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A Vigilância Socioassistencial constitui-se como uma das funções da Política da 

Assistência Social que visa produzir e analisar informações capazes de auxiliar os 

trabalhadores, técnicos e gestores da Assistência Social a planejar e monitorar suas 

ações e, dessa forma, aprimorar a qualidade dos serviços, programas, projetos e 

benefícios disponibilizados e efetivados à população. Assim, a Vigilância 

Socioassistencial, se organiza a partir de dois eixos, a saber: a vigilância de riscos e 

vulnerabilidades e a vigilância sobre padrões de qualidade. Neste sentido, o Boletim 

da Vigilância Socioassistencial é uma publicação destinada a disseminar informações 

e análises sobre as demandas e necessidades sociais e os serviços, programas, 

projetos e benefícios socioassistenciais disponibilizados e efetivados no Sistema Único 

de Assistência Social - SUAS-BH e, também, das condições estruturais das unidades 

e serviços onde se operacionaliza os direitos socioassistenciais, dando visibilidade às 

diversas dimensões que compõem o Sistema. 

 

Nesta terceira edição, o Boletim da Vigilância Socioassistencial apresenta dados, 

informações e análises do SUAS-BH, utilizando como base o resultado final do Censo 

Suas 2021.  

 

O Censo Suas, executado por meio de uma ação integrada entre a Secretaria Nacional 

de Assistência Social (SNAS) e a Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação 

(SAGI), teve sua primeira edição em 2007 e subsequentemente foi instituído pelo 

Decreto nº 7.334, de 19 de outubro de 2010. Como uma ferramenta de monitoramento 

do SUAS, é anualmente realizado mediante levantamento de informações fornecidas 

pelas (os) gestoras (es) municipais, estaduais e do Distrito Federal. Trata-se de um 

método de coleta de informações com a finalidade precípua de monitorar os serviços, 

programas, projetos e benefícios socioassistenciais, levando-se em consideração as 

diretrizes e normativas que estabelecem os parâmetros no âmbito do SUAS. 

  

Estão entre os objetivos almejados com a realização do Censo Suas:  

 Proporcionar subsídios para uma gestão integrada dos serviços, programas, 

projetos e benefícios; 

 Elaborar e manter os indicadores, bem como monitorar e avaliar o SUAS; 

 Identificar o número de unidades em funcionamento em cada ente federado; 

 Identificar as informações sobre a gestão e o controle social em cada ente 

federado; 

 Produzir dados sobre a implementação da política de assistência social no 

país;  

 Aperfeiçoar a gestão do SUAS e a qualidade dos serviços socioassistenciais 

disponibilizados e efetivados à população; 

 Identificar avanços, limitações e desafios na institucionalização do SUAS; 

 Fornecer informações que permitam ao poder público dar transparência e 

prestar contas de suas ações à sociedade. 

 

É sempre importante reforçar que os instrumentos de levantamento de dados e 

informações como o Censo SUAS são imprescindíveis para o monitoramento, a 

avaliação e, consequentemente, para alcançar maior efetividade e transparência do 

SUAS. Por intermédio de ferramentas como o Censo SUAS torna-se possível a leitura 

do SUAS de acordo com cada realidade, particularidade e especificidade a fim de 

fortalecê-lo no tocante ao atendimento das necessidades sociais da população e ao 
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cumprimento de suas funções, assegurando a proteção social, a defesa e garantia dos 

direitos e a vigilância de desproteção social. 
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Notas Metodológicas 

 

Com periodicidade anual, o Censo SUAS é coordenado no SUAS-BH pela 

Diretoria de Gestão do SUAS, por meio da Gerência de Vigilância Socioassistencial e 

com o apoio das demais diretorias (Diretoria de Proteção Social Básica do SUAS, 

Diretoria de Proteção Social Especial do SUAS e Diretorias Regionais de Assistência 

Social; Diretoria Administrativa e Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças) e da 

Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Assistência Social. 

Em razão de sua abrangência, o Censo Suas é operacionalizado por meio de 

sistema informatizado e o município adota os princípios e as diretrizes nacionais para 

sua adequada execução, permitindo traçar um retrato detalhado da assistência social 

no município, de forma a monitorar as unidades, atividades, serviços disponibilizados 

e efetivados e o perfil dos trabalhadores do SUAS. 

Em sua configuração atual, no Censo Suas, são coletadas informações das 

seguintes unidades socioassistenciais: Centros de Referência de Assistência Social 

(CRAS), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Centros de 

Convivência, Centros de Referência para a População de Rua (Centros POP), Centros 

Dia e Similares, Unidades de Acolhimento Institucional, Família Acolhedora, Postos de 

Cadastramento do Cadastro Único, além da Gestão, do Fundo e do Conselho Municipal 

de Assistência Social. 

Os questionários aplicados são constituídos por eixos estruturantes, dentro dos 

quais as perguntas se articulam visando alcançar aspectos diversos do SUAS. Como 

pode ser observado abaixo, os questionários de cada unidade/serviço têm uma 

conformação de informações diferenciadas, a qual, podemos entender, que se estende 

às dimensões de abrangência de cada unidade/serviço. Porém, todos apresentam a 

mesma lógica em seus eixos estruturantes.  Dito de outra maneira, refere-se à 

quantidade de serviços, benefícios e articulação que a unidade pode ter em razão da 

complexidade das necessidades sociais, bem como de sua especificidade como no 

caso do CRAS. Percebe-se, nesta perspectiva, que os questionários do CRAS e do 

CREAS, são os mais complexos e extensos. O primeiro contém 70 questões 

distribuídas entre seus 13 eixos estruturantes. O questionário do CREAS, por sua vez, 

totaliza 62 questões distribuídas em 11 eixos estruturantes. 
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Em 2021, o Ministério da Cidadania manteve a estrutura dos questionários 

aplicados em 2020 incluindo o bloco específico sobre o funcionamento das unidades 

durante a pandemia de Covid-19, evidenciando que os desafios impostos pela 

conjuntura de emergência em saúde pública e os impactos sociais enfrentados pela 

população mais vulnerável  demandaram adaptabilidade ao processo e fortalecimento 

da função de proteção social. Coletar essas informações nos permite conhecer as 

condições e estratégias adotadas no SUAS para garantir acesso à população diante da 

pandemia em contexto de restrições e agravamento das vulnerabilidades e riscos 

sociais e pessoais. 

Apresentamos, abaixo, a composição estrutural dos questionários conforme 

cada tipo de unidade socioassistencial. 

 

Quadro 1: Composição estrutural dos questionários do Censo SUAS 

 

UNIDADE COMPOSIÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

Centro de Referência 

de Assistência Social 

(CRAS) 

Identificação; Estrutura Física; Serviço de Proteção e Atendimento 

Integral à Família (PAIF); Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos (SCFV); Serviço de PSB no domicílio para pessoas com 

deficiência e idosas; Equipe Volante; Benefícios Socioassistenciais; 

Cadastro Único; Programa Bolsa Família; Funcionamento do CRAS 

durante a Pandemia de Covid19; Programa Criança Feliz; Gestão e 

Território; e, Gestão de Pessoas. 

Centro de Convivência 
Identificação; Caracterização da Unidade; Serviços e Atividades; 

Gestão; Gestão do Trabalho. 

Posto de Cadastro 

Único 

Identificação; Estrutura Física; Cadastro Único; Programa Bolsa 

Família; Outras Atividades; Funcionamento do Posto durante a 

Pandemia de Covid-19 em 2021; Gestão de Pessoas. 

Centro de Referência 

Especializado de 

Assistência Social 

(CREAS) 

Identificação; Estrutura Física; Serviço de Proteção e Atendimento 

Especializado a 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); Serviço Especializado de Abordagem Social; 

Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, 

Idosas e suas Famílias; Benefícios e Cadastro Único; Gestão e 

Território; Funcionamento do CREAS durante a Pandemia de 

Covid19; Articulação; e Gestão de Pessoas. 

Centro de Referência 

Especializado para 

População em Situação 

de Rua (Centro POP) 

Identificação; Estrutura Física; Serviço Especializado para Pessoas 

em Situação de Rua; Serviço Especializado em Abordagem Social; 

Gestão; Articulação; e Gestão de Pessoas. 

Centro Dia e Similares 

Identificação; Caracterização da Unidade; Estrutura Física; Serviços 

e Atividades; Perfil das Usuárias (os); Funcionamento Durante a 

Pandemia de Covid-19; Articulação; e Gestão de Pessoas. 
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Unidades de 

Acolhimento 

Identificação; Caracterização da Unidade; Características das (os) 

Usuárias (os); Serviço de Acolhimento; Estrutura Física e Área de 

Localização da Unidade; Funcionamento deste Acolhimento durante 

a Pandemia de Covid19 neste ano de 2021; e Gestão de Pessoas. 

Serviço de 

Acolhimento em 

Família Acolhedora 

Identificação da unidade; Caracterização da Unidade; Características 

das (os) Acolhidas (os); Serviço de Acolhimento; Funcionamento 

deste Acolhimento Durante a Pandemia de Covid-19; Famílias 

Acolhedoras; e Gestão de Pessoas. 

Gestão Municipal da 

Assistência Social 

Identificação do Órgão Gestor; Estrutura Administrativa; Gestão do 

SUAS; Serviços; Programas e outras Ações Socioassistenciais; 

Benefícios Socioassistenciais, Cadúnico e Transferência de Renda; 

Atuação Durante a Pandemia de Covid-19; Gestão do Trabalho. 

Fundo Municipal de 

Assistência Social 

Identificação do Fundo Municipal de Assistência Social; Gestão 

Orçamentária; Gestão de Recursos; Recursos Humanos. 

Conselho Municipal de 

Assistência Social 

Identificação; Regulação; Infraestrutura do Conselho; Orçamento 

dos Conselhos; Dinâmica de Funcionamento; Rede 

Socioassistencial; Composição do Conselho; e Conselheiras (os). 

 

Como a base de dados tratada e organizada é disponibilizada pelo Ministério da 

Cidadania, em média, um ano após a realização do Censo, a Gerência de Vigilância 

socioassistencial realizou uma extração da base de dados com recursos tecnológicos 

próprios, que possibilitou a tabulação e análise das informações a fim de apresentar 

o panorama referente à situação do SUAS-BH. Sendo assim, esta é a primeira 

divulgação dos dados consolidados a partir dos 247 questionários respondidos em 

2021. 

Os dados aqui apresentados foram organizados a partir dos eixos 

estruturantes, considerando o tipo de unidade. Foram aplicadas técnicas estatísticas 

e lógicas para avaliar as informações obtidas e realizadas as análises descritivas e 

diagnósticas dos dados. Nesta organização, o recorte das informações tem como foco 

principal as necessidades sociais e a disponibilização e efetivação das 

unidades/serviços socioassistenciais e, portanto, não são apresentados dados 

relativos aos questionários do Fundo e do Conselho Municipal de Assistência Social. 

Apesar de existir um questionário estruturado para o Órgão Gestor do SUAS, as 

informações prestadas neste formulário específico encontram-se difundidas ao longo 

deste documento. 

Para as Unidades de Acolhimento Institucional os dados foram analisados a 

partir do Indicador de Desenvolvimento do Acolhimento  ID Acolhimento, constituído 

por três dimensões de análise: Estrutura física, Recursos humanos e Gestão e 
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atividades. Por configurar o uso de metodologia e fórmulas de cálculo próprias, estas 

informações são apresentadas na seção 8 deste Boletim. 

Cabe-nos frisar que, no tocante ao bloco gestão de pessoas, as informações 

sobre o total de trabalhadores e suas características básicas (sexo, faixa etária, 

escolaridade, profissão/formação acadêmica, tipo de vínculo, função/cargo, carga 

horária, serviços/atividades), foram recentemente divulgadas (com atualizações do 

CadSUAS 2022 e/ou registros administrativos dos serviços ou gerências) no Plano 

Municipal de Assistência Social (quadriênio 2022 a 2025), debatido e aprovado no 

Conselho Municipal de Assistência Social e, portanto, não são apresentadas neste 

Boletim. A exceção fica para as Unidades de Acolhimento Institucional uma vez que a 

dimensão Recursos Humanos compõe a metodologia do ID Acolhimento. 

Por fim, é importante destacar que as Gerências de Vigilância Socioassistencial 

e de Gestão do Trabalho e Educação Permanente têm estruturado uma série de ações 

integradas com o intuito de melhorar a qualidade das informações sobre o conjunto 

de trabalhadores do órgão gestor e das unidades do SUAS-BH. 

 

Balanço do processo de preenchimento dos formulários do 

Censo SUAS em 2021 

 

Os dois últimos anos (2020 e 2021) foram períodos atípicos que impuseram 

mudanças drásticas em diversas esferas de atuação na vida de todos as (os) 

brasileiras (os). A pandemia global de Covid-19 impôs um necessário e radical 

reordenamento nos modos de realização de atividades, especialmente as que exigiam 

a presença física de pessoas em um mesmo local. Este cenário acarretou mudanças 

para realização do Censo Suas, tanto da relação com o órgão gestor do Censo Suas 

em nível federal, quanto das relações e modos de organização para execução das 

atividades preparatórias em nível municipal, no âmbito do SUAS-BH.  

Na fase preparatória para o preenchimento dos questionários foram realizados 

encontros síncronos com as (os) gestoras (es) responsáveis pelas unidades e serviços 

em seus respectivos níveis de complexidade. Foram realizados 7 encontros de 

alinhamento metodológico do questionário Censo SUAS junto às gerências finalísticas 

e equipes de gestão dos serviços, e mais 10 treinamentos específicos com equipes ou 



 

 
8 

coordenações responsáveis pelas unidades socioassistenciais. Os encontros foram 

realizados no modo virtual síncrono, pela plataforma google meet. Este processo 

preparatório mobilizou mais de 200 profissionais do SUAS-BH e todos os serviços, 

percurso coordenado pela equipe da GVISO. 

A participação das unidades socioassistenciais nas edições do Censo SUAS vêm 

crescendo nos últimos anos, conforme demonstrado pelo Gráfico 1.  

Gráfico 1: Evolução da participação das unidades nos Censos realizados em Belo Horizonte 

 

*No quantitativo geral do município, foram transmitidos ao MC 248 questionários, contudo, foi identificado que uma das 

unidades de acolhimento estava duplicada apesar de cadastrada com números identificadores diferentes. O registro 

duplicado foi excluído para fins das análises aqui apresentadas. 

 

Em 2021, o município alcançou 247 (duzentos e quarenta e sete) unidades da 

rede socioassistencial, inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social, 

independentemente de possuírem ou não instrumentos jurídicos de parceria com o 

município, demonstrando a ampliação da rede de proteção social na cidade. 

A Tabela 1 detalha a participação de cada tipo de unidade nos Censos dos 

últimos cinco anos, sendo observada maior variação entre as unidades Centros de 

Convivência. Cabe ressaltar que apenas cinco destas unidades possuem instrumento 

jurídico de parceria com o município, o que revela dificuldades no alcance e 

mobilização para participação no Censo. 

O inverso pode ser observado com as Unidades de Acolhimento Institucional, 

sendo que quase a totalidade têm celebrado juridicamente a parceria com o município. 
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Mais adiante, as tabelas 1 e 2 apresentam este detalhamento com base no quantitativo 

geral do Censo 2021. 

Tabela 1: Total de questionários preenchidos nos Censos SUAS dos últimos cinco anos, por unidade 

QUESTIONÁRIOS ANO 

2017 

ANO 

2018 

ANO 

2019 

ANO 

2020 

ANO 

2021 

CENTROS DE CONVIVÊNCIA  62 77 78 73 82 

CENTROS DIA E SIMILARES  2 2 2 2 2 

CENTROS POP  3 3 3 3 4 

CMAS  1 1 1 1 1 

CRAS  34 34 34 34 34 

CREAS  9 9 9 9 9 

FAMÍLIA ACOLHEDORA  1 1 1 1 1 

FUNDO MUNICIPAL   - 1 1 1 1 

GESTÃO MUNICIPAL  1 1 1 1 1 

POSTOS DE CADASTRAMENTO 1  -  - 9 9 9 

UNIDADES DE ACOLHIMENTO 

INSTITUCIONAL 

91 98 97 105 103 

TOTAL 204 227 236 239 247 

 

Em uma análise comparativa realizada com o Censo SUAS 2020, observa-se, 

em 2021, um aumento na participação das unidades Centros de Convivência. Mesmo 

considerando que duas unidades encerraram suas atividades no período do 

levantamento  passando de 90 (noventa) em 2020 para 88 (oitenta e oito) em 2021, foi 

possível coletar informações de 82 (oitenta e dois) Centros de Convivência. 

Com relação às unidades de Acolhimento Institucional, houve uma diminuição 

no número de unidades em funcionamento no município. Com relação à 2020, 3 (três) 

unidades que efetivaram o Serviço de Acolhimento Emergencial e Provisório 

encerraram suas atividades, sendo elas: Unidade de Acolhimento Espírito Santo, 

Unidade de Acolhimento São Lucas, Unidade de Acolhimento GRAAL. Além disso, 

observou-se uma unidade duplicada no sistema, apesar de cadastrada com diferentes 

números identificadores (Unidade de Acolhimento Lar das Idosa Santa Gema Galgani). 

Ressalta-se ainda, em 2021, a ativação no Cadastro das unidades do SUAS (CadSUAS) 

da unidade Centro Pop Lagoinha, passando de 3 (três) para 4 (quatro) Centros de 

Referência para a População de Rua no SUAS-BH. Apesar desta unidade ainda constar 

                                                           
1 São contabilizadas neste questionário do Censo SUAS aquelas unidades de postos de cadastramento 

localizadas nas nove regionais administrativas do município. Os 25 (vinte e cinco) postos alocados nos 

espaços dos CRAS na data de preenchimento foram discriminados dentro dos questionários dessa 

unidade. 
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como unidade de retaguarda provisória, o processo para sua implementação 

encontra-se disponibilizado e efetivado. A referida unidade registra informações 

próprias de atendimentos, acessos e demais provisões ao público em situação de rua, 

além de possuir coordenação e quadro de trabalhadores específicos para a unidade. 

Diante disso, foi avaliada estrategicamente sua ativação e consequente participação 

no Censo SUAS 2021 de forma independente. 

Para as demais unidades, não houve alteração no quantitativo entre 2020 e 

2021. 
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Tabela 2: Análise comparativa Censo SUAS 2021 - Censo SUAS 2021 

                            BALANÇO GERAL CENSO SUAS 2021 CENSO SUAS 2020 

 

QUANTITATIVO 

DE UNIDADES 

NO MUNICÍPIO 

EM 2021 

QUANTITATIVO 

DE UNIDADES 

QUE 

RESPONDERAM 

AO CENSO SUAS 

2021 

% 

QUANTITATIVO 

DE UNIDADES 

NO MUNICÍPIO 

EM 2020 

QUANTITATIVO 

DE UNIDADES 

QUE 

RESPONDERA

M AO CENSO 

SUAS 2020 

% 

CENTROS DE 

CONVIVÊNCIA 
88 82 93,18 90 73 81,11 

CENTROS DIA E 

SIMILARES 
2 2 100 2 2 100 

CENTROS POP 4 4 100 3 3 100 
CMAS 1 1 100 1 1 100 
CRAS 34 34 100 34 34 100 
CREAS 9 9 100 9 9 100 
FAMÍLIA 

ACOLHEDORA 
1 1 100 1 1 100 

FUNDO 

MUNICIPAL 
1 1 100 1 1 100 

GESTÃO 

MUNICIPAL 
1 1 100 1 1 100 

POSTOS DE 

CADASTRAMENTO 
9 9 100 9 9 100 

UNIDADES DE 

ACOLHIMENTO 
103 103 100 107 105 98,13 

TOTAL 253 247 97,63 258 239 92,64 

 

Conforme apresentado na tabela 2, em 2021 houve um alcance de 97,63% do 

universo geral das unidades, ativas no CMAS e no CADSUAS, para participação no 

Censo SUAS. 

Das 253 (duzentas e cinquenta e três) unidades da rede socioassistencial 

identificadas para participação no Censo SUAS em 2021, 40,7% (cento e três unidades) 

são unidades de acolhimento institucional e 34,8% (oitenta e oito unidades) são centros 

de convivência. Ou seja, 75,5% das unidades que participaram do Censo SUAS 2021 

integram a rede complementar do SUAS-BH. 

Destas unidades, 88,3% das unidades de acolhimento institucional possuem 

instrumento jurídico de parceria com o município, conforme pode ser observado na 

Tabela 3.  

Das unidades centros de convivência, 5,7% possuem instrumento jurídico de 

parceria  para execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos nos 

34 (trinta e quatro) Centros de Referência da Assistência Social do município (Tabela 

4). 
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Tabela 3: Detalhamento das Unidades de Acolhimento Institucional 

UNIDADES/PÚBLICO ATENDIDO 

TOTAL UNIDADES 

DE ACOLHIMENTO 

INSTITUCIONAL 

NO MUNICÍPIO 

TOTAL (%) 

UNIDADES 

COM / SEM 

IJP  

TOTAL DE 

UNIDADES DE 

ACOLHIMENTO QUE 

RESPONDERAM AO 

CENSO SUAS 2021 

UNIDADES DE 

ACOLHIMENTO 

INSTITUCIONAL 

COM 

INSTRUMENTO 

JURÍDICO DE 

PARCERIA 

CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES 
45 

91 (88,3%) 

45 

 IDOSOS 25 25 

ADULTOS E 

FAMÍLIAS 
16 16 

PESSOAS COM 

DEFICIÊNCA 
5 5 

UNIDADES DE 

ACOLHIMENTO 

INSTITUCIONAL 

SEM 

INSTRUMENTO 

JURÍDICO DE 

PARCERIA 

CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES 
3 

12 (11,7%) 

3 

 IDOSOS 4 4 

ADULTOS E 

FAMÍLIAS 
3 3 

PESSOAS COM 

DEFICIÊNCA 
2 2 

TOTAL 103 - 103 

 

    Tabela 4: Detalhamento das Unidades Centros de Convivência 

UNIDADES 

TOTAL (%) UNIDADES DE 

CENTROS DE 

CONVIVÊNCIA NO 

MUNICÍPIO 

TOTAL DE UNIDADES DE 

CENTROS DE CONVIVÊNCIA QUE 

RESPONDERAM AO CENSO SUAS 

2021 

CENTROS DE CONVIVÊNCIA 

SEM INSTRUMENTO JURÍDICO 

DE PARCERIA 

83 (94,3%) 77 

CENTROS DE CONVIVÊNCIA 

COM INSTRUMENTO JURÍDICO 

DE PARCERIA 

5 (5,7%) 5 

TOTAL 88 (100%) 82 

 

O processo do Censo Suas 2021 pode ser considerado exitoso, pelo expressivo 

número de unidades contempladas nesta edição e pela participação e apoio dos 

trabalhadores e gestores da SUAS-BH, da SUPGF-ASAC e da SE/CMAS. Este resultado 

expressa um importante ganho qualitativo, relativo ao engajamento e ao entendimento 

da relevância da produção de informações qualificadas, com um consenso cada vez 

maior entre os agentes públicos da área. 

Frente ao elevado número de questionários respondidos e à expressiva 

quantidade e qualidade de informações geradas a partir da base de dados, a seguir, 

os dados são apresentados considerando três eixos/focos de análise dos 

questionários, a saber: estrutura física, serviços disponibilizados e efetivados e 

pandemia de Covid-19.  
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Apresentação dos dados 

Nesta sessão, as informações traduzidas em gráficos e tabelas apresentam como 

fonte de dados o Censo SUAS 2021. Outras fontes distintas são informadas à medida 

que se fizer necessário. 

1. CRAS | Centro de Referência de Assistência Social 

2. 

Nesse CRAS todo dia 

A família é acolhida 

Garantir seus direitos 

É proteger a vida. 

Fortalecer no encontro 

O espaço da família 

O CRAS de porta aberta 

Cria Cidadania. 

Cada ação nesse CRAS 

Cuida Diversidade 

É lugar de apoiar 

Toda Comunidade. 

Para garantir direitos 

Nós estamos aqui 

Porta aberta, acolhemos 

Sua presença no CRAS Havaí. 

Convivência é direito 

Que cuidamos aqui 

Fortalecendo laços 

No espaço do CRAS Havaí. 

