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Apresentação 

 

É com muita honra que venho apresentar este Plano de Reestruturação e Operacionalização da 

Vigilância do Sistema Único de Assistência Social de Belo Horizonte – SUAS-BH (2018-2021), que 

concretiza os processos vivenciados pelas trabalhadoras e trabalhadores, gestoras e gestores da 

política de assistência social sobre os sentidos da Vigilância Socioassistencial como função do SUAS 

da cidade de Belo Horizonte. 

Temos clareza do desafio que é incorporar este lugar estratégico da Vigilância Socioassistencial 

como função, pois significa romper com uma visão um tanto consolidada da Vigilância 

Socioassistencial como mais um setor, naturalmente identificada por um conjunto de ferramentas 

e sistemas informacionais que servem tanto para atender à gestão, como o provimento de serviços, 

programas, projetos e benefícios socioassistenciais.  

Por isso, este Plano se coloca como um instrumento fundamental para fazer avançar o sentido da 

Vigilância Socioassistencial enquanto função do SUAS-BH. Mais do que isso, se constitui como 

expressão e produto de um movimento que passou a ser (re) conhecido como “Da Vigilância que 

temos para a Vigilância que queremos”, e que envolveu as nove Regionais e o nível central da gestão 

municipal da política de assistência social. O intenso, provocativo e amadurecido diálogo 

estabelecido entre os participantes deste movimento representa, sem dúvida, uma das suas 

grandes marcas, condição central para um processo coletivo de construção de novos 

conhecimentos, em tempos desafiadores da sociedade contemporânea. 

Nos idos de 2014, ainda na coordenação geral da Gestão do Trabalho no Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome / Secretaria Nacional de Assistência Social, tive a honra 

de escrever um capítulo do livro “Gestão Trabalho e Educação Permanente em Pauta” juntamente 

com Joaquina Barata Teixeira, sobre a urgência do diálogo plural no SUAS. 

Esse diálogo é urgente, porque a construção de uma sociedade verdadeiramente 

democrática, onde cada ser social se sinta como sujeito de direitos e da história, 

investido de cidadania real, põe-se no horizonte do século XXI como exigência que tem 

pressa, uma vez que o reino da necessidade vem obscurecendo o reino da liberdade, 

revelando uma violação e devastação sem precedentes na espécie humana. Esse 

destino tenebroso ameaça a todos nós. (CRUS e TEIXEIRA, p.86) 



Neste tempo, nem poderia imaginar que estaria hoje, novembro de 2018, na condição de gestor da 

Subsecretaria de Assistência Social de Belo Horizonte, vivenciando a possibilidade desta afirmação 

do “diálogo urgente” se fazer presente, ainda que em meio a dificuldades e desafios inerentes à 

complexa tarefa de fazer avançar o SUAS na capital mineira, juntamente com as trabalhadoras e 

trabalhadores, gestoras e gestores. Aqui, com certeza, a trajetória construída por estes sujeitos 

incansáveis da política de assistência social nesta cidade antes, durante e pós SUAS, pavimentam 

um legado histórico, que contribui para este diálogo cada vez mais plural e necessário na gestão. 

Por isso, ter nas mãos um Plano, que é fruto de todo este processo coletivo e participativo se coloca 

como mais uma responsabilidade da gestão do SUAS-BH, mas também uma enorme alegria em 

saber que o horizonte posto é partilhado por muitos, e se torna em uma luta comum em tornar 

alcançável o direito socioassistencial a todas cidadãs brasileiras, mineiras e belo horizontinas e todos 

cidadãos brasileiros, mineiros e belo horizontinos, como nos direciona o II Plano Decenal da 

Assistência Social (2016-2026). 

A expectativa é de que este Plano de Operacionalização e Reestruturação seja o início de novos 

processos e produtos da Vigilância Socioassistencial, enquanto função, fazendo cada vez mais 

sentido para o SUAS em sua integralidade, na sua gestão cotidiana nos territórios de vivência de 

Belo Horizonte. 

 
José Ferreira da Crus 

Subsecretário de Assistência Social  
Secretário Adjunto de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania 
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Introdução 

O primeiro capítulo resgata o histórico de institucionalização e desenvolvimento do 

setor de Informação, Monitoramento e Avaliação da política de assistência social, por 

meio da criação de uma gerência específica para esse fim (GEIM) em 2000, até sua 

transformação na atual Gerência de Vigilância Socioassistencial – GVISO – em 2017. Em 

seguida ele apresenta os marcos normativos e conceituais que orientam a concepção e 

a organização da vigilância socioassistencial no SUAS e que também motivaram e 

embasaram o processo de elaboração do presente Plano. Buscou-se, nesse sentido, 

registrar o processo de acúmulo de conhecimento e de amadurecimento desse setor e, 

ao mesmo tempo, introduzir os desafios do contexto atual, que levaram à construção 

do presente Plano de Reestruturação e Operacionalização da Vigilância Socioassistencial 

(VSA).  

Demonstrou-se que esse desafio vai além da estruturação dos processos de trabalho da 

GVISO (cuja atribuição de execução de processos e produtos de monitoramento e 

avaliação vinham sendo cumpridos com comprometimento e competência), envolvendo 

a discussão e a definição de papéis, objetivos e ações que envolvem os atores da gestão 

e do provimento do SUAS-BH.  Nesse sentido, foi organizado o processo de elaboração 

participativa dessa proposta de reestruturação e operacionalização da VSA, que contou 

com a condução da consultoria da professora Dirce Koga, a formação de um Grupo de 

Trabalho com gestores e trabalhadores do órgão gestor e a realização de oficinas com 

trabalhadores da gestão e do provimento do SUAS-BH. 

O segundo capítulo, “A Vigilância Socioassistencial que temos”, apresenta os registros 

dos ciclos de oficinas que constituíram o movimento coletivo “Da vigilância que temos 

para a vigilância que queremos”, que envolveu a participação dos trabalhadores e 

gestores das 9 Regionais e do nível central do órgão gestor, entre os meses de abril e 

agosto de 2018, e posteriormente as oficinas com os trabalhadores e gestores do nível 

central, como estratégia de compartilhamento dos processos desenvolvidos com as 9 

Regionais, bem como de escuta e diálogo sobre “o lugar e os sentidos da vigilância 

socioassistencial” na gestão do SUAS em âmbito central. Seus principais produtos foram 
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a realização de análises situacionais sobre a implementação da vigilância 

socioassistencial no nível do provimento da gestão e da GVISO enquanto setor, 

desdobradas na elaboração de uma árvore de problemas e árvore de objetivos. Esse 

processo possibilitou a construção de “um campo de busca comum de superação para 

criar novos conhecimentos, transformando vivências individuais e pontuais em 

experiências coletivas”, cujos produtos subsidiaram a elaboração do presente 

Plano.  

O terceiro capítulo traz os objetivos construídos a partir do conjunto de processos de 

supervisão técnica e de trabalho do GT VSA tratados no item anterior, que indicam o 

que se pretende alcançar com a consolidação de uma Vigilância Socioassistencial 

ampliada enquanto função e colaborativa na sua operação cotidiana entre as diferentes 

áreas da gestão do SUAS – “A vigilância socioassistencial que queremos”. As etapas de 

definição de objetivos seguiram um movimento que partiu da construção de um 

horizonte compartilhado comum para todo o SUAS de BH (árvore de objetivos 

consolidada), passando pela definição de objetivos prioritários para as equipes regionais 

de gestão e de provimento de serviços, programas, projetos e benefícios, destacados a 

partir do horizonte geral (oficinas de junho), até a definição de objetivos prioritários 

para as equipes e os gestores do órgão gestor central da Subsecretaria de Assistência 

Social (oficina realizada com trabalhadores do órgão gestor central e reunião de trabalho 

da equipe da GVISO). Ao final são apresentadas as diretrizes que balizarão a 

operacionalização do novo paradigma de vigilância socioassistencial a ser adotado no 

SUAS de Belo Horizonte. 

Em seguida, capítulo 4 traz o Plano de Ação de operacionalização da proposta de 

reestruturação da VSA do SUAS-BH. Esse Plano de Ação corresponde a um produto 

organizado pela Gerência de Vigilância Socioassistencial e pela Diretoria de Gestão do 

SUAS, elaborado a partir de metodologias de planejamento estratégico, da “Árvore de 

Objetivos” apresentada na Parte 3 e do resultado de todas as oficinas com 

representantes de trabalhadores e gestores do provimento e da gestão. Ele foi 

organizado a partir de 5 objetivos específicos, desdobrados em ações e atividades. O 

capítulo apresenta, ainda, a organização dos processos de trabalho continuados e os 
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principais produtos da GVISO, organizados a partir das diretrizes da vigilância 

socioassistencial enquanto função. 

Por fim, o capítulo 5 apresenta a proposta de monitoramento e avaliação da 

implementação do Plano de Reestruturação da VSA. Propõem-se que o 

acompanhamento da execução deste Plano corresponda a um processo sistemático e 

participativo, envolvendo atores das diferentes instâncias de gestão, provimento e 

controle social da política de assistência social, com vistas a retroalimentar a gestão, 

possibilitar ajustes e correção de rotas, readequar prioridades e investimento de 

recursos. 
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Capítulo 1 – O Caminho até aqui 

1.1. Contexto Histórico 

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) no ano de 2000, com o objetivo de alcançar maior 

efetividade na formulação e execução das políticas públicas sociais e urbanas, 

encaminhou para a Câmara Municipal uma proposta de Reforma Administrativa. 

Tal Reforma baseou-se no princípio da descentralização que, por meio da reorganização 

e fortalecimento do aparato institucional municipal, redefinia as dimensões do poder, 

os papéis e as relações entre os órgãos centrais, as regionais administrativas e as 

representações da sociedade civil, favorecendo a proximidade com o cidadão, no 

sentido da promoção da democratização e da equidade do acesso às instâncias 

encarregadas pela prestação dos serviços públicos. Somou-se à descentralização, o 

princípio da intersetorialidade que buscou privilegiar a interação das políticas públicas 

sociais e urbanas e o compromisso de criar e ampliar mecanismos que possibilitassem a 

participação popular na definição e fiscalização da política pública. Neste cenário, 

diversos órgãos que compunham a estrutura administrativa da PBH na época 

mobilizaram seus recursos de diversas naturezas (humanos, materiais, financeiros, 

administrativos, políticos) visando operacionalizar este desafio. 

A exemplo disso, a então denominada Secretaria de Coordenação Municipal das 

Políticas Sociais propôs o Programa Piloto “BH Cidadania” como uma das formas de 

viabilizar a Reforma Administrativa em seus princípios de descentralização, 

proximidade, intersetorialidade e participação popular nas políticas de saúde, educação, 

assistência social, esporte e cultura. Através dele pretendeu-se fazer com que as 

políticas sociais atuassem de forma integrada e simultânea, em espaços territorialmente 

determinados pela carência de serviços sociais e concentração de população em grave 

situação de vulnerabilidade e risco social, atendendo às demandas dessa população com 

ações governamentais diferenciadas. 

No contexto desta Reforma Administrativa, como também no da Secretaria de 

Coordenação Municipal das Políticas Sociais, a PBH reconheceu a importância da 
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Informação, do Monitoramento e da Avaliação enquanto estratégias para o 

planejamento das ações governamentais. No que diz respeito à política de assistência 

social, tais estratégias foram reconhecidas e contempladas na estrutura administrativa 

do seu órgão gestor, a Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS, através da 

criação da Gerência de Informação, Monitoramento e Avaliação - GEIM. 

A Gerência de Informação, Monitoramento e Avaliação definiu como sua primeira 

atividade a investigação e a análise do ambiente informacional da SMAS, buscando 

conhecer a gestão da informação, os recursos de informática existentes e o uso desses 

recursos pelas equipes técnicas da instituição. Paralelamente foi feito um estudo 

exploratório para conhecer as informações e o processo de coleta, registro e 

sistematização dos dados solicitados nos formulários utilizados pelos serviços de 

supervisão dos programas da SMAS e da rede de entidades conveniadas. 

Os instrumentais coletados nas pesquisas foram utilizados para a elaboração de novos 

formulários que padronizassem o processo de coleta e registro das informações sobre 

os usuários e as ações da SMAS, especialmente dos serviços que naquele momento 

seriam descentralizados nas regionais administrativas de Belo Horizonte.  

Passada esta etapa, iniciou-se o processo de discussão e planejamento de um Sistema 

de Informação que atendesse às demandas da SMAS. Neste sentido é que foi concebido 

o Sistema Integrado de Serviços de Assistência Social – SISAS – que se propôs organizar 

as informações com continuidade e de forma sistemática, visando oferecer subsídios 

para estudos e análises.  

O SISAS foi proposto em 2001 no ensejo da descentralização de três serviços da rede 

direta da Política Municipal de Assistência Social, que eram: os Núcleos de Apoio a 

Família -NAF; Serviço de Orientação Sociofamiliar - SOSF e Plantão Social. Coerente com 

este contexto, o SISAS destinava-se a auxiliar a execução de tais serviços, portanto, foi 

concebido como ferramenta de trabalho que respaldasse, dentre outras coisas, o 

Monitoramento e a Avaliação. Pela primeira vez no contexto da política de assistência 

social em BH, na SMAS, foi implantado um sistema de informação.  
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Embora o processo de sistematizar informações e as atividades de monitoramento e 

avaliação fossem novos e pouco exploradas no âmbito da política de assistência social, 

havia o consenso de que eram instrumentos fundamentais para subsidiar a articulação 

das ações; as instâncias de gestão com as de execução; as várias administrações 

regionais entre si, contemplando as particularidades de cada região, sem comprometer 

a unidade na aplicação das diretrizes da política de assistência social em todo o 

município.  

Sendo assim, a partir de uma consultoria da Escola de Governo da Fundação João 

Pinheiro (EG-FJP) junto à SMAS, em 2003 foi elaborado e entregue o documento “Plano 

de Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação dos Programas Descentralizados 

(SOSF, Plantão Social e NAF) da Secretaria Municipal de Assistência Social de Belo 

Horizonte”. Tal documento foi elaborado de forma participativa entre os técnicos da 

GEIM e as equipes de referências dos programas descentralizados e objetivou organizar 

uma proposta de acompanhamento sistemático, de monitoramento e da avaliação de 

tais programas, onde foram especificados os aspectos gerais destes programas, matriz 

lógica de planejamento, indicadores de cobertura e de desempenho e suas fontes de 

verificação, perguntas orientadoras do monitoramento e da avaliação e aspectos do 

planejamento operativo. 

No entanto, no percurso histórico da SMAS, ainda seriam necessárias muitas discussões, 

apropriação do tema, avanço nas normativas e maturidade institucional para que 

propostas como a do referido plano pudessem ser viabilizadas. 

A Prefeitura de Belo Horizonte a partir de 2005 passou por novo projeto de reforma 

administrativa, que foi implantado com o principal objetivo reduzir o tamanho da 

máquina pública, para garantir maior agilidade e diminuir os custos por meio da adoção 

de alternativas como a fusão de gerências. 

Conforme as mudanças previstas, as sete secretarias de coordenação seriam mantidas, 

mas as secretarias temáticas seriam transformadas em secretarias adjuntas. Neste 

contexto as secretarias de Esporte, Abastecimento e Assistência Social tornaram-se 

adjuntas da Secretaria de Coordenação de Políticas Sociais, o que significou a mudança 
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e a diminuição da estrutura, inclusive com corte substancial de cargos de recrutamento 

amplo. 

