaca-se o importante dispositivo 

do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), a Resolução CMDCA-

BH nº. 117, de 08 de junho de 2015, que aprova a Ficha de Notificação Protetiva de 

Suspeita/Confirmação de Violência contra Crianças e Adolescentes no Município de Belo 

Horizonte. A partir do disposto no parágrafo único, do art. 1º, torna-se obrigatória a utilização 

deste instrumento não somente pelos profissionais que integram o SUAS-BH, mas também pelos 

demais atores institucionais que compõem a rede governamental e não governamental de 

atendimento à criança e ao adolescente no município. A utilização desta ficha, para além de 
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padronizar a forma de comunicação das situações de violação de direitos de crianças e 

adolescentes ao Conselho Tutelar, contribui para a articulação de ações governamentais e não 

governamentais, conforme preconiza as Ações Estratégicas do Peti, quando se identifica 

situações de trabalho infantil no município. 

 

Uma vez identificadas situações de trabalho infantil por atores institucionais externos ao SUAS 

com a devida comunicação ao Conselho Tutelar, este órgão de defesa e garantia de direitos 

encaminhará a criança/adolescente e sua família para acompanhamento familiar no SUAS/BH.  

 

Este Protocolo não regula procedimentos e atribuições de atores externos ao SUAS, pois trata-

se de instrumento de organização da proteção socioassistencial a crianças, adolescentes em 

situação de trabalho infantil e suas famílias. Entretanto, a atuação integrada, articulada e 

cooperada entre órgãos que compõe o Sistema de Garantia de Direitos, faz-se necessária diante 

da multicausalidade do fenômeno do Trabalho Infantil. Em particular, as ações de 

responsabilização e defesa de direitos podem requerer intervenções conjuntas e articuladas nos 

territórios de ocorrência do fenômeno e mesmo em situações específicas vivenciadas pelas 

crianças, adolescentes e suas famílias.  

 

O enfrentamento do fenômeno do trabalho infantil requer esforços institucionais, intersetoriais 

e interinstitucionais, que potencializem as ações e atividades previstas neste Protocolo, bem 

como, a instituição e, ou, fomento de outros, (re)pactuação de fluxos, dentre outras estratégias, 

que ampliem a proteção social pública para as crianças, adolescentes e suas famílias. 

5. INFORMAÇÃO E MOBILIZAÇÃO  
 

No SUAS-BH, é de competência da Coordenação das Ações Estratégicas do PETI, sob gestão da 

GGSMC/DPES/SUASS, propor e coordenar as ações e atividades de informação e de mobilização 

no âmbito do SUAS/BH, primeiro eixo das AEPETI. A articulação das ações e atividades de 

informação e mobilização entre atores institucionais que compõem o Sistema de Garantia de 

Direitos ocorrerá nos espaços institucionais que favoreçam a interlocução sobre a temática. 

 

São ações que visam prevenir e ampliar a conscientização acerca das consequências do trabalho 

infantil para as crianças e adolescentes a ele submetidos, uma vez que a naturalização desta 

prática é associada, em geral, à desinformação sobre os danos decorrentes desta situação de 

desproteção social, bem como contribuir na superação de mitos que historicamente cooperaram 
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para perpetuação de situações de trabalho infantil, especial nas famílias mais pobres e 

vulneráveis.  

 

Merece destaque, a realização de campanhas integradas entre as instituições públicas e 

organizações da sociedade civil, a realização de audiências públicas, a elaboração e distribuição 

de material socioeducativo instrucionais, contemplando as tipologias de trabalho infantil, as 

responsabilidades dos órgãos governamentais e não governamentais, os serviços da rede de 

proteção, os fluxos de encaminhamento, com linguagem acessível e adaptados para os diversos 

públicos (crianças, adolescentes e famílias; entidades e movimentos sociais; escolas; 

empregadores, pessoas com deficiência, entre outros), a realização de palestras sobre o tema, 

dentre outras. Para o desenvolvimento dessas ações e atividades, deve-se envolver os diversos 

setores das políticas públicas e sociais municipais, os órgãos de defesa e garantia de direitos e, 

também, a sociedade civil. Destaca-se, ainda, a disseminação de website, com gestão 

permanente de informações em diferentes formatos; e, a criação de Comitês de Adolescentes e 

Jovens para erradicação do trabalho infantil nos 34 territórios de CRAS, vinculados ao SCFV, com 

a finalidade de impulsionar o protagonismo juvenil e a sensibilização para ações de 

enfrentamento do trabalho infantil. 

 

As campanhas devem ser continuadas e integradas no SUAS/BH pautando temáticas que 

corroboram para e com a proteção social integral de crianças e adolescentes, que é 

potencializada no dia 12 de junho, dia nacional e internacional de combate ao trabalho infantil. 

Essa data é referência para a realização de campanhas, visando esclarecer quanto às questões 

presentes na cultura em sociedade, como: o que se configura como trabalho infantil e suas 

consequências; a diferença entre trabalho infantil, trabalho na condição de aprendiz, trabalho 

protegido para o adolescente e, a participação da criança/adolescente em atividades cotidianas 

com a finalidade pedagógica. Em outubro, há mobilização e sensibilização da sociedade quanto 

às questões relacionadas à infância no período próximo à comemoração do Dia das Crianças. 

Este contexto favorece a abordagem do trabalho infantil em uma perspectiva sociocultural e 

potencializa a recepção do tema e da problemática associada ao fenômeno. 

 

Em dezembro, por sua vez, considerando a proximidade das festas de Natal, de Ano Novo e das 

férias escolares, a análise da série histórica dos dados demonstra o aumento de ocorrências de 

crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil e de mendicância no município. Este 

período potencializa o caráter preventivo das campanhas, o que ajuda a evitar a naturalização da 
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prática do trabalho infantil na dinâmica das famílias e, também, pelos atores que fazem uso 

social deste. 

 

As ações de apoio técnico, visando orientar e apoiar as equipes de referência do SUAS/BH, que 

versam sobre a temática do Trabalho Infantil, com o intuito de integrar a temática nas ações e 

atividades dos serviços socioassistenciais, com perspectiva proativa e preventiva, por meio de 

sensibilização e mobilização dos usuários, bem como da população em geral, em especial no 

contexto de realização de grandes eventos na cidade, são essenciais.  

 

Ações e procedimentos devem ser estruturados e organizados, no âmbito da gestão, fomentando 

e contribuindo com o planejamento anual das unidades do SUAS/BH, estatais e das entidades e 

organizações de assistência social vinculadas ao SUAS, fomentando as ações de informação e 

mobilização, a proteção social, a defesa e garantia de direitos e a vigilância de desproteção social 

do SUAS. 

 

6. GESTÃO DA INFORMAÇÃO E MONITORAMENTO DAS SITUAÇÕES DE DESPROTEÇÃO SOCIAL 
E DE SUPERAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL 
 

A gestão e o monitoramento das informações territorializadas correspondem ao segundo eixo, 

que é de competência da Vigilância Socioassistencial (VSA). A VSA é uma das funções da política 

de assistência social, integrada e articulada às funções de proteção social e de defesa e garantia 

de direitos. 