(Sol. Evento Aproxima CRAS, 2022) 

1.1 Identificação 

                                                           
2 Dona Anédia Miranda Faria, foi usuária do SUAS-BH, conselheira no CMAS e eterna defensora da Política de 

Assistência Social e do SUAS. Sua frase aqui registrada celebra os 20 anos da implantação dos Núcleos de Apoio à 

Família em territórios vulneráveis, uma experiência inovadora do município e referência para a formulação da 

Política Nacional de Assistência Social (Brasil, 2014). 

medida em que cria mecanismos participativos previstos na Loas como base de gestão, e também porque é pioneira na 

experiência de trabalho com núcleos de atendimento de forma territorialmente descentralizada, funcionando como 

Gutierres, 2019, p.280). 
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O Cras é a unidade pública municipal, de base territorial, localizada em áreas 

com maiores índices de vulnerabilidade e risco social, destinada à articulação 

dos serviços socioassistenciais no seu território de abrangência e à prestação 

de serviços, programas e projetos socioassistenciais de proteção social 

básica às famílias (Lei 10.836/2015, Art. 16, §2º). 

Em Belo Horizonte há 34 unidades CRAS, distribuídas pelo território municipal, 

abarcando as nove regionais administrativas com no mínimo 03 e no máximo 5 CRAS 

em cada regional. Para informações detalhadas de identificação de cada CRAS, 

consultar Anexo I. 

 

1.2 Estrutura Física dos CRAS 

Os CRAS do SUAS-BH têm capacidade de referenciamento de 5.000 ou mais 

famílias e funcionam 05 dias na semana, 10 horas por dia, sendo que 28 CRAS 

funcionam em imóveis próprios, 04 em imóveis alugados e 02 cedidos. Apenas 6 CRAS 

relatam funcionamento em espaço compartilhado, sendo o compartilhamento com os 

seguintes tipos de unidades: 

 

Gráfico 2 - Total de espaços compartilhados por tipo de compartilhamento 

 

 

espaços com Unidades de Educação Infantil, Centro de Prevenção à Criminalidade, 

Mediação de Conflitos e o Fica Vivo. O CRAS Providência relata ainda compartilhar os 
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espaços com dois tipos de unidades (unidade de saúde e escola). Os espaços físicos 

dos imóveis compartilhados são os seguintes:  

 

Gráfico 3: Espaços compartilhados 

 

Ainda em relação à estrutura física, podemos observar que 28 CRAS (82,3%) 

possuem almoxarifado, 26 (76,5%) apontam espaço externo para atividades coletivas 

de convívio e 17 (50%) têm sala para arquivos. Todos os 34 CRAS possuem recepção, 

cozinha, sala exclusiva de coordenação/equipe técnica/administração, exceto a 

unidade Sumaré que não conta com este último item. Vinte e cinco CRAS (73,5%) já 

contam com pelo menos uma sala exclusiva para o Cadastro Único e o Programa Bolsa 

Família3 (um total de 28 salas).  

As condições de acessibilidade chamam atenção para o caráter inclusivo da 

política, de pensar e implementar os meios mais favoráveis a facilitar o acesso da 

população às ofertas de forma geral. Tais condições de acessibilidade também foram 

avaliadas pelo Censo, conforme apresentado no gráfico a seguir: 

 

  

                                                           
3 Vale ressaltar que no período de execução do Censo SUAS 2021 o Programa Bolsa Família ainda não havia sido 

substituído pelo Programa Auxílio Brasil, portanto, este documento faz referência ao antigo programa de 

transferência de renda do Governo Federal. 
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Gráfico 4 - Condições de acessibilidade nos CRAS 

 

 

Outras adaptações apontadas pelas unidades foram: barras, corrimões, 

rampas, elevadores, pisos especiais com relevos para sinalização e suporte para 

leitores de telas de computador para pessoas com deficiência visual. Quanto às 

condições de acessibilidade para pessoas com deficiência e idosos, a que obteve 

presente em 94,11% dos CRAS, destes 64,7% estão de acordo com as normas da 

91,17% possuem e 58,82% estão de acordo com a norma ABNT. Rota acessível aos 

demais espaços está presente em 88,23% das unidades.  
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Tabela 5: Equipamentos e materiais disponíveis nos CRAS 

Materiais e Equipamentos Disponíveis  Total de unidades % 

Telefone 34 100 

Impressora 34 100 

Datashow 34 100 

Veículo de uso compartilhado 34 100 

Celular da unidade 33 97,1 

Bebedouros ou filtro de água disponível ao público 32 94,1 

Ar condicionado ou ventilador 31 91,2 

Equipamento de som 30 88,2 

Maquina copiadora 26 76,5 

Materiais pedagógicos, culturais e esportivos 19 55,9 

Televisão 16 47,1 

Acervo bibliográfico 16 47,1 

Brinquedos 16 47,1 

DVD 12 35,3 

Biblioteca 7 20,6 

Brinquedoteca 1 2,9 

Veículo de uso exclusivo 0 0 

 

Podemos considerar que alguns dos equipamentos levantados nesta questão 

são de uso geral e básico para o desenvolvimento das atividades, estando 

contemplados, em sua maioria, em todas as unidades. Nenhuma unidade possui 

veículo de uso exclusivo, uma vez que o serviço de translado das equipes técnicas, é 

compartilhado, sendo prestado por cooperativa de transporte contratada pela 

Prefeitura de Belo Horizonte para esta finalidade. A respeito dos computadores, todas 

as unidades possuem computadores e 97,05% deles estão conectados à internet. 
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1.3 PAIF | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família 

As seguintes ações e atividades foram apontadas como desenvolvidas em 

100% dos CRAS: 

● Acolhida particularizada realizada por técnica(o) de nível superior; 

● Atendimento particularizado de famílias ou indivíduos; 

● Visitas domiciliares; 

● Busca ativa para inserção e/ou adesão de famílias ao acompanhamento 

familiar; 

● Encaminhamento de famílias ou indivíduos para outras políticas públicas 

(educação, habitação, saúde etc.); 

● Encaminhamentos para acesso a qualificação profissional e serviços de 

intermediação de mão-de-obra; 

● Encaminhamento para inserção/atualização de famílias no Cadastro Único; 

● Oferta de Benefícios Eventuais; 

 

Nas demais ações e atividades, houve registro de realização por 85% a 97% 

dos CRAS, conforme tabela a seguir: 
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Tabela 6: Ações e atividades desenvolvidas no âmbito do PAIF   

 Ações/atividades 
Total de 

unidades 

% em relação ao 

total de unidades 

Grupo/oficina com famílias 33 97,1 

Encaminhamento de famílias ou indivíduos para a rede de 

serviço socioassistencial (ais) 
33 97,1 

Acompanhamento de famílias 33 97,1 

Orientação e emissão da carteira do Idoso 33 97,1 

Compartilhamento de informações com a rede de proteção 

por meio de relatórios, conforme previsto em Orientações 

Técnicas 

33 97,1 

Palestras 32 94,1 

Campanhas ou eventos comunitários 32 94,1 

Encaminhamento para o Programa ACESSUAS Trabalho 32 94,1 

Registro dos atendimentos/família atendidas em prontuário  32 94,1 

Registro dos acompanhamentos familiar em prontuário ou 

registro das famílias /acompanhadas 
32 94,1 

Apoio para obtenção de Documentação pessoal 32 94,1 

Elaboração do Plano de Acompanhamento Familiar 31 91,2 

Atendimento e acompanhamentos de famílias em 

descumprimento de condicionalidades do PBF 
30 88,2 

Acolhida em grupo realizada por profissional de nível 

superior  
29 85,3 

Acompanhamento dos encaminhamentos realizados 29 85,3 

 

Outras ações, com menor prevalência, ou seja, com registro de realização 

apontados por até 15% dos CRAS, são descritas abaixo: 

● Escuta qualificada/especializada diante da identificação de relato livre, sinais 

ou suspeita de situações de violências envolvendo crianças e adolescentes e 

suas famílias;  

● Atenção a famílias de mulheres presas em flagrantes com crianças, filhos com 

deficiência, grávidas e lactantes;  

● Registro do atendimento e do acompanhamento das famílias beneficiárias do 

Programa Bolsa Família no Sistema de Condicionalidades (SICON); 
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● Campanhas no território; 

● Participação em reuniões de discussão de casos com rede socioassistencial 

e/ou rede setorial; 

 

Sobre as atividades coletivas realizadas pelas equipes do PAIF, é importante 

frisar que o mês de referência utilizado para contabilizar o número de participantes 

nessas atividades foi agosto de 2021. Nesse período, as atividades coletivas ainda 

estavam suspensas por decreto municipal4 devido à situação de emergência em 

saúde pública decorrente da Covid-19.  

Sobre as campanhas sociais e de conscientização: 

● 94% dos CRAS participaram ou realizaram campanha de prevenção e 

enfrentamento do trabalho infantil; 

● 88% dos CRAS fizeram campanha de prevenção e combate à exploração sexual 

de crianças e adolescentes; 

● 67% dos CRAS realizaram campanha de prevenção e combate à violência contra 

a pessoa idosa; 

● 55,9% dos CRAS realizaram Campanha de Enfrentamento à discriminação e à 

intolerância às diversidades (de gênero, racial/étnica, de orientação sexual e 

identidade de gênero, de condições de deficiência, de religião ou crença, dentre 

outras). Outras oficinas também aconteceram, porém, em menores 

percentuais. 

 

1.4 SCFV | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

A construção da concepção de fortalecimento de vínculos no âmbito do SUAS é 

um grande desafio no que se refere à vulnerabilidade social, significa combater as 

desigualdades sociais, ao mesmo tempo em que promove o desenvolvimento humano 

(Brasil 2013a, p. 17). Dessa forma, a Proteção Social Básica busca efetivar a garantia 

da segurança de convívio, acolhida e sobrevivência. Ou seja, busca construir 

coletivamente alternativas de enfrentamento às situações de vulnerabilidade e risco 

social e pessoal. 

                                                           
4 Decreto nº 17.297, de 17 de março de 2020. 



 

 

21 

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) é disponibilizado 

e efetivado de forma complementar ao trabalho social com famílias realizado pelo 

PAIF e pelo PAEFI, com o objetivo de fortalecer as relações familiares e comunitárias, 

além de promover a integração e a troca de experiências entre os participantes, 

valorizando o sentido de vida coletiva (BRASIL, 2013b). 

Em Belo Horizonte existem 88 unidades de Centro de Convivência cadastradas 

no CadSUAS5, no CNEAS6 e inscritas no CMAS, aptas a participarem do Censo SUAS, 

sendo que 82 unidades concluíram sua participação em 2021. A execução do SCFV é 

realizada por meio de instrumento jurídico de parceria em todos os 34 CRAS e/ou em 

espaços localizados nas áreas de abrangência dessas unidades, com cinco Entidades 

de Assistência Social. São elas: Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos 

Assistenciais (ADRA); Grupo de Desenvolvimento Comunitário (GDECOM); Associação 

Cruz de Malta; Creche Comunitária Eunice Lanza CIAME Pindorama; e Grupo de Pais 

dos Educandos do CIAME Flamengo, conforme tabela a seguir. 

 

  

                                                           
5 O CadSUAS é o sistema de cadastro do SUAS, que comporta todas as informações relativas a 

prefeituras, órgão gestor, fundo e conselho municipal e entidades que prestam serviços 

socioassistenciais. 
6 O Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social - CNEAS é uma ferramenta de gestão que 

armazena informações sobre as entidades e suas ofertas socioassistenciais. 
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Tabela 7: Oferta do SCFV nos CRAS segundo OSC parceira - Agosto de 2021 

NOME DA OSC 
CICLO DE VIDA DO 

PÚBLICO ATENDIDO 

  NÚMERO DE 

CRAS 

TOTAL DE GRUPOS/ 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

CAPACIDADE DE 

ATENDIMENTO* 

ADRA 
Todas as faixas 

etárias 
34 

120 grupos executados nos 

espaços dos CRAS 
3.400 

GDECOM 15 a 17 anos 11 
11 grupos nas sedes dos 

CRAS 
275 

Cruz de Malta 15 a 17 anos 2 
3 grupos nas sedes da 

Instituição 
75 

CIAME Pindorama 6 a 15 anos 1 
6 grupos nas sedes da 

Instituição 
172 

CIAME Flamengo 6 a 15 anos 1 
10 grupos nas sedes da 

Instituição 
300 

CAPACIDADE TOTAL DE ATENDIMENTO 4.222 

MÉDIA DE ATENDIMENTO GRUPO 28 pessoas 

Fonte: Registros administrativos da DPSB/GGSPB e Censo SUAS 2021 

*Nota: a capacidade de atendimento é computada pelo número de vagas oferecidas, independentemente do número de 

indivíduos que estão sendo atendidos no momento (ou no período). 

Como pode ser observado, todos os CRAS são contemplados com a execução 

do SCFV, ainda que alguns CRAS possam contar com uma quantidade maior de grupos 

em funcionamento e, em alguns casos, realizados por mais de uma OSC. As cinco 

Entidades executam um total de 150 grupos atendendo a todos os ciclos de vida. 

O gráfico a seguir demonstra a execução do SCFV, nos 34 CRAS, por ciclo de 

vida.  

 

Gráfico 5: Total de CRAS com SCFV, por ciclo de vida do público atendido
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Percebe-se que os grupos da faixa de idosos de 60 anos ou mais são os mais 

pr

são preenchidas por usuários encaminhados pelo PAIF. Quanto ao acompanhamento 

familiar, 12 CRAS responderam que a maioria dos usuários do SCFV são efetivados, 

enquanto as 22 outras unidades afirmam que o acompanhamento é realizado com a 

minoria das famílias dos usuários. Ainda, 33 CRAS realizam atividades com familiares 

e/ou responsáveis dos participantes dos grupos. 

1.5 Programa Maior Cuidado 

O Programa Maior Cuidado é destinado às pessoas idosas com quadro de semi 

dependência e dependência em contextos de vulnerabilidade social e suas famílias. É 

um programa intersetorial com corresponsabilidade entre as políticas de Assistência 

Social e a de Saúde, articulado, planejado e integrado ao trabalho social com famílias 

desenvolvido pelo PAIF, com o objetivo de apoiar as famílias no cuidado com as 

pessoas idosas e aumentar a qualidade de vida de todos. Trata-se, portanto, de mais 

proteção social para as famílias acompanhadas pelo PAIF, presente em todos os 34 

CRAS. No mês de referência, foram 538 pessoas idosas e suas famílias atendidas 

(agosto/2021). 

As ações e atividades realizadas com o público desse Serviço no domicílio por todos 

os 100% dos CRAS foram: 

● Acolhida do domicílio da (o) usuária (o); 

● Visita domiciliar para orientação e suporte aos cuidados familiares no domicílio; 

● Reuniões e encontros periódicos com a rede local para a discussão de 

casos/situações das(os) usuárias(os) do Serviço. 

As ações realizadas por no mínimo 85% dos CRAS foram:  

● Elaboração do Plano de Desenvolvimento da(o) Usuária(o)  PDU; 

● Encaminhamentos monitorados de usuárias(os) à rede socioassistencial e 

intersetorial. 

E, as realizadas em menor quantidade por menos de 25% foram: 

● Ações de mobilização para a cidadania no território; 
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● Rodas de diálogos periódicas com a família no domicílio; 

● Encontros territoriais periódicos com grupos multifamiliares. 

Percebe-se uma grande intensidade em relação à frequência com que se dá o 

atendimento no domicílio para as pessoas idosas e suas famílias. Dois CRAS 

responderam que realizam atendimentos semanalmente, e os outros 32 marcaram a 

ocorrendo mais de uma vez por semana. 

 

1.6 Benefícios Socioassistenciais 

Todos os CRAS relatam que concedem benefícios eventuais e subsidiários, 

especificamente o Auxílio por Vivência de Situação de Insegurança Social (AVISE) e os 

auxílios de gestação múltipla, carreto e sepultamento. Vale ressaltar ainda que, no 

início de 2020, Belo Horizonte vivenciou chuvas fortes, de muita intensidade, que 

resultaram em diversos impactos ambientais, os quais deixaram milhares de 

desabrigados na cidade. Várias ações foram realizadas com apoio e encaminhamento 

dos CRAS de forma integrada com  órgãos como a Defesa Civil. 

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é tratado separadamente no Censo 

Suas, com perguntas específicas. As ações realizadas pelos CRAS em relação a esse 

benefício são: 

● Identificação de possíveis beneficiárias(os) do BPC; 

● Busca ativa de beneficiárias(os) do BPC para inclusão no CadÚnico; 

● Orientação/acompanhamento para inserção no BPC / Encaminhamento ao 

INSS; 

● Inserção das(os) Beneficiárias(os) nos serviços socioassistenciais (PAIF, SCFV, 

entre outros). 
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1.7 Cadastro Único 

 

A partir da reforma administrativa de 2017, a Transferência de Renda e o 

Cadastro Único passam a integrar a estrutura organizacional do SUAS/BH, com o 

objetivo de implementar o modelo de integração dos serviços aos benefícios conforme 

preconizado pelo Protocolo de Gestão Integrada de serviços, programas, projetos e 

benefícios de transferência de Renda. Uma das várias ações foi dar início a um novo 

modelo de gestão co-responsável e integrada, descentralizando o Cadastro Único para 

os CRAS, de forma a materializar o preconizado pelas legislações do SUAS. 

Quando da execução do Censo Suas 2021, unidades CRAS já possuíam estrutura 

física e equipe exclusiva para desenvolver os processos de inclusão, atualização e 

averiguação cadastral, com entrevistadores sociais como parte integrante das equipes 

de referência dos CRAS7 para além das 09 regionais da cidade, cuja oferta está 

localizada nas Diretorias Regionais de Assistência Social (DRAS). Portanto, nesta 

seção, as respostas ao questionário foram fornecidas por essas unidades. Mais a 

frente são apresentadas também as informações sobre as ações cadastrais 

executadas pelas nove unidades do Cadastro Único localizadas nas Diretorias 

Regionais de Assistência Social. 

As ações cadastrais e outras atividades desenvolvidas pelos 25 CRAS que possuem 

equipe exclusiva para essa finalidade são: 

● Entrevista para inclusão cadastral; 

● Entrevista para atualização cadastral; 

● Entrevista para Transferência de Município; 

● Entrevista para Substituição de Responsável Familiar; 

● Esclarecimento de dúvidas da população sobre o Cadastro Único e os 

programas, serviços e benefícios que as famílias participam ou buscam 

participar e visitas cadastrais; 

 

As atividades que foram desenvolvidas por no mínimo 80% desses CRAS foram: 

                                                           
7 À época do Censo Suas tínhamos 25 Cras com o CadÚnico descentralizado ofertando de forma 

integrada ao PAIF, todas as ações cadastrais inerentes ao Cadastro Único, bem como a administração 

do benefício do Programa Auxilio Brasil, devendo para o final deste ano de 2022 descentralizar para 

todos os 34 CRAS existentes na cidade. 
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● Ação para prestar informações às famílias sobre o Cadastro Único (Reuniões 

de acolhida, palestra etc); 

● Agendamento prévio para a realização da entrevista para inclusão/atualização 

cadastral; 

● Fornecimento de comprovante de cadastramento por necessidades das 

famílias; 

● Busca ativa (entrevista domiciliar, mutirão e ações itinerantes) com a finalidade 

de inclusão e atualização cadastral; 

● Divulgação das ações de cadastramento; 

● Encaminhamento para obtenção de Documentação pessoal; 

● Encaminhamento de famílias ou indivíduos para programas usuários do 

Cadastro Único, para acesso a benefícios ou outras políticas públicas 

(educação, habitação, trabalho, dentre outras). 

 

As demais, foram desenvolvidas por no mínimo 36%:  

● Verificação, correção ou encaminhamento de pendências no cadastro das 

famílias e pessoas apontadas pelo Sistema de Cadastro Único; 

● Arquivamento de formulários; 

● Conferência/ crítica dos formulários preenchidos no papel; 

● Realização de parcerias com outros órgãos. 

 

O volume mensal de pessoas atendidas pela equipe do Cadastro Único nos CRAS 

no mês de referência (Agosto/2021) é representados no gráfico abaixo: 
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Gráfico 6: Volume mensal de pessoas atendidos para o Cadastro Único durante o mês referência 

(agosto /2021) 

 

Podemos observar que 42,66% das pessoas realizaram a entrevista para a 

inclusão cadastral e 41,23% realizaram a entrevista para a atualização cadastral. A 

soma do número de pessoas que realizaram entrevista para inclusão e atualização 

cadastral não resulta no número total de atendimentos e isso se deve pelo fato de 

outros tipos de atendimentos serem realizados como a emissão de folha-resumo, por 

exemplo, que não se encaixa em nenhuma das categorias demonstradas no gráfico.  

As ações de averiguação e revisão cadastral são realizadas por busca ativa das 

famílias e definindo essas famílias como público prioritário de atendimento em todas 

as unidades. Dois CRAS (Vista Alegre e Vila CEMIG) ainda relatam que realizam 

mutirões em dias específicos para atender esse público. Cabe ressaltar ainda que no 

período de avaliação do Censo, e de acordo com a Portaria do MC nº. 368, de 29 de 

abril de 2020, os cadastros foram feitos de forma remota. 

As visitas domiciliares são realizadas pelas 25 equipes com frequência regular, 

nas seguintes situações: 

● Apurar denúncias; 

● Famílias incluídas em averiguação cadastral; 

● Inclusão ou atualização de dados de famílias pertencentes a Grupos 

Populacionais Tradicionais ou Específicos (GPTEs); 

● Inclusão ou atualização de dados de famílias que moram em locais de difícil 

acesso. 
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Destaca-se que em 2021 houve um esforço institucional das equipes de referência 

dos CRAS e das Coordenações de Proteção Social e Cidadania das DRAS (ver Postos 

de Referência do Cadastro Único) para realização dos procedimentos relacionados às 

ações cadastrais, em especial as ações de inclusão e atualização, devido ao aumento 

das situações de pobreza e extrema pobreza e a consequente procura por acesso aos 

programas e benefícios emergenciais, como o Auxílio Emergencial do Governo 

Federal, a cesta básica municipal (posteriormente substituída pelo Auxílio Belo 

Assistência Alimentar Nutricional Emergencial - PAAN. 

 

1.8 Programa Bolsa Família8 

As ações e atividades realizadas pelas equipes de referência do CRAS em 

relação à gestão de benefícios do Programa Bolsa Família (PBF) estão representadas 

na tabela abaixo: 

Tabela 8: Ações e atividades desenvolvidas pela equipe das unidades em relação à gestão de 

benefícios do Programa Bolsa Família. 

AÇÕES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE DAS UNIDADES EM 

RELAÇÃO À GESTÃO DE BENEFÍCIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 
TOTAL DE CRAS % 

Informação individualizada sobre regras do Programa (valores de benefícios, 

regras de concessão, bloqueio, suspensão e cancelamento de benefícios e 

condicionalidades) 

34 100 

Informação coletiva às famílias sobre regras do Programa (Reuniões de 

acolhida, palestra etc) 
34 100 

Esclarecimentos sobre o conteúdo de mensagens no extrato de pagamentos, 

recebida pelo beneficiário 
34 100 

Orientação sobre como denunciar irregularidades no pagamento e no 

atendimento dos canais da CAIXA 
34 100 

Esclarecimentos sobre informações de pagamento do Programa: entrega, 

desbloqueio e ativação do Cartão Bolsa Família e calendário de pagamentos 
31 91,2 

Emissão de declaração especial para recebimento do benefício (quando em 

situações de emergência e estado de calamidade público) 
30 88,2 

Emissão de declaração de troca de responsável familiar para recebimento do 

benefício 
1 2,9 

Apuração de denúncias de recebimento indevido de benefícios 1 2,9 

                                                           
8 Idem Nota de Rodapé número 3. 
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Ressalta-se que a orientação em caso de denúncias é que as mesmas sejam 

feitas via canal de comunicação municipal específico (156) para serem encaminhadas 

a coordenação do PBF municipal para a devida apuração e tratativas necessárias. 