Em consonância com esta diretriz, a então Secretaria Municipal de Assistência Social - 

SMAS torna-se a Secretaria Municipal Adjunta de Assistência Social - SMAAS, sendo que 

no processo de sua reestruturação a GEIM, que até então era uma gerência de 1º nível, 

passa a ser a GEIMA, gerência de 2º nível subordinada na estrutura hierárquica da 

SMAAS à então denominada Gerência de Coordenação da Política de Assistência Social 

- GPAS.  

Em 2005 iniciou-se a construção de outro sistema de informação, específico para os 

serviços das medidas socioeducativas. O Sistema de Informação das Medidas 

Socioeducativas – SIMESE – foi uma “variação” do SISAS, ou seja, foi concebido 

utilizando grande parte do modelo de dados e da tecnologia do SISAS, porém com 

funcionalidades restritas aos serviços de acompanhamento dos adolescentes autores de 

atos infracionais em meio aberto de Prestação de Serviços à Comunidade – PSC e de 

Liberdade Assistida – LA1.  

Alinhada ao contexto nacional, seguindo as diretrizes da Política Nacional de Assistência 

Social (PNAS) de 2004 e da Norma Operacional Básica do SUAS (NOB SUAS) de 2005, a 

concepção dos sistemas de monitoramento e avaliação e de vigilância socioassistencial 

foi aprofundada pela SMAAS/GPAS/GEIMA em 2005, com o propósito de fornecer à 

Política de Assistência Social do município ferramentas informacionais e instrumentos 

de gestão para qualificação operacional e gestão dos serviços socioassistenciais. O 

período de concepção consistiu na análise de experiências anteriores, no estudo das 

normativas federais e na revisão conceitual e prática dos lugares da informação e da 

informatização nos processos de trabalho e gestão, culminando na realização de um 

seminário em novembro deste mesmo ano. 

                                                           
1 O uso desse sistema se estendeu até o ano de 2009, quando os seus dados foram migrados 
para o SIGPS, atual sistema utilizado pela política de assistência social, como será apresentado 
adiante. 
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O Seminário sobre o “Sistema de Monitoramento e Avaliação e Projeto de 

Informatização do SUAS-BH” foi o primeiro momento de publicização da concepção do 

novo sistema de monitoramento e avaliação, do projeto de informatização e do início 

da elaboração coletiva em torno de quatro eixos: indicadores, territorialização da 

Proteção Social Básica, Censo BH Social (Cadastro das Políticas Sociais) e Prontuário 

Eletrônico, por meio da formação de Grupos de Trabalho (GT). 

Estes trabalhos desdobraram-se ao longo do ano de 2006 envolvendo um número 

significativo de trabalhadores da Assistência Social. Dois desses Grupos de Trabalho 

tiveram uma intensa produção: o GT Indicadores e o GT Território, além das atividades 

de desenvolvimento do Sistema de Informação e Gestão das Políticas Sociais – SIGPS. 

GT Indicadores 

O GT Indicadores teve como objetivo produzir indicadores para os serviços 

socioassistenciais das proteções básica e da especial, constituindo-se no núcleo do 

Sistema de Monitoramento, Avaliação e Vigilância Social do SUAS-BH. Naquele primeiro 

momento, optou-se pela construção de indicadores com enfoque avaliativo nos 

resultados para os serviços da execução direta. 

Foram realizadas 26 reuniões com a participação de representantes da Gerência de 

Gestão da Política de Assistência Social e dos serviços (gerentes e técnicos) 

representantes dos serviços em níveis central e regional. 

Desse processo foi evidenciada a necessidade de padronização de nomenclaturas e 

termos utilizados correntemente pelos serviços socioassistenciais. Este procedimento 

era imprescindível para assegurar a uniformidade no registro das informações a serem 

processadas pelos indicadores. Nesse sentido, um processo de trabalho paralelo foi 

iniciado sob a coordenação da Gerência de Gestão da Política de Assistência Social, para 

a compilação, produção e padronização de termos utilizados pelos trabalhadores e pela 

política de Assistência Social. A coletânea dos 201 verbetes originou a publicação do 

“Dicionário de termos técnicos da Assistência Social”. 
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Nesse esforço conjunto foram construídos, a princípio, 86 indicadores para 22 serviços 

socioassistenciais. A obtenção desse produto deu início ao próximo passo na elaboração 

dos indicadores: a fase de validações. 

A primeira etapa de validação consistiu na divulgação e discussão dos indicadores 

produzidos com os níveis operacional, gerencial e estratégico, além das instâncias 

central e regional da política de assistência através dos fóruns já instituídos e de 

reuniões específicas. A partir do debate e das sugestões, novas elaborações faziam-se 

necessárias. 

A segunda etapa de validação ocorreu com a submissão do material produzido para 

apreciação de duas consultoras externas, Aldaíza Sposati e Maria das Graças Rua. Em 

duas oficinas de trabalho mais restritas, as consultoras debateram e apresentaram suas 

contribuições à proposta. A incorporação das sugestões levou à realização de um novo 

evento em outubro de 2007, de caráter ampliado, visando ao compartilhamento das 

incorporações ocorridas e a operação de novos ajustes aos indicadores apresentados. 

Deste evento foram produzidas novas adequações que resultaram em 39 indicadores, 

descritos na publicação “Monitoramento e Avaliação da Política de Assistência Social de 

Belo Horizonte: Sistema de Indicadores” em 2007. 

GT Território 

O grupo de trabalho sobre Território foi composto por técnicos de diversas áreas da 

Secretaria Municipal Adjunta de Assistência Social, da Secretaria Municipal de Políticas 

Sociais e Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e das Secretarias de 

Administração Regional. O grupo de trabalho iniciou suas atividades em janeiro de 2006 

tendo como tarefas: a delimitação do território da Proteção Social Básica; o 

geoprocessamento de serviços e usuários; a construção de indicadores intraurbanos. 

Foram inicialmente enfrentados importantes desafios, sendo o primeiro deles a 

necessidade de aquisição de conhecimento sobre análise espacial e de licença para uso 

do software MAPINFO, adquirido com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento 

- BNDES. 
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Outro importante desafio foi a obtenção de listagens com a origem do usuário nas 

diversas entidades conveniadas com a Secretaria Municipal Adjunta de Assistência 

Social e a localização dos endereços dos usuários realizada manualmente, com a 

colaboração de estagiário de nível superior da área de geografia. É importante pontuar 

que ao longo do processo de identificação dos endereços, foi observado que a base 

geográfica municipal possuía uma limitação nas áreas de vilas, local de moradia de 

grande parte da população alvo prioritária da Política de Assistência Social. 

O processo de territorialização da Proteção Social Básica se orientou pela prescrição da 

NOB SUAS 2005, que indicava para as metrópoles o referenciamento de territórios 

contendo aproximadamente 5.000 famílias. Esse processo se baseou na definição do 

território não apenas como uma unidade administrativa, mas também considerando a 

construção social do espaço. Os pressupostos básicos adotados no processo de 

territorialização foram: 

a. A compreensão do território como dinâmico, sujeito à um processo de 

reconstrução permanente (diagnóstico intraurbano); 

b. O estabelecimento de uma base territorial que permitisse a caracterização da 

população e de seus problemas; 

c. A identificação das agregações territoriais já existentes no município; 

d. A utilização das concepções de escala, distância, área de abrangência, área de 

influência ao organizar a rede socioassistencial em um território; 

e. A realização do diagnóstico de áreas de vulnerabilidade, com mensuração dos 

riscos sociais a partir da construção de indicadores de vigilância 

socioassistencial (GT Indicadores); 

f. A análise da área de influência da rede socioassistencial; 

g. A análise da origem dos usuários da rede socioassistencial (endereços 

residenciais). 
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Outra opção importante foi a de utilização dos setores censitários como unidades 

territoriais, que são as unidades básicas de coleta de dados para o censo demográfico 

realizado pelo IBGE (2000). Os setores censitários são áreas territoriais contínuas, de 

mesma situação (urbana ou rural) e do mesmo distrito administrativo do IBGE. O 

número e a extensão dos setores variam conforme a área, as dificuldades de transporte, 

a densidade demográfica e a proximidade ou distanciamento dos domicílios. 

A identificação da vulnerabilidade social foi possível por meio do Índice de 

Vulnerabilidade à Saúde - IVS - e possibilitou a verificação na época de que 58,9% dos 

moradores das áreas NAF/CRAS estavam em áreas consideradas de risco elevado e 

muito elevado, o que correspondeu a 21,3% do total de domicílios do município em 

áreas mais vulneráveis. 

Havia inicialmente a proposta de construção de indicadores territoriais, compostos por 

dados provenientes do Censo do IBGE e outras fontes municipais. Contudo, no 

município já estavam disponíveis indicadores com essas características, em  utilização 

por outros órgãos municipais. A Secretaria Municipal de Saúde possui desde 1996 o 

Índice de Vulnerabilidade à Saúde , mapeando a cidade em áreas de risco muito elevado, 

elevado, médio e baixo. Esse índice tem sido utilizado para a distribuição das equipes do 

Programa de Saúde da Família, priorizando as áreas de maior vulnerabilidade. 

A opção pelo uso desse índice nas análises do território da Proteção Social Básica se 

procedeu diante da verificação da proximidade entre os fenômenos registrados pela 

área da Saúde e pela Assistência Social que dizem de uma situação de vulnerabilidade 

social. Baseou-se também na perspectiva de atualizações frequentes, pois a Secretaria 

Municipal de Saúde mantém periodicamente essas atualizações. 

A conclusão deste trabalho foi a delimitação de 140 territórios da Proteção Social Básica, 

sendo que 75 foram apontados na época para a implantação do Núcleo de Apoio à 

Família/Centros de Referência de Assistência Social (CRAS). Os produtos deste trabalho 

e o relato da experiência foram organizados e sistematizados na publicação 

“Territorialização da Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social: 

reflexão teórico-metodológica sobre a experiência de Belo Horizonte” do ano de 2008. 
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Informatização da política de assistência social no SUAS-BH 

A implantação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS e a habilitação do município 

de Belo Horizonte na condição de gestão plena desse sistema levaram a Secretaria 

Municipal Adjunta de Assistência Social rever seu projeto de informatização em curso, 

baseado no aplicativo SISAS (Sistema Integrado dos Serviços de Assistência Social), 

visando adequá-lo à necessidade de execução de um sistema municipal de 

monitoramento e avaliação. 

Isso significou, principalmente, implantar um sistema que abrangesse todo o SUAS-BH. 

O SISAS era o principal produto do projeto de informatização da Secretaria Municipal 

Adjunta da Assistência Social em Belo Horizonte no período de 2001 a 2004 que foi 

revisto para se adequar às novas necessidades. A análise da revisão do projeto de 

informatização se baseou no que já havia sido desenvolvido, o contexto da época e as 

perspectivas. Essa análise teve por objetivo principal subsidiar o processo decisório e 

fomentar a elaboração de diretrizes para os projetos de informatização da SMAAS. 

Como ferramenta de trabalho, o SISAS precisava contemplar as metodologias e a 

organização dos processos de trabalho que estavam em elaboração. Este foi o primeiro 

apontamento das dificuldades enfrentadas na implantação do SISAS. Ou seja, como o 

processo de trabalho não estava minimamente consolidado, ele sofreu críticas e 

adequações quando foi efetivamente implantado. Quando isso ocorreu, o SISAS estava 

praticamente desenvolvido e ao ser implantado foi considerado pelo usuário final como 

“estranho” ao processo de trabalho em execução.  

O segundo apontamento é a incoerência entre a proposta de ser uma ferramenta de 

trabalho e a arquitetura tecnológica desenhada, que previa um microcomputador para 

cada serviço, independentemente do número de técnicos ou de locais de atendimento 

ao usuário. A coleta de dados era registrada no papel e depois digitada no SISAS, 

gerando inevitavelmente, o retrabalho. Esse se configurou como um motivo explícito de 

resistência dos trabalhadores para o não uso do aplicativo. A escolha por essa 

arquitetura foi motivada pela escassez de recursos destinados ao projeto. 
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O terceiro aspecto avaliado foi o cadastramento do usuário/família no formato do 

Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico. Apenas este 

módulo havia sido efetivamente implantado, o que fez com que o cadastro não se 

relacionasse com nenhum outro registro. Isso limitava de forma significativa a 

potencialidade de uso das informações, tanto no contexto da operação do atendimento, 

quanto no aspecto gerencial e de planejamento. 

Por fim, observou-se que a escolha da tecnologia utilizada para o desenvolvimento do 

SISAS foi orientado por dois critérios: a solução de domínio da Prodabel – Empresa de 

Informação de Informática do Município de Belo Horizonte – e a compatibilidade do seu 

uso na RMI – Rede Municipal de Informática. Por conseguinte, foi escolhida a linguagem 

Delphi 5.0, de duas camadas - cliente-servidor -, com uma razoável performance no 

ambiente da RMI, mas, tornou-se inviável nos NAFs, que não estavam conectados à RMI. 

A alternativa para conexão dos NAFs foi o banco de modem por meio da linha discada, 

o que não foi resolutivo. 

O balanço da implantação do SISAS no primeiro semestre de 2005 foi assim resumido: 

uso parcial em quatro Gerências Regionais de Assistência Social - Barreiro, Leste, 

Noroeste e Oeste. O referido uso parcial contemplava apenas o cadastro de 

usuário/família, cuja avaliação apontava uma baixa qualidade das informações. Por 

essas razões, as quatro Gerências Regionais usuárias do SISAS foram orientadas que o 

uso do sistema não seria obrigatório e que deveriam aguardar uma proposta de 

adequação que superasse os problemas relacionados em dois grandes eixos: finalidade 

do sistema e infraestrutura tecnológica condizente com a finalidade. 

Ressalta-se, também, que o contexto organizativo da política municipal de assistência 

social não estava mais focado na descentralização de alguns serviços, e sim, na 

consolidação do Sistema Único de Assistência Social – SUAS. Este contexto é resultante 

da aprovação da Política Nacional de Assistência Social em novembro de 2004 e da NOB 

SUAS em julho de 2005, reforçando a concepção do sistema de informação na 

assistência social orientada para o Monitoramento e Avaliação (M&A), consolidando-o 

como instrumento de gestão.  
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Sendo assim, foi indicada a reescrita do SISAS para uma linguagem Web (Java), assim 

como sua redefinição como recurso do Sistema de Informação do Sistema de 

Monitoramento e Avaliação da Assistência Social no município. 

Conceitos estruturantes do novo processo de informatização 

O conceito de prontuário eletrônico único do usuário-família/cidadão do SUAS foi 

escolhido para orientar a solução tecnológica em questão e foi extraído do conceito de 

Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP). Essa definição orientou para a escolha do 

registro do atendimento do usuário-família/cidadão na forma de um prontuário 

eletrônico, acessível por todos os serviços que ofertam atendimento, por meio do 

acesso seletivo de seus técnicos como usuários do aplicativo. 

O registro do atendimento no prontuário eletrônico é vinculado a uma família e, ou ao 

usuário (indivíduo). Para que otimizar essa vinculação, optou-se pelo uso do cadastro 

populacional que já havia sido realizado em 70% do município – o Censo BH Social. Esse 

Censo que teve origem na gestão municipal e foi incorporado no projeto piloto do 

Cartão Nacional de Saúde e cumpriu o papel de permitir a identificação unívoca dos 

cidadãos cadastrados por meio de um número compatível com NIS – Número de 

Identificação Social – gerado pelo CadÚnico. O conceito principal do cadastro é a 

validação do registro da informação no domicílio, elevando assim, a qualidade da 

informação. 