 

De acordo com o art. 87 da NOBSUAS/2012, a VSA “deve ser realizada por intermédio da 

produção, sistematização, análise e disseminação de informações territorializadas, e trata:  

 

 I - das situações de vulnerabilidade e risco que incidem sobre famílias e indivíduos e dos eventos 

de violação de direitos em determinados territórios; 

II - do tipo, volume e padrões de qualidade dos serviços da rede socioassistencial.”  
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6.1. Gestão da Informação 
 

A estratégia de gestão da informação adotada neste Protocolo, apoia-se na diretriz institucional 

de construção de um novo modelo que valorize os sistemas de informação disponíveis, a 

alimentação e retroalimentação dos dados e a consolidação da lógica de sistema na gestão da 

função de vigilância socioassistencial no SUAS-BH, de forma descentralizada.  

 

Nesse sentido, a gestão da Informação deve contribuir para “as atividades de planejamento, 

gestão, monitoramento, avaliação e execução dos serviços socioassistenciais, imprimindo 

caráter técnico à tomada de decisão; e, para a produção e disseminação de informações, 

possibilitando conhecimentos que contribuam para a efetivação do caráter preventivo e proativo 

da política de Assistência Social, assim como para a redução dos agravos, fortalecendo a função 

de proteção social do SUAS” (Parágrafo único, Art. 90, NOB SUAS, 2012). 

 

A gestão da informação compreende os diversos sistemas de informação disponíveis do SUAS-

BH, municipal e nacionais, especialmente: SIGPS, CADÚNICO, RMA, SISC, SICON, SIMPETI e 

CENSO SUAS. Outros sistemas, como o Disque 100 e o SINAN também poderão ser utilizados. 

 

Na tabela abaixo será apresentada uma descrição de cada um dos sistemas informacionais 

utilizados no SUAS-BH para a operacionalização das ações de identificação, acompanhamento, 

referenciamento e contrarreferenciamento, informação e mobilização e monitoramento das 

situações de trabalho infantil no município. 

 

Sistemas de 
Informação 
do SUAS-BH 

Descrição 

SIGPS 

O Sistema de Informação e Gestão de Políticas Sociais (SIGPS) tem por 
objetivo modernizar e agilizar o registro de atendimento ao 
cidadão/família, bem como instituir um sistema de informação e gestão da 
informação sobre o provimento de serviços, programas, projetos e 
benefícios socioassistenciais. Criado com base no conceito de “Prontuário 
Eletrônico do Cidadão”, compreende o registro, em um mesmo local, de 
todas as informações do cidadão/cidadã e/ou núcleo familiar que acessam 
algum serviço, programa, projeto e benefício socioassistenciais do Sistema 
Único de Assistência Social (SUAS-BH). O registro das informações se dá 
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por meio dos módulos cadastrais e dos protocolos de atendimento. A 
extração dos dados é realizada através de relatórios. 
O SIGPS contém módulos cadastrais, sendo um deles o cadastro do 
Cidadão. Este é composto por 12 ABAS cada qual com sua especificidade, 
permitindo o registro e atualização de informações do cidadão/cidadã 
cadastrado (a) por todos os trabalhadores do SUAS-BH. 
O Protocolo é um conjunto de campos, agrupados em passos, 
customizados por serviço conforme sua especificação. É utilizado para 
organizar, sistematizar e padronizar o registro de informações referentes 
ao atendimento/acompanhamento realizado por um determinado serviço. 
Os relatórios podem ser gerenciais, com dados consolidados do município, 
por regional e por unidades do SUAS, além de listagens de usuários 
vinculados a cada serviço. 

CADÚNICO 

O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), 
é uma ferramenta importante que permite a coleta de dados, 
sistematização e análise de informações que tem como objetivo identificar 
todas as famílias de baixa renda existentes no país. Sua base de 
informações pode ser usada pelos governos municipais, estaduais e 
distritais para obter o diagnóstico socioeconômico das famílias 
cadastradas. O registro no CADÚNICO é realizado pela Equipe de 
Transferência de Renda, por meio dos entrevistadores sociais nos CRAS e 
nas Regionais. 

RMA 

O Registro Mensal de Atendimentos (RMA) é um sistema do Governo 
Federal que compõe a Rede SUAS. Nele 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 (Centros 
POP). O registo no sistema RMA é feito pela GVISO, a partir das informações 
extraídas do SIGPS e complementadas pelas unidades. 

SISC 

O Sistema de Informações do Serviço de Convivência (SISC) é um sistema 
do Governo Federal que compõe a Rede SUAS. É destinado à coleta, 
acompanhamento e gestão do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos (SCFV). O registro das informações no SISC é feito pela Gerência 
de Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica (GSPSB) com apoio nas 
informações fornecidas pelo SCFV. 

SICON 

O Sistema de Condicionalidades do Programa Bolsa Família é um sistema 
do Governo Federal que compõe a Rede SUAS. É uma ferramenta de apoio 
à gestão intersetorial que integra as informações do acompanhamento de 
condicionalidades nas áreas de Saúde, Educação e Assistência Social. 
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Permite a integração e consolidação das informações de frequência 
escolar, do calendário de vacinação, das consultas pré-natais e das 
informações de atendimento/acompanhamento familiar, auxiliando no 
acesso aos serviços sociais e monitoramento das famílias beneficiárias do 
PBF. O registro das informações no SICON é feito pelos serviços 
responsáveis pelo Trabalho Social com famílias: PAIF, SPSB-R, SPSPD, 
PAEFI, MSE. 

SIMPETI 

O Sistema de Monitoramento do PETI é um sistema do Governo Federal 
que compõe a Rede SUAS. Tem por objetivo acompanhar as atividades 
relacionadas às Ações Estratégicas do PETI (AEPETI) registradas pelos 
Municípios, Estados e DF. Objetiva sensibilizar e mobilizar atores e 
segmentos sociais, governamentais e da sociedade civil envolvidos na 
erradicação do trabalho infantil, para participarem da elaboração e 
execução das ações estratégicas do PETI. O registro das informações no 
SIMPETI é realizado pela Coordenação AEPETI. 

CENSO 
SUAS 

O Censo SUAS é o principal instrumento nacional de coleta de informações 
sobre o SUAS para a gestão da Assistência Social. 
Ocorre anualmente e é preenchido por todas as unidades 
socioassistenciais dos municípios, sejam elas de execução direta ou 
indireta. O Censo SUAS possibilita identificar ofertas e ações relacionadas 
às situações de trabalho infantil nas unidades socioassitenciais. Todas as 
unidades componentes da rede socioassistencial do município participam 
do CENSO SUAS. 

 

No município, o registro e a extração das informações referentes às crianças e adolescentes em 

situação de trabalho infantil e de suas famílias, no que tange à identificação do trabalho infantil, 

são feitos no SIGPS, CADÚNICO, RMA, SISC; as ações de acompanhamento das famílias no SIGPS, 

RMA, SISC e SICON; e as ações estratégicas no SIMPETI. 

 

Para acesso aos sistemas informacionais do SUAS-BH, pelos trabalhadores e gestores, a GVISO 

trabalha para garantir o sigilo e a segurança da informação, atualizando e ampliando as formas 

de acesso aos sistemas informacionais, levando em consideração o sigilo e a segurança da 

informação; e, produzindo Orientações Técnicas sobre registro e extração das informações. 

 

Com esta perspectiva, as informações registradas no Cadastro e nos Protocolos do SIGPS, 

compartilhadas entre os serviços, contribuem com a organização da atenção socioassistencial e 

com a ampliação da proteção social às famílias e indivíduos em acompanhamento familiar. Além 

disso, todas as equipes de referência - técnicos e gestores - devem ter a senha de consulta ao 
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CadÚnico para identificar a situação da família e, ou, indivíduo nesse cadastro e, conforme a 

situação de desproteção ou de proteção social, avaliar se é o caso de referenciar ou não a família 

ou seus membros em outras provisões públicas. 