As dificuldades enfrentadas pelas equipes de referência dos CRAS na gestão de 

benefícios do PBF são: 

Tabela 9: Dificuldades enfrentadas pelas equipes na gestão do PBF 

DIFICULDADES  Total de CRAS %  

Falta de material informativo para disponibilizar no CRAS 

(cartazes, folders, filipetas) 
22 64,7 

Número reduzido de pessoas na equipe para suprir a demanda de 

atendimento; 
14 41,2 

Instabilidade do SIBEC 10 29,4 

Instabilidade do SigPBF 9 26,5 

Não há dificuldades 7 20,6 

As informações disponibilizadas pelo Ministério da Cidadania são 

de difícil compreensão (Instruções Operacionais, Informes, 

Comunicados) 

4 11,8 

Equipe do CRAS não tem acesso ao SIBEC 4 11,8 

As informações disponibilizadas pelo Ministério da Cidadania são 

de difícil acesso 
3 8,8 

Grande volume de atendimentos devido à averiguação e revisão 

cadastral 
3 8,8 

Falta de capacitação da equipe do CRAS sobre as regras do 

Programa 
2 5,9 

Falta de informações sobre as regras do Programa 2 5,9 

Baixa qualidade da internet 1 2,9 

Equipe do CRAS não tem acesso ao SigPBF 1 2,9 

  

Percebe-se que as maiores dificuldades estão em repassar as informações 

necessárias, capacidade técnica para atender a demanda que amplia nas unidades e 

instabilidades dos sistemas informacionais oficiais.  

Sobre os recursos para famílias em descumprimento de condicionalidades, é 

importante ressaltar que no período analisado pelo Censo SUAS, as repercussões a 

serem aplicadas às famílias estavam suspensas devido à situação de emergência em 

saúde pública, decorrente da Covid-19. Dessa forma, não foram realizados os 

procedimentos de recursos de descumprimento de condicionalidades. 
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1.9 Funcionamento do CRAS durante a pandemia de COVID-19 

As atividades dos CRAS durante situação de emergência em saúde pública, 

decorrente da Covid-19, ocorreram com as seguintes frequências: 

Tabela 10: Funcionamento do CRAS durante a pandemia de COVID-19 e a frequência  

Atividades Sempre 

Na maior 

parte do 

tempo 

Às Vezes 

Na menor 

parte do 

tempo 

Nunca 

Efetivou atendimento presencial ao 

público em geral 
88,20% 5,90% 2,90% 2,90% 0% 

Efetivou apenas os atendimentos 

presenciais agendados 
0% 2,90% 2,90% 2,90% 91,20% 

Efetivou atendimentos/acompanhamento 

apenas para o público prioritário 
0% 5,90% 0% 0% 94,10% 

Efetivou os atendimentos das demandas 

de benefícios eventuais 
82,40% 17,60% 0% 0% 0% 

Efetivou os atendimentos das demandas 

do programa bolsa família 
79,40% 17,60% 0% 0% 2,90% 

Efetivou teleatendimento por telefone e 

aplicativos de videoconferência 
82,40% 17,60% 0% 0% 0% 

Efetivou atividades coletivas (oficinas, 

grupo, ações comunitárias); 
85,30% 14,70% 0% 0% 0% 

Realizou visitas domiciliares 79,40% 17,60% 2,90% 0% 0% 

 

A jornada de trabalho manteve-se semelhante àquela executada antes da 

pandemia, ainda que sendo executada de forma remota em alguns momentos. Houve 

acesso aos Equipamentos de Proteção Individual - EPIs na quantidade considerada 

adequada para o atendimento nas Unidades. 

Considerando o envolvimento das equipes de referência dos CRAS em 

atividades relativas ao Auxílio Emergencial, observa-se que 100% das unidades 

prestaram orientação tanto às famílias já atendidas e acompanhadas quanto às 

demais famílias referenciadas no território; 91% (31 CRAS) auxiliaram as famílias no 

preenchimento das solicitações do Auxílio e 71% (24 CRAS) realizaram busca ativa de 

famílias para preenchimento das solicitações. 

1.10 Gestão e Território 
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A tabela 11 demonstra as atividades e ações de gestão realizadas nos CRAS e 

as respectivas periodicidades: 

 

Tabela 11: Periodicidade das atividades de gestão 

Atividades de Gestão Semanal Mensal Bimensal Eventual 

A equipe de referência realiza reunião para 

discussão de casos 
76,50% 17,60% 0% 5,90% 

Elaboração de relatórios 38,20% 35,30% 2,90% 23,50% 

Planejamento de atividades coletivas 8,80% 52,90% 20,60% 17,60% 

Reuniões com unidades/serviços 

socioassistenciais referenciados no território 
0% 70,60% 11,80% 17,60% 

Planejamento de atividades de Busca Ativa 50% 41,20% 0% 8,80% 

Reuniões/ encontros com a rede intersetorial 

do território 
0% 94,10% 2,90% 2,90% 

  

As reuniões de planejamento entre a equipe de referência e a coordenação do CRAS 

ocorrem com frequência semanal em 100% das unidades, garantindo a participação 

dos usuários nas atividades de planejamento. Ela ocorre predominantemente de 

maneira informal em 91% dos CRAS, 47% das unidades afirmam que a periodicidade 

é ocasional, enquanto os outros 53% relatam regularidade na participação dos 

usuários. As formas de participação estão demonstradas no gráfico abaixo: 

 

Gráfico 7: Mecanismos de participação utilizados pelos usuários nas unidades
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Na 

Assistência Social (CLAS), encontros com lideranças comunitárias, atendimentos e 

atividades do SCFV. 

As características dos territórios de proteção social de abrangência dos CRAS 

relacionadas com as vulnerabilidades sociais presentes, também são abordadas no 

Censo SUAS. Abaixo, as características mais frequentes, que declaradas por mais de 

85% dos CRAS: 

● Moradias irregulares como favelas, ocupações, grotas, cortiços e/ou similares; 

● Presença de altos índices de criminalidade; 

● Presença de exploração sexual de crianças e adolescentes (prostituição 

infantil); 

● Presença de conflito/violência vinculado ao tráfico de drogas. 

Dentre essas características presentes nos territórios, exploração sexual e 

violência vinculadas ao tráfico de drogas revelam situações de risco em que estão 

expostas crianças e adolescentes e que podem se configurar como trabalho infantil. 

Essa situação de desproteção social reforça, cada vez mais, que o trabalho social com 

famílias deve efetivar ações e atividades de prevenção e de proteção de crianças e 

adolescentes e suas famílias que integrem as funções de proteção social, vigilância de 

desproteção social e de defesa e garantia de direitos (Belo Horizonte, 2021). 

As características relacionadas às vulnerabilidades sociais presentes em mais de 

50% e menos de 85% dos territórios CRAS são: 

● Presença de conflito agrário ou fundiário; 

● Área com risco de desabamento; 

● Área com risco de alagamento. 

 

Entre 15% a 50%, destacam-se: 

● Regiões com escassez de água; 

● Altos índices de abuso de drogas; 

● Outras características que contribuem para a vulnerabilidade das famílias. 

 

As demais, citadas abaixo, são relatadas por até 15% dos CRAS: 
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● Contornos geográficos que dificultam a mobilidade (rios, montanhas, dentre 

outras); 

● Altos índices de violência doméstica/ intrafamiliar; 

● Assentamento ou acampamento. 

Na tabela 12, são indicados Grupos Tradicionais e Específicos e outros públicos 

prioritários atendidos pelos CRAS, especificados por tipo de ação realizada na unidade: 
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Tabela 12: Grupos Tradicionais e Específicos e demais públicos prioritários atendidos pelos CRAS 

 
Atendimentos 

do PAIF 

Atendimentos 

do CADÚNICO 

Outros 

atendimentos 

Não atende/não há 

presença deste 

grupo no território 

Povos Indígenas 5,88% 5,88% 0% 94,11% 

Comunidade Quilombola 5,88% 2,94% 2,94% 94,11% 

Povos Ciganos 2,94% 2,94% 0% 97,05% 

Povos de Matriz Africana e de terreiro 32,35% 20,58% 14,7% 67,64% 

Ribeirinhas (famílias em calhas de rios) 2,94% 2,94% 2,94% 97,05% 

Outros9 5,88% 5,88% 5,88% 94,11% 

Trabalho Infantil 82,35% 61,76% 38,23% 14,7% 

Atingidos por desastre 82,29% 64,7% 41,17% 14,7% 

Familiares de presos e egressos do 

sistema carcerário10 
94,11% 76,47% 41,17% 2,94% 

Medida socioeducativa 79,41% 61,76% 58,82% 8,82% 

Situação de rua e/ou sem teto 67,64% 52,94% 55,88% 5,88% 

Imigrantes (internacional) e/ou 

refugiados 
70,58% 58,82% 26,4% 26,4% 

Transexuais / transgênero / travestis/ 

lésbicas/ gays/ bissexuais/ intersexuais 
97,05% 79,41% 47,05% 0% 

 

É baixa a incidência de povos indígenas, quilombolas e ciganos no município e 

atendidos pelo PAIF, estando eles concentrados nas regionais Nordeste, Norte, Oeste 

                                                           
9 Outros Grupos tradicionais e específicos: Acampadas, Assentados da reforma, agricultores familiares, 

beneficiárias do Programa Nacional de Crédito Fundiário, atingidos por empreendimentos de 

infraestrutura. 

10 Em situação de privação de liberdade/encarcerados 
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e Venda Nova11. Em contrapartida, é significativamente alto o atendimento pelo PAIF 

destinado ao público LGBTQIAPN+ (97,05%), aos familiares de presos e egressos do 

sistema carcerário (94,11%) e ao público em situação de trabalho infantil (82,35%). 

Em relação às articulações do CRAS com outros serviços, programas ou 

instituições, 91% das unidades afirmaram ter articulações com outras unidades 

públicas da rede de proteção social básica ou com movimentos sociais locais e 

associações comunitárias. Em 100% dos CRAS as articulações com os serviços de 

saúde, educação, conselho tutelar e CREAS são realizadas. As unidades CREAS 

destacam-se pelo grande número de articulações junto aos CRAS. Parte dessa 

proximidade pode ser explicada devido ao fato de haver um fluxo de trabalho definido 

entre as equipes que realizam os atendimentos de PSB e PSE, reforçando a 

integralidade de proteção socioassistencial no SUAS-BH. O detalhamento dessas 

articulações é demonstrado na tabela a seguir: 

 

  

                                                           
11 Povos Indígenas: CRAS Vila Maria e CRAS Providência; Comunidade Quilombola: CRAS Morro das 

Pedras e CRAS Novo Aarão Reis; Povos Ciganos: CRAS Lagoa. 
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Tabela 13: Articulações do CRAS com outros serviços, programas ou instituições 

Serviços, programas ou 

instituições com os quais 

mantém articulação 

Possui 

dados de 

localização 

(endereço, 

telefone 

etc.) 

Recebe 

usuárias 

(os) 

encamin

hados 

por este 

CRAS 

Encamin

ha 

usuárias 

(os) para 

este 

CRAS 

Acompan

ha os 

encaminh

amentos 

Realiza 

reuniões 

periódica

s 

Troca 

Informaç

ões 

Realiza 

estudos 

de caso 

em 

conjunto 

Desenvol

ve 

atividade

s em 

parceria 

Unidades públicas da rede de 

proteção social básica 
31 31 30 19 21 31 23 17 

Unidades conveniadas da 

rede de proteção social 

básica 

32 31 31 30 30 31 29 29 

Centro de Referência 

Especializado em Assistência 

Social - CREAS 

34 34 33 33 30 34 33 25 

Outras Unidades da rede de 

proteção social especial 
33 30 30 22 13 31 28 11 

Serviços de saúde 34 34 34 31 34 34 34 29 

Serviços de educação 34 32 31 18 20 32 26 23 

Órgãos/Serviços 

relacionados a trabalho e 

emprego 

33 24 21 11 5 22 5 7 

Movimentos sociais locais/ 

Associações comunitárias 
30 17 20 6 14 28 4 19 

Conselho Tutelar 34 34 33 25 22 32 26 15 

Judiciário 33 22 30 14 1 19 5 3 
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2. Postos de Referência do Cadastro Único/Diretorias Regionais 

de Assistência Social 

Para além das unidades CRAS que possuem o Cadastro Único descentralizado, 

o SUAS-BH conta com nove postos de atendimento do CadÚnico localizados nos 

prédios das Regionais Administrativas onde estão localizadas as Diretorias Regionais 

de Assistência Social (DRAS), sob a Coordenação de Proteção Social e Cidadania, com 

a finalidade de realizar as ações cadastrais bem como demais procedimentos afins de 

gestão e operacionalização do Cadastro Único e do Programa Auxílio Brasil. Vale aqui 

destacar que estamos falando neste item sobre as atividades ocorridas nas 09 

regionais, excluindo os dados dos CRAS, já mencionados acima. Para os CRAS do 

município que ainda não possuem o CadÚnico descentralizado, as informações estão 

contidas nas regionais às quais pertencem.  

Em relação a estrutura física das nove DRAS, foi observado: 

 

Gráfico 8: Condições de acessibilidade nos postos de cadastramento/DRAS 

 

Oito das nove DRAS possuem rampa de acesso ou outras adaptações desde a 

calçada até a entrada da unidade. Esta informação não foi fornecida apenas pela DRAS 

Centro Sul, porém, cabe ressaltar que a referida unidade conta com elevador para 

acesso dos usuários aos serviços disponibilizados e efetivados. As demais condições 

de acessibilidade (rota acessível aos espaços internos e banheiros adaptados) estão 
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presentes em todas as regionais. Ainda em relação a acessibilidade, foi relatado a 

presença de um trabalhador que tem conhecimentos em línguas estrangeiras na 

regional Nordeste e outro com conhecimento de LIBRAS na regional Pampulha. 

Com relação aos espaços físicos, conforme demonstrado no gráfico 9, na 

regional Pampulha encontramos um maior número de salas de atendimento 

individualizadas, para apenas uma família, e uma sala com capacidade de atendimento 

ampliada. Observando apenas o número de salas de atendimento, apenas Nordeste e 

Pampulha relataram mais de um tipo de sala, com salas individualizadas e coletivas. 

Merece destaque que as informações declaradas no questionário pela regional 

Nordeste apontam um expressivo número de salas (7) com 6 a 10 guichês para 

atendimento do CadÚnico, cada. Contudo, a informação foi verificada junto à 

coordenação responsável que revelou a existência de uma sala com 8 guichês 

disponíveis para atendimento do CadÚnico, sendo que 7 são utilizados. Apesar do 

equívoco na interpretação da questão e no respectivo preenchimento do questionário, 

optou-se aqui em manter a informação constante da base de dados original, 

apresentando esta ressalva. 

 

Gráfico 9: Descrição do espaço físico das Unidades 

 

A seguir, os gráficos 10 e 11, demonstram o total de equipamentos e materiais 

disponíveis, em perfeito funcionamento, para o desenvolvimento dos serviços nas 

unidades. 
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Para melhor visualização, foram suprimidos do gráfico os materiais e 

equipamentos que todas as unidades marcaram como não disponíveis (veículos de uso 

exclusivo; brinquedos) e aqueles que todas as nove unidades marcaram como 

disponíveis (telefone; celular da unidade; impressora; maquina copiadora; veículo de 

uso compartilhado; bebedouros ou filtros de água disponível ao público). Abaixo, 

temos o gráfico relativo ao número de materiais disponíveis. 

 

Gráfico 10: Equipamentos e materiais disponíveis, em perfeito funcionamento, para o 

desenvolvimento dos serviços nas nove DRAS 

 

Gráfico 11:  Quantidade de materiais e equipamentos disponíveis, por unidade 

 

Em relação aos serviços efetivados ao público atendido, muitas respostas 

registradas no Censo Suas foram idênticas e padronizadas entre as unidades. Isso 

ocorreu devido ao fato de muitas perguntas se referirem ao desenvolvimento do 

trabalho social com Famílias (TSF), que é executado da mesma forma entre todas as 
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unidades. Nesse contexto, as unidades indicaram que executam as seguintes ações e 

atividades:  

● Divulgação das ações de cadastramento;  

● Realização de parcerias com outros órgãos; 

● Busca ativa (entrevista domiciliar, mutirão e ações itinerantes) com a 

finalidade de inclusão, atualização e averiguação cadastral;  

● Ação para prestar informações às famílias sobre o Cadastro Único 

(Reuniões de acolhida, palestras, dentre outras);  

● Agendamento prévio para a realização da entrevista para 

inclusão/atualização cadastral; 

● Triagem de atendimento  identificação de demandas e/ou 

documentação civil antes da entrevista;  

● Entrevista para inclusão cadastral;  

● Entrevista para atualização cadastral;  

● Fornecimento de comprovante de cadastramento por necessidade das 

famílias;  

● Esclarecimento de dúvidas da população sobre o Cadastro Único e os 

programas, serviços e benefícios que as famílias podem acessar;  

● Encaminhamento para obtenção de Documentação pessoal;  

● Encaminhamento de famílias ou indivíduos para a rede de serviço 

socioassistencial; 

● Encaminhamento de famílias ou indivíduos para acesso a benefícios ou 

outras políticas públicas (educação, habitação, trabalho, dentre outras); 

● Emissão de registro técnico (parecer, relatório, formulário, dentre 

outros) no processo de averiguação cadastral ou apuração de denúncias;  

● Conferência dos formulários preenchidos em meio físico;  

● Verificação, correção ou encaminhamento de pendências no cadastro 

das famílias e pessoas apontadas pelo Sistema de Cadastro Único; 

● Arquivamento de formulários; 

● Recebimento e tratamento de denúncias de prestação de informação 

inverídica. 
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Para contabilização dos atendimentos realizados nos postos de referência do 

Cadastro Único localizados nas 09 regionais/DRAS, esclarecemos que são 

consider

cadastral, esclarecimento de dúvidas, fornecimentos de comprovante de 

cadastramento e outras atividades relacionadas ao Cadastro Único que a equipe 

te, que as análises realizadas a seguir excluem os 

dados dos CRAS com o Cadastro descentralizado. 

As regionais Centro Sul, Leste, Noroeste e Oeste apontam em suas respostas 

um resultado que reflete essa soma, enquanto as outras regionais registraram outros 

tipos de atendimentos. Chama a atenção o total de atendimentos realizados pela 

regional Venda Nova, atingindo quase o dobro do total de atendimentos da segunda 

regional com mais atendimentos, Barreiro (gráfico 12). 

 

Gráfico 12:  Volume mensal de pessoas atendidas nas unidades durante o mês de referência 

(agosto/2021) 

 

Em relação ao registro das informações das entrevistas, as unidades 

Cadastro Único. A maioria das famílias com necessidades urgentes são atendidas no 

mesmo dia em que procuram a unidade, e famílias com necessidades de averiguação 

e revisão cadastral são efetivadas por meio de busca ativa e fazem parte do público 

prioritário de atendimento das unidades. Como parte do público prioritário, são 

destacadas as famílias pertencentes a Grupos Tradicionais e Específicos:  
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● Indígenas;  

● Quilombolas;  

● Ciganas; 

● Pertencentes às comunidades de terreiro;  

● Acampadas;  

● Atingidas por empreendimentos de infraestrutura; 

● Presos do sistema carcerário;  

● Catadores de material reciclável;  

● Famílias ou pessoas em situação de rua;  

● Pessoas resgatadas do trabalho análogo ao escravo;  

● Com crianças/adolescentes identificados em situação de Trabalho 

Infantil. 

 

As ações e atividades que foram desenvolvidas por essas equipes específicas 

da Transferência de Renda e Cadastro Único regionais em relação à gestão de 

benefícios do Bolsa Família são: 

● Esclarecimentos individuais de dúvidas sobre regras do Programa 

(valores de benefícios, regras de concessão, bloqueio, suspensão e 

cancelamento de benefícios e condicionalidades);  

● Ações coletivas para prestar informações às famílias sobre regras do 

Programa (Reuniões de acolhida, palestras, dentre outras); 

● Registro das manutenções de benefícios (bloqueios, desbloqueios, 

cancelamentos e reversões de cancelamento) no Formulário Padrão de 

Gestão de Benefícios (FPGB) e seu arquivamento; 

● Esclarecimentos sobre o conteúdo de mensagens no extrato de 

pagamentos, recebida pelo beneficiário; 

● Esclarecimentos sobre a gestão de pagamentos do Programa: entrega, 

desbloqueio e ativação do Cartão Bolsa Família e calendário de 

pagamento; 

● Orientação sobre como denunciar irregularidades no pagamento e no 

atendimento dos canais da Caixa Econômica Federal. 
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Cabe ressaltar ainda que, em relação às denúncias de recebimento de 

benefícios, as equipes assinalam que a orientação é que essas sejam efetivadas via 

canal de comunicação municipal específico (156) para que sejam encaminhadas à 

coordenação do PBF municipal para a devida apuração e tratativas necessárias. 

Todas as equipes realizam o registro de recurso por descumprimento de 

condicionalidades12 do Programa Bolsa Família, com destaque para as seguintes 

ações e atividades: 

● Esclarecimentos às famílias sobre as regras de condicionalidades 

durante o atendimento particularizado; 

● Interação com as escolas dos beneficiários em descumprimento; 

● Interação com a equipe de saúde responsável pelo acompanhamento 

das condicionalidades de saúde; 

● Ação para prestar informações às famílias sobre as condicionalidades 

(palestras, oficinas em grupo, dentre outras); 

● Fornecimento de comprovante do registro de recurso para as famílias; 

● Arquivamento da documentação comprobatória apresentada pela 

família no registro do recurso (apenas Norte); 

● Encaminhamento de famílias ou indivíduos em descumprimento de 

condicionalidades para outros serviços, programas ou benefícios 

socioassistenciais; 

● Encaminhamento de famílias ou indivíduos em descumprimento de 

condicionalidades para outras políticas públicas (educação, saúde, 

habitação, trabalho, dentre outras). 

 

As unidades Barreiro, Nordeste, Norte, Oeste e Pampulha também 

ações itinerantes) com a finalidade de facilitar a apresentação de recurso pelas 

                                                           
12 Importante destacar que em 2021 foram suspensos os processos relacionados ao descumprimento 

de condicionalidade do Programa Bolsa Família, sendo retomado apenas em setembro de 2022, agora 

com o Programa Auxílio Brasil. As respostas apresentadas ao questionário aqui analisado, contemplam 

o conjunto de atividades que fazem parte da metodologia de trabalho das equipes de transferência de 

renda e Cadastro Único. 
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conjunto de atividades que compõem o trabalho, não necessariamente a realizada no 

último ano. 

As aquisições e inserções listadas abaixo, que as famílias acessam, são 

efetivadas através do trabalho social desenvolvido pelas equipes dos Postos de 

Referência do Cadastro Único (específicas da Transferência de Renda e Cadastro 

Único regionais): 

● Benefício de Prestação Continuada; 

● Carteira do Idoso; 

● Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; 

● Programa de Erradicação do Trabalho Infantil; 

● Tarifa Social de Energia Elétrica; 

● Programa Minha Casa Minha Vida; 

● Aposentadoria para Pessoas de Baixa Renda / Facultativo de Baixa 

Renda; 

● Isenção de Pagamento de Taxa de Inscrição em Concursos Públicos; 

● Identidade Jovem (ID Jovem); 

● Ação de Distribuição de Alimentos; 

● Concessão de bolsas por entidades com Certificação de Entidades 

Beneficentes de Assistência Social com atuação na área da educação 

(CEBAS-Educação); 

● Isenções na taxa de inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio 

(Enem); 

● Sistema de Seleção Unificada - Sisu/Lei de cotas; 

● Programa de Urbanização de Assentamento Precários. 