Outro conceito do prontuário eletrônico único está relacionado ao tratamento espacial 

da informação, que permite a construção de indicadores intraurbanos sobre a situação 

socioassistencial contextualizados no território, por meio de tecnologias de 

geoprocessamento da informação. 

A implantação do Sistema de Informação e Gestão das Políticas Sociais – SIGPS 

O processo de desenvolvimento do Sistema de Informação e Gestão das Políticas Sociais 

- SIGPS - iniciou-se no primeiro semestre de 2006. Conforme informado na seção 

anterior, essa aplicação é baseada no conceito de prontuário eletrônico do cidadão 

atendido pela então Secretaria Municipal de Políticas Sociais da Prefeitura de Belo 
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Horizonte e suas adjuntas. Além do registro do atendimento convergente para o 

prontuário, compondo o histórico da pessoa e do seu grupo familiar, o SIGPS 

fundamenta-se também no uso de Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) 

compatíveis com a Internet, as quais viabilizam a operação e a gestão de 

encaminhamentos on-line. A concepção do SIGPS apontou para a necessidade de 

desenvolvê-lo em fases, considerando sua abrangência e complexidade. 

A primeira fase (2005 a 2009) foi desenvolvida com recursos do Programa de 

Modernização da Administração Tributária e de Gestão dos Setores Sociais Básicos – 

PMAT II – do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES. 

Contemplou funções básicas para cadastrar o cidadão e sua família e o registro de 

demandas, atendimentos realizados, encaminhamentos, benefícios concedidos e 

vínculos de acompanhamento dos diversos serviços. Nessa fase foi possível oferecer 

uma solução elementar, com os principais cadastros e implantá-la em diversos postos 

de atendimento. 

Uma funcionalidade bastante interessante desse sistema é o uso de protocolos de 

atendimento para acompanhamento dos serviços. Cada serviço que utiliza o SIGPS tem 

um protocolo de atendimento próprio, baseado em sua metodologia de atendimento e 

em seu processo de trabalho, construído juntamente por trabalhadores dos serviços e 

um analista de informação da GEIMA. Essa funcionalidade permite a flexibilidade do 

registro de dados no sistema, dispensando o uso de um fornecedor externo de 

tecnologia para atender as adequações do sistema. Além dessas funcionalidades, 

possibilita acessar dados de endereços georreferenciados, informações imprescindíveis 

para os estudos territoriais desenvolvidos. 

A implantação dessa fase ocorreu em outubro de 2008 e perdurou até o primeiro 

semestre de 2011. Ainda nessa fase, o banco de dados dado SIGPS recebeu os dados de 

acompanhamento dos adolescentes autores de atos infracionais em meio aberto de 

Prestação de Serviços à Comunidade e de Liberdade Assistida oriundos do SIMESE. 

A segunda fase (2010 a 2014) foi baseada na evolução da versão da tecnologia utilizada 

na construção da primeira fase (framework), que tornou o sistema mais atual e seguro, 
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e na adequação do cadastro do cidadão, família e domicílio em relação aoCadÚnico. Essa 

adequação já preparava o sistema para a importação de dados do CadÚnico. Também 

contemplou alguns ajustes de usabilidade em algumas telas. Contou com recursos do 

PMAT III do BNDES além de recursos do ROT (Recursos Ordinários do Tesouro Municipal) 

da PBH. A implantação da versão dessa fase teve início no primeiro semestre de 2011.  

A terceira fase do SIGPS (2014 a atual) foi concebida após a identificação de 

necessidades de evolução do sistema, contemplando funções incrementais nos 

cadastros, aperfeiçoamento da modelagem de dados, gestão das transações e extração 

de informações, além de novos módulos.  

Com recursos oriundos do PMAT IV do BNDES, inicialmente planejado para ser 

implantado em julho de 2016, apresentou diversos problemas nos prazos e na qualidade 

da entrega realizada pelo fornecedor externo de tecnologia. Dessa forma, foi necessária 

a redução do escopo inicial de forma que o fornecedor pudesse entregá-lo com 

qualidade e dentro de um prazo razoável. Chamado de “Ponto íntegro”, diversos 

módulos e funcionalidades foram suprimidos da fase de construção. O sistema 

atualmente ainda apresenta uma série de erros, porém, há um esforço concentrado 

entre GVISO, Prodabel e Algar (fornecedor externo de tecnologia) para a implantação 

dessa versão no segundo semestre de 2018. 

Neste percurso de implantação e institucionalização do SIGPS na SMAAS, a GEIMA, 

durante um bom período, através das suas equipes técnicas de tecnologia da 

informação e de monitoramento e avaliação, concentrou esforços em estabilizar e 

consolidar esta ferramenta informacional junto aos serviços socioassistenciais do SUAS-

BH. Neste sentido, a equipe técnica de TI focou sua atuação na discução de questões 

pertinentes ao sistema. A equipe de monitoramento e avaliação tinha como 

centralidade a elaboração ou revisão de protocolos dos serviços que utilizavam o SIGPS, 

bem como a elaboração de relatórios possíveis de serem extraídos a partir da 

alimentação do sistema. 

No entanto, em 2015, a partir de uma nova composição da equipe de monitoramento e 

avaliação da GEIMA, iniciou-se uma discussão que proporia algumas outras frentes de 
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trabalho na GEIMA, a partir dos relatórios já disponibilizados para os serviços através do 

SIGPS. Ou seja, de forma gradual seria possível começar um trabalho de 

acompanhamento/monitoramento dos serviços, coordenado pela GEIMA, junto aos 

serviços que utilizavam o SIGPS. 

A intenção era iniciar um processo de trabalho que contribuiria para o fortalecimento 

da cultura institucional de gestão da informação voltada para o acompanhamento/ 

monitoramento das ofertas, elementos essenciais para um futuro modelo de Vigilância 

Socioassistencial, além de contribuir para que a GEIMA começasse efetivamente a 

ocupar o seu lugar institucional de dar as diretrizes para a Vigilância Socioassistencial na 

SMAAS, que deve ser o seu principal objeto de trabalho. 

Instituição da Gerência de Vigilância Socioassistencial - GVISO 

No ano de 2017, a nova gestão da PBH realizou uma nova reforma administrativa e com 

isto chegou à atual configuração das secretarias. A Secretaria Municipal de Assistência 

Social, Segurança Alimentar e Cidadania (SMASAC) assume o lugar da antiga SMPS. A 

Secretaria Municipal Adjunta de Assistência Social (SMAAS) deu lugar à Subsecretaria de 

Assistência Social - SUASS. A GEIMA, por sua vez, deu lugar à Gerência de Vigilância 

Socioassistencial - GVISO. O novo contexto institucional traz a proposta de uma série de 

reordenamentos necessários para aprimorar os processos e as ofertas do SUAS-BH e, ao 

mesmo tempo, incorporar e expandir os processos de trabalho tendo em vista a 

evolução da noção de vigilância socioassistencial no âmbito da Política Nacional de 

Assistência Social, enquanto uma de suas três funções precípuas (junto com a proteção 

socioassistencial e a defesa e garantia de direitos). 

Neste contexto, no primeiro semestre de 2018, a Vigilância Socioassistencial foi 

chamada a realizar um processo de análise e construção participativa de um Plano de 

Reestruturação, contando com o apoio de uma consultoria especializada. Processo este 

que pudesse trazer melhorias necessárias as quais, por um lado, refletissem os 18 anos 

de acúmulo do setor de monitoramento e avaliação e, por outro lado, materializem o 

amadurecimento do setor e da vigilância socioassistencial enquanto função do SUAS, 

diante da responsabilidade de ser o lócus da informação do SUAS, observadas as 

interfaces necessárias a esta missão.
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Figura 1: Linha do Tempo da evolução do M&A e da Vigilância Socioassistencial no SUAS-BH 
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1.2. Marcos Normativos e conceituais 

O lugar da Vigilância Socioassistencial surgiu na Política Nacional de Assistência Social 

(2004) no capítulo que trata da organização do SUAS, e nesse momento ainda era 

denominada de “Vigilância Social”. Foi em 2011, com Lei nº 12.435 (altera a Lei Orgância 

de Assistência Social – LOAS), que seu artigo 2o definiu a vigilância socioassistencial 

como um dos objetivos da política de assistência social, juntamente com a proteção 

social e a defesa de direitos, já indicando o desafio de se “analisar territorialmente a 

capacidade protetiva das famílias”: 

A assistência social tem por objetivos:  
I - a proteção social, que visa à garantia da vida, à redução de danos e à 
prevenção da incidência de riscos, especialmente:  
a) a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à 
velhice;  
b) o amparo às crianças e aos adolescentes carentes;  
c) a promoção da integração ao mercado de trabalho;  
d) a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção 
de sua integração à vida comunitária; e  
e) a garantia de 1 (um) salário-mínimo de benefício mensal à pessoa com 
deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a 
própria manutenção ou de tê-la provida por sua família;  
II - a vigilância socioassistencial, que visa a analisar territorialmente a 
capacidade protetiva das famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, 
de ameaças, de vitimizações e danos;  
III - a defesa de direitos, que visa a garantir o pleno acesso aos direitos no 
conjunto das provisões socioassistenciais.  

 

Dessa forma, apesar de prevista na PNAS 2004, foi em 2011 que a vigilância 

socioassistencial foi definida como função estruturante da política de assistência social, 

como parte do processo de amadurecimento e aprimoramento do próprio SUAS. Na 

apresentação da NOB SUAS 2012, se reconheceu o significado que a NOB SUAS 2005 

representou no momento da publicação da PNAS 2004, incluindo o desafio que 

representava naquele momento a instituição da vigilância socioassistencial: 
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A instituição de monitoramento sistemático e a territorialização dos 
equipamentos de assistência social nas áreas de maior vulnerabilidade e 
risco resultaram em um grande desafio para a gestão do SUAS: a 
implantação da vigilância socioassistencial, estratégia fundamental para 
o reconhecimento e localização das vulnerabilidades e riscos e das 
violações de direito nos territórios, que oriente e avalie a oferta de 
serviços socioassistenciais de acordo com as necessidades de seus 
usuários. (NOB 2012, p.13) 

A NOB SUAS 2012, portanto, representou um marco de avanço do SUAS, tornando mais 

claras, concretas e operativas suas funções, à medida em que os próprios entes 

federados foram aprimorando a gestão da política de assistência social, reconhecendo 

novas demandas e desafios de ofertas socioassistenciais a partir das dinâmicas 

socioterritoriais presentes nos 5.570 municípios brasileiros. 

O caráter desta norma operacional diz respeito a um novo patamar 
necessário para o aprimoramento do SUAS, por meio da introdução de 
novas estratégias de financiamento e gestão, consubstanciadas na 
instituição dos blocos de financiamento, na pactuação de prioridades e 
metas, valorização da informação, do monitoramento e do planejamento 
como ferramentas de gestão e na instituição de um novo regime de 
colaboração entre os entes, por meio do apoio técnico e financeiro, 
orientado por prioridades e para o alcance das metas de aprimoramento 
do sistema. (NOB, 2012, p.15) 

Como parte desse “novo patamar necessário para o aprimoramento do SUAS”, a 

vigilância socioassistencial é tratada sob novo estatuto, merecendo um capítulo 

específico na NOB 2012: 

Figura 2: Estrutura do Capítulo da Vigilância Socioassistencial da NOB SUAS 2012 

 

Portanto, foi a partir da NOB SUAS 2012 que a vigilância socioassistencial passou a ser 

reconhecida como uma função do SUAS, parte estruturante da organização e 

operacionalização da política de assistência social: 
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Art. 87. A Vigilância Socioassistencial é caracterizada como uma das 
funções da política de assistência social e deve ser realizada por 
intermédio da produção, sistematização, análise e disseminação de 
informações territorializadas, e trata:  
I – das situações de vulnerabilidade e risco que incidem sobre famílias e 
indivíduos e dos eventos de violação de direitos em determinados 
territórios; 
II - do tipo, volume e padrões de qualidade dos serviços ofertados pela 
rede socioassistencial. (NOB 2012, p.40) 
 

A ênfase na função e sua concretude se faz por meio da “produção, sistematização, 

análise e disseminação de informações territorializadas”, a partir do reconhecimento de 

incidências de demandas de famílias, indivíduos em seus territórios, alargando a 

definição colocada na PNAS 2004, e mantendo a perspectiva territorial das informações. 

Os artigos seguintes de número 88 e 89 tratam da “estreita relação com as áreas 

diretamente responsáveis pela oferta de serviços socioassistenciais à população nas 

Proteções Sociais Básica e Especial”. Ou seja, os sentidos da vigilância socioassistencial 

como função se concretizam à medida do provimento dos serviços, do acesso da 

população aos seus direitos de proteção social. 

É no artigo 90, após a definição do lugar que ocupa esta função no SUAS, que se trata 

da área de gestão da vigilância socioassistencial, que deve estar presente nos três entes 

federados: 

Art. 90. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem 
instituir a área da Vigilância Socioassistencial diretamente vinculada aos 
órgãos gestores da política de assistência social, dispondo de recursos de 
incentivo à gestão para sua estruturação e manutenção.  
Parágrafo único. A Vigilância Socioassistencial constitui como uma área 
essencialmente dedicada à gestão da informação, comprometida com:  
I- o apoio efetivo às atividades de planejamento, gestão, monitoramento, 
avaliação e execução dos serviços socioassistenciais, imprimindo caráter 
técnico à tomada de decisão; 
II - a produção e disseminação de informações, possibilitando 
conhecimentos que contribuam para a efetivação do caráter preventivo 
e proativo da política de assistência social, assim como para a redução dos 
agravos, fortalecendo a função de proteção social do SUAS. (NOB 2012, p. 
41) 
 

Neste contexto, se faz importante avaliar que o principal desafio para a legitimação e 

consolidação da vigilância socioassistencial está na compreensão do lugar que ela ocupa 
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e dos sentidos para os quais é responsável enquanto função do SUAS, na articulação 

com os provimentos de proteção social e defesa de direitos. Esta preocupação já fazia 

parte da publicação do Caderno nº 3 – Capacita SUAS intitulado “Vigilância 

Socioassistencial: garantia do caráter público da política de Assistência Social”: 

Por isso, antes de tudo, essa função no SUAS deve prever consequências 
e impactos diretos na gestão da política de assistência social. Não se trata 
de um setor ou uma área isolada da gestão, responsável pela produção 
de informações. É mais do que isso: as informações produzidas 
necessitam fazer sentido para a gestão, devem servir para proteger 
melhor, para defender melhor os direitos dos usuários dos serviços, 
programas e benefícios socioassistenciais. Desta forma criam-se 
referências para o planejamento, para o conhecimento das famílias, para 
elaboração de ofertas sintonizadas com as necessidades e demandas 
detectadas pela vigilância socioassistencial. (BRASIL, 2013, p.18) 
 

“Fazer sentido para a gestão” tem se colocado como o principal desafio no processo de 

consolidação e operacionalização da vigilância socioassistencial como função no SUAS 

de Belo Horizonte.  Este desafio foi ganhando centralidade à medida que o diálogo se 

estabeleceu com os demais trabalhadores e gestores do SUAS atuantes nos territórios e 

no próprio órgão gestor. Pois, no caso da vigilância socioassistencial do SUAS de Belo 

Horizonte, a questão não estava na geração de processos e produtos da sua área de 

gestão – Gerencia de Vigilância Socioassistencial – GVISO, que vem cumprindo este 

papel de forma comprometida e eficiente, ao longo do tempo, desde antes da 

implantação do SUAS. 