 

A coordenação e a gestão da informação, monitoramento e avaliação no SUAS-BH é de 

responsabilidade da Gerência de Vigilância Socioassistencial, que conta com a 

corresponsabilidade, apoio e retaguarda das Referências Técnicas Regionais de Vigilância 

Socioassistencial (RTVSA). Importante salientar que a instituição de RTVSA está prescrita na 

Portaria SMASAC nº. 201/2019, que institui as Comissões de Vigilância Socioassistencial – 

COMVISOs, no âmbito do SUAS-BH. As COMVISOs compreendem instâncias participativas de 

gestão da função de vigilância socioassistencial, cuja composição prevista no art. 3º, inciso II, 

§3°, inclui a RTVSA, que deve ser indicada pela Diretoria Regional de Assistência Social, “com a 

atribuição de operacionalizar e de fomentar as ações de vigilância socioassistencial na regional, 

com o apoio técnico da GVISO”. 

 

Conforme apresentado neste Protocolo, a gestão da informação subsidia a gestão e a 

organização das provisões socioassistenciais em cada um dos cinco eixos que compõem as 

AEPETI. Além das informações obtidas por meio dos sistemas, a produção de estudos, relatórios 

de monitoramento e diagnósticos socioterritoriais são fundamentais para orientar o 

planejamento, monitoramento e avaliação da atenção socioassistencial frente ao enfrentamento 

das situações de desproteção social por trabalho infantil.  

6.2. Monitoramento das situações de desproteção social e de superação do trabalho infantil 
 

O monitoramento é compreendido como um processo inerente à gestão e ao controle social. 

Corresponde ao acompanhamento contínuo e sistemático do desenvolvimento dos serviços, 

programas, projetos e benefícios socioassistenciais em relação ao cumprimento de seus 

objetivos e metas, assim como o acompanhamento de indicadores relativos aos fenômenos de 

vulnerabilidade, risco e desproteção social por trabalho infantil. 

 

No âmbito das AEPETI, o “Caderno de Orientações Técnicas para o aperfeiçoamento da gestão 

do PETI” (BRASIL, MDS, 2018) define que o monitoramento deve, necessariamente, ter como 

objetos: 
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I. Os serviços sociais ofertados às crianças e adolescentes e as suas famílias;  

II. A  identificação e o cadastramento das crianças, adolescentes em trabalho infantil e suas 

famílias; e,  

III. O  acompanhamento de ações estratégicas da Agenda Intersetorial do PETI.  

 

No processo de implantação deste Protocolo são priorizadas no monitoramento as ações:  

• de identificação, de prevenção de novos casos e as de superação de trabalho infantil; 

• de acompanhamento dos serviços destinados a crianças e adolescentes retirados do 

trabalho infantil e a suas famílias, por meio dos sistemas da Rede SUAS; 

• intersetoriais por meio dos registros e sistemas das diversas políticas públicas e sociais. 

 

Os processos de monitoramento contam com dados e informações geradas pela gestão da 

informação. Além disso, devem ser subsidiados pela formulação/identificação de indicadores que 

permitam realizar o acompanhamento sistemático das ações priorizadas neste Protocolo. As 

orientações técnicas para o aperfeiçoamento da gestão do PETI é função da Coordenação das 

AEPETI/GGSMC/DPES, com destaque para a corresponsabilidade na função de monitoramento, 

que deve se dar em articulação e integração com a Gerência de Vigilância Socioassistencial. 

 

A GVISO coordena os processos de monitoramento, com a corresponsabilidade, apoio e 

retaguarda das Referências Técnicas de Vigilância Socioassistencial Regionais e, em 

interlocução com as equipes de referência do provimento de serviços, programas, projetos e 

benefícios socioassistenciais e diretorias finalísticas. Compreende a elaboração de relatórios, 

indicadores e diagnósticos.  

 

Com base nas premissas e fluxos estabelecidos neste Protocolo, serão priorizados o 

monitoramento das seguintes ações:  

1- Monitoramento da identificação do trabalho infantil, por meio das Fichas de Referenciamento e 

Contrarreferenciamento encaminhadas aos CREAS, e da extração das informações cadastrais 

atualizadas do Cadastro do SIGPS (por meio do Relatório de Identificação e de Superação das 

situações de Trabalho Infantil e, de forma complementar, do Relatório-listagem das famílias 

cadastradas por Serviço) e, do CadÚnico, com relatórios regionais e municipais anuais. 
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2 - Monitoramento da comunicação das situações de trabalho infantil ao Conselho Tutelar, por 

meio da Ficha de Notificação Protetiva de Suspeita / Confirmação de Violência contra Crianças e 

Adolescentes, com relatórios regionais e municipais anuais.  

 

3 -  Monitoramento do acompanhamento familiar, por meio dos relatórios do SIGPS (RMA CREAS 

e Relatório de Monitoramento do PETI) e, de forma complementar, do Relatório Estatístico de 

Situações Prioritárias do SISC e do Relatório de Acompanhamento familiar do SICON, 

considerando as famílias beneficiárias dos programas de transferência de renda, 

prioritariamente as famílias em situação de suspensão do benefício, com a produção de 

relatórios regionais e municipais anuais.  

 

4- Monitoramento das situações de superação do Trabalho Infantil, por meio das Fichas de 

Referenciamento e Contrarreferenciamento encaminhadas às unidades da proteção social básica, 

e da extração das informações cadastrais atualizadas pela demarcação dos campos referentes 

ao trabalho infantil no Cadastro do Cidadão / SIGPS (por meio do Relatório de Identificação e de 

Superação das situações de Trabalho Infantil e, de forma complementar,  pelo Relatório-listagem 

das famílias cadastradas por serviço) e no CadÚnico, com a produção de relatórios regionais e 

municipais anuais. 

 

O Diagnóstico Socioterritorial, das situações de violação de direitos por trabalho infantil, 

possibilita a análise e o monitoramento das ações e atividades de enfrentamento e de superação 

das desproteções sociais nos territórios regionais. Inclui, dentre outras, as seguintes 

informações e análises: 

• de identificação do trabalho Infantil, com a caracterização do público, destacando as 

informações organizadas e sistematizadas, principalmente pela equipe de referência do 

Serviço Especializado em Abordagem Social - SEAS, de locais nos territórios com crianças 

e adolescentes expostos a riscos sociais por trabalho infantil nas ruas. 

• sobre comunicação das notificações ao Conselho Tutelar. 

• do acompanhamento das famílias com crianças e adolescentes em situação de 

desproteção social por trabalho Infantil, enfatizando as informações de descumprimento 

de condicionalidades do programa de transferência de renda. 

• da provisão de serviços e benefícios socioassistenciais presentes no território regional, 

buscando compreender a relação entre as necessidades sociais e as provisões disponíveis, 
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considerando volume e cobertura, com destaque para a análise da cobertura do Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). 

• da superação das situações de trabalho infantil.   

 

A realização do Diagnóstico Socioterritorial, por regionais, das situações de trabalho infantil, é 

coordenada pela GVISO, em conjunto com a Coordenação das AEPETI, e com apoio técnico das 

Referências Técnicas de Vigilância Socioassistencial Regional. A produção deste diagnóstico, 

para além da gestão da informação, requer o desenvolvimento de metodologias participativas, 

democráticas e reflexivas, que incluam as equipes de referência e usuários dos serviços 

presentes no território, representantes da comunidade e outros participantes das instâncias de 

controle social. O Diagnóstico Socioterritorial Regional de Trabalho Infantil constitui uma pauta 

essencial e relevante para as Comissões Municipais de Vigilância Socioassistencial (COMVISO). 