Em todos os itens acima, as equipes dos serviços realizam cadastros de 

pessoas que já são ou poderão ser usuárias/beneficiárias do referido programa / 

atividade / benefício; e, prestam orientações e encaminham as famílias para os 

respectivos locais de gestão / provimento. Especificamente sobre o acesso ao BPC, as 

equipes realizam a inclusão e atualização cadastral no Cadastro Único, prestam 

orientações de como requerer o benefício e realizam o preenchimento do formulário 

de Impossibilidade Cadastral para situações específicas. 
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2.1 Funcionamento do Cadastro Único durante o período de pandemia de 

COVID-19 

No ano de 2021, a situação de emergência em saúde pública, decorrente da 

Covid-19, impactou no funcionamento dos postos de referência do Cadastro Único. No 

mês avaliado, auge da pandemia, todos os postos de cadastramento efetivaram 

atendimentos ao público, sendo priorizado na maior parte do tempo os atendimentos 

presenciais agendados, evitando aglomerações nas unidades e com as medidas 

sanitárias, conforme protocolo integrado com a política de saúde do município. Uma 

das atividades específicas desenvolvidas neste período esteve voltada para o benefício 

do Auxílio Emergencial concedido em 2021 pelo Governo Federal tanto aqueles 

inseridos e beneficiários do Programa Bolsa Família, substituindo o benefício pelo 

Auxílio Emergencial, quanto para o restante da população que estivesse dentro dos 

critérios, devendo estes realizarem a inscrição via aplicativo específico criado. As 

atividades específicas para esta situação estão representadas no gráfico abaixo: 

Gráfico 13: Atividades realizadas em relação ao auxílio emergencial concedido em 2021

 

A maior parte das equipes dos serviços relata ter prestado auxílio no 

preenchimento das solicitações para o referido benefício, com apenas uma equipe 

informando ter feito busca ativa para essa finalidade. Em relação às solicitações 

indeferidas, a maior parte das equipes produziu relatórios técnicos para contestações 

dos resultados. Houve um fluxo de encaminhamento estabelecido com a Defensoria 
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Pública da União (DPU) para essas contestações, demonstrado pelo número de 

equipes que relataram parceria com órgãos de justiça. 

Por fim, cabe aqui ressaltar que no SUAS-BH, a descentralização do Cadastro 

Único tem o importante papel de levar para os territórios o acesso mais rápido e fácil 

do usuário ao Cadastro Único e, além do que já foi apontado acima, efetivar a 

integração do cadastro único aos serviços socioassistenciais.  

No município, a organização operacional adotada seguiu permanecer com as 

ações cadastrais nas regionais (hoje 09 Diretorias Regionais de Assistência) e com a 

diretriz para implementação do Cadastro Único nos territórios dos 34 CRAS. A título 

de atualização das informações, em 2022, a descentralização do Cadastro Único 

passou a contemplar 26 unidades CRAS.  

Cabe ainda esclarecer, que das 09 regionais da cidade, cinco regionais contam 

com a descentralização para todos os CRAS nelas existentes. São elas: Barreiro, 

Centro Sul, Norte, Pampulha e Venda Nova. As demais, Leste, Nordeste, Noroeste e 

Oeste, estão em processo de descentralização e, nestes casos, os Postos de 

cadastramento nas regionais assumem o atendimento e as ações cadastrais do 

público pertencente aos territórios de abrangência das unidades da Proteção Social 

Básica e que ainda não possuem o cadastro descentralizado.  
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3. CREAS | Centro de Referência Especializado de Assistência 

Social 

 

O Creas é a unidade pública de abrangência e gestão municipal, estadual ou 

regional, destinada à prestação de serviços a indivíduos e famílias que se encontrem 

em situação de risco pessoal ou social, por violação de direitos ou contingência, 

demandando intervenções especializadas da proteção social especial (Lei 

10.836/2015, Art. 16, §3º). 

 

Em Belo Horizonte há 9 (nove) unidades CREAS, sendo uma por regional, que 

funcionam 5 (cinco) dias por semana, 10 (dez) horas por dia. No preenchimento do 

Censo SUAS, cinco unidades funcionavam em imóveis próprios e quatro em imóveis 

alugados. No entanto, hoje o CREAS Oeste já está funcionando em estrutura própria.  

Para informações detalhadas de identificação de cada CREAS, consultar Anexo 

I. 

 

4.1 Estrutura Física 

 

Referente ao uso da estrutura física, cinco unidades responderam compartilhar 

algum espaço com outro ou outros serviços. Os espaços são compartilhados com 

outras unidades administrativas da prefeitura, com outros serviços da Assistência 

Social e Conselho Tutelar, sendo que as áreas compartilhadas se resumem a porta de 

entrada, recepção, salas administrativas, banheiros, áreas externas, e salas de 

atendimento. Quatro unidades não compartilham seus espaços. 

O gráfico 14 demonstra o total de salas e banheiros existentes em cada uma 

das nove unidades CREAS, com destaque para as salas de atendimento para até 5 

pessoas (44 salas no total do município), com exceção para o CREAS Norte que não 

possui esta sala disponível. 
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Gráfico 14: Quantitativo de salas e banheiros, por unidade CREAS 

 

 
 

Sobre as condições de acessibilidade, com exceção do quesito rota acessível aos 

espaços internos, todas as unidades atendem plenamente (de acordo com as normas 

da ABNT) ou parcialmente (fora das normas da ABNT) às condições apresentadas. 

 

Gráfico 15: Condições de acessibilidade nos CREAS 

 

 
 

 

O gráfico abaixo mostra o número de computadores em funcionamento em 

cada CREAS, todos são conectados à internet, exceto 01 máquina na Regional Norte. 

É esta regional que também aponta o maior número de aparelhos disponíveis para a 

execução dos trabalhos.  

No total, são 162 máquinas disponíveis para as equipes CREAS. 
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Gráfico 16: Quantidade de computadores nos CREAS 

 
 

Todas as unidades relatam disponibilidade de telefone fixo, celular da unidade, 

impressora, veículo de uso compartilhado e ar condicionado ou ventilador. Nenhuma 

unidade afirmou ter televisão disponível para a execução das atividades. Entre 50% e 

99% das unidades relataram ter acervo bibliográfico, mobiliário/materiais para 

atender crianças e bebedouros ou filtros de água disponíveis ao público. Por fim, 

menos de 50% das unidades têm equipamento de som, DVD/ Blue Ray, Datashow, 

veículo de uso exclusivo ou materiais pedagógicos, culturais e esportivos para o 

desempenho das tarefas. 
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4.2 PAEFI | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e 

Indivíduos 

 

O PAEFI é um serviço de caráter continuado, articulado e planejado de apoio, 

orientação e acompanhamento às famílias com um ou mais de seus membros em 

situação de ameaça ou violação de direitos. Compreende proteção social, acesso a 

benefícios eventuais, atenções e orientações direcionadas para a efetivação de 

direitos, a preservação e o fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e 

sociais e para o fortalecimento da função protetiva das famílias diante do conjunto de 

condições e situações que as vulnerabilizam e, ou, as submetem a situações de risco 

pessoal e social. As ações e atividades realizadas por 100% das equipes de referência 

do PAEFI são: 

● Acolhida particularizada realizada por profissionais de nível superior 

(Assistentes Sociais e Psicólogos); 

● Acompanhamento individual/familiar; 

● Acompanhamento das referências e contrarreferências realizadas; 

● Registro do acompanhamento individual/familiar em prontuário; 

● Elaboração de relatórios técnicos socioassistenciais; 

● Realização de oficinas com famílias e, ou, indivíduos; 

● Orientação jurídico-social; 

● Busca ativa e visitas domiciliares; 

● Ações de mobilização e sensibilização para o enfrentamento das 

situações de violação de direitos no território integradas com a PSB; 

● Encaminhamentos para obtenção de documentação pessoal; 

● Orientação/acompanhamento para inserção no BPC; 

● Referenciamento para a proteção social básica (CRAS ou SPSBR); 

● Referenciamento de famílias ou indivíduos para a rede de de proteção 

social do território; 

● Referenciamento para serviços da rede de saúde; 

● Referenciamento de famílias ou indivíduos para outras políticas públicas 

(educação, habitação, trabalho e renda, dentre outras); 

● Referência e contrarreferência para o Conselho Tutelar; 
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● Referência e contrarreferência para órgãos de defesa e 

responsabilização (Defensoria Pública, Promotoria, Ministério Público, 

dentre outros); 

● Inserção para acesso a Benefícios Eventuais; 

● Referenciamento para inserção/atualização de famílias no Cadastro 

Único. 

 

As demais atividades são realizadas por 60% a 99% das equipes de referência do 

PAEFI: 

● Acolhida em grupo realizada por profissionais de nível superior; 

● Elaboração do Plano de Acompanhamento Familiar e, ou, individual; 

● Elaboração de relatórios técnicos socioassistenciais sobre casos em 

acompanhamento; 

● Realização de palestras; 

● Referenciamento do público prioritário para inserção no CRAS/SCFV; 

● Acompanhamento de condicionalidades do Programa Bolsa Família. 

 

O quantitativo de famílias acompanhadas pelas equipes de referência do PAEFI, 

considerando o mês de referência agosto de 2021, pode ser observado na tabela 

abaixo: 
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Tabela 14: Total de famílias em acompanhamento pelo PAEFI, por unidade (agosto/2021). 

 

UNIDADES TOTAL DE CASOS % 

CREAS Barreiro 388 16,85% 

CREAS Noroeste 299 12,98% 

CREAS Norte 291 12,64% 

CREAS Oeste 237 10,29% 

CREAS Centro-Sul 236 10,25% 

CREAS Venda Nova 236 10,25% 

CREAS Leste 234 10,16% 

CREAS Nordeste 202 8,77% 

CREAS Pampulha 180 7,82% 

TOTAL 2303 100,00% 

 

 

Percebe-se que o CREAS Barreiro responde pela maior parcela de 

acompanhamentos (16,8%), seguido pela regional Noroeste (12,98%), e a regional 

Pampulha com a menor parcela (7,82%).  

As ações e atividades previstas e realizadas por todas as equipes de referência 

do PAEFI para atendimento/acompanhamento de crianças e adolescentes vítimas ou 

testemunhas de violência e suas famílias foram:  

● Acolhida da revelação espontânea sobre vivência de situação de 

violência; 

● Escuta do livre relato da criança ou adolescente sobre a situação de 

violência da qual foi vítima ou testemunha; 

● Identificação ou suspeita de sinais de violência entre crianças e 

adolescentes em acompanhamento; 

● Escuta qualificada/especializada para compreender as possibilidades de 

prevenção, proteção e enfrentamento da situação de violência; 

● Compartilhamento de informações sobre as situações em 

acompanhamento por meio de reuniões interinstitucionais, audiências 

concentradas e/ou outros espaços de discussão intersetoriais; 

● Participação em grupos intersetoriais para discussão e estudo de caso 

integrado; 
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● Participação em ações intersetoriais de capacitação no âmbito do 

Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes Vítimas ou 

Testemunhas de Violência. 

 

As ações e atividades realizadas por até 77% das unidades pelas equipes de referência 

do PAEFI são: 

● Ações de mobilização e sensibilização para o enfrentamento das 

situações de violação de direitos específicas desse público; 

● Informação sobre possíveis desdobramentos da revelação, identificação 

ou suspeita de sinais de violência às crianças e adolescentes em 

acompanhamento; 

● Participação na elaboração e/ou pactuação de fluxos de atendimento 

com outros órgãos do Sistema de Garantia de Direitos; 

 

As ações e atividades registradas por menos de 50% dos CREAS e que são realizadas 

pelas equipes de referência do PAEFI são:  

● Ações coletivas que envolvam esta população (mutirões, campanhas, 

oficinas, seminários, dentre outras); 

● Participação em comissões intersetoriais locais instituídas para a 

articulação das ações dos órgãos que compõem o Sistema de Garantia 

de Direitos; 

● Elaboração, pactuação e/ou implementação de fluxos para 

compartilhamento de informações entre a rede de proteção e os órgãos 

de responsabilização. 

 

Para o planejamento e articulação de suas ações e atividades, o PAEFI possui 

metodologia própria sistematizada para orientar o atendimento, acompanhamento e 

abordagem das demandas do serviço obedecendo orientações que tendem a 

contemplar especificidades tanto da faixa etária quanto das necessidades sociais a 

serem acolhidas para atendimento e, ou, acompanhamento. 
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4.3 MSE | Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de 

Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de 

Serviços à Comunidade (PSC) 

 

O Serviço de Proteção Social ao Adolescente em Cumprimento de Medida 

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

(PSC) trata-se de um serviço  de caráter continuado, articulado, planejado e integrado 

às demais provisões com a finalidade assegurar proteção socioassistencial por meio 

do acompanhamento a adolescentes e jovens em cumprimento de medidas 

socioeducativas em meio aberto, fomentando o acesso a direitos sociais e a 

ressignificação de valores na vida pessoal e social dos adolescentes e jovens e suas 

famílias, em observância à responsabilização face ao ato infracional praticado, cujos 

direitos e obrigações devem ser assegurados de acordo com as legislações e 

normativas específicas para o cumprimento da medida.  

O Serviço conta com metodologia formulada a partir dos marcos normativos 

que regulam o SUAS e o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), 

que regulamenta a execução das medidas destinadas a adolescente que tenha 

praticado ato infracional, e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), com marco 

amplo da defesa de direitos e reforço dos deveres desse público. Os atendimentos e 

acompanhamento pela equipe de referência desse Serviço se direcionam a 

adolescentes e jovens de 12 a 21 anos em cumprimento de medidas socioeducativas 

aplicadas pelo Sistema de Justiça, e suas respectivas famílias. Nesse contexto, o total 

de adolescentes acompanhados no mês de referência (agosto/2021) é o que se segue: 
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Tabela 15: Total de adolescentes acompanhados pelas equipes de referência do Serviço de Proteção 

a Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas de Liberdade Assistida e de Prestação 

de Serviços à Comunidade, no mês de agosto de 2021. 

 

TOTAL DE ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MSE PELA PRIMEIRA VEZ 

UNIDADES Liberdade Assistida % LA 

Prestação de 

Serviços à 

Comunidade 

% PSC 

CREAS Pampulha 22 5,67% 22 5,85% 

CREAS Oeste 49 12,63% 44 11,70% 

CREAS Barreiro 54 13,92% 63 16,76% 

CREAS Noroeste 41 10,57% 28 7,45% 

CREAS Centro-Sul 27 6,96% 29 7,71% 

CREAS Leste 50 12,89% 31 8,24% 

CREAS Venda Nova 54 13,92% 53 14,10% 

CREAS Nordeste 44 11,34% 59 15,69% 

CREAS Norte 47 12,11% 47 12,50% 

TOTAL 388 100% 376 100% 

TOTAL GERAL 764 

 

É importante ressaltar que a tabela 15 considera apenas os adolescentes que 

foram inseridos no Serviço pela primeira vez no mês de referência. No universo geral 

do serviço, há 50,79% adolescentes inseridos com a medida socioeducativa de LA e 

49,21% com a medida PSC. Destaca-se a prevalência de adolescentes acompanhados 

pelo CREAS Barreiro, com 118 adolescentes (PSC/LA), correspondente a 15,31% do 

total. Números seguidos de perto pelos CREAS Venda Nova com 108 adolescentes 

(14,01%) e pelo CREAS Nordeste com 103 adolescentes em acompanhamento pelas 

duas modalidades (13,78%). 

O questionário Censo SUAS procura abordar a interface entre os serviços 

efetivados nos CREAS ao questionar quando a família do adolescente em cumprimento 

de medida socioeducativa é também acompanhada pelo PAEFI. As situações 

apresentadas podem ser observadas na tabela abaixo. 
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Tabela 16: Situações em que a família do adolescente é acompanhada pelo PAEFI: 

QUANDO A FAMÍLIA DO ADOLESCENTE É ACOMPANHADA PELO PAEFI 

SITUAÇÕES TOTAL DE UNIDADES 

Quando a família possui algum membro, além da(o) 

adolescente em MSE, com direito violado 1 

Quando a família das(os) adolescentes em MSE solicita 

acompanhamento 1 

Quando o acompanhamento é solicitado pela equipe de 

referência do Serviço 9 

Quando o Poder Judiciário solicita 5 

Todas as famílias de adolescentes em cumprimento de MSE 

são acompanhadas pela equipe de referência do PAEFI 7 

Todas as famílias que aceitam participar do acompanhamento 

pela equipe de referência do PAEFI 8 

 

Conforme demonstrado, todas as unidades CREAS responderam que o 

acompanhamento pela equipe de referência do PAEFI é realizado quando há a 

solicitação da equipe de referência do Serviço de Proteção a Adolescentes em 

Cumprimento de Medidas Socioeducativas. Destaca-se que apenas uma unidade 

aponta que realiza o acompanhamento quando a família possui algum membro, além 

do(a) adolescente, com direito violado e uma unidade o faz quando a família do(a) 

adolescente em cumprimento de medida solicita o acompanhamento. 

O atendimento e acompanhamento das(os) adolescentes em cumprimento de 

medida socioeducativa de LA é realizado com periodicidade semanal, conforme 

metodologia estabelecida por todas as equipes de referência das unidades CREAS. O 

Censo Suas busca fazer um levantamento das atividades que são realizadas no 

acompanhamento da medida de LA. Para isso elenca vinte opções a serem marcadas 

indicando se a atividade é desenvolvida ou não. A tabela abaixo apresenta as opções e 

as respectivas respostas, representadas numericamente segundo a quantidade de 

unidades. 
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Tabela 17: Ações/atividades realizadas pelas equipes de referência referentes à LA 

 

AÇÕES/ ATIVIDADES REALIZADAS PELAS EQUIPES DE REFERÊNCIA 

DOS CREAS REFERENTES À LIBERDADE ASSISTIDA (LA) 

TOTAL DE UNIDADES 

QUE REALIZAM 

Elaboração do Plano Individual de Atendimento (PIA) da(o) adolescente 9 

Atendimento individual da(o) adolescente 9 

Atendimento da(o) adolescente em grupos 8 

Atendimento da família da(o) adolescente em cumprimento de medida 

de Liberdade Assistida (LA) 9 

Atendimento com grupos de famílias da(o) adolescente em 

cumprimento de medida de Liberdade Assistida (LA) 5 

Visita domiciliar 6 

Encaminhamento da(o) adolescente para o sistema educacional 9 

Acompanhamento da frequência escolar da(o) adolescente 8 

Encaminhamento para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos 9 

Encaminhamento da(o) adolescente e sua família para outros serviços 

e programas da rede socioassistencial 9 

Encaminhamento para serviços da rede de saúde para atendimento de 

usuárias(os)/dependentes de substâncias psicoativas 9 

Encaminhamento de famílias ou indivíduos para outros serviços da 

rede de saúde 9 

Encaminhamento da(o) adolescente e sua família para serviços de 

outras políticas setoriais 9 

Encaminhamento da(o) adolescente para cursos profissionalizantes 9 

Elaboração e encaminhamento de relatório para a Justiça da Infância 

e da Juventude ou Ministério Público 9 

Elaboração e encaminhamento de relatórios periódicos para o órgão 

gestor da assistência social no município 4 

Registro do acompanhamento em prontuário 9 

Encaminhamento da família e/ou adolescente ao PAEFI 9 

Discussão de caso com outros profissionais da rede 9 
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Utilização de técnicas restaurativas e/ou encaminhamento para locais 

que realizam práticas restaurativas 7 

 

 

Das vinte atividades listadas, quatorze são realizadas por todas as unidades, 

correspondendo a 70% das atividades. As atividades que não são efetivadas em 100% 

das Unidades são: atendimento em grupos, de adolescente ou famílias, com cinco 

(55,56%); visita domiciliar, com seis (66,67%); acompanhamento da frequência escolar 

da(o) adolescente, com oito (88,89%); elaboração e encaminhamento de relatórios 

periódicos para o órgão gestor da assistência social, com quatro (44,44%); e, a 

utilização de técnicas restaurativas e/ou encaminhamento para locais que realizam 

práticas restaurativas, com sete (77,78%).  

Referente a escolha do local para o cumprimento da medida socioeducativa de 

PSC, nota-se expressiva concentração ou preferência por projetos na área da cultura, 

sendo a opção para 88,89% das unidades CREAS, seguido por 77,78% de opções por 

bibliotecas, e 66,89% de opção por encaminhamentos para os CRAS. As demais opções 

como CREAS, projetos de esportes ou igrejas são apontadas por pelo menos três 

unidades. Não ocorrem encaminhamentos para hospitais e somente uma unidade 

CREAS encaminha para defensoria pública/Fórum. 

 

Tabela 18: Locais indicados para o cumprimento da medida socioeducativa de PSC 

 

LOCAIS ONDE OS ADOLESCENTES PRESTAM 

SERVIÇOS À COMUNIDADE 

TOTAL DE 

UNIDADES % 

Defensoria Pública/Fórum 1 11,11% 

Igrejas 2 22,22% 

CREAS 3 33,33% 

Projetos de Esporte 3 33,33% 

CRAS 6 66,67% 

Biblioteca 7 77,78% 

Projetos de Cultura 8 88,89% 

 

 

A área de atuação dos órgãos e das entidades receptoras determina em grande 

medida as atividades das quais as (os) adolescentes participarão. No gráfico abaixo 
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observamos a prevalência, em todas as unidades CREAS, de encaminhamentos para 

atividades na área de serviços administrativos (secretariado, almoxarifado, dentre 

outras) e tarefas de cunho artístico e cultural. Aparece também, em menor número 

de unidades, atividades de reparos e manutenção (pintura, conserto de objetos, dentre 

outros), sendo opções para quatro das nove unidades CREAS (44,44%). Da mesma 

forma que há tarefas de preservação de patrimônio público (praças, parques, 

monumentos, dentre outros), como predominante também em quatro unidades. 

 

Gráfico 17: Atividades realizadas pelo (as) adolescentes no cumprimento de PSC 

 

 
 

 

 

4.3 SEAS | Serviço Especializado em Abordagem Social 

 

O Serviço Especializado em Abordagem Social é um serviço de caráter 

continuado, articulado, planejado e integrado às demais provisões, com a finalidade 

de assegurar trabalho social de abordagem e busca ativa que identifique, nos 

territórios, a incidência de trabalho infantil, exploração sexual de crianças e 

adolescentes, situação de rua, dentre outras, visando a resolução de necessidades 

sociais imediatas e promover a inserção na rede de serviços socioassistenciais e das 

demais políticas públicas na perspectiva da garantia dos direitos e da geração de 

cidadania.  

Em razão do seu contexto de atuação, seu público prioritário é diverso, 

constituído por crianças, adolescentes, jovens, adultos, pessoas idosas, famílias ou 
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outros públicos que se utilizam de espaços públicos como forma de moradia e, ou, de 

sobrevivência. 

A abordagem social é parte do processo do trabalho social e qualificado de 

aproximação e escuta ativa visando a construção de vínculos de confiança com 

indivíduos e famílias que se encontram em situação de risco pessoal e social em 

espaços públicos. O estabelecimento do vínculo tem por objetivo atender, acompanhar 

e intermediar acesso à rede de proteção social e garantia de direitos. O serviço tem 

como premissa a elaboração de projetos de vida que sejam coerentes e possíveis no 

contexto em que se encontra o indivíduo ou família, visando a superação das situações 

de vulnerabilidade e risco social e pessoal identificadas.  

Todos os CREAS possuem a efetivação do SEAS com equipe de referência 

exclusiva para a Abordagem Social13. Este serviço é realizado 6 (seis) dias por semana 

nos períodos diurno e noturno. Desde 1° de agosto de 2020, o município conta com 

uma equipe de referência aos finais de semana e feriados. 

As atividades e ações realizadas pelas equipes de referência do SEAS são:  

● Conhecimento/mapeamento do território; 

● Identificação de situações de risco pessoal e social com direitos violados; 

● Informação, comunicação e defesa de direitos das(os) usuárias(os); 

● Escuta de usuárias(os); 

● Construção de vínculo entre a equipe de referência e usuárias(os); 

● Encaminhamento para a rede de serviços locais; 

● Articulação da rede de serviços socioassistenciais; 

● Articulação com os serviços de políticas públicas setoriais; 

● Articulação com os demais órgãos do sistema de garantia e defesa de direitos; 

● Elaboração de relatórios técnicos socioassistenciais; 

● Ações de sensibilização para divulgação do trabalho social realizado; 

● Ações para fortalecimento de vínculos familiares e comunitários; 

● Registro de atendimento e acompanhamento das(os) usuárias(os); 

 

                                                           
13 Esta informação foi retificada neste Boletim, uma vez que O CREAS Oeste equivocadamente selecionou a opção 

no questionário Cen
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As abordagens sociais são realizadas de forma integrada e articulada com as 

equipes de atenção básica de saúde e com equipes de saúde mental (em 100% das 

unidades), com equipes de outras unidades públicas da rede socioassistencial (em 

77,7% das unidades), com equipes do Centro POP e equipes de serviço de acolhimento 

institucional (em no mínimo 33,3% delas), com integrantes de movimentos sociais (em 

22,2% das unidades) e, com equipes de entidades da rede socioassistencial privada, 

equipes do sistema de justiça, órgão de garantia e defesa de direitos e conselho tutelar 

(em no mínimo 11,1% delas). 