Este sentido da Vigilância Socioassistencial para a gestão é reiterado na 2a diretriz do II 

Plano Decenal da Assistência Social (2016-2026), que trata do “contínuo 

aperfeiçoamento institucional do SUAS, respeitando a diversidade e heterogeneidade 

dos indivíduos, das famílias e dos territórios”, objetivando: 

Buscar o contínuo aperfeiçoamento por meio da plena 
consolidação dos dispositivos de gestão do trabalho, de gestão da 
vigilância socioassistencial, da gestão orçamentária e financeira, do 
pacto federativo como forma de assegurar a integralidade da 
proteção social, com o comprometimento de todos os entes 
federados. (BRASIL, 2016: p. 29) 
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Mais especificamente, ainda no escopo desta 2a diretriz, aparece a Vigilância 

Socioassistencial como um dos objetivos estratégicos para o seu alcance: 

2.1.6. Fortalecer a implementação da vigilância socioassistencial 
nas diferentes esferas de governo e qualificar o diagnóstico 
socioterritorial, as ofertas socioassistenciais e a relação proativa 
com as demais políticas sociais, a partir da análise dos dados do 
Cadastro Único e demais sistemas oficiais do SUAS.  

Tais desafios, pensados a partir de uma concepção de integralidade da gestão do SUAS, 

reforçam, por sua vez, o lugar da Vigilância Socioassistencial enquanto uma função, 

articulada às funções de Proteção Social e Defesa de Direitos, na direção da 

concretização dos seus sentidos para a gestão da política de assistência social. Esta 

tarefa, com certeza, somente poderá ser construída de forma participativa, articulada e 

coletiva pelo conjunto de trabalhadores, gestores, conselheiros e usuários do SUAS. 

Não se trata, portanto, de tarefa a ser desempenhada por determinado ou 

determinados setores da gestão, como mais uma tarefa burocrática a ser cumprida no 

rol de objetivos determinados pelos documentos oficiais. É uma tarefa que envolve, 

antes de tudo, um movimento deste conjunto de agentes atuantes no SUAS, em que a 

Vigilância Socioassistencial como função redimensionar e requalificar seu caráter 

operacional.  

Por esta razão, para “fazer sentido para a gestão”, o Grupo de Trabalho da Vigilância 

Socioassistencial – GT VSA, sob coordenação da GVISO, fez uma aposta na construção 

coletiva do Plano de Reestruturação e Operacionalização da Vigilância Socioassistencial 

do SUAS-BH (2018-2021), cujo processo será descrito a seguir. 

1.3. Construindo um momento novo 

A construção deste Plano faz parte de uma história, que se inicia com uma decisão 

importante da gestão do SUAS em Belo Horizonte: incorporar a função vigilância 

socioassistencial na totalidade da gestão do SUAS, para além da Gerência de Vigilância 

Socioassistencial, alcançando seus sentidos até o provimento dos serviços, programas e 

benefícios socioassistenciais. No horizonte: garantir o acesso dos cidadãos aos direitos 
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socioassistenciais. 

Este ponto de partida marcou e continua marcando todo o processo de mobilização da 

gestão, que teve na supervisão técnica uma estratégia para a construção coletiva do 

conhecimento em torno “do lugar e dos sentidos da vigilância socioassistencial” no SUAS 

de Belo Horizonte.  O primeiro passo foi a organização de um Grupo de Trabalho de 

Vigilância Socioassistencial – GT VSA – com a participação das seguintes áreas de gestão 

da Subsecretaria de Assistência Social: equipe da Gerência de Vigilância 

Socioassistencial, Diretoria de Gestão do SUAS, Gerência de Gestão do Trabalho e 

Educação Permanente, Gerência de Transferência de Renda e Cadastro Único, Gerência 

de Apoio Técnico e Assessoramento à Rede Socioassistencial Privada e representantes 

da Diretoria de Proteção Social Especial. 

O GT VSA foi fundamental para se constituir um grupo de referência para se (re) pensar 

e (re) organizar a vigilância socioassistencial, agregando à equipe da GVISO outros atores 

da gestão do SUAS de Belo Horizonte. Entendeu-se que o foco do GT VSA seria em duas 

vertentes:  vigilância socioassistencial como função do SUAS e, ao mesmo tempo, como 

campo articulador junto às proteções sociais e educação permanente. 

Assim, para se chegar à construção de uma proposta de reestruturação e 

operacionalização da vigilância socioassistencial em Belo Horizonte, seria necessário 

criar as bases coletivas de sustentação para legitimação desse processo, envolvendo 

momentos de supervisão técnica interna ao GT VSA e outros de supervisão técnica 

ampliada para o conjunto de trabalhadores e gestores do SUAS de Belo Horizonte, em 

torno de um Diagnóstico Situacional da vigilância socioassistencial como função. Passou-

se a denominar este movimento de oficinas internas e ampliadas como “Da Vigilância 

que temos para a Vigilância que queremos”. 

Desde o início deste movimento, destacou-se a trajetória da Vigilância Socioassistencial 

em Belo Horizonte, cujas raízes remontam ao período anterior à instituição do próprio 

SUAS, quando a política local de assistência social já desenvolvia importantes processos 

e produtos informacionais.  



 

 

33 

Também se debateu sobre a importância de se consolidar e, ao mesmo tempo, 

redimensionar o lugar da Vigilância Socioassistencial no cotidiano dos serviços, nos 

processos e produtos de trabalho, que demandam a geração e o uso das informações. É 

neste espaço que se avaliou a necessidade de articulação com a Gerência de Gestão do 

Trabalho e Educação Permanente, pois envolveria um trabalho combinado entre 

supervisão técnica, capacitação e apoio técnico. 

As evidências da multiplicidade de territórios a serem considerados na produção de 

informações apresentaram, pelo menos, algumas questões a serem aprofundadas no 

âmbito da gestão do SUAS, e que certamente afetariam o redimensionamento da 

operacionalização da Vigilância Socioassistencial em Belo Horizonte, uma cidade de 

porte metropolitano, com diversas escalas territoriais: 9 Regionais, 34 CRAS e 

respectivos “territórios não CRAS”, 40 Unidades Territoriais de Gestão Compartilhada – 

UTGs. 

Tratava-se, pois, de um conjunto de processos de supervisão técnica que demandava 

estratégias pedagógicas participativas, na perspectiva de se conseguir consolidar uma 

Vigilância Socioassistencial ampliada enquanto função e colaborativa na sua operação 

cotidiana entre as diferentes áreas da gestão do SUAS, da ponta ao gabinete, do “chão 

à gestão”. 

Considerava-se importante, ao mesmo tempo, não se perder a perspectiva da 

construção histórica da política de assistência social em Belo Horizonte, que lhe permite 

hoje avançar sobre o lugar da vigilância socioassistencial para além de uma área ou 

departamento de gestão. Há que se considerar o fato de que a grande maioria dos 

municípios brasileiros (e mineiros) ainda se encontram em fase inicial do debate e da 

implantação desta função no cotidiano de gestão do SUAS.  

A partir deste cenário diagnosticado e avaliado pelo GT VSA se iniciou o processo de 

ampliação do debate “da vigilância que temos”, para que se pudesse ter referências 

comuns para o alcance da “vigilância que queremos”. 

Assim, a partir de rodadas de oficinas com os trabalhadores e gestores das nove 

Regionais, bem como do órgão gestor central, é que se iniciou o processo de construção 
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coletiva do Plano de Reestruturação e Operacionalização da Vigilância Socioassistencial 

do SUAS de Belo Horizonte. 
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Capítulo 2 – A Vigilância Socioassistencial que temos 

Nesta primeira parte do Plano constam os registros dos ciclos de oficinas que 

constituíram o movimento coletivo “Da vigilância que temos para a vigilância que 

queremos”, envolvendo a participação dos trabalhadores e gestores das 9 Regionais e 

do nível central do órgão gestor, entre os meses de abril e agosto de 2018. 

Avaliou-se que seria importante iniciar o processo com as 9 regionais, entendendo que 

a multiplicidade de territórios da cidade, a complexidade de demandas e o alcance das 

ofertas socioassistenciais em uma metrópole exigia do GT VSA esta aproximação com o 

cotidiano da gestão dos provimentos dos serviços, programas e benefícios. 

Após este ciclo de oficinas com as Regionais (abril, maio e junho), foram realizadas as 

oficinas com os trabalhadores e gestores do nível central, como estratégia de 

compartilhamento dos processos desenvolvidos com as 9 Regionais, bem como de 

escuta e diálogo sobre “o lugar e os sentidos da vigilância socioassistencial” na gestão 

do SUAS em âmbito central.  

Certamente, este movimento de articulação e mobilização do conjunto de gestores e 

trabalhadores do SUAS se constituiu em tarefa desafiadora para o GT VSA considerando 

as múltiplas agendas das equipes das regionais, bem como dos próprios membros do 

GT. Além disso, o número de participantes nas oficinas demandava locais fora do prédio 

da Subsecretaria de Assistência Social, com infraestrutura de auditório e salas para as 

oficinas grupais, o que também acrescentava novos desafios ao GT VSA. 

Porém, apesar de todas as questões administrativas, o GT VSA e a equipe GVISO não 

mediram esforços para que as oficinas pudessem ser realizadas com o máximo de 

organização, primando pela qualidade dos conteúdos a serem desenvolvidos. Todas as 

oficinas foram subsidiadas com instrumentos de registro, o que facilitou o trabalho de 

sistematização. Dessa forma, os trabalhos em grupo funcionaram de forma articulada, 

com equipes de coordenação, relatoria e exposição dos resultados dos debates. 

A marca registrada das oficinas, tanto com as 9 Regionais, como com o nível central foi, 

sem dúvida, o espaço de diálogo entre trabalhadores e gestores que, apesar de 
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vivenciarem situações semelhantes no cotidiano da gestão do SUAS, seja no 

provimento, seja nas áreas meio, apresentavam poucos momentos para esta troca de 

vivências. Os depoimentos ao final das oficinas traziam a força dessa nova possibilidade 

construída de se “poder falar” e também “poder ouvir o outro”. O sentido de construção 

coletiva do conhecimento parecia surgir entre os participantes, e foi ganhando 

densidade à medida que cada oficina era realizada. 

Talvez este se constitua no maior legado que este processo “Da vigilância que temos 

para a vigilância que queremos” possa ter deixado: a possibilidade de construir um 

campo de busca comum de superação para criar novos conhecimentos, transformando 

vivências individuais e pontuais em experiências coletivas. 

2.1. Primeiro Ciclo de Oficinas – “Vigilância que temos pelas regionais”. 

O processo de organização das oficinas mobilizou o GT VSA, além de toda a equipe da 

GVISO. Apesar do desafio em compor as oficinas com representantes das 9 Regionais, 

houve imediata aderência dos trabalhadores e gestores. Dignos de nota: o empenho na 

organização, preparo de materiais de subsídio para o trabalho em grupo, distribuição de 

responsabilidades entre os membros do GT durante as oficinas, a atitude cooperativa e 

solidária no desenvolvimento das atividades. 

Começava aqui um jeito próprio de construir o conhecimento de forma coletiva, 

apostando na possibilidade do diálogo, da abertura para as críticas e na superação das 

queixas por propostas.  

Convidados para as oficinas: gestores, trabalhadores do órgão gestor e trabalhadores 

do provimento de serviços, programas, projetos e benefícios da Subsecretaria de 

Assistência Social. Para possibilitar a participação de representantes dos diferentes 

setores, os grupos foram compostos pelos seguintes profissionais por Regional: 

 1 Diretor Regional de Assistência Social(DRAS); 

 Coordenadores dos CRAS da regional; 

 Coordenador do CREAS da regional; 
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 Seis trabalhadores do provimento, preferencialmente que atuam em diferentes 

serviços ou atenções (PAIF, Proteção Social Básica regional, Transferência de 

renda e Cadúnico, PAEFI, Medidas Socioeducativas). 

Contou-se ainda com 2 representantes da equipe do órgão gestor da Diretoria de 

Proteção Social Básica (DPSO), 2 representantes da Diretoria de Proteção Social Especial 

(DPES), representantes das gerências da Diretoria de Gestão do SUAS (DGAS) e gabinete 

da Subsecretaria de Assistência Social (SUASS). 

Para o desenvolvimento dos conteúdos da abertura, se buscou enfatizar a perspectiva 

da vigilância socioassistencial enquanto função do SUAS, para além de se configurar 

como uma área de gestão. O (re) conhecimento tanto dos números dos “chãos” como 

da gestão se fazem importantes para o planejamento dos provimentos do SUAS em Belo 

Horizonte. A escala metropolitana da cidade tem exigido também o (re) conhecimento 

de suas dinâmicas, diversidades e desigualdades socioterritoriais, o que confere à gestão 

regional atribuições importantes no que se refere à vigilância socioassistencial. A 

proximidade com o cotidiano vivenciado nos territórios que compõem as regionais, 

confere aos trabalhadores e gestores desta instância de gestão maior clareza sobre as 

relações de proteção/desproteção social neles estabelecidas. 

O segundo momento da oficina era dedicado à apresentação de experiências já 

realizadas ou em curso no campo da vigilância socioassistencial. Embora as regionais 

tivessem sido convidadas a apresentar suas respectivas experiências, em função da 

restrição de tempo esta parte da oficina foi desenvolvida apenas pela GVISO, em que se 

partilhou a pesquisa sobre os novos empreendimentos habitacionais e ocupações em 

curso na cidade e seus impactos nos territórios. 

Esta pesquisa gerou importantes aportes para os participantes, que além de 

confirmarem as presenças desses novos empreendimentos em seus territórios, também 

se surpreenderam com a diversidade de incidência dos mesmos na cidade. Certamente, 

o cruzamento destas informações com a concentração de usuários e beneficiários do 

SUAS, bem como a localização dos serviços de proteção social (CRAS, Unidades Básicas 



 

 

38 

de Saúde e escolas) poderão contribuir para posteriores análises a respeito da relação 

proteção/desproteção social a partir dos territórios de gestão. 

O terceiro momento das oficinas correspondeu à realização de trabalho em grupos. Os 

participantes foram convidados a formar grupos organizados de acordo com as regionais 

em que atuam. Cada grupo contou com um coordenador e um apoiador (membros do 

GT VSA) e com um relator eleito dentre os participantes. Inicialmente o grupo discutiu 

algumas questões relacionadas à forma como desenvolvem atividades de vigilância 

socioassistencial em seu cotidiano, tais como a utilização de diagnósticos, elaboração de 

planejamentos territoriais e uso das ferramentas e sistemas de informação. Em seguida, 

o grupo se dedicou ao preenchimento de um instrumental que coletava informações 

sobre como viam a “vigilância que temos” hoje e como vislumbravam a “vigilância que 

queremos” para os níveis da gestão central, gestão regional e provimento de serviços, 

programas, projetos e benefícios de proteção social básica e especial.  

Enquanto sínteses do trabalho em grupo, foram destacados no encerramento de cada 

oficina alguns pontos em comum a serem aprofundados no decorrer do processo de 

supervisão técnica: 

Marca dos grupos das regionais (Barreiro, Centro Sul, Leste, Nordeste e Noroeste): “Do 

chão para a gestão”: 

1. Diagnóstico territorializados e Plano de trabalho territorializados: para 

redimensionamento dos serviços. 

a. Macro e microterritório – visível e invisível; 

b. Ausência de sistematização e planejamento dos processos de trabalho; 

c. Necessidade de retroalimentação das informações; 

d. A leitura e análise da realidade para além do caso a caso se configuram como 

processos e produtos pedagógicos dos técnicos. 