 

Considerando as normativas e orientações técnicas e, em consonância com os processos de 

identificação e acompanhamento socioassistencial, propostos na atenção às crianças e 

adolescentes em situação e trabalho infantil e suas famílias no SUAS-BH, dispostos neste 

Protocolo, os fluxos para a gestão da informação e monitoramento das situações de desproteção 

social e de superação do trabalho infantil no âmbito do SUAS-BH estão sintetizadas na tabela 

abaixo. 
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Tabela: Fluxo para a gestão da informação no contexto da organização da atenção 
socioassistencial e monitoramento das situações de desproteção social e de superação do 
trabalho infantil nos territórios regionais 
 

Processo Atenção 
Socioassistencial Descrição 

Gestão da Informação e dos 
processos  

de monitoramento 

Identificação das 
situações de 
Trabalho Infantil 

A Identificação do 
trabalho infantil 
compreende o ato de 
encontrar uma situação 
com indícios ou 
confirmação de 
trabalho infantil e 
registrar a informação 
nos sistemas 
informacionais do 
SUAS. Pode ocorrer em 
todos os serviços, 
programas, projetos e 
benefícios do SUAS-
BH. 

 
Gestão da Informação 
1. O registro da informação sobre a 
identificação das situações de 
trabalho infantil deve ser feito pelos 
serviços socioassistenciais por meio 
das seguintes ferramentas: 
● SIGPS: no Cadastro do cidadão, por 

todos os serviços que possuem 
acesso ao sistema; nos protocolos 
do PAIF, PAEFI, SEAS, Centro Pop 
Miguilim. 

● CADÚNICO: marcação dos campos 
8 e 10 do cadastro, por meio do 
encaminhamento da família na 
situação de inserção cadastral ou 
por meio do encaminhamento 
pelos serviços socioassistenciais, 
quando a presença da família é 
dispensável, nas situações de 
atualização cadastral. 

 
As informações de identificação das 
situações de trabalho infantil também 
devem ser registradas na Ficha de 
Referência e Contrarreferência do 
SUAS-BH. 
 
Registros complementares no SISC: 
realizados pela Gerência de Gestão 
dos Serviços da Proteção Social 
Básica (GGSPB), a partir da inclusão 
das crianças/adolescentes no SCFV, 
que deve ser informada a essa 
gerência pelas Coordenações de 
CRAS. 
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Identificação do fenômeno no 
território regional: além dos registros 
particularizados, a “Identificação e 
monitoramento da ocorrência de 
trabalho infantil nas ruas”, deve ser 
registrada pelo SEAS em instrumental 
próprio para a identificação do 
fenômeno, com o 
georreferenciamento dos pontos das 
situações de trabalho infantil em cada 
território regional, para 
monitoramento do fenômeno. 

2. A extração de informações dos 
Cadastros: 
● Do Cadastro do SIGPS, por meio do 

Relatório de Identificação e de 
Superação das situações de 
Trabalho Infantil e, de forma 
complementar, pelo Relatório-
listagem das famílias cadastradas 
por serviço 

● Do CADÚNICO: por meio de gestão 
do cadastro, a partir das 
informações sobre as situações de 
trabalho Infantil registradas, seja 
pelas Equipes da TR/CAD, 
localizadas na Proteção Social 
Básica Regional, seja nos 25 CRAS, 
com CADÚNICO descentralizado. 

 
3. A extração de informações 
complementares aos dois Cadastros 
sobre as situações de trabalho infantil 
se dará por meio dos relatórios RMA 
CRAS, RMA CREAS e SISC (Relatório 
Estatístico de Situações Prioritárias). 
 
Monitoramento 
Monitoramento da identificação do 
trabalho infantil, por meio das Fichas 
de Referenciamento e 
Contrarreferenciamento encaminhadas 
ao CREAS, e da extração das 
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informações cadastrais atualizadas do 
Cadastro do SIGPS (Relatório de 
Identificação e de Superação das 
situações de Trabalho Infantil e, 
complementarmente, Relatório-
listagem das famílias cadastradas por 
serviço ) e do CADÚNICO, com 
relatórios regionais e municipais 
anuais. 
 

Referenciamento 
do 
acompanhamento 
na Proteção Social 
Especial 

Após a identificação da 
situação de trabalho 
infantil, as famílias e 
indivíduos são 
referenciados no PAEFI 
para o 
acompanhamento 

 
Gestão da Informação 
1. O referenciamento ao CREAS e a 
inserção no PAEFI serão realizados 
por meio da Ficha de Referência e 
Contrarreferência do SUAS-BH que 
deve ser enviada assinada, por e-mail, 
à Coordenação do CREAS de 
referência de moradia da família, com 
cópia para a Referência Técnica da 
Vigilância Socioassistencial (RTVSA), 
para fins de monitoramento regional. 
 
2. A Ficha de Notificação Protetiva de 
Suspeita/Confirmação de Violência 
contra Crianças e Adolescentes deve 
ser encaminhada à DRAS que, após 
assiná-la, comunica a situação de 
desproteção ao Conselho Tutelar, por 
e-mail, com cópia para a RTVSA e 
para GVISO, para fins de 
monitoramento regional e municipal. 
 
Monitoramento 
Monitoramento da comunicação das 
situações de trabalho infantil ao 
Conselho Tutelar, por meio da Ficha 
de Notificação Protetiva de Suspeita/ 
Confirmação de Violência contra 
Crianças e Adolescentes, com 
relatórios regionais e municipais 
anuais. 
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Acompanhamento 
socioassistencial 
às famílias 
referenciadas no 
CREAS 

Acompanhamento 
realizado pelo PAEFI 

 
Gestão da Informação 
1. O registro da informação sobre o 
acompanhamento familiar deve ser 
feito: 
● No SIGPS: a) Manutenção do 

registro da identificação da 
situação de trabalho infantil no 
Cadastro do Cidadão/SIGPS ou 
inserção cadastral, se a 
identificação ocorre quando a 
família já se encontrava em 
acompanhamento pelo PAEFI. Com 
a constatação da superação da 
situação de trabalho infantil, o 
Cadastro deve ser desmarcado; b) 
Inserção do registro da 
identificação da situação de 
trabalho infantil no Protocolo do 
PAEFI. 

● No CADÚNICO: manutenção do 
registro no campo 10, até a 
constatação da superação da 
situação de trabalho infantil, 
quando deverá ser desmarcado; 

● No SICON: registro pelo PAEFI na 
funcionalidade de 
Acompanhamento Familiar do 
SICON, complementarmente, 
considerando as famílias 
beneficiárias do PBF, 
prioritariamente as famílias em 
situação de suspensão do benefício 
por descumprimento de 
condicionalidades. 

● O registro das inserções no SCFV 
deve ser realizado no SISC pela 
GGSPB, a partir de informações 
enviadas pelas Coordenação de 
CRAS a esta gerência. 
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Retaguarda de serviços 
da PSB ou programas 
do SUAS-BH: o 
acompanhamento das 
famílias no 
PAEFI/CREAS, sem 
prejuízo de 
continuidade das ações 
dos demais serviços 
socioassistenciais, 
requer a inserção das 
crianças e 
adolescentes no SCFV 
e dos adultos e 
adolescentes no 
ACESSUAS e/ou PPAT. 