As áreas onde são realizadas as abordagens do SEAS são definidas por todos os 

CREAS a partir de: 

● Diagnósticos socioterritoriais realizados pela equipe de referência do serviço; 

● Demanda dos órgãos de defesa e garantia de direitos; 

● Denúncias/Solicitações da população. 

 

Para atender crianças/adolescentes desacompanhadas (sem adulto responsável) 

em situação de rua, a equipe de referência do serviço atua com a avaliação dos riscos 

em que a criança ou o adolescente estão submetidos. Em no mínimo 77,7% das 

unidades eles atuam: 

● Articulando com os atores que integram o Sistema de Garantia de Direitos para 

proteção e outros suportes necessários; 

● Acionando o conselho tutelar; 

● Realizando, em articulação com o Conselho Tutelar, a identificação da família 

de origem, avaliando as possibilidades de retorno seguro e protegido para 

convivência familiar e comunitária; 

● Utilizando metodologia específica para Abordagem Social de crianças e 

adolescentes, enquanto constrói alternativas processuais/gradativas para a 

saída das ruas, evitando o acolhimento compulsório; 

 

Do total de unidades, 66,6% estabelecem fluxo e articulações com o Serviço de 

Acolhimento institucional, com metodologia específica para criança e adolescente em 

situação de rua. E em 33,3% há a articulação com o sistema de justiça para a aplicação 

de medida protetiva e outros encaminhamentos necessários. 

 



 

 

62 

4.4 SPEPDI | Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com 

Deficiência, Idosas e suas Famílias 

 

O Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e 

suas Famílias é de caráter continuado, articulado, planejado e integrado às demais 

provisões públicas, com a finalidade de garantir proteção social, atenção e cuidado em 

domicílio nos nove CREAS e no Centro Dia, para pessoas com deficiência e pessoas 

idosas, dependentes ou semidependentes, com dependência agravada por violações 

de direitos, e suas famílias.  

O SPEPDI é executado em todas as unidades CREAS, tanto em domicílio quanto 

na própria unidade, contando com equipes de referência específicas para o 

desenvolvimento de suas atividades14 e atendimento do público prioritário, com a 

finalidade de promover a autonomia, a inclusão social e a melhoria da qualidade de 

vida das pessoas que requeiram cuidados permanentes ou temporários. Sua atuação 

busca sempre o reconhecimento do potencial da família e do cuidador. 

 

  

                                                           
14 Esta informação foi retificada neste Boletim, uma vez que o CREAS Oeste equivocadamente selecionou a opção 
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Tabela 19: Total de pessoas atendidas pelo SPEPDI (referência agosto de 2021) 

UNIDADES 
TOTAL DE       

      PESSOAS ATENDIDAS 
% 

CREAS Pampulha 41 10,62% 

CREAS Oeste 015 0,00% 

CREAS Barreiro 57 14,77% 

CREAS Noroeste 76 19,69% 

CREAS Centro-Sul 28 7,25% 

CREAS Leste 32 8,29% 

CREAS Venda Nova 68 17,62% 

CREAS Nordeste 57 14,77% 

CREAS Norte 27 6,99% 

TOTAL 386 100% 

 

Considerando o mês de agosto/2021 como referência, foi informado um total de 

386 pessoas em acompanhamento pelo SPEPDI no município, garantindo proteção 

social no domicílio para pessoas idosas, pessoas com deficiência e suas famílias, 

fomentando a capacidade protetiva das mesmas. 

Conforme sua distribuição por unidade CREAS, apresentada na tabela acima, é 

possível observar que os CREAS Noroeste e Venda Nova se destacam pelo volume de 

atendimentos, com 19,69% e 17,62 %, do total respectivamente. Juntas, as unidades 

Noroeste e Venda Nova respondem por 37,31% (144) pessoas acompanhadas, o que 

 

Os usuários frequentam/acessam esse serviço, em média, dois a três dias por 

semana no domicílio e, permanecem na unidade por quatro a seis horas nos dias que 

são atendidos. As ações e atividades desenvolvidas no âmbito do SPEPDI em todas as 

nove unidades são: 

 

 

                                                           
15 O dado de pessoas acompanhadas pelo SPEPDI do CREAS Oeste encontra-se zerado, pois a questão 

correspondente no formulário Censo SUAS não foi respondida. 
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● Acolhida e escuta inicial; 

● Estudo socioassistencial; 

● Realiza atividade de autocuidados de vida diária; 

● Orientação sobre acesso ao BPC; 

● Orientação sobre o acesso a outros benefícios; 

● Orientação e apoio para obtenção de documentação pessoal; 

● Orientação para acesso ou atualização do Cadastro Único; 

● Elaboração de Plano de Acompanhamento Individual e/ou Familiar; 

● Oficinas e atividades coletivas de convívio e socialização; 

● Encaminhamento para a rede de serviços socioassistenciais; 

● Encaminhamento para os serviços da rede de saúde; 

● Encaminhamento para política de educação; 

● Encaminhamento para serviços/Unidades das demais políticas públicas; 

● Encaminhamento para órgãos de defesa de direitos (Defensoria Pública, 

Ministério Público, Conselho Tutelar, Conselhos de Direitos, dentre outros); 

● Acompanhamento dos referenciamentos das(os) usuárias(os) encaminhados 

para a rede de proteção social; 

● Registro de informações em prontuário; 

● Elaboração de relatórios socioassistenciais; 

● Visitas domiciliares; 

● Atividades com a família da(o) usuária(o); 

● Orientação sobre tecnologias assistivas de convivência; 

● Orientação e apoio nos autocuidados. 

A atividade de mobilização das(os) usuárias(os) para acesso ao serviço juntamente 

com o apoio e orientação aos(às) cuidadores(as) familiares são utilizadas em 88,8% e 

77,7% das unidades, respectivamente. Apenas 33,3% das unidades declaram fazer uso 

de palestras e oficinas envolvendo a comunidade.  
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4.5 Benefícios e Cadastro Único 

 

Em relação à efetivação de benefícios eventuais, todas as nove unidades CREAS 

operacionalizam a concessão do Benefício Eventual em Situação de Vulnerabilidade 

Social Temporária  AVISE, por meio do PAEFI. 

Referente a inserção ou atualização do Cadastro Único, todas as unidades 

CREAS encaminham a(o) usuária(o) para a realização do cadastramento em outro 

local/unidade.  

Em relação às ações e atividades desenvolvidas pela equipe de referência em 

relação à gestão de benefícios do programa Bolsa Família, a regional Pampulha, 

Nordeste e Norte não realizam nenhuma atividade relacionada. Mas, 55,5% das 

unidades disseram fornecer informação individualizada sobre as regras do programa. 

Outros 44,4% disseram dar esclarecimentos sobre as informações de pagamento e, 

33,3% fornecem informações coletivas, emitem declarações de troca de responsável 

familiar para o recebimento do benefício, esclarecem sobre o conteúdo de mensagens 

no extrato de pagamento recebido pelo beneficiário. No mínimo 10% delas emitem 

declaração especial para recebimento do benefício, faz registro no Formulário Padrão 

de Gestão de Benefícios (FPGB) e seu arquivamento e, faz solicitação de manutenção 

de benefícios pelo módulo de administração off-line do SIGPS 

 

4.6 Funcionamento do CREAS durante a Pandemia de Covid-19 

 

As atividades dos CREAS durante a situação de emergência em saúde pública, 

decorrente da Covid-19 ocorreram com as seguintes frequências: 
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Gráfico 18: Funcionamento do CREAS durante a pandemia de Covid-19 

 

 

Percebe-se que houve uma priorização de atendimento às demandas 

consideradas urgentes e imprescindíveis para o contexto, especialmente relativas a 

benefícios eventuais, programa bolsa família, auxílio emergencial e cadastro único. A 

introdução de atendimentos por telefone ou via aplicativos de teleconferência também 

predominou sempre no período ou maior parte do tempo como estratégia de alcance 

do público. Com a diversificação das formas de atendimento e acompanhamento, 

como estratégia de prevenção, aqueles presenciais focaram-se em demandas 

urgentes e dependiam de agendamento prévio junto às equipes de referência, 

prevalecendo na maior parte do tempo. O atendimento presencial ao público foi 

residual e condicionada a avaliação de sua necessidade, segundo as circunstâncias e 

condições de cada unidade. 

Diante das condições impostas pelo contexto da pandemia, estratégias e 

formas diversas de atendimento e acompanhamento à população foram efetivadas. 

Pelo menos sete, dos nove CREAS mantiveram a jornada de trabalho normal ou 

semelhante à jornada anterior à pandemia. Apenas duas unidades informaram 

atuação em algum período com jornada de trabalho reduzida.  
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É importante salientar que todas (os) trabalhadoras (es) tiveram acesso a 

equipamentos de proteção individual adequados à quantidade e suas funções de 

proteção social.  

  

Gráfico 19: Jornada de trabalho na maior parte da pandemia 

 
 

4.7 Articulação 

 

A tabela abaixo extraída da questão do Censo Suas, por meio da qual se 

mensura a articulação das unidades CREAS, intercala dezesseis opções de órgãos e 

entidades, a pelo menos dez alternativas referentes ao tipo de vínculo estabelecido 
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Tabela 20: Articulação dos CREAS com serviços, programas ou instituições 

 

Serviços, programas ou 

instituições com os quais 

mantém articulação 

Possui 

dados de 

localização 

(endereço, 

telefone 

etc.) 

Recebe 

usuárias 

(os) 

encamin

hados 

por este 

CREAS 

Encaminh

a usuárias 

(os) para 

este 

CREAS 

Acompanh

a os 

encaminh

amentos 

Realiza 

reuniões 

periódicas 

Troca 

Informaçõe

s 

Realiza 

estudos 

de caso 

em 

conjunto 

Desenvolv

e 

atividades 

em 

parceria 

Serviços de Acolhimento (abrigos e 

outros) 
9 7 9 9 7 9 9 7 

Centro de Referência 

Especializado para população em 

situação de rua (Centro POP) 

9 8 7 4 3 8 7 5 

Centro de Referência de 

Assistência Social (CRAS) 
9 9 9 9 9 9 9 9 

Programa de Erradicação do 

Trabalho Infantil - PETI 
9 6 7 6 4 9 6 7 

Política de cultura 9 7 1 3 1 6 2 6 

Serviço de proteção especial para 

pessoas com deficiência, idosas e 

suas famílias (Centro Dia, etc.) 

9 7 6 7 7 7 7 6 

Serviços de Saúde Mental (CAPSi, 

CAPSad, ambulatórios etc.). 
9 9 8 8 7 9 9 9 

Demais Serviços da rede de Saúde 9 9 7 7 8 9 9 8 

Serviços de Educação 9 9 4 7 5 9 7 7 

Órgãos responsáveis pela emissão 

de documentação civil básica 
9 8 1 4 0 5 1 3 

Serviços/Programas de Segurança 

Alimentar 
9 8 0 5 0 6 1 3 

Poder Judiciário, Ministério Público, 

Defensoria Pública 
9 9 9 7 5 7 9 5 

Delegacias/ Delegacias 

Especializadas 
9 9 8 5 1 7 1 2 

OSCs que atuam com defesa de 

direitos ou que realizam projetos 

sociais 

8 7 4 3 3 9 4 4 

Unidades / Serviços de outros 

municípios 
9 8 6 3 1 7 5 4 

Conselho tutelar 8 7 8 8 5 9 9 6 

 

Entre as dez opções de serviços, programas ou instituições, todas as nove 

unidades CREAS possuem seus respectivos dados referentes a localização e contatos. 

Entre sete e nove CREAS responderam positivamente a todas as alternativas de 

articulação com outros serviços da área da saúde e os Serviços de Saúde Mental 

(CAPSi, CAPSad, ambulatórios, dentre outros), considerando que realizam 
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praticamente todas as atividades listadas, desde encaminhamentos e recebimento de 

usuárias (os), à realização de estudos de casos e atividades em conjunto. No que se 

refere à política de cultura, apesar de receber usuárias (os) encaminhadas (os) pelos 

CREAS, não faz encaminhamentos; apenas duas unidades informaram realizar 

reuniões periódicas ou estudos em conjunto com esta política pública, embora um 

número maior de CREAS realizam atividades e trocas de informações.  

Observa-se na tabela, que em relação a Delegacias / Delegacias 

Especializadas, apesar de também registrar um intercâmbio próximo com todos os 

CREAS, para encaminhamentos e recebimentos de usuárias (os), apenas com uma 

dessas unidades são realizadas reuniões periódicas e estudos de casos em conjunto, 

e somente duas unidades CREAS realizam atividades em conjunto com essa 

instituição. Majoritariamente, os CREAS responderam que recebem usuárias (os) 

encaminhadas (os) de praticamente todas os serviços, programas e instituições 

listadas, porém com frequência bem menor das políticas de cultura, conforme já 

mencionado, de OSCs que atuam predominantemente com a função de defesa de 

direitos ou que realizam projetos sociais, de Órgãos responsáveis pela emissão de 

documentação civil básica, e, nunca recebem de Serviços/Programas de Segurança 

Alimentar.  
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O Centro POP é uma unidade pública do SUAS, vinculada à Proteção Social 

Especial de Média Complexidade, que garante os atendimentos psicossociais que são 

realizados individualizados, visando a acolhida, escuta das necessidades sociais, 

orientações e encaminhamentos para a rede socioassistencial ou para outras políticas 

públicas, orientação para o acesso a benefícios e transferência de renda e, a 

efetivação, revisão ou atualização cadastral no Cadastro Único. 

Belo Horizonte conta com 04 unidades, sendo 01 específica para crianças e 

adolescentes com trajetória de vida nas ruas. São elas: Centro POP Leste, Centro POP 

Centro Sul, Centro POP Noroeste/Lagoinha e Centro POP Miguilim. 

Em 50% dos Centros POP os usuários participam das atividades de 

planejamento de maneira formal e regular, em 25% participam de maneira informal 

mas constante enquanto os outros 25% não há participação por parte dos usuários. Os 

mecanismos de participação que as equipes de referência das unidades utilizam 

incluem o estímulo à formação de coletivo/comitê de usuários, as escolhas dos temas 

a serem trabalhados, a participação nos conselhos municipal ou regionais de 

Assistência Social, de Direitos e realização de entrevistas para levantar as 

necessidades sociais. 

Em relação à estrutura física, o gráfico 20 demonstra o total de salas e 

banheiros existentes em cada uma das quatro unidades Centros Pop, com destaque 

para o Centro Pop Miguilim que possui salas com capacidade para 30 ou mais pessoas. 

Os espaços coletivos são essenciais para o desenvolvimento de atividades como as 

palestras e as oficinas, porém, cabe destacar que mesmo sem a existência de salas 

amplas, as demais unidades utilizam os espaços externos para garantir o 

desenvolvimento das atividades coletivas e comunitárias. O Centro POP Leste se 

destaca por ter um espaço maior destinado à higiene pessoal dos usuários. 

 

Gráfico 20: Espaço físico dos Centros de Referência para a População de Rua 

5. Centros POP | Centro de Referência Especializado para a 

População em Situação de Rua 
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Sobre as condições de acessibilidade, três unidades atendem plenamente (de acordo 

com as normas da ABNT) ou parcialmente (fora das normas da ABNT) às condições 

apresentadas.  

 

Gráfico 21: Condições de acessibilidade para pessoas com deficiência e pessoas idosas nas unidades 

de Centro POP 

 

 

Todas as unidades Centros Pop possuem computadores conectados à internet, sendo 

que as unidades Leste e Miguilim possuem o telecentro e, portanto, aproximadamente 

50% destas máquinas se encontram disponíveis para os usuários. 
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Gráfico 22: Quantidade de computadores, em perfeito funcionamento, nas unidades Centro POP 

 

Abaixo, seguem outras informações que merecem destaque na análise das respostas 

apresentadas pelas unidades: 

● Apenas o Centro POP Miguilim possui veículo de uso exclusivo e compartilhado; 

● Todas as unidades oferecem refeições aos usuários ou facilitam sua 

alimentação; 

● Todas as unidades encaminham usuários para uma unidade de acolhimento 

socioassistencial, quando demandado o acolhimento provisório; 

● Todas as unidades realizam a concessão, tanto o benefício em situação de 

morte quanto o benefício em situação de vulnerabilidade social temporária, 

com destaque para o auxílio e/ou isenção para o deslocamento ou passagens 

(vale transporte) e para a retirada de documentação (fotos); 

● Todas as unidades orientam e encaminham os usuários para inserção ou 

atualização das informações no Cadastro Único; 

● Pelo menos 75% das unidades cadastram e encaminham os usuários para 

capacitação profissional ou curso profissionalizante, encaminham para 

programas de geração de renda, articulam com a equipe responsável pela 

gestão do Programa Acessuas Trabalho e informam sobre vagas disponíveis no 

mercado de trabalho. 
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5.1 Funcionamento do Centro Pop durante a Pandemia de Covid-19 

Durante a situação de emergência em saúde pública, decorrente da Covid-19, 

todas as unidades mantiveram seu funcionamento com a garantia de Equipamentos 

de Proteção Individual (EPIs) na quantidade adequada para as equipes de referência. 

Com exceção de atividades coletivas, como as oficinas, os grupos e as ações 

comunitárias, as atividades realizadas mantiveram-se inalteradas. Apenas a unidade 

Lagoinha aponta a redução da jornada de trabalho neste período, tendo em vista que 

esta foi estruturada inicialmente como ampliação do Centro Pop Centro Sul no 

contexto da pandemia. 

Gráfico 23: Jornada de trabalho dos profissionais durante a maior parte da pandemia de COVID-19 
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Os Centros Dia são unidades públicas do SUAS com a finalidade de garantir 

proteção social, atenção e cuidado para pessoas com deficiência e pessoas idosas, 

dependentes ou semidependentes, com dependência agravada por violações de 

direitos, e suas famílias. 

Em Belo Horizonte, o serviço é executado em duas unidades: Centro Dia de 

Referência da Pessoa com Deficiência Barreiro, que atende somente adultos com 

deficiência e com algum grau de dependência, e suas famílias; e o Centro Dia 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Belo Horizonte - APAE/BH, que 

atende adultos e idosos que possuem deficiência e algum grau de dependência, e suas 

famílias. Apenas o Centro Dia Barreiro possui instrumento jurídico de parceria junto à 

Prefeitura de Belo Horizonte. Dessa forma, os dados apresentados abaixo se referem 

apenas a essa unidade. 

A gestão e execução do serviço especializado no Centro Dia Barreiro é realizada 

por meio de parceria com Entidade de Assistência Social e é referenciado ao Centro 

de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) Barreiro16. A unidade 

funciona 5 dias por semana, de 8 a 10 horas por dia. A gestão da entidade executora 

relata receber, além de recursos financeiros municipais da Assistência Social, outras 

formas de apoio do poder público, sendo elas:  

● Cessão de imóvel;  

● Pagamento de contas de água;  

● Pagamento de conta de luz ou telefone;  

● Fornecimento de gêneros alimentícios; 

● Treinamento e capacitação de trabalhadores da entidade. 

 

                                                           
16 A condição de referenciamento ao CREAS implica na realização de uma gama de atividades, desde o 

recebimento periódico de informações sobre dados de atendimento; reuniões para avaliação com o 

Centro Dia; realização de estudos de caso em parceria com o PAEFI; articulação com a rede de serviços 

socioassistenciais; até a participação da definição dos critérios de acesso das(os) usuárias(os). 

6. Centro Dia e Similares | Centro Dia de Referência da Pessoa 

com Deficiência 
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6.1 Estrutura Física 

O Centro Dia Barreiro compartilha o espaço físico com a política de educação, 

e realiza ações e atividades de forma integrada com as políticas de saúde e de 

qualificação e acesso ao mundo do trabalho. Possui recepção; cozinha/copa; 

refeitório; almoxarifado ou similar; espaço externo para atividades de convívio e 

recreação. O gráfico 24 apresenta a distribuição de salas e banheiros na unidade. 

Gráfico 24: Total de salas e banheiros no Centro Dia Barreiro 

 

 

Em relação à acessibilidade, foi apontado a presença de acesso principal adaptado 

com rampas e rota acessível desde a calçada até a recepção no interior da unidade, 

aos espaços da unidade, ao banheiro e banheiro adaptado. Todas essas condições de 

acessibilidade estão de acordo com a norma ABNT (NBR9050). Existem ainda outras 

adaptações para garantir a acessibilidade que são as seguintes: 

● Suporte de profissional com conhecimento em LIBRAS; 

● Tecnologias assistivas realizadas pela terapeuta ocupacional para deficiência 

física; 

● Pisos especiais com relevo voltados para pessoas com deficiência visual. 

O Centro-Dia dispõe dos seguintes materiais e equipamentos para o 

desenvolvimento das atividades: 

● Televisão; 

● Aparelho de Som; 
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● Veículo adaptado para o transporte de cadeirantes; 

● Armários individualizados para guarda de pertences; 

● Artigos de higiene pessoal; 

● Cadeira de rodas; 

● Cadeiras para banho; 

● Geladeira; 

● Freezer; 

● Fogão; 

● Micro-ondas; 

● Máquina de lavar roupa; 

● Secadora de roupa; 

● Camas/Colchonetes; 

● Sofás/Poltronas/Cadeiras para descanso; 

● Mesas e cadeiras para refeição/refeitório. 

 

Gráfico 25: Quantidade de equipamentos e materiais disponíveis no Centro Dia Barreiro 

 

Além dos equipamentos acima descritos, a unidade possui 06 computadores 

conectados à Internet, sendo que nenhum destes estão disponíveis para utilização dos 

usuários.  
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6.2 Serviços e Atividades 

Todas as ações e atividades do Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas 

com Deficiência e Pessoas Idosas e suas famílias descritas no questionário do Censo 

são desenvolvidas pela unidade. Destacam-se as seguintes: 

● Acolhida e escuta inicial;  

● Estudo Socioassistencial;  

● Elaboração de Plano de Acompanhamento Individual e/ou Familiar;  

● Atividade de cuidados básicos de vida diária e de autocuidado (higiene, 

alimentação, descanso);  

● Oficinas e atividades coletivas de convívio e socialização; 

● Visitas domiciliares; 

● Orientações e encaminhamentos; 

● Escolarização formal; 

● Terapia ocupacional. 

O questionário do Censo Suas também aborda as oficinas. Nessas, são realizadas 

atividades esportivas, atividades artísticas e culturais, musicalidade, artesanato, 

atividades de linguagem, atividades que envolvem alimentos, jogos e brincadeiras e 

passeios e/ou atividades externas. 

A capacidade de atendimento é de 30 usuários por turno. Os usuários frequentam 

o serviço de quatro a cinco dias por semana, permanecendo entre quatro a seis horas 

por dia. As vagas são preenchidas por meio dos encaminhamentos das equipes de 

referência do CREAS. São oferecidos café da manhã, almoço, café da tarde e jantar 

para os usuários. Há apoio ao deslocamento de todos os usuários, via transporte 

especializado e pelo fornecimento de tarifa social (vale transporte) para acesso ao 

transporte público.  

Foram 40 pessoas atendidas no mês de referência para o Censo Suas (Agosto de 

2021). O gráfico 26 demonstra a quantidade de pessoas atendidas de acordo com o tipo 

de deficiência. 
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Gráfico 26: Quantidade de pessoas atendidas por tipo de deficiência (Agosto de 2021) 

 

Ressalta-se, ainda, que dentre os usuários atendidos no mês de referência, 17 

pessoas recebiam o Benefício de Prestação Continuada - BPC, e 2 pessoas recebiam 

pensão ou aposentadoria. 19 usuários permaneciam na unidade em tempo integral, e 

17 em meio período. 

6.3 Funcionamento do Centro Dia durante a Pandemia de Covid-19 

Durante a situação de emergência em saúde pública, decorrente da Covid-19, 

a unidade permaneceu com a jornada de trabalho da equipe de referência igual ou 

semelhante à anterior à pandemia e teve acesso a equipamentos de proteção 

individual na quantidade adequada para o atendimento.  