2. Territórios e territorialidades:  

a. Mundos conviventes no cotidiano do trabalho: legal, ilegal e ilícito; 

b. Escala do cotidiano marca o trabalho social dos serviços; 

c. Território de gestão está para além da dimensão física; 
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d. A dimensão relacional, a identidade a partir do território vivido e a dimensão 

sociocultural fazem parte do cotidiano do trabalho no território; 

e. Lacunas de conhecimento sobre fenômenos para os quais não há ofertas e falta 

de regulação dos serviços nos territórios. 

3. Proteção social a partir do território:  

a. Necessidade integração das informações; 

b. Articulação das ações socioassistenciais: setorialidade e intersetorialidade; 

c.  Escala intersetorial e regional de gestão da proteção social a ser construída; 

d. Ausência de escuta gera lacunas para determinadas demandas; 

e. Monitorar e avaliar as ações de proteção social nos territórios se faz necessário. 

4. Circularidade e fluxo de informações: 

a. SIGPS a serviço do SUAS e no provimento dos serviços; 

b. Vigilância Socioassistencial como espaço de criatividade para construção de 

novos conhecimentos; 

c. Necessidade de produção de conhecimento em assistência social a partir das 

experiências nos territórios; 

d. Ausência de retorno: o que é feito com os dados produzidos; 

e. Necessidade de um sistema de informação mais integrado 

5. Vigilância Socioassistencial em escala regional:  

a. Necessidade de referência de apoio em vigilância socioassistencial nas 

regionais; 

b. Institucionalização dos dados; 

c. Serviços e equipamentos são diferentes: superação da visão equipamentista 

para pensar grau de cobertura das demandas; 

d. Introdução das dinâmicas dos territórios no trabalho social cotidiano; 

e. A diretoria regional não tem equipe de gestão; 

f. Lacunas de referencias técnicas para as regionais. 

Marca das regionais (Norte, Pampulha, Oeste e Venda Nova): “Território no SUAS é 

uma fronteira constante de tensão, conflito e resistência”.  

1) Território da gestão x território da viração: 

a. Risco: o excesso de legalidade excluir; 

b. Regional convive com “território CRAS” e “território fora CRAS” 
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c. Dimensão metropolitana da gestão do SUAS em Belo Horizonte precisa ser 

estudada e considerada em suas estratégias territoriais; 

d. Ausência de interlocução com as demais políticas sociais; 

e. O lugar do usuário na gestão: não só como fornecedor de informação, mas como 

sujeito que pode avaliar a qualidade dos serviços prestados; 

f. Extensão territorial implica na densidade dos fenômenos. 

2) Tempo, ritmo e ocorrência dos fenômenos: 

a. Dilema de gestão – vida nômade e gestão sedentária (endereço fixo, serviço é 

no equipamento fixo); 

b. Morosidade da gestão diante das demandas da realidade; 

c. Tempo real é diferente do tempo da gestão; 

d. Trajetória dos usuários – entre os dados do sistema e a trajetória de vida. 

3) O lugar dos sistemas, dos instrumentos de gestão e os sentidos das ferramentas. 

a. Diagnóstico = construção coletiva do conhecimento; 

b. Produção de informação = “tem que bater com o que? “; 

c. Planejamento como prevenção e não como repetição de atividades de sempre; 

d. Dados qualitativos e quantitativos são igualmente importantes na Vigilância 

Socioassistencial; 

e. Sistematização, instrumentalizar a Vigilância Socioassistencial que é realizada 

na prática cotidiana; 

f. Construção de novos instrumentos que sejam mais amigáveis; 

g.  Uso das ferramentas e relação com os dados informacionais: desconfiança, 

insuficientes, atrasados; 

4) Articulação entre o micro e o macro: 

a. Superar o caso a caso, articular o individual com o coletivo e do coletivo para o 

território; 

b. Aproximação dos dados com a realidade; 

c. Aproximação dos serviços com a GVISO; 

d. Aproximação dos dados com os processos de trabalho. 

5) Movimento de inversão: da Vigilância Socioassistencial para os serviços. 

a. Serviços para além de fornecedores de dados; 

b. VSA em busca dos serviços; 

c. VSA em busca do território; 

d. SIGPS a serviço do SUAS, dos provimentos e dos territórios; 

e. Dar visibilidade ao invisível; 
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f. Clareza sobre as funções, a corresponsabilidade no SUAS dos provimentos, para 

que os sistemas estejam a serviço do SUAS; 

g. Vigilância Socioassistencial: de área de gestão para função, do território da 

gestão para o território da viração, de visão territorializada para uma visão 

territorial. 

A avaliação geral das oficinas manifestada pelos participantes foi de que se tratou de 

um momento significativo, em que se privilegiou a escuta de quem atua nos territórios 

da cidade. Nos dois dias de oficina, observou-se que os participantes permaneceram no 

local até o encerramento, o que chamou muito a atenção dos membros do GT, e foi 

avaliado como um indicador altamente positivo.  

Dessa forma, o exercício construído coletivamente nas oficinas dos dois dias expressou 

o esforço anterior do GT Vigilância Socioassistencial na sua preparação, o que 

demonstra possibilidades reais de se pensar uma operacionalização da GVISO mais 

próxima, articulada e pactuada em âmbito regional. 

Ao mesmo tempo, a trajetória do protagonismo da política de assistência social em Belo 

Horizonte pode ser observada como contributo nos debates das regionais, em que as 

preocupações com a efetivação do SUAS e da vigilância socioassistencial já partem de 

um patamar de questionamento mais amadurecido, reconhecendo seus limites e 

indicando possibilidades de avanço. De qualquer forma, permanecem posturas de 

descrédito e desconfiança em que se sobrepõem a noção de vigilância socioassistencial 

com o papel da GVISO e a ferramenta SIGPS, configurando o amálgama da vigilância 

socioassistencial. 

Certamente, estes fatores deverão ser considerados no processo rumo à 

operacionalização redimensionada da GVISO, em que a supervisão técnica começa a 

surgir como estratégia de diálogo para a superação destes entraves e “pré conceitos” 

evidenciados durante as oficinas. 

Também se confirmava a necessidade de pensar a vigilância socioassistencial a partir da 

escala regional, o que pode contribuir para uma redução do lugar atual da GVISO como 

central de informações, controle do SIGPS e apoio técnico às equipes e à gestão. Este 



 

 

42 

lugar de atendimento emergencial de demandas de informação tem contribuído para 

que a GVISO tenha restringido seu escopo de produção e disseminação de novos 

conhecimentos requeridos pelo próprio SUAS de Belo Horizonte, na sua diversidade de 

demandas e provimentos, bem como nas múltiplas configurações socioterritoriais de 

sua atuação. 

2.1.1. Análise situacional e produção da Árvore de Problemas (oficinas de 

maio) 

Considerando todo o debate desenvolvido durante as oficinas realizadas em abril, com 

foco no “Diagnóstico Situacional” da Vigilância Socioassistencial, a equipe da GVISO 

realizou um intenso trabalho de sistematização e “tradução” dos relatos das oficinas, a 

partir do qual foi possível desenvolver um exercício de identificação temática por 

regional (conceitos, gestão cotidiana, particularidades, “vigilância que temos”, 

“vigilância que queremos”). Este exercício objetivou perceber os pontos em comum que 

as regionais apresentaram, bem como suas particularidades, indicando o quanto uma 

referência de vigilância socioassistencial se faz necessária na escala regional. 

Com este material traduzido e sistematizado, a GVISO propôs o desenvolvimento da 

metodologia da “Árvore de Problemas” para trabalhar a sistematização dos elementos 

coletados nas oficinas com os representantes das regionais que participariam da oficina 

do dia 23/05/2018. Os insumos para o desenvolvimento da “Árvore de Problemas” 

buscaram estabelecer os problemas comuns observados entre as 9 regionais, a partir da 

sistematização das oficinas de abril.  

Decidiu-se que os grupos seriam divididos novamente pela mesma configuração das 

oficinas de abril, lembrando que nesta oficina de maio, o número de representantes foi 

reduzido, em função da dificuldade de se mobilizar durante dois períodos seguidos 

grande contingente de trabalhadores das regionais.  

A supervisão técnica apresentou uma sistematização por regional, objetivando mostrar 

as particularidades e semelhanças existentes entre as 9 regionais. Tratou-se de um 
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exercício de identificação temática por regional (conceitos, gestão cotidiana, 

particularidades, vigilância que temos, vigilância que queremos).  

Importante observar que todas as regionais apresentaram, com maior incidência, 

questões relativas à “vigilância que queremos”. Somente uma regional não se 

manifestou sobre “a vigilância que queremos”. Observou-se também que todas as 

regionais emitiram referencias conceituais articuladas à própria vigilância ou alguma 

ferramenta, como o diagnóstico e, especialmente, a questão territorial. A equipe GVISO 

lembrou que foram enviados textos prévios aos participantes, e estes remeteram a 

leitura no debate em grupo. 

Oficina “Árvore de Problemas” 

Inicialmente, foi realizada uma breve introdução sobre o contexto e o objetivo da oficina 

e, em seguida, apresentada a metodologia a ser utilizada para análise dos “problemas 

comuns” identificados nas oficinas de abril a partir da “Vigilância que temos” e 

“Vigilância que queremos”. Os grupos foram divididos em dois: 1) Representantes das 

regionais Barreiro, Centro Sul, Leste, Nordeste e Noroeste e 2) Representantes das 

regionais Norte, Oeste, Pampulha e Venda Nova. 

O Grupo 1 desenvolveu o exercício em torno de uma mesa onde foram expostas 

questões retiradas da sistematização das oficinas, e elegeram um “problema central”: 

“VSA executada no SUAS de Belo Horizonte ainda não operacionaliza o desenho 

prescrito pela política para o desenvolvimento desta função”. Em torno deste problema 

comum, ao redor da mesa, os participantes buscaram definir o que seriam “causas” e 

“consequências” em torno deste problema central. 

O Grupo 2, que ficou reunido no auditório e não dispunha de mesa, optou por subdividir-

se em 4 grupos temáticos-problema: a) fragilidade de processos de trabalho da VSA; b) 

vigilância organizada como setor; c) território e diagnóstico; d) SIGPS/GEOSUAS. Cada 

subgrupo buscou também identificar “causas” e “consequências” a partir do tema-

problema. 
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Na plenária, portanto, foram apresentadas cinco “Árvores de Problemas”. O GT 

comprometeu-se a tentar transformar as cinco árvores em uma “Árvore Comum de 

Problemas”, para que a partir dela se pudesse pensar na “Árvore de Objetivos”, visando 

indicação de novas bases para a Operacionalização da Vigilância Socioassistencial. 

A seguir, as sínteses produzidas pelo GT VSA e equipe GVISO na forma unificada da 

Árvore de Problemas e Árvore de Objetivos. 
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Figura 3: Árvore de Problemas 
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Figura 4: Árvore de Objetivos 
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O quadro abaixo é complementar à árvore de objetivos. Por causa da extensão dos 

dizeres foi necessária a criação de um quadro complementar com os textos completos. 

Referência / Ação ou Atividade 

C.2: Instituir o planejamento territorial do CREAS de forma sistemática. 

C.3: Fomentar a participação dos usuários, trabalhadores e rede socioassistencial. Incluir na pauta dos 

espaços de participação já instituídos a temática da VSA. 

C.4: Mudar a cultura institucional da informação. Criar estratégias para incluir o uso dos dados produzidos 

dos processos de trabalho. 

C.6: Fomentar integralidade na gestão do SUAS/BH. Instituir agendas da gestão como uma das estratégias 

para concretizar a integralidade no SUAS/BH. Incluir o monitoramento dos dados produzidos nos processos 

de trabalho e gestão no provimento (PSB e PSE). 

C.7: Instituir a diretriz no SUAS/BH de elaboração do planejamento anual, de forma participativa e 

integrada, com monitoramento/revisão periódicos. 

C.9: Diagnóstico socioterritorial produzido de forma participativa, coordenado pela GVISO e com 

participação das equipes. Maior compreensão das vulnerabilidades, riscos e das potencialidades do 

território. Instituição de processos de alimentação e retroalimentação dos dados para o provimento para 

subsidiar diagnósticos e leituras do território. Potencializar as intervenções no território por meio do uso 

de diagnósticos e dados. 

C13: Sistematização integrada do conhecimento sobre os territórios produzidas pela gestão e pelo 

provimento. Potencialização do planejamento e do caráter proativo dos serviços, programas e projetos. 

Integração do planejamento da gestão e dos serviços, programas e projetos do SUAS-BH de forma 

sistêmica. 

D1: Implantar a vigilância socioassistencial na escala regional./ Ações D1: Envolver todos os atores do SUAS 

Regional no âmbito de suas competências, na função de vigilância socioassistencial. Incluir a função VSA 

no reordenamento dos serviços da PSB e PSE (discussão dos processos de trabalho). Debater a função VSA 

nos espaços de controle social. 

D2: Expansão de número de CRAS no município de BH./Ações D2: Garantir recursos para expansão. 

Implantar equipes volantes. Diagnóstico. 

D3: Aprofundar a concepção da função da Equipe Básica Regional. / Ações D.31: Através de 

reordenamento. Sem prescindir da necessidade de ampliação do CRAS. Retoma-la enquanto estratégia 

para deixar de ser oferta continuada. Perspectiva de torná-las equipes volantes. 

D4: Organizar a oferta do SUAS/BH de forma adequada aos territórios./ Ações D4: Elaborar de fato 

diagnósticos socioterritoriais (quantitativo e qualitativo). Garantir a oferta ao público prioritário. Instituir 

a perspectiva/discussão/concepção territorial na proteção social especial (M&A). 

F1: Ampliar os recursos para aprimoramento da gestão e capacitação permanente do RH, / Ação F1: 

Pressionar/acionar Estrado e União para desenvolvimento de ações de formação para função de Vigilância. 

Município garantir ações de capacitação. 

F4: Instituir espaços contínuos e frequentes de troca entre trabalhadores e gestão. / AÇÕES F4: Ações de 

apoio técnico nos serviços e gestão. GT's. Instituir equipes de apoio a gestão regional.  

F5: Apropriar concepção de Vigilância Socioassistencial. / Ações F5: Introduzir discussão de vigilância nos 

processos de reordenamento. Dar visibilidade ao que já é feito. 
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G1: Potencializar o uso dos sistemas./ 1.1 Compreender a importância dos sistemas de informação na 

construção da VSA do SUAS/BH. 1.2 Efetivar o uso dos sistemas. 1.3 Buscar integração dos sistemas de 

informação (municipal + federal) 

G4: Ampliar cobertura do SIGPS para todos os serviços de execução direta e indireta. 4.1 Criar equipe de 

implantação. 4.2 Ampliar acesso/rede de internet. 4.3 Adequar protocolos e implantar protocolos 

revisados. 

G6: Conhecer e potencializar o uso de informações dos diversos sistemas. 6.1: Potencializar ações de apoio 

técnico e treinamento ao provimento e gestão no uso dos sistemas. 

G7: Potencializar a alimentação mais qualificada dos dados. 7.1: Adequar os protocolos do SIGPS aos 

processos de trabalhos dos serviços. 7.2: Padronizar as formas de lançamento por meio de alinhamento 

de gestão e treinamentos constantes. 