2. A extração da informação sobre o 
acompanhamento familiar deve ser 
feita 
● A extração da informação será 

realizada através do Relatório 
Estatístico de Situações 
Prioritárias do SISC e, 
complementarmente, do Relatório 
de Acompanhamento Familiar do 
SICON, considerando as famílias 
beneficiárias do PBF, 
prioritariamente as famílias em 
situação de suspensão do benefício 
por descumprimento de 
condicionalidades. 

 
Monitoramento 
Monitoramento do acompanhamento 
familiar, por meio dos relatórios do 
SIGPS (RMA CREAS e Relatório de 
Monitoramento do PETI) e 
complementarmente do Relatório 
Estatístico de Situações Prioritárias do 
SISC e do relatório de 
Acompanhamento familiar do SICON, 
considerando as famílias beneficiárias 
do PBF, prioritariamente as famílias 
em situação de suspensão do 
benefício, com a produção de 
relatórios regionais e municipais 
anuais. 

 

Acompanhamento 
realizado no âmbito da 
Proteção Social Básica, 
quando constatado que 
não perdura a situação 
de trabalho infantil e, 
ou de outras violações 
de direitos. 

 

 
Gestão da Informação 
1. SIGPS: O registro da situação de 
trabalho infantil deve ser desmarcado 
no Cadastro do Cidadão/SIGPS, pelo 
PAEFI, antes do 
contrarreferenciamento. O técnico do 
serviço informa sobre a desmarcação 
à RTVSA, por e-mail, com cópia para a 
GVISO. 
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2. CADÚNICO: O registro da situação 
de trabalho infantil deve ser 
desmarcado, por meio de 
encaminhamento da informação de 
superação de trabalho infantil pelo 
PAEFI/Coordenação do CREAS à 
equipe de Transferência de 
Renda/Coordenação PSB Regional ou 
ao CRAS, quando o Cadúnico é 
descentralizado, constando a 
solicitação de desmarcação do campo 
10 no cadastro da família, antes do 
contrarreferenciamento. A 
desmarcação deve ser informada à 
RTVSA, por e-mail, com cópia para a 
GVISO. 
 
Monitoramento 
Monitoramento da situações de 
superação do Trabalho Infantil, por 
meio das Fichas de Referenciamento e 
Contrarreferenciamento encaminhadas 
às unidades da PSB, e da extração das 
informações cadastrais atualizadas 
pela demarcação dos campos 
referentes ao trabalho infantil, no 
Cadastro do SIGPS ( por meio do 
Relatório de Identificação e de 
Superação das situações de Trabalho 
Infantil e, de forma complementar,  
pelo Relatório-listagem das famílias 
cadastradas por serviço ) e no 
CADÚNICO, com a produção de 
relatórios regionais e municipais 
anuais. 

Informação e 
Mobilização 

Responsabilização 
e Defesa de 
Direitos 

O monitoramento 
desses eixos, junto com 
informações 
consolidadas de gestão 
dos demais eixos, deve 
ser registrado pela 

 
Gestão da Informação 
1. SIMPETI: o Sistema de 
Monitoramento do Programa de 
Erradicação do Trabalho Infantil é a 
principal referência de monitoramento 
das ações estratégicas do PETI, é de 
preenchimento exclusivo da equipe ou 
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Coordenação das 
AEPETI no SIMPETI. 

técnico de referência do PETI (MDS, 
2018, p. 65). O Sistema permite que os 
gestores registrem, de forma 
organizada, as ações desempenhadas 
em seus territórios. O SIMPETI gera 
relatórios que podem orientar o 
planejamento e as avaliações do 
Programa. 
 

Elaboração de 
diagnósticos 

Diagnóstico 
Socioterritorial 
Regional sobre o 
Trabalho Infantil 
produzido 
periodicamente. 

 
1. Para elaboração do diagnóstico 
deverão ser utilizados dados e 
informações dos sistemas e 
ferramentas informacionais citados 
neste Protocolo, além de outras 
fontes externas ao SUAS-BH. 
2. O Diagnóstico Socioterritorial 
Regional tem a coordenação da GVISO 
em articulação com a Coordenação 
AEPETI, com apoio técnico das RTVSA 
regionais, além da participação de 
diversos atores presentes no território 
(serviços socioassistenciais, CLAS, 
CORAS, OSCs, lideranças, etc.). 
3. Os lócus institucionais para a 
elaboração do Diagnóstico 
Socioterritorial Regional sobre o 
Trabalho Infantil é a COMVISO. 

 
 

6.3. Principais atribuições e responsabilidades de gestores e trabalhadores do SUAS-BH na 
gestão das informações e no monitoramento das situações de desproteção social e de 
superação do trabalho infantil 
 

A informação é essencial e inerente ao processo de trabalho no âmbito da Assistência Social. 

Portanto, as responsabilidades, no processo de gestão da informação e no monitoramento das 

situações de desproteção social e de superação do trabalho infantil, são compartilhadas entre 

gestores e trabalhadores do SUAS-BH.  

 

No órgão gestor da Assistência Social, a Gerência de Vigilância Socioassistencial (GVISO) é a 

responsável por estruturar, fomentar, propor e acompanhar os processos de organização da 
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informação e, de coordenar e propor, de forma contínua, ações para o aprimoramento da gestão 

da informação, da avaliação e do monitoramento para contribuir com a efetividade das atenções 

socioassistenciais no enfrentamento das situações de desproteção social pela incidência de 

trabalho infantil e da sua superação. 

 

Visando fomentar e potencializar a prática e o exercício da função de vigilância socioassistencial 

em todos os territórios socioassistenciais do município, no âmbito de cada regional, foi instituído 

no SUAS-BH as Referências Técnicas de Vigilância Socioassistencial (RTVSA), que têm 

corresponsabilidades específicas sobre a gestão da informação e o monitoramento, com o apoio 

técnico da GVISO, já indicadas neste Protocolo e que serão sintetizadas na tabela abaixo. 

 

Destaca-se, que é imprescindível que todos os gestores e trabalhadores, seja na gestão ou no 

provimento dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, integrem esta 

responsabilidade para com o fomento da função de vigilância socioassistencial no SUAS-BH. 

Nesse sentido, o quadro abaixo consolida as principais responsabilidades dos atores do SUAS-

BH na implantação do Protocolo PETI. 

 

Tabela - Principais corresponsabilidades dos atores do SUAS-BH na gestão das informações 
e no monitoramento das situações de desproteção e de superação do trabalho infantil 
 

Ator institucional 
do SUAS-BH Corresponsabilidade 

Trabalhadores do 
provimento de 
serviços, 
programas, 
projetos e 
benefícios da rede 
pública e da rede 
socioassistencial 
complementar 

 
Trabalhadores de todos os serviços que possuem acesso 
aos sistemas: realizar o registro e manter atualizada a 
informação sobre  a identificação e superação  das 
situações de trabalho infantil no  Cadastro do SIGPS, 
preencher  a Ficha de Referência e Contrarreferência do 
SUAS-BH  e a Ficha de Notificação Protetiva de 
Suspeita/Confirmação de Violência contra Crianças e 
Adolescentes, assinando apenas a primeira e encaminhando 
as mesmas, conforme fluxos definidos neste Protocolo, com 
compartilhamento dos protocolos dos serviços nos 
processos de referenciamento e contrarreferenciamento. 
 
Trabalhadores de todos os serviços: realizar o 
encaminhamento da família para a inserção cadastral no 
CADÚNICO ou, quando a presença da família é 
dispensável, nas situações de atualização cadastral, 
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informar a marcação dos campos 8 e 10 do cadastro a 
equipe de Transferência de Renda/Coordenação PSB 
Regional ou ao CRAS, quando o Cadúnico é 
descentralizado, conforme fluxo definido neste Protocolo. 
  