Neste período, foram realizados atendimentos presenciais ao público na menor 

parte do tempo, devido às restrições impostas pela emergência sanitária, com o 

desenvolvimento de atividades presenciais agendadas e de visitas domiciliares, 

ficando os atendimentos e acompanhamentos restritos aos públicos prioritários, 

acrescidos do uso de estratégias remotas de atendimento (telefonemas e 

videoconferências).  
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6.4 Articulação 

São realizadas ações de articulação com outros serviços e instituições. A equipe 

de referência do Centro Dia Barreiro relata as ações de articulação com as Unidades 

de Acolhimento Institucionais (UAIs), com os CRAS e os serviços de saúde. Relata, 

ainda, possuir os contatos e trocar informações junto a organizações e entidades de 

garantia e defesa de direitos de pessoas com deficiência e/ou idosas. Soma-se a essas 

ações o encaminhamento de usuários para programas de qualificação profissional e 

para acesso ao mundo do trabalho.  
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O serviço de Família Acolhedora integra a proteção social de Alta Complexidade 

do SUAS-BH, com a competência de selecionar, capacitar, habilitar e cadastrar as 

famílias que aderem ao Serviço. Atualmente é executado em parceria, por meio de 

instrumento jurídico, com a Providens, sob gestão da Diretoria de Proteção Social 

Especial do SUAS-BH, responsável pela formulação de procedimentos teórico-

metodológicos, bem como o apoio às ações técnico-operativas.  

O Serviço efetiva o acolhimento familiar temporário, em residências de famílias 

acolhedoras, a crianças e adolescentes que foram afastadas de suas famílias por 

medida de proteção (ECA, art. 101), com objetivo de propiciar proteção social em 

ambiente familiar, garantindo atenção individualizada e convivência comunitária até 

que a criança e, ou, o adolescente possa retornar à sua família de origem ou ser 

encaminhada para uma família substituta. Além das crianças e adolescentes 

acolhidos, o acompanhamento é extensivo às famílias acolhedoras e às famílias de 

origem.  

A operacionalização do Serviço ocorre a partir de duas modalidades:  

 Modalidade I, é considerada de curta duração. Visa atender a crianças e 

adolescentes que foram afastadas de suas famílias de origem por força 

de medida protetiva, porém, com possibilidades de retorno à família de 

origem após acompanhamento socioassistencial; e,  

 Modalidade II, considerada de longa duração. Nesta, o acolhimento tem 

como público prioritário crianças e adolescentes afastadas de suas 

famílias e sem possibilidades de retorno para a família de origem e 

ausência de pretendentes à adoção. Nestes casos o acolhimento pode se 

estender até a maioridade.   

O questionário do Censo Suas indaga a gestão sobre o Serviço de Família 

Acolhedora sobre dois aspectos referentes à quantidade de crianças/adolescentes 

acolhidas(os). O primeiro refere-se à quantidade acolhida no momento do 

preenchimento do questionário, tendo como resposta, um total de 39 pessoas. O 

segundo, sobre a quantidade acolhida nos últimos 12 meses, compreendendo 22 

7. Família Acolhedora 
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crianças e adolescentes no período. A tabela a seguir, detalha a distribuição desse 

público segundo faixa etária e gênero. 

 

Tabela 21 - Perfil das (os) acolhidas (os) 

Quantidade de acolhidas (os), segundo a faixa etária e o sexo 

Sexo 0 a 2 0 a 5 6 a 11 12 a 13 14 a 15 16 a 17 acima de 18 Total Total Geral 

Masculino 1 3 4 2 4 1 0 15 
39 

Feminino 0 1 11 7 3 2 0 24 

 

Observa-se uma predominância de crianças/adolescentes do sexo feminino, 

correspondente a 61,54% do total. Outro destaque, é para a faixa etária de 6 a 11 anos 

e 12 a 13 anos, onde o número de crianças/adolescentes do sexo feminino está acima 

do dobro do sexo masculino. É também onde está a maior concentração de 

crianças/adolescentes. Com referência ao total geral, na primeira faixa etária a 

proporção é de 28,21% (11) feminino para 10,26% (4), masculino; na segunda, a 

proporção é de 17,95% (7) do sexo feminino para, 5,13% (2) do sexo masculino. Nas 

demais faixas etárias, o volume geral de crianças/adolescentes é baixo, como também 

é baixo a diferença proporcional entre os sexos.  

Atendendo a um público 100% proveniente do próprio município, o que significa 

não haver casos encaminhados de outras cidades, a tabela 22 nos mostra o tempo em 

que essas crianças/adolescentes se encontram em acolhimento familiar.  
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Tabela 22: Tempo de acolhimento das crianças e adolescentes no momento do preenchimento do 

questionário 

Tempo de Acolhimento Quantidade % 

Menos de 1 Mês 0 0,00 

De 1 a 3 meses 8 20,51 

De 4 a 6 meses 4 10,26 

De 7 a 12 meses 4 10,26 

De 13 a 18 meses 10 25,64 

De 19 a 24 meses 11 28,21 

De 25 a 48 meses 2 5,13 

De 49 a 72 meses 0 0,00 

Mais de 72 meses (mais de 6 anos) 0 0,00 

Total de Pessoas Acolhidas 39 100,00 

 

A partir das informações, percebe-se que 53,85% de acolhidas(os), ou seja, 21 

crianças/adolescentes, encontram-se acolhidas (os) por um período superior a 1 ano 

(13 a 18 meses) até dois anos (19 a 24 meses). Nos períodos de maior extensão de 

tempo  (de 25 a 48 meses), percebe-se uma pequena proporção desse público, com 

apenas 2 crianças/adolescentes. No período de 1 a 3 meses, observa-se 20,51% do 

público. Os períodos de tempo de 4 a 6 meses e de 7 a 12 meses, contribuem com 

percentual igual, de 10,26% em cada um.  

O gráfico a seguir, elenca seis situações (motivos de desligamentos, 

transferências e encaminhamentos) dentre as quais essas crianças/adolescentes se 

encaixam17. Há um percentual alto, em relação ao total, de retornos às famílias de 

origem, com 48,65%. O retorno para famílias extensas responde por 16,22% dos casos. 

Não houve nenhum caso de desligamento por completar a maioridade, à medida que 

observa-se um trânsito considerável de crianças/adolescentes entre as unidades de 

acolhimento institucional, com 32,43%, somadas as duas opções.  

 

                                                           
17 Nota-se que duas crianças/adolescentes não foram computadas (os) nesta questão, por não se 

encaixarem nas situações elencadas. 
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Gráfico 27: Motivos de desligamentos, transferências e encaminhamentos do Serviço Família 

Acolhedora

 

É importante enfatizar, que nenhuma criança/adolescente registrou novo 

acolhimento após ter sido reintegrada às suas família de origem ou em família 

extensa, ou mesmo após terem sido encaminhadas(os) para famílias adotivas.  

Entre as(os) 39 crianças/adolescentes em acolhimento, pelo menos 12 

estariam aptas à adoção. Sendo que, situações como: filhas (os) de pais privados de 

liberdade; pais adolescentes; em situação de ameaças de morte; ou que participam do 

programa de apadrinhamento afetivo, não foram registradas no serviço, no momento 

de preenchimento do questionário.  

 

Tabela 23: Situação das crianças/adolescentes em acolhimento familiar 

Situação Quantidade 

São filhas(os) de pais privados de liberdade (encarcerados) 0 

São filhas(os) de pais adolescentes 0 

Estão aptas a adoção 12 

Estão ameaçadas de morte 0 

Participam de Programa de Apadrinhamento Afetivo 0 

Total 12 

 

São ações/atividades executadas sistematicamente pela equipe de referência do 

serviço no SUAS-BH: 
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● Atividades de mobilização, tais como anúncios, panfletos, dentre outros; 

● Palestras/oficinas; 

● Seleção e preparação das famílias candidatas; 

● Capacitação das famílias; 

● Identificação da família extensa ou ampliada; 

● Estudo diagnóstico das crianças/adolescentes para inclusão no serviço; 

● Encaminhamento para acesso a documentos; 

● Preparação da criança/adolescente para entrada no acolhimento familiar; 

● Aproximação supervisionada entre a criança/adolescente e família acolhedora; 

● Atendimento psicossocial individualizado da criança/adolescente; 

● Acompanhamento escolar; 

● Acompanhamento na saúde; 

● Viabilização de encontro com a família de origem quando autorizado; 

● Construção de um plano de acompanhamento da família acolhedora; 

● Atendimento psicossocial individualizado da família acolhedora; 

● Reuniões coletivas com as famílias acolhedoras; 

● Construção de um plano de acompanhamento da família de origem; 

● Atendimento psicossocial individualizado da família de origem; 

● Reuniões coletivas com as famílias de origem; 

● Visitas domiciliares; 

● Elaboração de relatórios técnicos socioassistenciais; 

● Envio de relatório semestral para o Judiciário; 

● Estudo de caso pela equipe de referência do serviço; 

● Encaminhamento para a rede (socioassistencial ou setorial); 

● Discussão de casos com outros profissionais da rede de proteção. 

A equipe do serviço utiliza todos os instrumentais de operacionalização 

apresentados pelo Censo Suas, como: Político-Pedagógico (PPP); Prontuários de 

atendimento individualizados das(os) acolhidas(os); e Plano Individual de Atendimento 

(PIA) de cada pessoa acolhida. Acrescentando o Plano de Acompanhamento Familiar 

(PAF) como parte do escopo metodológico do serviço.  

O período médio de acolhimento de crianças e adolescentes tem se estendido de 1 

a 2 anos, considerando as modalidades I ou II. As famílias acolhedoras passam por um 
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processo de capacitação como pré-condição para habilitação para o acolhimento de 

crianças e adolescentes. Este processo é realizado contemplando pelo menos 8 horas 

de capacitação com grupos de, no máximo, 10 pessoas. Às famílias acolhedoras são 

concedidos termos de guarda referentes a cada uma das crianças ou adolescentes 

acolhidas(os) e contam com acompanhamento realizado com periodicidade semanal, 

em média. Após o desligamento do serviço, as crianças e adolescentes e suas famílias 

são referenciadas na rede de proteção social conforme especificidades de cada caso, 

gerando o quanto de proteção social e de cidadania cada uma requer.  Sendo 

acompanhada, após o desligamento, por período médio de até seis meses. Outro ponto 

de destaque, é que são permitidas visitas de familiares ou pessoas com vínculos 

afetivos às(aos) acolhidas(os).  

 

7.1 Funcionamento durante a pandemia de Covid-19 

Durante o período de pandemia, algumas medidas foram tomadas buscando 

prevenir e isolar casos suspeitos e confirmados de Covid-19. No serviço houveram 

esforços para aumentar as medidas de higiene e limpeza, foi facilitado o uso de 

tecnologias de comunicação visando a manutenção dos vínculos afetivos, e também 

adicionou-se orientações às famílias acompanhadas.  

Em relação ao fluxo de atendimento, não houve nenhuma medida ou alteração 

novos acolhimentos na mesma dinâmica e fluxos dos meses anteriores à p

Não foi registrado nenhum caso de pessoas falecidas em decorrência de infecção por 

Covid-19. Contudo, registrou-se pelo menos um caso de infecção por membro de 

família acolhedora.  
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8. UAI | Unidades de Acolhimento Institucional 

Conforme mencionado nas Notas Metodológicas deste Boletim, as informações 

relativas às Unidades de Acolhimento Institucional são apresentadas nesta seção por meio 

do Indicador de Desenvolvimento, anualmente calculado pelo município, a partir dos dados 

informados no Censo SUAS. 

O Acolhimento Institucional, que integra a Proteção Social Especial de Alta 

Complexidade do SUAS-BH, está organizado nas seguintes modalidades: Abrigos 

Institucionais, Casas de Passagens, Repúblicas e Residências Inclusivas. Os diferentes 

tipos de unidades são destinados a famílias e, ou, indivíduos com vínculos familiares 

rompidos ou fragilizados, garantindo proteção social integral. A organização dos 

serviços garante privacidade, o respeito aos costumes, às tradições e à diversidade 

dos ciclos de vida, dos arranjos familiares, raça/etnia, religião, gênero e orientação 

sexual, pessoas com deficiência e pessoas em situação ou com trajetória de vida nas 

ruas. 

O Indicador de Desenvolvimento das Unidades de Acolhimento  (ID 

Acolhimento) é uma medida sintética que visa aferir o padrão de qualidade do serviço 

efetivado nas unidades de acolhimento institucional. Trata-se de um parâmetro para 

a avaliação do serviço e de orientação à gestão quanto ao aprimoramento necessário. 

Em 2019, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) realizou pela primeira vez o cálculo do 

ID Acolhimento. Tanto naquela ocasião quanto agora, foi utilizada a metodologia 

desenvolvida pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDESE) para o 

processamento do indicador. Essa metodologia foi adotada por se mostrar pertinente 

aos propósitos do SUAS-BH e pelo fato de o ID Acolhimento elaborado pela gestão 

federal ainda não estar em fase de operacionalização. 

O ID Acolhimento é constituído por três dimensões de análise: Estrutura física, 

Recursos humanos e Gestão e atividades. Cada uma delas possui um conjunto de 

variáveis próprias, definidas a partir das normativas, das orientações técnicas e 

também por sua disponibilidade na base de dados.  Para cada dimensão, há um 

conjunto específico de variáveis que são agrupadas em Níveis de Desenvolvimento, 

denominados: Insuficiente, Regular, Suficiente e Superior. Partindo do Nível 
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Insuficiente, cada Nível de Desenvolvimento subsequente recebe novas variáveis e, ou, 

o incremento das anteriores. Em cada dimensão, cada uma das unidades de 

acolhimento institucional é posicionada em um Nível de Desenvolvimento a partir da 

análise das variáveis pertinentes a cada nível. A cada nível, é atribuído um valor: 1 para 

Insuficiente, 2 para Regular, 3 para Suficiente e 4 para Superior. Assim, para chegar 

ao resultado final do indicador para cada unidade é feita uma média aritmética simples 

do valor obtido em cada dimensão. 

É importante frisar que, em relação à metodologia original elaborada pela 

SEDESE, foram realizadas algumas alterações para o cálculo do ID Acolhimento com 

vistas a: 

● adequar as variáveis às normativas específicas de cada recorte de público 

referente ao tipo de unidade ou modalidade de acolhimento institucional; 

● atender a parâmetros específicos para o atendimento de crianças e 

adolescentes, conforme determina a Resolução CMDCA/BH nº. 120/2015; 

● excluir a variável relativa a pessoas com deficiência pelo fato da pergunta não 

constar mais no questionário para Unidades de Acolhimento Institucional no 

Censo SUAS 2020.  

Tratando ainda da metodologia, é importante informar que foram adotados 

alguns critérios em relação à dimensão Recursos Humanos que 

permitiram  definir em quais situações específicas as variáveis desta estavam 

sendo atendidas ou não. A título 

considerada atendida quando a unidade dispunha de profissional exclusivo para 

esta função. O acúmulo das atribuições de técnico e coordenador não foi 

considerado. 

Por último, é importante tecer algumas considerações sobre a base de dados 

de RH utilizada no cálculo do indicador. Os dados de RH devem ser lançados no 

CADSUAS  para que constem no formulário eletrônico do Censo SUAS. Após a 

conclusão do preenchimento do formulário eletrônico, eles irão constar na base de 

dados do Censo. Portanto, o CADSUAS é a fonte de dados de RH do Censo SUAS. 

Os dados das unidades de Acolhimento Institucional com termo de parceria 

com o município são lançados no CADSUAS a partir das informações constantes 

no Sistema Único de Contratos, Convênios e Congêneres (SUCC). Os dados 
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constantes no SUCC são informados pelas próprias OSC parceiras (no caso, as 

OSCs responsáveis pelas unidades de acolhimento institucional). Deste modo, o 

esperado era que os dados de RH lançados no CADSUAS e, por conseguinte, no 

Censo SUAS correspondessem adequadamente à realidade do quadro de 

trabalhadoras/es das unidades com termo de parceria. 

Todavia, foi observada, para algumas unidades, certas discrepâncias nos dados 

obtidos da dimensão de análise Recursos Humanos. Os dados enviados pelas 

unidades, por meio de planilha, na ocasião do Censo SUAS 2020 não coincidem 

plenamente com a base de dados de RH divulgada posteriormente pelo Ministério 

da Cidadania (MC). Estas inconsistências lançam dúvidas sobre a completa 

correção dos dados de RH e requerem uma verificação mais detalhada para que se 

tenha um cálculo mais preciso do indicador. 

Os resultados apresentados neste Boletim dizem respeito ao cálculo do 

indicador a partir dos dados informados no Censo SUAS de 2021  e importação dos 

dados de RH do CadSUAS. Conforme o Quadro 2, o universo de cálculo do ID 

Acolhimento abrangeu 94 unidades do SUAS-BH no ano de 2021. 

O quadro abaixo apresenta o quantitativo de unidades de acolhimento 

institucional respondentes dos questionários do Censo Suas e daquelas incluídas 

no cálculo do ID Acolhimento. 
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Quadro 2: Acolhimento Institucional por Público - Censo SUAS e ID Acolhimento - SUAS/BH 

 

Serviços de 

Acolhimento por 

Público 

Unidades que responderam ao 

Censo Suas 

Unidades com ID calculado 

Nº Unidades 

com IJP  

Nº Unidades 

sem IJP  

Total  Nº Unidades 

com IJP  

Nº Unidades 

sem IJP  

Total 

Crianças/ 

adolescentes 

45  3 48 45 2 47 

Pessoas idosas  25  4 29 24 4 28  

Adultos e famílias* 16  3 19 13 1 14 

Pessoas adultas 

com deficiência 

5 2 7 5 0  5 

Total 91  12 103 87 7 94 

 

Para a elaboração do cálculo, não foram incluídas as Unidades Provisórias, pelo fato 

de terem sido criadas no contexto da pandemia de Covid-19 e, portanto, terem 

objetivos distintos daqueles avaliados pelo Indicador. Além disso, outras unidades não 

foram incluídas por não terem modalidade/tipo prevista/o na metodologia de 

cálculo18.  

Assim, tendo em vistas o exposto no parágrafo anterior, abaixo, são detalhados por 

público os motivos da diferença entre o número de unidades respondentes ao Censo 

SUAS e o de cálculo do indicador: 

● Crianças e adolescente - unidade de tipo/modalidade não previsto na 

metodologia 

● Pessoas idosas - unidade provisória 

● Adultos e famílias - uma unidade provisória e três de tipo/modalidade não 

previsto na metodologia 

● Pessoas adultas com deficiência - duas unidades de tipo/modalidade não 

previsto na metodologia 

 

8.1 Resultados do ID Acolhimento  Ano 2021 

                                                           
18 Conforme matriz desenvolvida para o cálculo do indicador, são previstas as modalidades abrigo 

institucional, exceto para jovens e adultos com deficiência; casa lar, para crianças adolescentes e 

idosos; residência inclusiva, apenas para jovens e adultos com deficiência e; casa de passagem e 

república, apenas para adultos e famílias. 



 

 
90 

O universo de cálculo do ID Acolhimento 2021 abrangeu 94 unidades do SUAS-

BH, sendo que 87 destas possuem instrumento jurídico de parceria com o município. 

No que se refere ao público atendido, 47 unidades são voltadas para o acolhimento de 

crianças e adolescentes, 28 para o acolhimento de pessoas idosas, 14 para adultos e 

famílias e 5 para pessoas adultas com deficiência. 

A tabela abaixo apresenta os resultados do conjunto de unidades por nível de 

desenvolvimento e por situação de parceria com o Município. 

 

Tabela 24 - Unidades por nível de desenvolvimento e situação de parceria - ID Acolhimento 2021 

Nível de desenvolvimento 
Geral Com IJP* Sem IJP 

N. % N. % N. % 

Superior 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Suficiente 10 11,0 10 11,5 0 0,0 

Regular 70 75,0 65 74,7 5 71,4 

Insuficiente 14 15,0 12 13,8 2 28,6 

Total 94 100,0 87 100,0 7 100,0 

* Instrumento Jurídico de Parceria 

 

Conforme pode ser observado, 75% das unidades de acolhimento Institucional 

alcançaram o nível de desenvolvimento Regular, seguido por 15% com nível de 

desenvolvimento Insuficiente. As unidades que alcançaram o nível Suficiente foram 

11,0%. Nenhuma unidade atingiu o nível de desenvolvimento Superior. 

A tabela apresenta também os resultados em observância à existência de 

instrumentos jurídicos de parceria firmados ou não. Nas duas situações, as unidades 

necessitam de aprimoramento para alcançar melhores indicadores de resultado, 

sendo que as unidades com instrumento jurídico de parceria apresentaram um 

desempenho melhor do que aquelas sem o instrumento jurídico de parceria, uma vez 

que entre estas últimas há um percentual maior no nível de desenvolvimento 

Insuficiente e nenhuma unidade no nível Suficiente. 

Por seu reduzido número em comparação com as unidades que possuem 

instrumento jurídico de parceria e para que se possa apreender e compreender 

melhor os resultados desta celebração de parceria, a seguir são apresentados os 
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dados apenas para as unidades com instrumento jurídico de parceria. Tais dados 

são detalhados por público, dimensão e variáveis. 

 

Público Criança e Adolescente 

Como é possível observar na tabela 25, um percentual bastante significativo das 

unidades de acolhimento de crianças e adolescentes se encontra no nível de 

desenvolvimento Regular (95,6%).  

 

Tabela 25 - Unidades por nível de desenvolvimento e dimensão - Público: Crianças e 

Adolescentes                              

Nível de 

desenvolvimento 

Geral 
Gestão e 

Atividade 

Estrutura 

Física 

Recursos 

Humanos 

N. % N. % N. % N. % 

Superior 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Suficiente 0 0,0 1 2,2 0 0,0 21 46,7 

Regular 43 95,6 42 93,3 33 73,3 15 33,3 

Insuficiente 2 4,4 2 4,4 12 26,7 9 20,0 

Total 45 100,0 45 100,0 45 100,0 45 100,0 

 

No que se refere aos resultados por dimensão, há uma concentração das 

unidades no nível Regular nas dimensões Gestão e Atividade e Estrutura Física, 

respectivamente 93,3% e 73,3%. Na dimensão Recursos Humanos as unidades 

apresentam um melhor desempenho com 46,7% delas alcançando o nível Suficiente e 

20% se encontram no nível de desenvolvimento Insuficiente. 

A seguir serão apresentados os dados por variáveis de cada dimensão para o 

conjunto das unidades de acolhimento institucional para crianças e adolescentes. 

 

Dimensão Gestão e Atividade 

De modo geral, as unidades atendem às variáveis da dimensão Gestão e Atividade, 

conforme demonstrado na tabela 26.  

 

Tabela 26  Número e Percentual de atendimento às variáveis da Dimensão Gestão e Atividades | 

Público: Crianças E Adolescentes (U = 45)      

Variáveis Sim Não 
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Nível de 

desenvolvi- 

mento 

N. % N. % 

Regular 

Faz Plano Individual de Atendimento (PIA) 45 100,00 0 0,00 

Permite visitas de familiares às pessoas acolhidas 45 100,00 0 0,00 

Possui inscrição no CMAS 44 97,78 1 2,22 

Possui inscrição no CMDCA 44 97,78 1 2,22 

Suficiente 

Permite visitas de familiares às pessoas acolhidas nas 

frequências: diariamente, de 3 a 6 dias na semana ou de 1 

a 2 dias na semana 

44 97,78 1 2,22 

Possui classificação modalidade/público/capacidade 

adequada 
44 97,78 1 2,22 

Realiza atendimento psicossocial individualizado 43 95,56 2 4,44 

Acolhe grupo de usuários com vínculos de parentesco 13 28,89 32 71,11 

Possui articulação forte com pelo menos uma unidade da 

rede socioassistencial do município e com o Conselho 

Tutelar 

44 97,78 1 2,22 

Possui tempo de permanência na unidade de até 18 meses 10 22,22 35 77,78 

Superior 

Realiza Atendimento psicossocial em grupos 31 68,89 14 31,11 

Realiza pelo menos uma das atividades de 

desenvolvimento do convívio familiar: visitas domiciliares 

da equipe de referência da Unidade à família do usuário; 

reuniões com grupos de famílias dos usuários; ou 

atendimento psicossocial das famílias das pessoas 

acolhidas (orientação familiar) 

45 100,00 0 0,00 

 

Destaca-

de que as unidades se 

fixem no nível de desenvolvimento Suficiente, explicando a concentração no nível de 

desenvolvimento Regular nesta dimensão. 