G8: Potencializar e qualificar sistematização dos dados. 8.1: Ampliar as possibilidades de relatórios 

segundo demandas dos serviços. 8.2: Permitir acessos de técnicos a protocolos de outros serviços.  

 

A partir desse compilado de importantes informações chegou-se às oficinas de junho 

com a proposta de reestruturação da Vigilância Socioassistencial, de forma coletiva e 

participativa, agora com o número ampliado de trabalhadores dos SUAS das Regionais. 

Essa etapa representou um importante ponto de chegada do processo de supervisão 

técnica, que se configurou como um movimento crescente com foco no coletivo, na 

pluralidade de percepções e diálogo aberto para a diversidade de sujeitos que 

constroem o SUAS de BH.  

Este processo faz lembrar as reflexões de Gabriel Feltran em torno dos universos do 

governo e do crime, chamando a atenção para o descompasso imenso existente entre o 

que ele denomina de “situações rotineiras” e “ideais institucionais”. Embora o texto 

trate da questão da violência urbana, e mais especificamente das mortes nas periferias 

de São Paulo, penso que esta análise de Feltran traz alguns aportes que também fazem 

parte do cotidiano de “gestão” e “viração” que se passa na vivência dos processos de 

trabalho de proteção social e defesa de direitos, que constituem as duas outras funções 

do SUAS. 

Importa levar em conta os saberes que se constroem no plano das 

práticas, nos interstícios desses discursos oficiais, ou seja, aqueles que, 

sendo levados em conta, se rotinizam como resistência nas secretarias de 

governo e suas consultorias, no dia a dia das cadeias e unidades de 

internação, nos cotidianos das favelas e periferias. Pois são esses os 

saberes que, em choque com a normatividade oficial, constroem as 
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matrizes de justificação da experiência vivida. (FELTRAN, 2014:p. 184, 

185) 

Ou seja, “a experiência vivida” do SUAS em BH, pela sua diversidade de sujeitos, seja em 

âmbito central, regional, territorial não pode ser excluída da agenda de uma Vigilância 

Socioassistencial que se pretende como função, se coloca como parte desse cotidiano, 

em que “gestão” e “viração” se constituem em faces do mesmo cenário de práticas 

sociais, sejam elas institucionais ou não. 

Para a realização das oficinas, abrangendo as 9 regionais, os participantes foram assim 

convidados: 

A oficina tem como público-alvo gestores, trabalhadores do órgão gestor 
e trabalhadores do provimento de serviços, programas, projetos e 
benefícios da Subsecretaria de Assistência Social.  
Assim, para possibilitar a participação de representantes dos diferentes 
setores, os grupos serão compostos pelos seguintes profissionais por 
Regional: 

 Diretor Regional (DRAS); 

 Coordenadores dos CRAS da regional; 

 Coordenador do CREAS da regional; 

 Trabalhadores do provimento, preferencialmente que 
atuam em diferentes serviços ou atenções (CRAS, CREAS, 
Regionais, Centro Pop etc.). 

No total, as oficinas foram preparadas para receber uma média de 130 trabalhadores e 

gestores em cada período de realização, sendo que os trabalhos em grupos tiveram 

como dinâmica a priorização de objetivos e planejamento de estratégias para a 

reestruturação da Vigilância Socioassistencial. 

Na abertura foi retomado todo o processo de debate coletivo em torno do Diagnóstico 

Situacional da Vigilância Socioassistencial, passando pelos momentos mais internos à 

GVISO e ao GT de VSA, oficinas com o GT ampliado, oficinas com as Regionais, e que 

culminaram na oficina de junho, já com a perspectiva de se desenhar um Plano de 

Vigilância Socioassistencial no âmbito do SUAS-BH. 

Foi retomada a ênfase da Vigilância como função no momento introdutório às oficinas, 

partindo do contexto da assistência social em Belo Horizonte, que apresenta um 

importante e referencial legado no país em relação ao processo de efetivação do seu 
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status de política pública. Dessa forma, o debate da Vigilância Socioassistencial em curso 

no SUAS de Belo Horizonte assume um caráter de resistência frente ao atual estágio em 

que se encontra o SUAS no país.  

Também foram lembrados os desafios desta função diante do confronto cotidiano que 

se enfrenta entre gestão e chão de intervenção da política de assistência social, e a 

necessidade em se produzir e disseminar novos conhecimentos diante da dinâmica da 

realidade presente nos diversos e desiguais territórios da metrópole mineira. Foi citado 

o seguinte rap de autoria de Sabotage, que trata das diferenças de tipos de 

conhecimento existentes: 

Figura 5: Trecho do Rap “Um bom lugar” – Autoria: Sabotage 

 

O desafio da VSA se colocaria, nesta direção, em fazer um deslocamento na sua 

produção de informações sobre os territórios, suas populações, institucionalidades, 

práticas e eventos neles existentes: “dos que imaginam o que acontece” para se 

aproximar cada vez mais daqueles “que fazem acontecer”. 

Após esta introdução, cada Regional reuniu-se em salas separadas, sendo que cada 

oficina foi coordenada por uma dupla do GT Vigilância Socioassistencial, e os 

participantes recebiam uma cópia de cada Árvore: “Problemas e Objetivos”. Após leitura 

das árvores, os participantes deveriam eleger três objetivos que consideravam mais 

significativos para compor o processo de “reestruturação da Vigilância 

Socioassistencial”, lembrando que a questão central geradora das Árvores de Problemas 

e de Objetivos tratava do desafio em “efetivar a VSA como função da política no SUAS 

de BH”. 
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Após apresentação e debate dos 3 objetivos dos participantes, cada regional elegeu os 

3 objetivos mais incidentes, o que demandou intensos e saudáveis trocas de opiniões. 

Afinal, todos os objetivos presentes faziam sentido, pois eram fruto do processo do 

diagnóstico situacional, isto é, expressavam buscas de respostas para os problemas 

levantados em relação à Vigilância Socioassistencial.  A seguir, as marcas de cada uma 

das oficinas: 

Oficina com Regionais Barreiro, Centro Sul e Oeste 

Após apresentação dos objetivos escolhidos por cada uma das três Regionais, foi 

possível identificar alguns pontos em comum, que perpassaram as preocupações em 

torno de fazer acontecer a Vigilância Socioassistencial como função. Foram destacados 

os seguintes pontos em comum: 

1.1. Movimento coletivo, participativo e cotidiano de construção de 

conhecimentos, que impulsionam o SUAS a tornar visíveis as invisibilidades 

de proteção e desproteção social, bem como os invisíveis (territórios, 

populações, trabalhadores, agentes de outras políticas públicas). 

1.2. Neste movimento, se faz importante assumir a governabilidade dos 

processos de trabalho, envolvendo gestores, trabalhadores nos territórios, 

no cotidiano da gestão da política, com participação também dos usurários 

dos serviços socioassistenciais. 

1.3. Significa tornar visíveis também os processos de trabalho cotidianos: 

referencia/contrarreferência, trabalho social com famílias, diagnóstico 

qualitativo e quantitativo, Cadastro Único e suas possibilidades. 

1.4. Significar tornar concreta a presença do SUAS nos territórios, na perspectiva 

da integralidade da atenção e da intersetorialidade, em que a presença 

referencial e regional da Vigilância Socioassistencial urge ser construída, bem 

como do redimensionamento de CRAS, Equipes e o mapeamento dos 

territórios. 
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Oficina com Regionais Norte, Pampulha e Venda Nova 

Esta oficina apresentou algumas características peculiares em relação às outras: foi a 

única que se realizou fora da área central de BH, no território de Venda Nova e contou 

com um número maior de participantes. Observou-se também algumas marcas em 

comum entre as três regionais, prevalecendo uma determinação para que a Vigilância 

Socioassistencial ganhasse concretude, a partir dos objetivos escolhidos por cada uma 

delas. 

Assim, as marcas comuns desta oficina foram: 

1.5. A Vigilância Socioassistencial como função implica na construção coletiva, 

articulada, organizada e operada territorialmente, considerando a 

multiplicidade e diversidade de desafios comuns. 

1.6. A multiplicidade de escalas territoriais, a diversidade e desigualdade 

existentes na metrópole exigem diagnósticos socioterritoriais como parte 

integrante dos processos de trabalho, bem como uma revisão territorial. 

1.7. A multiplicidade de escalas de gestão do SUAS exige, por sua vez, a ampliação 

de relatórios, o SIGPS ampliado e redimensionado, a Vigilância 

Socioassistencial em escala regional, a integralidade e intersetorialidade nas 

respostas. 

1.8. A criação da referência regional envolve a operação e a criação de novos 

conhecimentos e instrumentos de gestão (planos integrados) e também de 

novo modelo de gestão regional, como a “comissão de serviços” de base 

regional, a quem a referência regional de Vigilância Socioassistencial deverá 

estar conectada. 

1.9. A perspectiva regional não pode perder de vista as dinâmicas e 

particularidades dos territórios. 

Oficina com Regionais Leste, Nordeste, Noroeste  

Esta oficina foi a que teve menor número de participantes, porém, os debates nos 

grupos regionais foram intensos, em que se observou uma busca de alinhamento de 

compreensões e entendimentos. Neste sentido, a principal marca desta oficina poderia 
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ser sintetizada na preocupação de se estruturar a Vigilância Socioassistencial como 

função, envolvendo: 

1.10. Desde a apropriação da concepção da Vigilância Socioassistencial pelo 

conjunto dos trabalhadores até o redimensionamento dos instrumentos de 

gestão da informação, com ênfase no SIGPS, além de relatórios.  

1.11. Destacou-se, nesse sentido, uma incidência mais acentuada com os objetivos 

F e G da Árvore de Objetivos, que consistiam em “Ampliar investimentos na 

função de vigilância (infraestrutura, equipamentos e tecnologia).”. 

1.12. Embora somente uma das regionais tivesse apontado a Vigilância 

Socioassistencial com referência regional, observou-se que esta perspectiva 

estava no horizonte dos demais grupos, pois a preocupação com a realidade 

regional e suas demandas específicas de produção de informações. 

1.13. Dessa forma, a síntese dos grupos demonstrava o quanto a Vigilância 

Socioassistencial em Belo Horizonte, ao se propor também regional, traz a 

marca de uma função que se quer fazer o trânsito “do que imagina que 

acontece” nos territórios de gestão para estar mais próximo “de quem faz 

acontecer” nestes territórios. 

 

2.2. Vigilância que temos pelos setores do órgão gestor no nível central: Análise 

situacional e comparação com Árvore de Problemas 

Após o ciclo de oficinas com as 9 Regionais, se priorizou o público da gestão da 

Subsecretaria de Assistência Social, com o objetivo de compartilhar os processos e os 

produtos gerados de reestruturação da Vigilância Socioassistencial do SUAS de Belo 

Horizonte. Avaliou-se que, embora o GT VSA envolva diversos setores da gestão do 

SUAS, seria necessário envolver, neste momento, o conjunto de trabalhadores e 

gestores da SUASS na perspectiva de consolidar o sentido de “função” da Vigilância 

Socioassistencial, bem como as interfaces com os próprios serviços e a GVISO. 

Para a realização desta oficina com os trabalhadores e gestores da gestão do SUAS em 

Belo Horizonte, ficaram assim definidos: 
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-Objetivo: promover um espaço de troca de experiências entre trabalhadores e 

gestores sobre como a função da vigilância socioassistencial está estruturada na 

política de assistência social em BH hoje, com foco na sua operacionalização e 

articulação com o provimento dos serviços, programas, projetos e benefícios.  

-Participação (SUASS, DGAS, DPSO, DPES e DRSG): aberta a todos(as) os (as) 

diretores(as), gerentes, coordenadores(as), assessores(as) e trabalhadores do 

órgão gestor do nível central, visando possibilitar a participação de um 

quantitativo maior de trabalhadores.  

Na abertura foi retomado todo o processo de debate coletivo em torno do Diagnóstico 

Situacional da Vigilância Socioassistencial, passando pelos momentos mais internos à 

GVISO e ao GT de VSA, oficinas com o GT ampliado, oficinas com as Regionais, e que 

culminaram na oficina de junho, já com a perspectiva de se desenhar um Plano de 

Vigilância Socioassistencial no âmbito do SUAS-BH. Foi retomada a ênfase da Vigilância 

como função no momento introdutório às oficinas, partindo do contexto da assistência 

social em Belo Horizonte, que apresenta um importante e referencial legado no país em 

relação ao processo de efetivação do seu status de política pública.  

Neste contexto, foi importante destacar a importância do lugar que os trabalhadores e 

gestores ocupam enquanto mediadores do SUAS. Tal lugar assemelha-se ao próprio 

lugar que a Vigilância Socioassistencial ocupa em relação às duas outras funções 

(proteção social e defesa de direitos), que apresentam entregas mais concretas junto 

aos usuários da política de assistência social. Enquanto que a função vigilância 

socioassistencial, embora gere produtos importantes, estas entregas não são realizadas 

diretamente junto aos usuários, mas qualificam e apoiam significativamente os 

trabalhadores e gestores do SUAS na sua prestação de serviços, programas e benefícios 

socioassistenciais. 

Foi aqui lembrado o importante papel da função Vigilância Socioassistencial no 

estabelecimento da prevenção às vulnerabilidades e riscos sociais, sobre as quais 

incidem as respostas de proteção social e defesa de direitos. Neste sentido, a gestão 

ocupa uma responsabilidade fundamental, pois se trata do lugar que possui com mais 
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clareza a visão de totalidade do SUAS na cidade e seus territórios, que domina os 

contextos em que se encontram as demandas e ofertas socioassistenciais.   

Assim, embora no nível de gestão central não se tenha o domínio dos “números 

miúdos”, da dinâmica da escala do cotidiano que se passa nos territórios de intervenção 

da política de assistência social, por sua vez, se tem o domínio contextual, do que ocorre 

na cidade como um todo. Tal domínio permite o monitoramento e a avaliação do SUAS 

na cidade, de forma estratégica, para se redimensionar o alcance da política pública. 

Após esta introdução, os participantes (em torno de 70 trabalhadores e gestores) foram 

divididos em 4 grupos para o levantamento da “Vigilância que temos hoje” e a 

“Vigilância que queremos”, além do debate em torno dos objetivos e prioridades a 

serem trabalhados no âmbito da gestão, a partir de perguntas norteadoras.
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Quadro 1: “A Vigilância que temos” de acordo com os trabalhadores do órgão gestor da SUASS 

QUADRO – VIGILÂNCIA QUE TEMOS HOJE 

ÁREAS VSA HOJE - GRUPO 1 VSA HOJE -GRUPO 2 VSA HOJE - GRUPO 3 VSA HOJE - GRUPO 4 

GESTÃO 
NÍVEL 

CENTRAL 

Uso do SIGPS e instrumentais específicos 
(planilhas, etc); 

SIGPS- diagnóstico desproteção; Focos em dados quantitativos 
com pouca qualificação para o 
planejamento de ações; 

Participação esparsa (ou não 
participação) do técnico de 
gestão nos espaços de discussão 
sobre VSA; 

Falta de retroalimentar e circular as 
informações; 

Problemas da cultura organizacional em relação à informação; Processos de trabalho que não 
estão organizados de maneira 
compartilhada entre as ofertas 
e proteções e não se alinham à 
concepção de vigil. e do SUAS; 

Falta de leitura qualificada dos 
documentos e/ou dados 
construídos; 

Multiplicidade e sobreposição de 
instrumentos, falta de alinhamento de 
instrumentais e fluxos de coletas de info.; 

Produção de dados do SIGPS ainda que seja insuficiente. Todos os 
dados de gestão ainda vêm desse sistema. O SIGPS não é alimentado. 
Os trabalhadores não vêem sentido (de forma geral); 

Monitoramento dos dados com 
foco apenas no PPAG. Ausência 
de planejamento de 
monitoramento. 