Trabalhadores dos serviços do PAIF, PAEFI, SEAS, Centro 
Pop Miguilim: realizar o registro da identificação das 
situações de trabalho infantil nos protocolos dos 
respectivos serviços. 
 
Trabalhadores do SEAS:  realizar a identificação e o 
monitoramento da ocorrência de trabalho infantil nas 
ruas, com vistas ao monitoramento do fenômeno nos 
territórios regionais.  
 
Trabalhadores do PAEFI: fazer o registro na 
funcionalidade de Acompanhamento Familiar do SICON, 
considerando as famílias beneficiárias do PBF, 
prioritariamente as famílias em situação de suspensão do 
benefício por descumprimento de condicionalidades 
 
Trabalhadores do PAEFI:  desmarcar o registro de 
trabalho infantil no Cadastro do Cidadão/SIGPS e solicitar 
a desmarcação do campo 10 no cadastro da família à 
equipe de Transferência de Renda/Coordenação PSB 
Regional ou ao CRAS, quando o Cadúnico é 
descentralizado. 
 

Coordenações de 
CRAS e CREAS 

 
- Realizar a gestão da informação no nível da unidade, 
zelando para que todos os técnicos registrem as 
informações - marcações e desmarcações -  nos 
CADASTROS - Cadastro SIGPS e CADÙNICO; 
 
- Acompanhar e validar o preenchimento das informações 
sobre identificação e superação do trabalho infantil na 
Ficha de Referência e Contrarreferência do SUAS-BH e na 
Ficha de Notificação Protetiva de Suspeita/Confirmação de 
Violência contra Crianças e Adolescentes, assinando apenas 
a primeira e realizando os encaminhamentos das 
mesmas, conforme fluxos definidos neste Protocolo. 
 
- Efetivar o referenciamento e o contrarreferenciamento 
para garantir a inserção das crianças e adolescentes em 
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situação de trabalho infantil e das suas famílias nas 
unidades/serviços socioassistenciais; 
 
 
- Encaminhar mensalmente as informações solicitadas 
para preenchimento do SISC e do SIMPETI, para este 
último, conforme definição do fluxo institucional referente 
ao registro das Ações Estratégicas do PETI no sistema. 
 
- Coordenação do CREAS: zelar para que os técnicos do 
PAEFI registrem as informações na funcionalidade de 
Acompanhamento Familiar do SICON, considerando as 
famílias beneficiárias do PBF, prioritariamente as famílias 
em situação de suspensão do benefício por 
descumprimento de condicionalidades. 
 

Gerência de 
Vigilância  
Socioassistencial 
(GVISO) 

 
- Propor, coordenar e instrumentalizar a gestão da 
informação no SUAS-BH, em conjunto com as Referências 
Técnicas Regionais de Vigilância Socioassistencial 
(RTVSA) em cada território regional, que contarão com o 
apoio técnico desta gerência. 
 
- Propor, coordenar e instrumentalizar os processos de 
monitoramento, em conjunto com as Referências 
Técnicas de Vigilância Socioassistencial Regionais em 
cada território regional, que contarão com o apoio técnico 
desta gerência e, em interlocução com as DRAS, DPSO e 
DPES. Compreende a elaboração de instrumentos, 
relatórios e indicadores sobre a identificação, o 
acompanhamento, a comunicação das notificações ao 
Conselho Tutelar e a superação do trabalho infantil, a 
partir dos dados do SIGPS, CadÚnico e SICON (com apoio 
da DPSO/GPTR), RMA e SISC (com apoio da DPSO e DPES). 
 
Coordenar a realização do Diagnóstico Socioterritorial 
Regional de TI, em conjunto com a Coordenação AEPETI, 
em interlocução com a DPSO, DPES e DRAS, e com apoio 
técnico das Referências Técnicas Regionais de Vigilância 
Socioassistencial (RTVSA), tendo por lócus institucional as 
Comissões de Vigilância Socioassistencial (COMVISO). 
 
Elaborar Orientações Técnicas e realizar, em conjunto 
com a Gerência de Gestão do Trabalho e Educação 
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Permanente, capacitações permanentes referentes à 
gestão da informação e aos processos de monitoramento 
estabelecidos neste Protocolo, articulando os processos e 
ferramentas da vigilância socioassistencial aos processos 
de educação permanente dos trabalhadores e gestores do 
SUAS.  
 
Contribuir com o planejamento anual das ações de 
informação e mobilização no SUAS. 
 
Contribuir na definição de fluxo institucional para que as 
informações das Ações Estratégicas do PETI realizadas 
em cada território cheguem à Coordenação AEPETI, a fim 
de que esta faça o registro no SIMPETI. 
 
Instituir uma política de senhas com definição dos perfis 
de acesso aos sistemas informacionais descritos neste 
Protocolo, com a colaboração da Gerência de 
Transferência de Renda. 
 

Gerência de  
Gestão do  
Trabalho e  
Educação  
Permanente 

 
Realizar, com o apoio da GVISO, capacitações 
permanentes sobre a temática da Vigilância 
Socioassistencial no trabalho social, compreendendo a 
apresentação e a reflexão sobre as concepções e 
ferramentas da gestão da informação e dos processos de 
monitoramento estabelecidos neste Protocolo, nas ações 
de educação permanente dos trabalhadores e gestores.  
 
Coordenar o diagnóstico das estruturas de recursos 
humanos das DRAS, com vistas à instituição das 
Referências Técnicas de Vigilância Socioassistencial 
(RTVS), bem como a definição do perfil e das atribuições 
desses profissionais, levando em conta as 
responsabilidades que estão dispostas neste Protocolo, 
com apoio da GVISO.  
 

 
Referências 
técnicas da 
Vigilância 
Socioassistencial 
nas regionais 
(RTVSA) 

 
Realizar a gestão da informação sobre referenciamento e 
contrarreferenciamento das situações de identificação e 
superação das situações de trabalho infantil no âmbito 
regional, com o apoio técnico e coordenação da GVISO. 
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Criar, com apoio da GVISO e, a partir da extração das 
informações cadastrais (SIGPS e CADÚNICO) e da Ficha de 
Referência e Contrarreferência, listagem das famílias em 
situação de desproteção por trabalho Infantil, e 
disponibilizar a mesma para as Coordenações das 
Unidades visando a organização de ações de busca ativa.  
 
Realizar a gestão da informação sobre comunicação das 
notificações ao Conselho Tutelar sobre situações de 
desproteção por trabalho infantil no âmbito regional, com 
o apoio técnico e coordenação da GVISO. 
 
Contribuir com os processos de monitoramento, em 
conjunto com as Equipes de Transferência de Renda, em 
cada território regional, com a coordenação e o apoio 
técnico da GVISO, compreendendo a elaboração de 
relatórios e indicadores sobre a identificação, o 
acompanhamento, a comunicação das notificações ao 
Conselho Tutelar e a superação do trabalho infantil, a 
partir dos dados do SIGPS, CadÚnico e SICON (com apoio 
da DPSO/GPTR), RMA e SISC (com apoio da DPSO e DPES). 
 
Contribuir com a realização da realização do Diagnóstico 
Socioterritorial Regional de Trabalho Infantil, no âmbito de 
cada COMVISO, com o apoio técnico e coordenação da 
GVISO.  
 