É importante destacar a necessidade de aprofundar os estudos e diálogos entre 

diretorias e as OSCs para compreender se o serviço de fato contempla o conjunto de 

variáveis, buscando aprimorar e aproximar a metodologia de cálculo do indicador às 

normativas, orientações e reordenamentos. 

Por fim, apenas 31 unidades (68,9%) realizam atendimento psicossocial em 

grupo, o que pode ter contribuído para que nenhuma unidade alcançasse o nível 

Superior nesta dimensão. Cabe mais uma vez lembrar que em 2021 as atividades 
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coletivas ainda estavam suspensas por decreto municipal19 devido à situação de 

emergência em saúde pública decorrente da Covid-19. 

 

  

                                                           
19 Idem 3. 
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Dimensão Estrutura Física 

Como visto anteriormente, é na dimensão Estrutura Física que as unidades 

apresentam as maiores fragilidades. 

 

Tabela 27  Número e Percentual de atendimento às variáveis da Dimensão Estrutura Física | 

Público: Crianças E Adolescentes (U = 45)      

Nível de 

desenvolvimento 
Variáveis 

Sim Não 

N. % N. % 

Regular 

Possui número máximo de pessoas dormindo 

no mesmo dormitório conforme normativas 

do SUAS 

35 77,78 10 22,22 

Possui sala de estar ou de convivência ou de 

outras atividades de grupo 
43 95,56 2 4,44 

Possui cozinha 44 97,78 1 2,22 

Suficiente 

Possui sala para atendimento especializado 

(psicólogo, assistente social, dentre outros) 
32 71,11 13 28,89 

Possui número máximo de pessoas por 

banheiro conforme normativas do SUAS 
26 57,78 19 42,22 

Possui área de recreação externa ou interna 44 97,78 1 2,22 

Possui armários individualizados para os 

acolhidos 
44 97,78 1 2,22 

Possui sala de administração ou sala para 

reuniões 
44 97,78 1 2,22 

Possui computador ligado à internet 44 97,78 1 2,22 

Possui veículo de uso exclusivo ou 

compartilhado 
34 75,56 11 24,44 

Possui condições de acessibilidade total ou 

parcial 
23 51,11 22 48,89 

Superior 

Possui veículo de uso exclusivo 29 64,44 16 35,56 

Possui condições de acessibilidade total 12 26,67 33 73,33 

Possui banheiros exclusivos para 

funcionários 
45 100,0 0 0,00 

 

Conforme tabela acima, de forma geral, as unidades de acolhimento de 

crianças e adolescentes possuem ambientes que propiciam a convivência em grupo, 

seja por meio de sala de estar e afins (95,56%), seja por meio de área de recreação 

(97,78%). Todas as unidades também possuem banheiro exclusivo para funcionários 
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(100%) e 97,78% delas estão equipadas com cozinha, armários individualizados para 

os acolhidos, computador com acesso à internet e possuem sala de administração ou 

sala para reuniões. 

Vejamos agora as variáveis com baixo percentual de atendimento pelas 

unidades. Embora um percentual alto (77,8%) de unidades tenha até 4 (quatro) 

crianças/adolescentes por dormitório, o fato de 22,22% das unidades não atenderem 

aos critérios da variável contribuiu certamente para que um pouco mais de um quarto 

delas tenham alcançado apenas o nível Insuficiente nesta dimensão.  

Ainda, conforme demonstrado na Tabela 27, nenhuma unidade de acolhimento 

para crianças e adolescentes atingiu o nível Suficiente. Contribuíram certamente para 

 

Com relação às variáveis do nível de desenvolvimento Superior, 64,4% das 

unidades possuem veículo de uso exclusivo e apenas 26,6% possuem condições de 

acessibilidade total. 
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Dimensão Recursos Humanos 

Como visto, é nesta dimensão que as unidades apresentam os melhores resultados. 

Ainda assim, há pontos de atenção que devem ser considerados. Conforme tabela 28, 

um número substantivo de unidades (91,11%) atende a normativa sobre o número de 

cuidadores por acolhidos. 

 

Tabela 28: Número e Percentual de atendimento às variáveis da Dimensão Recursos Humanos | 

Público: Crianças E Adolescentes (U = 45)           

Nível de  

desenvolvimento 
Variáveis 

Sim Não 

N. % N. % 

Regular 

Possui ao menos dois cuidadores para cada 15 

crianças/adolescentes 
41 91,11 4 8,89 

Possui coordenador de qualquer escolaridade 44 97,78 1 2,22 

Possui Assistente Social ou Psicólogo 39 86,67 6 13,33 

Suficiente Possui coordenador nível superior 41 91,11 4 8,89 

Superior 

Possui Assistente Social e Psicólogo 25 55,56 20 44,44 

Possui outros profissionais de nível superior 0 0,00 45 100,00 

 

Seis unidades (13,33%) não contam nem com Assistente Social e nem com Psicólogo. 

Embora seja um número pequeno, este dado merece atenção. Também um número 

substantivo de unidades (44,44%) não conta com um destes profissionais, isto é, ou 

não contam com Assistente Social ou não contam com Psicóloga/o. Há de se destacar 

ainda que nenhuma unidade conta com outras categorias profissionais de nível 

superior em seus quadros. 
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Público: Pessoas idosas 

Conforme tabela abaixo, no que se refere ao resultado geral, parte considerável das 

unidades alcançou apenas o nível de desenvolvimento Regular (62,5%); 29,2% 

alcançaram o nível de desenvolvimento Suficiente; e 8,3% o nível Insuficiente. 

 

Tabela 29: Unidades por dimensão e nível de desenvolvimento - Público: Pessoas idosas                              

Nível de 

desenvolvimento 

Geral 
Gestão e 

Atividade 

Estrutura 

Física 

Recursos 

Humanos 

N. % N. % N. % N. % 

Superior 0 0,0 8 33,3 2 8,3 3 12,5 

Suficiente 7 29,2 0 0,0 1 4,2 5 20,8 

Regular 15 62,5 16 66,7 18 75,0 1 4,2 

Insuficiente 2 8,3 0 0,0 3 12,5 15 62,5 

Total 24 100,0 24 100,0 24 100,0 24 100,0 

 

A Tabela 29 demonstra que as unidades atingiram um melhor desempenho na 

dimensão Gestão e Atividade, com nota média de 2,6 nesta dimensão, correspondente 

ao nível de desenvolvimento Suficiente. 

Na dimensão de Recursos Humanos, em que pese mais de um terço das 

unidades terem alcançado os níveis de desenvolvimento Superior (16,7%) ou Suficiente 

(20,8%), mais da metade (58,3%) encontra-se no nível Insuficiente. 

A nota média das unidades na dimensão Estrutura Física foi 2,0, 

correspondendo ao nível de desenvolvimento Regular, nível em que, de fato, se 

concentra grande parte dessas unidades (75,0%). Percentuais menores de unidades 

se encontram no nível Insuficiente (12,5%), Suficiente (4,2%) e Superior (8,3%). 

A seguir são apresentados os dados por variável a fim de que se possa localizar 

objetivamente os pontos fortes e as fragilidades.  
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Dimensão Gestão e Atividades 

 

A Tabela 30, apresentada a seguir, demonstra que a totalidade das unidades de 

demonstrado naquela tabela, nenhuma das unidades se encontra no nível de 

desenvolvimento Insuficiente nesta dimensão.   

 uma das 

familiares às pessoas acolhidas nas frequências: diariamente; de 3 a 6 dias na 

individua   
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Tabela 30: Número e Percentual de atendimento às variáveis da Dimensão Gestão e Atividades | 

Público: Pessoas Idosas (U = 24)          

Nível de 

desenvolvimento 
Variáveis 

Sim Não 

N. % N. % 

Regular 

Faz Plano Individual de Atendimento (PIA) 24 100,00 0 0,00 

Permite visitas de familiares às pessoas 

acolhidas 
24 100,00 0 0,00 

Possui inscrição no CMAS 24 100,00 0 0,00 

Suficiente 

Permite visitas de familiares às pessoas 

acolhidas nas frequências: diariamente; de 3 a 

6 dias na semana; ou de 1 a 2 dias na semana 

24 100,00 0 0,00 

Possui classificação 

modalidade/público/capacidade adequada 
17 70,83 7 29,17 

Realiza atendimento psicossocial 

individualizado 
22 91,67 2 8,33 

Acolhe grupo de usuários com vínculos de 

parentesco 
16 66,67 8 33,33 

Possui articulação forte com pelo menos uma 

unidade da rede socioassistencial do 

município 

20 83,33 4 16,67 

Superior 

Realiza atendimento psicossocial em grupos 23 95,83 1 4,17 

Realiza pelo menos uma das atividades de 

desenvolvimento do convívio familiar: visitas 

domiciliares da equipe técnica da Unidade à 

família do usuário; reuniões com grupos de 

famílias dos usuários; ou atendimento 

psicossocial das famílias das pessoas 

acolhidas (orientação familiar) 

24 100,00 0 0,00 

 

A concentração de 66,7% das unidades no nível Regular nesta dimensão pode 

ser explicada por não estarem em consonância com as três variáveis do nível 

Suficiente, sendo que 16,67% marcaram não desenvolverem articulação forte com ao 

menos uma unidade da rede socioassistencial do município; 33,3% não acolhem 

grupos de usuários com vínculo de parentesco e, por último, 29,17% ultrapassa a 

capacidade máxima recomendada pelas normativas.  

 

Dimensão Estrutura Física 

ar, ou 
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percentual bastante significativo das unidades (95,83%) possui banheiros exclusivos 

para funcionários, condições de acessibilidade total ou parcial e área de recreação 

externa ou interna. Destaca-se que (91,67%) das unidades possuem condições de 

acessibilidade total, número máximo de pessoas por dormitório conforme normativas 

(87,5%) e sala de atendimento técnico especializado (87,5%). 
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Tabela 31: Número e Percentual de atendimento às variáveis da Dimensão Estrutura Física | Público: 

Pessoas Idosas (U = 24)                              

Nível de 

desenvolvimento 
Variáveis 

Sim Não 

N. % N. % 

Regular 

Possui número máximo de pessoas dormindo 

no mesmo dormitório conforme normativas 

do SUAS 

21 87,50 3 12,50 

Possui sala de estar, ou de convivência ou de 

outras atividades de grupo 
24 100,00 0 0,00 

Possui cozinha 24 100,00 0 0,00 

Suficiente 

Possui sala para atendimento técnico 

especializado (psicólogo, assistente social, 

dentre outros) 

21 87,50 3 12,50 

Possui número máximo de pessoas por 

banheiro conforme normativas do SUAS 
7 29,17 17 70,83 

Possui área de recreação externa ou interna 23 95,83 1 4,17 

Possui armários individualizados para os 

acolhidos 
24 100,00 0 0,00 

Possui sala de administração ou sala para 

reuniões 
23 95,83 1 4,17 

Possui computador ligado à internet 24 100,00 0 0,00 

Possui veículo de uso exclusivo ou 

compartilhado 
17 70,83 7 29,17 

Possui condições de acessibilidade total ou 

parcial 
23 95,83 1 4,17 

Superior 

Possui veículo de uso exclusivo 14 58,33 10 41,67 

Possui condições de acessibilidade total 22 91,67 2 8,33 

Possui banheiros exclusivos para funcionários 23 95,83 1 4,17 

 

Entretanto, um maior número de unidades alcançaria no nível Suficiente se 

houvesse mais veículos de uso compartilhado ou exclusivo e um maior número de 

banheiros para os usuários de modo a atender às normativas do SUAS. Destaca-se 

que apenas 17 unidades (70,83%) contam com veículo compartilhado ou exclusivo e 

somente 7 unidades (29,17%) tem o número adequado de pessoas por banheiro. Ainda, 

apenas 14 unidades (58,33%) contam com veículo de uso exclusivo. 

Dimensão Recursos Humanos 
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Nesta dimensão, embora algumas variáveis tenham sido atendidas pela quase 

ou totalidade das unidades, várias outras demandam aprimoramento para que tenham 

seus critérios atendidos. 

Conforme a tabela a seguir, todas as unidades possuem coordenador/a e 91,3% 

delas possuem coordenador/a com a escolaridade requerida. Ainda que 86,96% das 

unidades contem com pelo menos um/a Assistente Social ou Psicólogo/a, com 

exceção de 13,04% que não tenham em seus quadros nenhum destes profissionais. 

Requer atenção o fato de que 43,48% unidades não contem com equipe completa de 

Psicólogo/a e Assistente Social conforme recomendado pelas normativas. Destaca-se 

aqui que 30,43% das unidades contam com outros técnicos de nível superior além de 

um/a Assistente Social ou Psicólogo/a. 

Outro ponto que requer atenção é o número de cuidadores por grupo de 

pessoas em acolhimento, já que somente 52,17% das unidades possuem quantitativo 

adequado. 

 

Tabela 32  Número e Percentual de atendimento às variáveis da Dimensão Recursos Humanos | 

Público: Pessoas Idosas; Tipo de Unidade: Abrigo Institucional  (U = 23) 

Nível de 

desenvolvimento 
Variáveis 

Sim Não 

N. % N. % 

Regular 

Possui ao menos um cuidador 

para cada 10 atendidos 
12 52,17 11 47,83 

Possui coordenador de qualquer 

escolaridade 
23 100,00 0 0,00 

Possui Assistente Social ou 

Psicólogo 
20 86,96 3 13,04 

Suficiente Possui coordenador de nível médio 21 91,30 2 8,70 

Superior 

Possui Assistente Social e 

Psicólogo 
10 43,48 13 56,52 

Possui outros profissionais de 

nível superior 
7 30,43 16 69,57 

 

Público: Adultos e famílias 

Das 13 unidades de acolhimento institucional para adultos e famílias, 1 

apresenta nível de desenvolvimento Suficiente (7,7%), 4 (30,8%) no nível de 
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desenvolvimento Regular e 8 unidades (61,5%) nível de desenvolvimento Insuficiente. 

Tais informações indicam para a gestão a necessidade de aprimoramento e 

qualificação das unidades e respectivos serviços.  

 

Tabela 33: Unidades por dimensão e nível de desenvolvimento - Público: Adultos(as) e 

Famílias                              

Nível de 

desenvolvimento 

Geral 
Gestão e 

Atividade 

Estrutura 

Física 

Recursos 

Humanos 

N. % N. % N. % N. % 

Superior 0 0,0 2 15,4 1 7,7 1 7,7 

Suficiente 1 7,7 0 0,0 0 0,0 1 7,7 

Regular 4 30,8 6 46,2 2 15,4 0 0,0 

Insuficiente 8 61,5 5 38,5 10 76,9 11 84,6 

Total 13 100,0 13 100,0 13 100,0 13 100,0 

 

Conforme a Tabela 33, é na dimensão Gestão e Atividade que as unidades 

apresentam um melhor desempenho com 46,2% delas no nível Regular e 15,4% no 

nível Superior. Todavia, ainda há um percentual bastante considerável de unidades no 

nível de desenvolvimento Insuficiente (38,5%). 

Na dimensão Estrutura Física, há um percentual muito significativo de unidades 

no nível de desenvolvimento Insuficiente (76,9%), o que demonstra a necessidade de 

aprimoramentos nesta dimensão. Entretanto, duas unidades (15,4%) alcançaram o 

nível de desenvolvimento Regular e uma (7,7%) o nível Superior. 

É na dimensão Recursos Humanos que se encontram as maiores fragilidades 

entre as unidades de acolhimento de Adultos e Famílias, sendo que 84,6% se 

encontram no nível Insuficiente e duas alcançaram, cada uma, o nível Suficiente e o 

nível Superior. 

 

Dimensão Gestão e Atividades 

Para os serviços efetivados nestas unidades, destaca-se que todas elas 

possuem inscrição no CMAS, realizam atendimento psicossocial individualizado e 

possuem articulação forte com pelo menos uma unidade da rede socioassistencial do 

município. Além disso, 92,31% possibilitam visitas de familiares às pessoas acolhidas 
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na frequência de pelo menos uma vez por semana e 84,62% das unidades realizam 

atividades de desenvolvimento do convívio familiar. Com percentuais menos 

(ambas aten
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Tabela 34 - Número e percentual de atendimento às variáveis da Dimensão Gestão e Atividades | 

Público: Adultos e Famílias (U = 13)     

Nível de 

desenvolvimento 
Variáveis 

Sim Não 

N. % N. % 

Regular 

Faz Plano Individual de Atendimento (PIA) 8 61,54 5 38,46 

Permite visitas de familiares às pessoas 

acolhidas 
12 92,31 1 7,69 

Possui inscrição no CMAS 13 100,00 0 0,00 

Suficiente 

Permite visitas de familiares às pessoas 

acolhidas nas frequências: diariamente, de 3 

a 6 dias na semana ou de 1 a 2 dias na 

semana 

12 92,31 1 7,69 

Possui classificação 

modalidade/público/capacidade adequada 
5 38,46 8 61,54 

Realiza atendimento psicossocial 

individualizado 
13 100,00 0 0,00 

Acolhe grupo de usuários com vínculos de 

parentesco 
9 69,23 4 30,77 

Possui articulação forte com pelo menos um 

equipamento da rede socioassistencial do 

município 

13 100,00 0 0,00 

Possui tempo de permanência na unidade 

de até 24 meses 
3 23,08 10 76,92 

Superior 

Realiza atendimento psicossocial em grupos 9 69,23 4 30,77 

Realiza pelo menos uma das atividades de 

desenvolvimento do convívio familiar: visitas 

domiciliares da equipe técnica da Unidade à 

família do usuário; reuniões com grupos de 

famílias dos usuários; ou atendimento 

psicossocial das famílias das pessoas 

acolhidas (orientação familiar) 

11 84,62 2 15,38 

 

Como pontos de maior atenção, destaca-se que apenas 38,46% das unidades 

possuem classificação modalidade/público/capacidade adequada e que em apenas 

23,08% das unidades os usuários têm tempo de permanência inferior a 24 meses. 
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Dimensão Estrutura Física 

Ainda que uma unidade tenha alcançado o nível de desenvolvimento Superior e 

outras duas o nível Regular nessa dimensão, são necessários aprimoramentos visto 

que 76,9% das unidades encontram-se no nível Insuficiente. 

 

Tabela 35- Número e percentual de atendimento às variáveis da Dimensão Estrutura Física | Público: 

Adultos e Famílias (U = 13)                              

Nível de 

desenvolvimento 
Variáveis 

Sim Não 

N. % N. % 

Regular 

Possui número máximo de pessoas 

dormindo no mesmo dormitório conforme 

normativas do SUAS 

4 30,77 9 69,23 

Possui sala de estar, ou de convivência ou 

de outras atividades de grupo 
12 92,31 1 7,69 

Possui cozinha 11 84,62 2 15,38 

Suficiente 

Possui sala para atendimento técnico 

especializado (psicólogo, assistente social, 

etc.) 

11 84,62 2 15,38 

Possui número máximo de pessoas por 

banheiro conforme normativas do SUAS 
10 76,92 3 23,08 

Possui área de recreação externa ou interna 12 92,31 1 7,69 

Possui armários individualizados para os 

acolhidos 
9 69,23 4 30,77 

Possui sala de administração ou sala para 

reuniões 
13 100,00 0 0,00 

Possui computador ligado à internet 13 100,00 0 0,00 

Possui veículo de uso exclusivo ou 

compartilhado 
4 30,77 9 69,23 

Possui condições de acessibilidade total ou 

parcial 
6 46,15 7 53,85 

Superior 

Possui veículo de uso exclusivo 1 7,69 12 92,31 

Possui condições de acessibilidade total 6 46,15 7 53,85 

Possui banheiros exclusivos para 

funcionários 
13 100,00 0 0,00 

 

Em todas as unidades, há salas de administração ou salas de reuniões, 

computador ligado à internet e banheiros exclusivos para funcionários. Ainda, em 
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92,31% das unidades há sala de estar ou similares e áreas de recreação externa e 

interna; e, 84,62% possuem cozinha e sala para atendimento especializado. 

Embora percentuais consideráveis das unidades atendam ao número máximo 

de pessoas por banheiro (76,92%), conforme normativas do SUAS, e (69,23%) 

disponibilizam armários individualizados, não deixam de ser necessárias melhorias 

para um número ainda maior de unidades atendam a estas variáveis. 

Em relação às variáveis que demandam maior atenção, destaque para o 

número máximo de pessoas por dormitório já que a variável é atendida por apenas 

30,77% das unidades.  

Considerando as condições de mobilidade e de acessibilidade, constata-se que 

há ainda um caminho a ser percorrido para o pleno desenvolvimento da dimensão 

estrutura física. Isso porque 69,23% das unidades não possuem veículo para uso 

próprio, seja de utilização compartilhada ou exclusiva e apenas uma unidade possui 

veículo de uso exclusivo. Além disso, 53,85% não atendem aos requisitos de 

acessibilidade seja parcial ou total. 

 

Dimensão Recursos Humanos 

Para as modalidades de Abrigo institucional e Casa de Passagem, a Tabela 36 

mostra que todas as unidades possuem coordenador com nível de escolaridade de ao 

menos Ensino Médio e Assistente Social ou Psicólogo/a. Em 70% dessas, há 

Assistentes Sociais e Psicólogos/as conforme normativas do SUAS.   
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Tabela 36- Número e percentual de atendimento às variáveis da Dimensão Recursos Humanos | 

Público: Adultos e Famílias; Tipo de unidade: Para Abrigo institucional e Casa de Passagem (U = 

10)                              

Nível de 

desenvolvimento 
Variáveis 

Sim Não 

N. % N. % 

Regular 

Possui ao menos um cuidador para cada 

10 pessoas acolhidas 
0 0,00 10 100,00 

Possui coordenador de qualquer 

escolaridade 
10 100,00 0 0,00 

Possui Assistente Social ou Psicólogo 10 100,00 0 0,00 

Suficiente Possui coordenador de nível médio 10 100,00 0 0,00 

Superior 

Possui Assistente Social e Psicólogo 7 70,00 3 30,00 

Possui outros profissionais de nível 

superior 
3 30,00 7 70,00 

 

Um ponto de atenção, é o número de cuidadores por pessoas acolhidas. 

Nenhuma dessas unidades possui número de cuidadores de acordo com as 

normativas do SUAS, isto é, um cuidador para cada 10 pessoas acolhidas.  

A Tabela 37 apresenta os dados de RH das Repúblicas. Duas unidades (66,67%) 

possuem coordenador e, destas duas, uma possui coordenadores com nível superior 

completo (33,33%). Uma unidade (33,33%) não possui nenhum profissional de nível 

superior. 

 

Tabela 37- Número e percentual de atendimento às variáveis da Dimensão Recursos Humanos | 

Público: Adultos e Famílias; Tipo de unidade: República (U = 3) 

Nível de 

desenvolvimento 
Variáveis 

Sim Não 

N. % N. % 

Regular 
Possui coordenador de qualquer 

escolaridade 
2 66,67 

1 
33,33 

Suficiente 
Possui pelo menos um profissional de nível 

superior 
2 66,67 1 33,33 

Superior Possui coordenador de nível superior 1 33,33 2 66,67 
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Público: Pessoas com deficiência 

Conforme tabela abaixo, a maior parte das unidades de acolhimento 

institucional para pessoas adultas com deficiência encontra-se no nível de 

desenvolvimento Regular (60%). 40% das unidades se encontram no nível Suficiente. 

 

Tabela 38  Unidades por dimensão e nível de desenvolvimento - Público: Pessoas com 

deficiência                         

Nível de 

desenvolvimento 

Geral 
Gestão e 

Atividade 

Estrutura 

Física 

Recursos 

Humanos 

N

. 
% N. % N. % N. % 

Superior 0 0,0 2 40,0 1 20,0 1 20,0 

Suficiente 2 40,0 0 0,0 1 20,0 0 0,0 

Regular 3 60,0 3 60,0 3 60,0 1 20,0 

Insuficiente 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 60,0 

Total 5 100,0 5 100,0 5 100,0 5 100,0 

 

As unidades obtiveram melhores resultados na dimensão Gestão e Atividade, 

em que 60% das unidades alcançaram o nível Regular e 40% o nível Superior. Na 

dimensão Estrutura Física, a maior parte das unidades se encontra no nível Regular 

(60%), mas uma unidade se encontra no nível Suficiente (20%) e outra no nível Superior 

(20%). 