Falta RH para monitorar, 
acompanhar os serviços de 
entrega. 

Não existe rede compartilhada de 
computadores; 

Precária infraestrutura (falta de computadores)- priorização do at/ 
acomp.- acúmulo de trabalho; 

  

 Na GPTR, poucas pessoas têm conhecimento sobre o SIGPS. A maioria 
não faz o treinamento; 

A ida do Victor para a GVISO dá maior sensibilidade para o CadÚnico. O 
CadÚnico é subutilizado, ele traz info. concretas qualitativas sobre as 
famílias. De forma geral, todos os sistemas são subutilizados, não são 
explorados em sua totalidade; 

A cultura de não preencher as informações impacta tanto na produção 
de dados quanto na subutilização do sistema. A gestão ainda não se 
apropria da informação para o planejamento das suas ações daí uma 
não valorização da informação; 

Falta integração entre diversas formas de registro; 

Não confiamos nas informações, nos dados que produzimos; 

Falta clareza quanto às atribuições dos atores. O DRAS, hoje, às vezes, 
parece não ter claras as suas funções. Isso dificulta a organização dos 
processos de trabalho. É importante e necessário compreendermos 
que a vigilância é função da política e, portanto, de responsabilidade de 
todos. 
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QUADRO – VIGILÂNCIA QUE TEMOS HOJE 

ÁREAS VSA HOJE - GRUPO 1 VSA HOJE -GRUPO 2 VSA HOJE - GRUPO 3 VSA HOJE - GRUPO 4 

GESTÃO 
NÍVEL 

REGIONAL 

Troca de planilhas de info. entre unidades 
de serviços, regional e central, com foco 
na prestação de contas.  

Criação de conhecimento científico que não se integra ao trabalho. - 
Precária infraestrutura (falta computadores); 

Capacidade técnica reduzida 
para a execução das atividades; 

Produção de dados de 
atendimento e outros 
relacionados ao fazer cotidiano; 

Diálogos pontuais p/ construção de 
planos de ação; 

Priorização do at/ acomp. - acúmulo do trabalho. Redução de investimentos 
operacionais para a vigilância. 

Faltam instrumentais para 
monitoramento. 

Discussão de casos que perpassam o nível 
local, regional e central. 

   

PROVI-
MENTO 

PSB 

Uso de dados do SIGPS e planilhas sem 
tratamento das informações. 

A VSA que não consegue detectar os fenômenos de desproteção social 
(ex.: idosos no centro/ BH); 

Falta de integralidade nas 
ações; 
 

Produção de dados de 
atendimento e outros 
relacionados ao fazer cotidiano; 

Dados de famílias do PBF, BPC, p/ 
elaboração do plano de ação (rede 
idosos, crianças, PCD). Diferentes formas 
de apropriação e interpretação dos 
dados. Vigilância o tempo todo em um 
território dinâmico. Distanciamento do 
nível central do nível regional.  

A concepção de vulnerabilidade atrelada a renda e a multiplicidade do 
conceito de vulnerabilidade; 
 
  

Planejamento fragmentado. Faltam instrumentais para 
monitoramento. 

 A gestão tem metas para implementar SIGPS;   

Falta se apropriar das informações para pensar, planejar as ações; 

Exercício de sempre na vigilância socioassistencial, planos de ação, 
relatórios de gestão. Ainda de forma primária; 

Deslocamento do serviço matriz para as complementaridades. 

PROVI-
MENTO 

PSE 

Uso do SIGPS e planilhas com a 
necessidade de implantação em todos os 
equipamentos; 

Riqueza na produção dos dados de casos acompanhados.  Produção de dados de 
atendimento e outros 
relacionados ao fazer cotidiano; 

Trabalhar o sentido dos instrumentais das 
entidades e trabalhadores da m. 
complexidade. Distanciamento entre o 
nível central e regional.  

 Falta instrumentais para 
monitoramento. 

 A “viração” é quem está 
sistematizando a coleta de 
dados e o trabalho hoje. 
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Quadro 2: “A Vigilância que queremos” de acordo com os trabalhadores do órgão gestor da SUASS 

QUADRO – VIGILÂNCIA QUE QUEREMOS 

ÁREAS VSA HOJE - GRUPO 1 VSA HOJE -GRUPO 2 VSA HOJE - GRUPO 3 VSA HOJE - GRUPO 4 

GESTÃO 
NÍVEL 

CENTRAL 

Fortalecimento do diálogo; Aperfeiçoamento do sistema de informação 
(SIGPS) e o integrar aos outros sistemas/ 
dados;  

VSA com mecanismos de monitoramento 
estratégico com diretrizes estabelecidas, 
para a avaliação dos relatórios, não somente 
através dos dados quantitativos; 

Maior circulação das informações/ dados 
produzidos; 

Regulação, padronização e reestruturação 
dos fluxos; 

Cultura do preenchimento das informações 
nos diversos sistemas; 

Monitoramento com instrumentais que 
produzam sinergia e dialoguem com o 
direcionamento técnico metodológico, 
função da equipe de gestão, coordenações e 
gerências; 

Instrumentais para coleta e geração de 
informações; 

Revisão dos protocolos; Interface com outros sistemas, produção de 
dados mais qualificados; 
 

Indicadores mais efetivos que apontem os 
padrões de qualidade dos serviços, para que 
a gestão crie parâmetros para a qualificação 
dos serviços. 
 

Participação permanente dos técnicos da 
gestão nos processos de elaboração de 
trabalho e gestão. 
 

Criação de memória institucional; Gestão deve promover o uso da informação- 
uso da informação pela gestão. A gestão se 
apropria? sabe buscar a informação?; 

  

Alinhamento conceitual, com produção de 
documentos e ações de educação 
permanente. 

Institucionalizar os processos domésticos 
utilizados hoje pela gestão; 

 A gestão precisa reconhecer como 
importante a produção de informações e 
repassar isso as equipes; 

Fortalecer a Vigilância enquanto função. 
Indispensável no processo de referência e 
contrarreferência. 

GESTÃO 
NÍVEL 

REGIONAL 

Implantação de linha guia do idoso e PCD e 
criação de novos fluxos. 

Lincar produção do conhecimento científico 
dos técnicos com a prática e processos de 
trabalho, gestão SUAS; 

Vigilância que produza retaguarda aos 
serviços em planejamento de ações.  

Construção de instrumentais para 
parametrizar os dados/ informações 
coletadas nos serviços. 

Fortalecer os canais de interlocução do SGD 
e rede das demais políticas públicas. 

O micro- escuta qualificada das famílias e do 
território. Informações muito ricas, que ele 
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QUADRO – VIGILÂNCIA QUE QUEREMOS 

ÁREAS VSA HOJE - GRUPO 1 VSA HOJE -GRUPO 2 VSA HOJE - GRUPO 3 VSA HOJE - GRUPO 4 

buscava, escuta, consegue perceber na 
articulação. Precisa integrar as informações 
qualitativas com as quantitativas; 

 Temos que dar conta de ouvir os usuários e 
considerá-los. 

  

PROVI-
MENTO 

PSB 

Definição de atribuições; A VSA que seja criativa, busque 
compreender a multiplicidade dos 
fenômenos e auxilie o planejamento da 
política. Que se aproprie das informações 
para pensar/ planejar; 

Vigilância com perspectiva sistêmica; Construção de instrumentais para 
parametrizar os dados/ informações 
coletadas nos serviços. 

Sensibilizar o trabalhador para trazer 
sentido para o trabalho; 

Toda a PSB c/ ferramentas e evoluir na 
discussão.  

Qualificação e ampliação da capacidade 
técnica, buscando conhecer diferentes 
estratégias e metodologias a serem 
desenvolvidas para as ações de vigilância. 

 

Necessidade de recursos humanos e 
materiais; 

  

Qualificação dos coordenadores. 

PROVI-
MENTO 

PSE 

Todos os elencados na PSB e, fortalecimento 
do pertencimento ao SUAS da rede parceira. 

Precisamos valorizar a produção de 
conhecimentos dos nossos técnicos que 
vêm a partir do seu trabalho (na escuta, na 
relação); 

Avaliação e qualificação dos serviços que 
contemplem a avaliação do usuário; 

Construção de instrumentais para 
parametrizar os dados/ informações 
coletadas nos serviços. 

 Precisa avançar no território. Definir o 
território de atuação da AC; 

Compromisso da gestão em fazer a vigilância 
(investimento operacional para isto). 

É preciso esclarecer o papel da VSA sobre o 
monitoramento das parceiras.  

Entender o fenômeno a partir da vigilância 
socioassistencial. 
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Interessante observar que no quadro “Vigilância que temos hoje” apareceram com força 

a presença dos instrumentais: SIGPS, planos de ação, monitoramento. A Vigilância 

Socioassistencial, na perspectiva dos quatro grupos, tem centralidade na sua 

operacionalização instrumental. 

Ressalta-se na “Vigilância que queremos” o fortalecimento do diálogo, da interlocução 

entre as áreas de gestão, bem como a escuta dos usuários. A perspectiva da 

integralidade da gestão começa a surgir, e se intensifica com o debate dos objetivos 

prioritários. 

A seguir, as marcas-síntese dos grupos, que foram compartilhados ao final da oficina 

pela supervisão técnica. O eixo norteador eleito pela supervisão técnica foi a 

necessidade comum observada a partir da observação e relatos dos grupos de se “fazer 

travessias” da “vigilância que temos” para a “vigilância que queremos”: 

 De uma cultura isolada e privatista da informação para uma cultura 

compartilhada e pública; 

 Da ferramenta “em si” para o uso visando o aprimoramento da gestão e do 

provimento, gerando retorno para o conjunto dos trabalhadores do SUAS; 

 De um monitoramento e avaliação “reduzidos e distantes” (fiscalizatórios) para 

um monitoramento e avaliação dialogados, com foco no aprimoramento da 

qualidade dos serviços prestados pelo SUAS (incluindo e não esquecendo das 

organizações parceiras); 

 Da informação de “mão única”, para uma informação de “mão dupla”: geradora, 

produtora e devolvedora de conhecimentos; 

 Das “caixinhas” de atenção e informação para uma “circularidade” das 

informações e do próprio fazer – que faça sentido para os “processos de 

trabalho”; 

 De uma produção do conhecimento que tenha o território como ponto de 

chegada e também como ponto de partida: informações quantitativas 

associadas com informações qualitativas, acessíveis e com potencial analítico; 
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 De uma “padaria de informações” para uma produção planejada de informações, 

com alinhamento conceitual e sentidos para a gestão do SUAS; 

 De um desperdício de vivências e experiências para uma incorporação dessas 

vivências e experiências, visando o aprimoramento da gestão e do provimento, 

na perspectiva da prevenção; 

 Da produção e disseminação das informações para um processo que associe esta 

produção e disseminação com acesso a processos de formação dos 

trabalhadores do SUAS, bem como gestores e conselheiros para o seu contínuo 

aprimoramento; 

 De um subaproveitamento das informações já existentes, para um uso mais 

adequado e potencializado destas informações;  

 De demandas internas cotidianas e também da “viração”, para uma participação 

mais planejada e proativa dos trabalhadores do SUAS que se encontram no 

âmbito da gestão. 

Dessa forma, as oficinas com os trabalhadores e gestores do nível central apresentaram 

preocupações semelhantes àquelas manifestadas no âmbito das Regionais. Observa-se, 

talvez pelo próprio lugar mediador ocupado na gestão, a preocupação com o 

aprimoramento das ferramentas informacionais e a valorização dos trabalhadores do 

SUAS (equipes técnicas) ainda que associados à necessidade de incorporação da 

Vigilância Socioassistencial como função.  

2.2.1. Análise Situacional GVISO  

A análise situacional da GVISO enquanto setor que coordena a operacionalização da 

função de vigilância socioassistencial no âmbito da gestão do SUAS em Belo Horizonte 

envolve um duplo desafio: trata-se de uma gestão com trajetória consolidada da política 

de assistência social e reconhecida nacionalmente, e que tem sido referência também 

no campo da produção e disseminação de informações, inclusive pela instalação do 

SIGPS - Sistema de Informação e Gestão de Políticas Sociais. 

No campo das políticas sociais, a produção do Mapa da vulnerabilidade social 

expressava o avanço da gestão de Belo Horizonte no campo das informações 
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georreferenciadas, e mais adiante o SIGPS, que segundo seu manual apresenta a 

seguinte finalidade:  

Sua função é proporcionar aos usuários da Secretaria Municipal de Políticas 

Sociais e de suas Adjuntas (Abastecimento, Assistência Social, Direitos de 

Cidadania), em parceria com as Secretarias de Saúde e de Educação, maior 

mobilidade no atendimento prestado aos cidadãos e reunir informações 

fidedignas e atualizadas para a avaliação das políticas e de seus resultados. 

As orientações contidas neste Manual referem-se aos passos necessários 

para preenchimento e consulta ao Cadastro do Cidadão e aos dados de 

atendimento.  

O SIGPS encontra importante centralidade no cotidiano da gestão da política de 

assistência social em Belo Horizonte e, ao mesmo tempo, importantes desafios, tendo 

em vista seu processo de instalação ter se dado em momento anterior à organização do 

SUAS, e de forma acoplada a outras políticas sociais, tendo que atender às suas 

especificidades. 

Porém, este debate só é possível no âmbito do SUAS em Belo Horizonte, justamente 

pelo fato de sua trajetória diferenciada enquanto política de assistência social, que já 

vinha acumulando experiências na produção e disseminação de informações 

territorializadas, e também pela construção da territorialização da proteção social 

básica, a partir da definição das áreas de abrangência de CRAS, e a aposta na construção 

de indicadores de monitoramento e avaliação.  

A partir da Matriz de Macro ações e Atividades elaborada pela GVISO, foi avaliado o 

lugar da Vigilância Socioassistencial enquanto função do SUAS de Belo Horizonte, bem 

como sua consolidação como área de gestão. Destacou-se a importância do exercício 

iniciado em 2017 com a Matriz, que permitiu a visualização da totalidade e quantidade 

de atividades desenvolvidas, atendendo desde o subsecretário e demais áreas de gestão 

da Subsecretaria de Assistência Social até as equipes técnicas dos serviços, além de 

demandas de outras secretarias da Prefeitura de Belo Horizonte. Este conjunto de 

demandas tem gerado processos e produtos de trabalho de Vigilância Socioassistencial, 
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que se juntam às rotinas da GVISO, no que tange às responsabilidades de alimentação 

aos diferentes sistemas de informação internos e do MDS, além do próprio SIGPS. 

A variedade e multiplicidade de processos e produtos gerados pela GVISO tem 

representado, por um lado, o reconhecimento da importância desta área na gestão do 

SUAS, apoiando tanto o âmbito das gerências como também as equipes dos serviços. 

Por outro lado, a equipe, apesar de valorizar este reconhecimento de atribuições, avalia 

que a infraestrutura na GVISO ainda se encontra defasada diante deste montante de 

trabalho, considerando especialmente o momento atual de reordenamento 

institucional pelo qual a Subsecretaria vem passando. 