Equipes de 
Transferência de 
Renda/Coordenaçã
o de Proteção 
Social e 
Cidadania/Gerência 
de Transferência 
de Renda 

 
Realizar a marcação dos campos 8 e 10 do CADÚNICO da 
identificação de trabalho infantil, a partir do 
encaminhamento da família na situação de inserção 
cadastral ou por meio do encaminhamento pelos serviços 
socioassistenciais, quando a presença da família é 
dispensável, nas situações de atualização cadastral. 
 
Realizar a desmarcação do registro da situação de 
trabalho infantil, a partir do encaminhamento da 
informação pelo PAEFI/Coordenação do CREAS, de 
superação de trabalho infantil à equipe de Transferência 
de Renda/Coordenação PSB Regional ou ao CRAS, quando 
o Cadúnico é descentralizado. 
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Realizar o monitoramento da identificação e da superação 
do trabalho infantil pertinente ao registro e atualização 
cadastral no CADÚNICO, contribuindo com a produção de 
relatórios regionais e municipais anuais. 

 
Elaborar Orientação Técnica e capacitação para a 
efetivação do registro pelo PAEFI na funcionalidade de 
Acompanhamento Familiar do SICON, considerando as 
famílias beneficiárias do PBF, prioritariamente as famílias 
em situação de suspensão do benefício por 
descumprimento de condicionalidades. 
 
Realizar o monitoramento do acompanhamento familiar, 
por meio do relatório de Acompanhamento familiar do 
SICON, considerando as famílias beneficiárias do PBF, 
prioritariamente as famílias em situação de suspensão do 
benefício, contribuindo com a produção de relatórios 
regionais semestrais e municipais anuais.  
 
Colaborar na instituição de uma política de senhas com 
definição dos perfis de acesso aos sistemas 
informacionais descritos neste protocolo, em conjunto 
com a GVISO. 
 

GRSAS 

 
- Realizar avaliações permanentes do Protocolo no 

sentido de alterar este documento quando se fizer 
necessário. 

 

Diretoria de Gestão 
do SUAS – DGAS 

 
-  Acompanhar e apoiar a realização das ações de 

vigilância socioassistencial da GVISO definidas neste 
Protocolo. 

 
- Realizar articulações no nível estratégico necessárias 

para o apoio às ações de vigilância socioassistencial, 
acompanhando e zelando pela alimentação e 
retroalimentação dos dados nos sistemas 
informacionais do SUAS bem como pelos processos de 
monitoramento descritos neste Protocolo. 
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- Conforme PORTARIA SMASAC Nº 201/2019, indicar os 

representantes para a composição da COMVISO 
Central. 

 
- Encaminhar para a DPES as informações solicitadas 

para preenchimento do SIMPETI. 
 
- Monitorar as demandas e ofertas socioassistenciais nos 

territórios regionais e propor o reordenamento e/ou 
ampliação das ofertas. 

 
- Realizar diagnóstico regional acerca da composição de 

Recursos Humanos, capacidade instalada e demandas, 
para viabilizar a indicação da Referência Técnica de 
Vigilância Socioassistencial (RTVSA). 

 
- Instituir Grupo de Trabalho (GT) para discutir e elaborar 

propostas de instrumentais, relatórios técnicos e 
gerenciais, a serem extraídos do SIGPS. 

 

Diretorias 
Regionais de 
Assistência Social - 
DRAS 

 
- Realizar a gestão da informação no nível regional, com o 

apoio técnico da GVISO, acompanhando e zelando pela 
alimentação e retroalimentação dos dados nos sistemas 
informacionais do SUAS descritos neste Protocolo, pelas 
unidades e serviços do seu âmbito; 

 
- Definir, no âmbito regional, os perfis de acesso aos 

sistemas informacionais para os trabalhadores e 
gestores. 

 
- Conforme PORTARIA SMASAC Nº 201/2019, indicar os 

representantes de cada COMVISO regional e constituir a 
Referência Técnica de Vigilância Socioassistencial 
(RTVSA) regional, por meio de comunicação oficial para 
a DGAS/GVISO. 

 
- Para a indicação e constituição da referência Técnica de 

Vigilância Socioassistencial (RTVSA), as DRAS contarão 
com o apoio da DGAS, por meio da realização de 
diagnóstico regional acerca da composição de Recursos 
Humanos, capacidade instalada e demandas. 
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- Conforme PORTARIA SMASAC Nº 201/2019, compor, 

integrar e apoiar a COMVISO regional. 
 
- Realizar a gestão regional de referência e 

contrarreferência  
 
- Realizar o encaminhamento da Ficha de Notificação 

Protetiva de Suspeita/Confirmação de Violência contra 
Crianças e Adolescentes para o Conselho Tutelar. 
Quando a criança ou adolescente residir em outra 
regional, enviar para o DRAS de referência; 

 
- Contribuir com o planejamento anual das ações de 

informação e mobilização no SUAS. 
 
- Encaminhar as informações solicitadas para 

preenchimento do SIMPETI. 
 
- Contribuir na discussão e elaboração dos novos 

instrumentais, relatórios técnicos e gerenciais, a serem 
extraídos do SIGPS. 
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Diretoria de 
Proteção Social 
Especial do SUAS – 
DPES/ Gerência de 
Serviços da Média 
Complexidade do 
SUAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Apoiar os processos de vigilância socioassistencial, 

acompanhando e zelando pela alimentação e 
retroalimentação dos dados nos sistemas 
informacionais do SUAS descritos neste Protocolo, 
pelos gestores e equipes que integram a PSE; 

 
 - Monitorar os dados relativos à identificação, à 

comunicação de notificação ao Conselho Tutelar, ao 
acompanhamento e a superação das situações de 
trabalho infantil no âmbito dos serviços de PSE, por 
meio dos sistemas informacionais do SUAS, com o 
apoio técnico da GVISO; 

 
- Conforme PORTARIA SMASAC Nº 201/2019, indicar os 

representantes para a composição da COMVISO Central 
 
- Apoiar institucionalmente e gerencialmente a 

coordenação das AEPETI. 
 
- Propor o fluxo institucional, com definição de 

periodicidade, para que as informações das Ações 
Estratégicas do PETI realizadas em cada território 
cheguem à Coordenação AEPETI a fim de que esta faça 
o registro no SIMPETI.   

 
- Contribuir com o planejamento anual das ações de 

informação e mobilização no SUAS. 
 
- Encaminhar mensalmente as informações solicitadas 

para preenchimento do SIMPETI.  
 

Gerência de 
Planejamento e 
Gestão do SUAS 

 
- Coordenar o planejamento anual das ações de 

informação e mobilização no SUAS, em interlocução 
com a Diretoria de Proteção Social Básica e Diretorias 
Regionais de Assistência Social 

 

Diretoria de 
Proteção Social 
Básica do SUAS– 
DPSB 

 
-  Apoiar os processos de vigilância socioassistencial, 

acompanhando e zelando pela alimentação e 
retroalimentação dos dados nos sistemas 
informacionais do SUAS descritos neste Protocolo, 
pelos gestores e equipes que integram a PSB; 



 

 
111 

 
- Monitorar os dados relativos à identificação, ao 

Acompanhamento Familiar do SICON, ao 
contrarreferenciamento e à retaguarda ofertada às 
crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil 
e suas famílias no âmbito dos serviços, programas e 
benefícios de PSB, por meio dos sistemas de informação 
do SUAS, com apoio técnico da GVISO;  

 
- Coordenar a gestão do CadÚnico e zelar pela efetivação 

dos fluxos e monitoramentos estabelecidos neste 
Protocolo. 