A dimensão Recursos Humanos é a que requer mais atenção, tendo em vista 

que uma unidade alcança o nível Superior (20%) e outra o nível Regular (20%), a maior 

parte das unidades (60%) se encontra no nível Insuficiente. 

 

Dimensão Gestão de Atividades 

Conforme tratado acima, é na dimensão Gestão e Atividade que as unidades de 

acolhimento para pessoas com deficiência tiveram o melhor 

desempenho.  Efetivamente, como pode ser verificado na tabela abaixo, cinco variáveis 

são atendidas por todas as 

visitas de familiares às pessoas acolhidas nas frequências: diariamente; de 3 a 6 dias 
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na semana; ou de 1 a 2 dias n

parentesco.  

Contudo, 40% das unidades não possuem a capacidade adequada de acordo 

com o que prescrevem as normativas para este público e modalidade. Também 40% 

das unidades não possuem articulação forte com pelo menos uma unidade da rede 

socioassistencial e não realizam atendimento psicossocial em grupo.  



 

 
111 

Tabela 39- Número e percentual de atendimento às variáveis da Dimensão Gestão e Atividades | 

Público Pessoas com Deficiência (U = 5)             

Nível de 

desenvolvimento 
Variáveis 

Sim Não 

N. % N. % 

Regular 

Faz Plano Individual de Atendimento (PIA) 5 100,00 0 0,00 

Permite visitas de familiares às pessoas 

acolhidas 
5 100,00 0 0,00 

Possui inscrição no CMAS 5 100,00 0 0,00 

Suficiente 

Permite visitas de familiares às pessoas 

acolhidas nas frequências: diariamente; de 3 a 

6 dias na semana; ou de 1 a 2 dias na semana 

5 100,00 0 0,00 

Possui classificação 

modalidade/público/capacidade adequada 
3 60,00 2 40,00 

Realiza atendimento psicossocial 

individualizado 
5 100,00 0 0,00 

Acolhe grupo de usuários com vínculos de 

parentesco 
4 80,00 1 20,00 

Possui articulação forte com pelo menos um 

equipamento da rede socioassistencial do 

município 

3 60,00 2 40,00 

Superior 

Realiza atendimento psicossocial em grupos 3 60,00 2 40,00 

Realiza pelo menos uma das atividades de 

desenvolvimento do convívio familiar: visitas 

domiciliares da equipe técnica da Unidade à 

família do usuário; reuniões com grupos de 

famílias dos usuários; ou atendimento 

psicossocial das famílias das pessoas 

acolhidas (orientação familiar) 

5 100,00 0 0,00 

  

Dimensão Estrutura Física 

Das 14 variáveis desta dimensão, todas as unidades atendem plenamente a 

10. 
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Tabela 40- Número e percentual de atendimento às variáveis da Dimensão Estrutura Física - público 

pessoas com deficiência (U = 5)           

Nível de 

desenvolviment

o 

Variáveis 

Sim Não 

N. % N. % 

Regular 

Possui número máximo de pessoas dormindo 

no mesmo dormitório conforme normativas 

do SUAS 

5 100,00 0 0,00 

Possui sala de estar, ou de convivência ou de 

outras atividades de grupo 
5 100,00 0 0,00 

Possui cozinha 5 100,00 0 0,00 

Suficiente 

Possui sala para atendimento técnico 

especializado (psicólogo, assistente social, 

etc.) 

5 100,00 0 0,00 

Possui número máximo de pessoas por 

banheiro conforme normativas do SUAS 
2 40,00 3 60,00 

Possui área de recreação externa ou interna 5 100,00 0 0,00 

Possui armários individualizados para os 

acolhidos 
5 100,00 0 0,00 

Possui sala de administração ou sala para 

reuniões 
5 100,00 0 0,00 

Possui computador ligado à internet 4 80,00 1 20,00 

Possui veículo de uso exclusivo ou 

compartilhado 
4 80,00 1 20,00 

Possui condições de acessibilidade total ou 

parcial 
5 100,00 0 0,00 

Superior 

Possui veículo de uso exclusivo 3 60,00 2 40,00 

Possui condições de acessibilidade total 5 100,00 0 0,00 

Possui banheiros exclusivos para funcionários 5 100,00 0 0,00 

 

Dimensão Recursos Humanos 

Todas as unidades de acolhimento para pessoas com deficiências possuem 

coordenador/a com nível de escolaridade adequado às normativas do SUAS e 80% 

contam com número adequado de cuidadores por acolhidos. Todavia, uma unidade não 

possui nem Assistente Social e nem Psicóloga/a e, embora represente apenas 25% do 

total, é um dado que requer atenção. No que se refere ainda a estes profissionais, 

apenas 25% das unidades possuem em seu quadro funcional tanto Assistente Social 
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quanto Psicóloga/o. Também apenas 25% das unidades possuem outros profissionais 

de nível superior no quadro funcional, conforme se observa na tabela 41. 

 

Tabela 41 - Número e percentual de atendimento às variáveis da Dimensão Recursos Humanos - 

público pessoas com deficiência (U = 5)                              

Nível de 

desenvolvimento 
Variáveis 

Sim Não 

N. % N. % 

Regular 

Possui ao menos um cuidador para cada 

10 atendidos 
4 80,00 1 20,00 

Possui coordenador de qualquer 

escolaridade 
5 100,00 0 0,00 

Possui Assistente Social ou Psicólogo 2 40,00 3 60,00 

Suficiente Possui coordenador de nível médio 5 100,00 0 0,00 

Superior 

Possui Assistente Social e Psicólogo 1 20,00 4 80,00 

Possui outros profissionais de nível 

superior 
2 40,00 3 60,00 
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Considerações Finais 

As normativas que regulamentam a execução do Censo Suas destacam, como 

um dos seus objetivos, o conhecimento da implementação e consolidação do SUAS nos 

territórios subnacionais. Trabalhadores, gestores, agentes do Controle Social, assim 

como qualquer cidadão, devem e podem acessar o universo de informações coletadas 

e, para tanto, o trabalho de consolidação, organização e descrição analítica torna-se 

indispensável a fim de que esse conhecimento seja disseminado. Nesta perspectiva, o 

3º Boletim da Vigilância Socioassistencial do SUAS-BH alcança sua principal 

finalidade. 

O Censo SUAS também cumpre o objetivo de disparar anualmente um amplo 

processo de monitoramento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), fruto da 

gestão compartilhada entre os três entes federativos: União, estados e municípios. Ao 

retratar as estruturas de gestão e de oferta de serviços do SUAS, em suas múltiplas 

dimensões, o Censo produz informações que subsidiam o planejamento da política, 

seu  monitoramento, sua gestão e o aperfeiçoamento do sistema. A riqueza e o 

detalhamento das informações levantadas permitem a atuação em diversas frentes 

corretivas ou de aprimoramentos da infraestrutura, dos recursos humanos, das 

atividades do provimento dos serviços, articulações e gestão dos territórios 

intramunicipais. 

Além das inúmeras informações desagregadas, o Censo SUAS permite o 

processamento dos principais indicadores sintéticos já criados para o monitoramento 

do SUAS em cada nível de gestão. Esses indicadores sintetizam um conjunto de 

variáveis de diferentes aspectos da realidade em um único valor que capta, de forma 

indireta, a qualidade do serviço socioassistencial ofertado ou o grau de 

desenvolvimento dos conselhos e da gestão descentralizada.  

Os Indicadores de Desenvolvimento são importantes instrumentos de gestão da 

política pública de assistência social que subsidiam o planejamento e o contínuo 

aprimoramento das unidades socioassistenciais. Podemos citar: : Indicadores de 

Desenvolvimento do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e CREAS 

(Centro de Referência Especializado de Assistência Social) - IDCRAS e IDCREAS; 

Indicador de Desenvolvimento das Unidades de Acolhimento - IDAcolhimento; 

Indicador de Desenvolvimento dos Conselhos Municipais de Assistência Social  
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IDConselho e Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social 

 IGDSUAS. 

Considerando o cálculo do IDCREAS para os anos de 2017 a 2020, observa-se o 

quanto a atuação do órgão gestor tem contribuído para que  as unidades aproximem 

seus níveis aos padrões regulares e superiores. A exemplo, o cálculo do ID CREAS 

2020, no qual 7 (sete) dos 9 (nove) CREAS alcançaram o nível 3 na dimensão serviço, 

enquanto em 2017 todos estavam na posição 2. Quanto à dimensão da estrutura física, 

a PBH tem investido na reforma das unidades e adequação quanto à acessibilidade e 

salas de atendimento com condições de sigilo, conforme computado pelo ID CREAS. 

Os CREAS Barreiro, Centro Sul, Norte, Pampulha já passaram por intervenções 

finalizadas em 2019 e 2020, os CREAS Noroeste e Venda Nova, estão em processo de 

adequações, e as unidades Leste, Nordeste e Oeste mudaram para novos imóveis, as 

duas últimas em 2021. Neste sentido, espera-se que o novo cálculo do ID CREAS, com 

os dados da realidade 2021, já apresentem variáveis ainda mais próximas aos padrões 

almejados. 

Em relação ao ID CRAS, de 2017 a 2020 houve aumento percentual da média 

dimensões analisadas pelo Censo SUAS, dentre as quais reformas das Unidades, 

recomposição das equipes técnicas e ações de qualificação dos serviços prestados 

tendo por objetivo alcançar a nota máxima destes indicadores. Quanto à dimensão da 

estrutura física, desde 2019 o município tem investido em obras de adequação das 

unidades CRAS sendo que em 2021 06 unidades concluíram reformas para 

aprimoramento dos seus espaços (CRAS Alto Vera Cruz,  CRAS Providência (Nova 

Sede), CRAS Jardim Felicidade, CRAS Vila Senhor dos Passos, CRAS Morro das 

Pedras, CRAS Confisco); 02 CRAS (CRAS Vila Maria e CRAS Vila Antena) concluíram 

melhorias em 2022 e outras 02 unidades (CRAS Mantiqueira e CRAS Lagoa) estão com 

obras em andamento, com início previsto para o último trimestre do corrente ano.  

De forma semelhante, com apoio nos resultados do ID Acolhimento e nos 

instrumentos de planejamento do SUAS em BH, a exemplo do Plano Municipal de 

Assistência Social,  diversas medidas têm sido envidadas para melhoria dos 

indicadores de desenvolvimento, em todas as suas dimensões,  seja qualificando as 
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ações da di

à infraestrutura das unidades, das quais destacam-se: 

● O Reordenamento das Unidades de Acolhimento Institucional para Pessoas 

Idosas com ampliação orçamentária no valor de R$ 8.400.000,00 ano para as 24 

unidades de acolhimento com instrumento jurídico de parceria celebrado com 

o município. O investimento do município nesse acolhimento foi ampliado em 

2022 em quase 45%, saltando de 16 milhões para cerca de 25 milhões ao ano, 

dessa forma, espera-se que os resultados dos censos 2022 e 2023 e seus 

 

● Ainda para pessoas idosas, no âmbito da pandemia do COVID-19, a implantação 

da Unidade Acolhimento Provisória e Intersetorial, uma ação promovida pela 

SMASAC e SMSA com investimentos de R$ 2.000.000,00. A unidade foi 

inaugurada em 01/06/2020 e até 01/12/2021 acolheu 533 pessoas idosas para 

garantir os protocolos de saúde necessários durante a pandemia de COVID-19; 

● Já no acolhimento de pessoas com deficiência, tem-se a implementação de 

novas 03 (três) Residências Inclusivas: CHAMAMENTO PÚBLICO SMASAC Nº 

06/2021 - Nº DO PROCESSO ADMINISTRATIVO: 01.054.699/21-34, que 

selecionou proposta da Organização da Sociedade Civil para a execução do 

Serviço de Acolhimento Institucional através de 03 (três) unidades na 

modalidade Residência Inclusiva para acolher até 30 (trinta) jovens e adultos 

com deficiência. O processo encontra-se na etapa de implementação, tendo 

sido a OSC selecionada a Instituição: Instituto de Promoção Social e Humana 

Darcy Ribeiro; 

● Quanto à proteção de crianças e adolescentes, destaca-se que ao longo de 2021 

e 2022, foram iniciados os procedimentos para atendimento à adequação do 

Orientações Técnicas: Serviços 

01/2009), em atenção à proporcionalidade de acolhidos ao número de 

cuidadores/educadores e auxiliares, respondendo inclusive às sentenças 

judiciais decorrentes da Ação Civil Pública movida pela 23ª Promotoria de 

Justiça Cível dos Direitos da Infância e Juventude. Essa ação está alinhada ao 

Estudo de Custo do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e 

Adolescentes, realizado pela Subsecretaria de Planejamento, Gestão e 
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Finanças (SUPGF), com finalidade de adequação dos recursos financeiros a 

realidade dos serviço socioassistenciais e às normativas vigentes, bem como 

absorção de eventuais demandas impostas à execução de termo de parceria 

com capacidade instalada condizente com o interesse público qualidade do 

provimento. Assim, finalizado o estudo de custos e garantido a ampliação do 

orçamento, dar-se-á continuidade ao processo de melhoria dos indicadores. 

 

O Serviço Família Acolhedora também foi fortalecido, o que pode ser observado 

inclusive pelo aumento das demandas por transferências de crianças e 

adolescentes das unidades de acolhimento institucional  para o Família 

Acolhedora, contemplando a contínua articulação entre os serviços 

socioassistenciais e o fluxo instituído no âmbito do SUAS-BH para este 

procedimento, com ênfase na análise técnica dos casos e não judicialização do 

processo. 

O PROFEG  Programa Família Extensa Guardiã também merece destaque, na 

elaboração, pactuação e instituição de fluxos, envolvendo um conjunto de atores 

do SUAS-BH, resultando na não judicialização no processo de inserção de casos. O 

programa no âmbito do SUAS-BH tem contribuído para a desinstitucionalização e 

o fomento à convivência familiar e comunitária, corroborando com o princípio da 

brevidade no acolhimento. 

Para o público de adultos e famílias, que inclui a proteção a população em 

situação de rua, nos anos de 2021 e 2022, diante da situação de agravamento da 

pandemia, com acentuação dos problemas sociais e econômicos, rupturas e 

mudanças do modo de vida, que ampliaram as situações de vulnerabilidades 

sociais. A população foi fortemente impactada, gerando uma modificação no perfil 

das pessoas que buscam por Acolhimento Institucional de Adultos e Famílias. De 

forma, que está sendo necessário pensar em novas estratégias para mitigar os 

efeitos dessa situação, avaliando e ampliando as ofertas no âmbito da Proteção 

Social Especial de Alta Complexidade. Neste sentido, são avanços no último ano: 

Implantação de uma nova Unidade de Acolhimento Provisório e Emergencial, de 

modo a ampliar a oferta para pessoas em situação ou com trajetória de rua e outras 

vulnerabilidades sociais com agravamento da situação de vulnerabilidade em 
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decorrência da pandemia, garantindo alojamento humanizado, higiene e 

alimentação. 

Os Abrigos Institucionais de Adultos e Famílias, Casas de Passagem, Unidade 

de Pós Alta Hospitalar, República de Jovens e Unidade Emergencial realizaram 

durante o ano de 2021 um total de 57.456 atendimentos socioassistenciais, um 

aumento de 22% em relação a 2020, sendo registrada a realização de 44.658 

atendimentos. Ainda no ano de 2021 iniciou-se um importante processo de 

reordenamento da Unidade Albergue Tia Branca, atendendo a uma demanda 

história dos movimentos sociais, dos usuários, das conferências de assistência 

social, dos trabalhadores e de todos aqueles que realizam a defesa do SUAS nesta 

capital. Parte dos usuários já foram transferidos para um novo prédio, com 

adaptação da metodologia de trabalho e oferta de atendimento a um grupo menor, 

possibilitando trabalho social essencial ao serviço com maior qualidade e 

dignidade aos usuários. 

Neste ano de 2022, ressalta-se a implantação da Unidade de Gestantes e 

Puérperas, destinada para gestantes e puérperas maiores de 18(dezoito) anos de 

idade, seus filhos recém-nascidos e demais filhos até 6 (seis) anos de idade, em 

situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social, com vínculos familiares 

rompidos ou fragilizados, sem condições de moradia e autossustentação. 

No tocante à regulação das vagas de acolhimento institucional, a Central de 

Vagas do SUAS passou a regular o acesso ao acolhimento de todos os públicos 

atendidos no SUAS-BH, cumprindo seu objetivo de gestão e qualificação da oferta 

da complexidade. Foram ainda estabelecidas estratégias de fortalecimento da 

articulação com os Conselhos Tutelares e incremento da vigilância sobre a 

dinâmica de ocupação das vagas de acolhimento institucional para adolescentes. 

O Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de 

Emergências, também merece destaque em sua intervenção de apoio e proteção à 

população atingida por situações de emergência e calamidade pública, com 

atendimento imediato, conforme as necessidades detectadas. Reforça-se aqui o 

atendimento realizado aos migrantes venezuelanos da Etnia Warao, com 

investimentos de mais de 3 milhões no acolhimento e proteção desses povos que 

se inicia pelos serviços emergenciais, passa pelo acolhimento institucional e se 

integra aos demais serviços, programas, projetos e benefícios do SUAS-BH. 
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Belo Horizonte participou de todas as edições do Censo desde a primeira 

edição, em 2007, e acompanhou a incorporação das demais unidades ao longo dos 

anos. Vem ainda conseguindo alcançar um número cada vez maior de 

unidades/entidades em cada edição do censo, de forma a abarcar 247 unidades 

(97,63% do universo geral das unidades da rede socioassistencial) em 2021. Em 

momento tão decisivo para os rumos do nosso país e, consequentemente, para a 

continuidade do financiamento e da execução das políticas públicas, as quais 

traduzem os direitos socioassistenciais em realidade vivenciada pelos cidadãos 

mais vulneráveis, faz-se necessário avançarmos no monitoramento para a 

melhoria do desenvolvimento das unidades e serviços socioassistenciais.  

Faz-se necessário também que o monitoramento e as ações de aprimoramento 

empreendidas pela gestão possam ser conhecidas, compartilhadas e 

acompanhadas por cada trabalhador, conselheiro e cidadão de Belo Horizonte. 

Dessa forma, o Censo SUAS continuará contribuindo para o fortalecimento da 

proteção socioassistencial, da defesa de direitos e da vigilância socioassistencial.   
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ANEXO I 

Quadro 3: Dados de Identificação dos CRAS  

REGIONAL UNIDADE CRAS ENDEREÇO DATA DE IMPLANTAÇÃO 

BARREIRO 

Independência Rua Água da Vida, 14 - Independência  10/08/2002 

Petrópolis 
Rua Frederico Boy Prussiano,137 - 

Petrópolis  
22/04/2007 

Vila Cemig 
Rua Faisão, 1071 - Flávio Marques 

Lisboa 
25/07/2009 

CENTRO-SUL 

Vila Marçola 
Rua Engenheiro Lucas Júlio de 

Proença, 73 - Serra 
01/12/2010 

Vila Nossa Senhora 

de Fátima 
Rua Dona Benta, 145 - Vila Fátima  10/12/2009 

Santa Rita de Cássia 
Rua São Tomaz de Aquino, 640 - Vila 

Santa Rita de Cássia 
01/07/2002 

LESTE 

Alto Vera Cruz 
Rua Padre Júlio Maria, 1550 - Alto Vera 

Cruz  
01/07/2002 

Granja de Freitas Rua do Grupo, 12 - Granja de Freitas 28/07/2011 

Mariano de Abreu 
Rua 5 de Janeiro, s/nº  Pedreira II - 

Mariano de Abreu 
12/06/2006 

Taquaril 
Rua Ludgero Felipe Ferreira com 

Joaquim Teixeira dos Anjos - Taquaril 
06/08/2009 

NORDESTE 

Arthur de Sá Rua Prof. Geraldo Fontes, 30 - União 22/06/2002 

Conjunto Paulo VI Rua Neblina,120 - Conjunto Paulo VI 20/05/2006 

Vila Maria 
Rua dos Argentinos, 105 - Bairro 

Jardim Vitória 
08/07/2011 

NOROESTE 

Califórnia Avenida Avaí, 700 - Vila Califórnia 15/06/2009 

Pedreira Prado Lopes 
Avenida José Bonifácio, 189 - São 

Cristóvão 
01/02/2006 

Coqueiral 
Rua Rainha das Flores, 102 - Jardim 

Filadélfia 
24/07/2009 

Vila Senhor dos 

Passos 

Rua Evaristo da Veiga, 239 - Vila Senhor 

dos Passos 
15/06/2002 

Sumaré 
Rua Cirilo Gaspar Araújo, 518 - Vila 

Sumaré 
06/05/2015 

Jardim Felicidade 
Rua Cecília Trindade da Silva, 10 - 

20/08/2002 
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NORTE 

Conjunto Jardim Felicidade 

Novo Aarão Reis 
Avenida Risoleta Neves, 347 - Novo 

Aarão Reis 
17/03/2010 

Providência Rua São Sebastião, 140 - Minaslândia 04/08/2008 

Vila Biquinhas 
Rua Coronel Joaquim Tibúrcio, 850 - 

Heliópolis 
08/12/2010 

Zilah Spósito Rua Coquilho, 75 - Jaqueline 17/03/2010 

OESTE 

Havaí- Ventosa 

Rua Costa do Marfim, 480 - Havaí 

Espaço anexo: Rua Nicolina de Lima, 

316 - Ventosa 

01/04/2009 

Graça Sabóia- Morro 

das Pedras 

Avenida Silva Lobo, 2379 - Nova 

Granada 
28/07/2002 

Vila Antena 
Rua Central, 78 - Vila Antena (Morro 

das Pedras) 
15/08/2011 

Vista Alegre Rua Aguanil, 425 - Vista Alegre 13/10/2010 

PAMPULHA 

Confisco 
Rua Cecília Magalhães Gomes, 127 - 

Confisco 
05/06/2009 

Novo Ouro Preto 
Rua Geraldina Cândida de Jesus, nº 92 

- Novo Ouro Preto 
01/06/2007 

Santa Rosa 
Av. Major Delfino de Paula, 2553 - 

Bairro São Francisco 
01/06/2002 

São José 
Rua Joaquim José Ribeiro, 50 - 

Manacás 
03/07/2006 

VENDA NOVA 

Apolônia 
Rua Visconde de Itaboraí, 304 - Jardim 

Leblon 
01/07/2002 

Lagoa Rua José Sabino Maciel, 120 - Lagoa 09/06/2011 

Mantiqueira Rua Luzia Salomão, 300 - Mantiqueira 09/06/2011 

 

  



 

 
122 

Quadro 4.  Dados de Identificação dos CREAS 

REGIONAL ENDEREÇO DATA DE IMPLANTAÇÃO 

BARREIRO Rua David Fonseca, 1147 - Milionários 01/02/2010 

CENTRO-SUL Av. Afonso Pena, 941 - Centro 01/02/2010 

LESTE Rua Anhaguera, 79 - Santa Tereza 25/02/2010 

NORDESTE Rua Alberto Cintra, 71, União 01/03/2010 

NOROESTE Rua Peçanha, 144 - Carlos Prates 01/03/2010 

NORTE Rua Pastor Muryllo Cassete, 25 - São Bernardo 17/03/2010 

OESTE Av. Barão Homem de Melo, 282 - Nova Suíça 12/08/2010 

PAMPULHA Av. Presidente Antonio Carlos, 7.596 - São Luiz 08/06/2010 
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VENDA NOVA Rua Padre Pedro Pinto, 1.055 - Venda Nova 01/03/2010 

 

 Quadro 5. Dados de Identificação dos Centros Pop 

 

UNIDADE ENDEREÇO DATA DE IMPLANTAÇÃO 

Centro-Sul Av. do Contorno, 10.852 - Barro Preto 30/10/1996 

Lagoinha Rua Além Paraíba, 101 - Lagoinha 30/07/2020 

Leste Rua Conselheiro Rocha, 351 - Floresta 23/05/2014 

Miguilim Rua Varginha, 210 - Colégio Batista 11/11/1993 

 

 Quadro 6. Dados de Identificação do Centros Dia Barreiro 

 

UNIDADE ENDEREÇO DATA DE IMPLANTAÇÃO 

Barreiro 
Praça Modestino Salles Barbosa, 50 - Flávio Marques 

Lisboa 
17/04/2014 
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