 
- Realizar os registros de identificação de trabalho infantil 

no SISC (GGSPB), a partir da inclusão das 
crianças/adolescentes no SCFV; 

 
- Contribuir com o planejamento anual das ações de 

informação e mobilização no SUAS. 
 
- Encaminhar as informações solicitadas para 

preenchimento do SIMPETI. 
 

Coordenação das 
AEPETI 

 
- Fomentar, participar e contribuir para o planejamento 

anual das ações e atividades de informação e mobilização 
no SUAS; 

  
- Fomentar e organizar o monitoramento das campanhas 

em interlocução com as Diretorias de Proteção Social 
Especial do SUAS, de Proteção Social Básica do SUAS e 
Regionais de Assistência Social;  

 
- Coordenar o Diagnóstico Socioterritorial Regional de 

trabalho infantil, em conjunto com a GVISO; 
 
- Coletar e organizar as informações para monitoramento 

dos 5 Eixos do PETI e registrar as ações estratégicas do 
PETI no SIMPETI;  

 
- Realizar reuniões bimestrais com os atores da rede para 

o monitoramento e avaliação dos 5 Eixos do PETI; 
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- Promover a articulação entre os componentes da Rede e 
dos serviços no processo de prevenção e enfrentamento 
do trabalho infantil, com acompanhamento das ações nos 
seus diferentes níveis; 

 
- Contribuir na definição de fluxo institucional para que as 

informações das Ações Estratégicas do PETI realizadas 
em cada território sejam registradas no SIMPETI; 

 
- Estreitar a relação com a rede de proteção para evitar 

sombreamentos e sobreposições entre os atores da 
rede; 

 
- Aprimorar a comunicação e a interação entre os atores 

envolvidos neste protocolo; 
 

- Contribuir com o estabelecimento de parcerias com os 
diferentes segmentos da sociedade, bem como estímulo 
e apoio às iniciativas voltadas à prevenção do trabalho 
infantil;  

 
- Organizar os processos de trabalho de forma colegiada e 

estabelecer, sistematicamente, interação com os demais 
níveis da rede municipal;  

 
- Realizar reuniões periódicas com representantes que 

compõe a rede; 
 
- Elaborar de relatórios quali-quantitativos do fenômeno 

do trabalho infantil no município, com base nas 
informações e no monitoramento; 

 
- Contribuir com o planejamento técnico dos processos de 

formação e de capacitação, na perspectiva da educação 
permanente. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A proteção socioassistencial às crianças, adolescentes em situação de desproteção social por 

trabalho infantil e as suas famílias requer esforços institucionais integrados, articulados e 

cooperados para o desenvolvimento do conjunto de ações, atividades e procedimentos 

estabelecidos neste. Este protocolo articula-se, portanto, a outros instrumentos de gestão e de 

atendimento no SUAS. Em particular, aos instrumentos de planejamento das unidades e serviços 

socioassistenciais, os de gestão do referenciamento e contrarreferenciamento no SUAS; e, os de 

natureza técnico-metodológicas, que devem subsidiar a organização e o fluxo da atenção 

socioassistencial.  

 

A gestão da informação deve contribuir para as atividades de planejamento, gestão, 

monitoramento e avaliação das unidades, dos serviços, programas e projetos e benefícios 

socioassistenciais, imprimindo caráter técnico à tomada de decisão e para fomentar o Estado 

proativo, protetivo e preventivo no enfrentamento das situações de desproteção social por 

vivência no trabalho infantil e de proteção social às famílias.  

 

Com esta direção, este protocolo materializa o avanço das ações, atividades e o fomento contínuo 

da função de vigilância socioassistencial, de forma descentralizada, por meio da definição de 

fluxos e corresponsabilidades, que implicam gestores e trabalhadores do SUAS-BH. São 

necessárias orientações técnicas, instrumentalizações e capacitações, de forma continuada, 

para o uso de diversos sistemas informacionais do SUAS - com a devida alimentação e 

retroalimentação dos dados e informações - e para o monitoramento das informações. 

 

7.1. Recomendações para o fortalecimento das ações de enfrentamento do trabalho infantil, 
com base neste Protocolo 

 

• Atualizar os registros sobre o trabalho infantil nos sistemas informacionais do SUAS-BH, 

visando constituir uma linha de base, a partir da qual pode-se considerar a implementação 

do novo modelo de gestão da informação proposto. Essa avaliação para atualização dos 

sistemas informacionais será coordenada pela GVISO.  

 

• Realizar um diagnóstico das estruturas de recursos humanos das DRAS, coordenado pela 

GGTEP, com vistas à instituição das Referências Técnicas de Vigilância Socioassistencial 
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(RTVS), bem como a definição do perfil e das atribuições desses profissionais, levando em 

conta as corresponsabilidades que estão dispostas neste Protocolo.  

 

• Criar a Ficha de Referenciamento e Contrarreferenciamento no SUAS-BH e de dois novos 

relatórios, para extrações de informações do Cadastro do SIGPS referentes à identificação 

e superação do trabalho infantil, conforme já indicado neste Protocolo. Além disso, os 

protocolos do SIGPS do Serviço de Proteção Social Básica Regional e das Unidades de 

Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes serão avaliados, considerando a 

perspectiva de reativação de campos, condição necessária para permitir o registro das 

informações sobre identificação de Trabalho Infantil nos mesmos. Todas estas ações de 

transição serão tratadas em Grupo de Trabalho, instituído e coordenado pela DGAS, que 

entre outras funções, tem a responsabilidade de efetivar essas ações.  

 

• Instituir dispositivos de discussão, formação e capacitação, por meio da educação 

permanente, que visem ao aprofundamento e ao fortalecimento da concepção que 

estrutura e orienta os procedimentos e fluxos constituídos para sua operacionalização.  

 

• Aprofundar a compreensão da função e da operacionalização das ações concernentes à 

Referência Técnica de Vigilância Socioassistencial, no âmbito das DRAS, bem como da 

estrutura necessária para sua viabilização. 

 

• Produzir orientações técnicas, que traduzam a discussão e a concepção de Referência e 

Contrarreferência, culminando na ampliação das capacidades gerenciais e técnicas dos 

serviços socioassistenciais, no sentido de atuar com foco na integralidade de proteção 

social e no fortalecimento dos processos de referência e contrarreferência. Atualmente, 

esse processo segue mediado por meio do encaminhamento de Relatórios Técnicos 

Socioassistenciais pelas equipes de referência das Unidades de proteção social básica e 

especial, tendo em vista que traduzem o percurso do trabalho social desenvolvido com as 

famílias. 

 

• Elaboração do Plano de Ação para implantação de todas as ações estabelecidas neste 

Protocolo, que contará com a coordenação da Diretoria de Gestão do SUAS (DGAS).  
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ANEXOS 
ANEXO I: FICHA DE NOTIFICAÇÃO PROTETIVA DE SUSPEITA / CONFIRMAÇÃO DE VIOLÊNCIA 

CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES  

(Instrutivo de preenchimento disponível em):  

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-

governo/smasac/2018/documentos/cmdca/ficha_notificacao_instrutivo_2015_06_08_final_(10.1

2.2015).pdf ) 

   

 

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/smasac/2018/documentos/cmdca/ficha_notificacao_instrutivo_2015_06_08_final_(10.12.2015).pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/smasac/2018/documentos/cmdca/ficha_notificacao_instrutivo_2015_06_08_final_(10.12.2015).pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/smasac/2018/documentos/cmdca/ficha_notificacao_instrutivo_2015_06_08_final_(10.12.2015).pdf
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