Esse levantamento dos produtos e processos realizados pela gerência, ao apresentar a 

diversidade de diagnósticos socioterritoriais produzidos a partir de diferentes escalas 

territoriais, revelou a necessidade de se rever a atual constituição das áreas de 

abrangência dos CRAS e as áreas fora destas áreas de abrangência. Também se tratou 

da divisão territorial das 9 Regionais e dos 40 Territórios de Gestão Compartilhada – 

TGC.  

Destaca-se, em primeiro plano, que a própria dimensão territorial metropolitana de Belo 

Horizonte tem demandado a multiplicidade de escalas para se compreender as 

dinâmicas intraurbanas da cidade, o que poderia justificar o fato, por exemplo, da 

coexistência das divisões territoriais respectivas às políticas sociais (saúde, educação e 

assistência social) e de planejamento, como os 40 TGCs. Porém, do ponto de vista do 

cotidiano de vida dos cidadãos, esta variedade de divisões pode incorrer nas dificuldades 

de acesso à cidade e à cidadania, pois cada política social tem sua própria divisão 

territorial, determinando referencias distintas para um mesmo cidadão, a partir do seu 

endereço de residência.  

Assim, para o caso de Belo Horizonte, além das divisões setoriais de cada política social, 

se tem uma divisão compartilhada por meio dos TGCs, que acaba se tornando em uma 

nova territorialização da cidade para outros determinados fins de gestão. O caso da 

cidade de São Paulo foi analisado nesta perspectiva pela professora Aldaíza Sposati, que 

deu origem ao livro “Cidade em Pedaços” (Brasiliense, 2000), ou seja, a diversidade de 
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tratamento territorial para uma mesma cidade, cabendo ao cidadão a função de 

adequar-se a cada “área de abrangência”, de acordo com sua demanda/necessidade a 

ser atendida. 

Em segundo plano, importa destacar a regionalização da Subsecretaria de Assistência 

Social em 9 regionais, conforme organograma a seguir: 

Figura 6: Organograma das 9 Regionais de Assistência Social 

 

Do ponto de vista organizacional, a divisão regional se coloca como fator essencial para 

a agregação e articulação dos serviços públicos nos territórios da cidade. A seguir, o 

mapa dos 40 TGCs e as 9 regionais, que fazem parte da estrutura de gestão da Prefeitura 

de Belo Horizonte: 
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Figura 7: Mapa dos Territórios de Gestão Compartilhada (TGC) definidos pelo Decreto 

Municipal 14.724/2011 

 

Em terceiro plano, importa compreender a lógica de territorialização da política de 

assistência social em Belo Horizonte, que se organiza a partir das áreas de abrangência 

dos 34 CRAS e respectivos territórios considerados “fora da área de abrangência de 

CRAS”. No mapa a seguir se identifica em azul as áreas de abrangência de CRAS e a 

localização dos mesmos nos territórios. 
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Figura 8: Mapa das Regionais Administrativas, TGC e localização dos CRAS em BH 

 

 

Observa-se que a perspectiva territorial se faz presente nos processos e produtos 

desenvolvidos pela GVISO em diferentes escalas, sendo que todas mantêm 

compatibilidade com os limites dos setores censitários do IBGE. A partir do SIGPS – 

Sistema de Informação e Gestão de Políticas Sociais – também se observa que a base de 

endereços faz parte do cotidiano de pesquisas e aprimoramento das informações. Foi 

salientado ainda a importância da agregação de conhecimento do CadÚnico na equipe 

da GVISO, com a chegada de trabalhadores oriundos desta área, o que permitiu se 

passar de uma cobertura de endereços de 66% para 94%, o que é considerado um 

patamar ótimo de cobertura. 

A plataforma do GeoSUAS do cidadão, por exemplo, expressa essa preocupação da 

gestão do SUAS com a referência territorial ao alcance do cidadão em relação ao 

endereço dos serviços: 
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O GEO SUAS Cidadão é uma ferramenta de territorialização, desenvolvida a 

partir do Google Maps, capaz de extrair informações relativas aos territórios 

da capital e identificar unidades de referência para usuários da assistência 

social, considerando as áreas dos 34 Centros de Referência de Assistência 

Social (CRAS) e as nove regionais administrativas de Belo Horizonte. A partir 

do GEO SUAS, os cidadãos conseguem ter acesso ao endereço exato para 

atendimento socioassistencial, indicando se devem dirigir-se ao CRAS ou à 

regional de referência para o seu bairro. Considerando cada endereço de 

moradia, o GEO SUAS Cidadão possibilita ainda que os usuários verifiquem a 

localização de toda a rede de atendimento socioassistencial mais próxima de 

sua residência, facilitando o acesso aos equipamentos. 

(https://ecp.pbh.gov.br/pbh/ecp) 

A evolução do SIGPS na direção da territorialização colocaria novos horizontes no seu 

potencial de uso, na perspectiva de permitir maiores possibilidades e funcionalidades 

de análises de informação, na mesma medida em que sua identidade como ferramenta 

cadastral vá se reduzindo. Isto é, à medida em que os dados cadastrais possam gerar 

funcionalidades que permitam conexões com o CadÚnico, com as bases geográficas da 

cidade, bem como com as rotinas dos processos de trabalho desenvolvidos pelo 

conjunto dos trabalhadores do SUAS, a gestão prevista no sistema poderá ser 

potencializada. Por outro lado, se poderia conectar o SIGPS ao GeoSUAS cidadão, 

unificando as bases cadastrais e de gestão com as informações georreferenciadas. 

Sabe-se que um potencial importante do SIGPS tem sido o trabalho coletivo de 

estabelecimento de protocolos de preenchimento, possibilitando a organização dos 

processos de trabalho. Porém, se reconhece que é preciso avançar na ferramenta para 

que os trabalhadores do SUAS, a partir dos seus locais de prestação dos serviços possam 

também gerar relatórios mais analíticos. 

O potencial de análise das ferramentas informacionais ganha concretude no cotidiano 

da gestão do SUAS, a partir do momento em que os trabalhadores que normalmente 

são exclusivamente alimentadores de dados, passam a ser analistas críticos das 

informações cadastrais, à medida em que possam realizar os cruzamentos necessários, 

a fim de obter não somente totalizações de dados, como também uma visão de 

totalidade das informações sobre a relação proteção/ desproteção social na cidade e ou 

nos territórios de atuação. 
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Como já observado anteriormente, a diversidade de escalas territoriais apresenta-se 

como demanda da própria dimensão metropolitana da cidade. Ao mesmo tempo, a 

diversidade de escalas pode gerar dificuldade de reconhecimento do que seriam, de 

forma nominal e de abrangência de toda a cidade, “os territórios da política de 

assistência social de Belo Horizonte”. Observou-se, por exemplo, que o atual Plano 

Municipal de Assistência Social (2018-2020) apresenta em seu diagnóstico 

socioterritorial os dados mais gerais da cidade, talvez justamente pela dificuldade em se 

escolher uma base única territorial, já que o SUAS de Belo Horizonte atua a partir de 

diversas escalas territoriais. 

Do ponto de vista do reconhecimento e da identidade territorial do SUAS junto aos 

cidadãos é possível que estejam ocorrendo algumas dificuldades, quando o domínio do 

que sejam as áreas de abrangência de CRAS e fora CRAS esteja ainda mais no âmbito da 

gestão do SUAS de Belo Horizonte, e talvez menos no cotidiano dos cidadãos que 

necessitam acessar os serviços, programas e benefícios. 

A primeira oficina ampliada partiu da diretriz de uma “Vigilância Socioassistencial: 

colada no chão e na gestão”. A ênfase colocada valorizava o percurso da prática de 

vigilância socioassistencial desenvolvida pela política de assistência social em Belo 

Horizonte, bem como a necessidade em tempos de retrocesso nas políticas sociais 

brasileiras, se manter a perspectiva articulada entre chão e gestão. 

O grupo ampliado reagiu de forma muito intensa e participativa à esta primeira 

provocação, trazendo para o debate questões concretas vivenciadas pelos processos 

cotidianos de trabalho do SUAS nos territórios. Os desafios em torno do processo de 

reordenamento institucional em relação aos serviços socioassistenciais também foram 

lembrados, além da necessária articulação entre serviços e benefícios socioassistenciais.  

O texto, a seguir, colocado como referência inicial da apresentação, instigou os 

participantes sobre pensar o SUAS na totalidade da cidade, ou também a partir da 

cidade, e não tão somente do “equipamento” ou do “território de abrangência”.  

É um cenário desenhado por territorialidades urbanas de contornos 

incertos, atravessadas por conflitos e campos de tensão espalhados por 

todos os lados, mas que se configuram em torno dos pontos de fricção postos 
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pelas tendências de uma crescente mercantilização de espaços, lugares, 

vidas e forma de vida, no seu entrecruzamento com formas de controle e a 

lógica militarizada de gestão de espaços e territórios urbanos.  (TELLES, p.16) 

Avaliou-se, neste primeiro momento de oficina ampliada, o quanto o grupo apresentava 

demandas no sentido de avançar no debate tanto conceitual, como metodológico e 

operativo sobre a Vigilância Socioassistencial associando esta função ao cotidiano de 

gestão do SUAS em Belo Horizonte.  

A apresentação da Matriz de Macroatividades da Vigilância Socioassistencial pela GVISO 

gerou importantes reflexões sobre o seu lugar enquanto área de gestão do SUAS. Ao 

mesmo tempo, observou-se que várias atividades desenvolvidas não eram do 

conhecimento da maioria do grupo ampliado. Avaliou-se a necessidade de ampliar o 

debate e desenvolver a escuta dos trabalhadores do SUAS a respeito desse lugar da 

Vigilância Socioassistencial, a partir de suas vivências cotidianas nos serviços. 

Há que se investir, de fato, na articulação das ações de diálogo da GVISO com os 

processos de educação permanente em curso no SUAS de Belo Horizonte. A dimensão 

metropolitana foi também lembrada no debate, e a necessidade de se pensar a lógica 

regional para além do aspecto político-administrativo, mas também em sua dinâmica 

socioterritorial que impacta diretamente sobre as condições de acesso e acessibilidade 

dos usuários do SUAS. 

Neste quesito, qual seja de se incorporar o sentido da vigilância socioassistencial como 

função do SUAS, na perspectiva da totalidade da gestão e não tão somente no âmbito 

da GVISO foi ressaltado como o desafio fundamental a ser alcançado. Ainda se atribuía 

à GVISO a responsabilidade única de desenvolvimento de processos e produtos de 

vigilância socioassistencial, o que tem gerado sobrecarga de trabalho para a equipe e 

um sentimento de produtivismo. 

À medida da realização das oficinas com as 9 Regionais e com o nível central esta marca 

“produtivista” foi se revelando e, ao mesmo tempo, se revestindo de novas 

proposituras. Significa dizer que a GVISO tem ocupado um lugar estratégico na 

operacionalização da função vigilância socioassistencial, que se concretiza na dimensão 
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dos produtos que esta área da gestão tem gerado tanto para os provimentos, como para 

a gestão em âmbito central. 

Este lugar estratégico lhe confere um tensionamento constante, tendo em vista que a 

vigilância socioassistencial demanda a geração de processos e produtos cotidianos para 

a gestão do SUAS, ainda que não diretamente se faça entregas aos usuários, como é o 

caso dos provimentos de serviços, programas e benefícios socioassistenciais. 

Ao mesmo tempo, este lugar estratégico lhe possibilita, enquanto função, ter uma visão 

privilegiada dos contextos socioterritoriais em que se dão os provimentos, contribuindo 

para a perspectiva preventiva do SUAS, a partir do investimento em estudos e pesquisas. 

Dessa forma, a GVISO tendo aberto o diálogo com os trabalhadores e gestores atuantes 

nos territórios, bem como com aqueles que atuam no nível central, se coloca com novas 

possibilidades de fazer avançar este lugar estratégico, de forma mais coletiva e 

participativa. 

Neste contexto, importa tornar vivas as palavras da assistente social Joaquina Barata 

Teixeira, no auge dos seus 82 anos: 

Redescobrir a dimensão política é redescobrir o encanto da profissão em 

oposição ao desencanto. É articular realismo com utopia. É ver que o 

conhecimento e o trabalho podem ser uma alegria. E que a luta tem 

momentos de êxtase. A dimensão política nos revela que construir uma 

nova civilização é uma fascinante aventura através da qual nós 

descobrimos o movimento consciente e nos redescobrimos como 

sujeitos. (TEIXEIRA, p. 44) 

E assim, nesta fascinante aventura iniciada da “Vigilância que temos para a Vigilância 

que queremos”, novos horizontes se abrem para a Vigilância Socioassistencial do SUAS 

em Belo Horizonte. 
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Capítulo 3 – A Vigilância Socioassistencial que queremos 

A partir do conjunto de processos de supervisão técnica e de trabalho do GT VSA 

descritos acima, que envolveram estratégias pedagógicas participativas com a 

realização de oficinas, foram elaborados objetivos que indicam o que se pretende 

alcançar com a consolidação de uma Vigilância Socioassistencial ampliada enquanto 

função e colaborativa na sua operação cotidiana entre as diferentes áreas da gestão do 

SUAS.  

As etapas de definição de objetivos seguiram um movimento que partiu da construção 

de um horizonte compartilhado comum para todo o SUAS de BH (árvore de objetivos 

consolidada), passando pela definição de objetivos prioritários para as equipes regionais 

de gestão e de provimento de serviços, programas, projetos e benefícios, destacados a 

partir do horizonte geral (oficinas de junho), até a definição de objetivos prioritários 

para as equipes e os gestores do órgão gestor central da Subsecretaria de Assistência 

Social (oficina realizada com trabalhadores do órgão gestor central e reunião de trabalho 

da equipe da GVISO).  

Nesse sentido, o resultado desse processo levou à construção de um grande mapa de 

objetivos que revela, ao mesmo tempo, aquilo que é compartilhado e integrador e 

aquilo que é específico e diverso.  
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Figura 9: Construção dos Objetivos para a Reestruturação da Vigilância 

Socioassistencial no SUAS-BH 

 

O movimento descrito no capítulo anterior possibilitou que os objetivos delimitados 

pelas equipes do provimento (próximos do chão) e pelas equipes da gestão guardem 

grande convergência e complementariedade, como se buscou demonstrar a seguir. 

3.1. Objetivo central  

A partir das oficinas de elaboração da árvore de objetivos foi definido como objetivo 

geral do Plano de Reestruturação e Operacionalização da Vigilância Socioassistencial 

(VSA): 

 

 

Para alcançar esse objetivo, foram propostas algumas premissas básicas, delimitadas a 

partir das causas-raízes identificadas na árvore de problemas: A - Fortalecer a 

capacidade política institucional na condução do SUAS; B: Adotar estratégias de 

apropriação da VSA como função em todos os âmbitos do SUAS – BH e Regular e 
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aprimorar a VSA como eixo estratégico do SUAS – BH; C e D: Priorizar a VSA com o eixo 

estratégico de gestão no SUAS/BH; E: Fortalecer o comando único no SUAS/BH e 

qualificar a gestão; F e G - Ampliar investimentos na função de vigilância (infraestrutura, 

equipamentos e tecnologia).  

A partir dessas premissas foram propostos 5 grandes conjuntos de meios para se 

alcançá-los, definidos a partir das causas que identificadas na árvore de problemas: 

1.  Fortalecimento da integralidade e da intersetorialidade no SUAS-BH: Para 

fortalecer o comando único e qualificar a gestão (E) e para contribuir para o 

fortalecimento da capacidade política institucional de condução do SUAS (A), 

identificou-se a necessidade de fomentar integralidade na gestão do SUAS/BH 

por meio da criação de fluxos de diálogo entre a Proteção Social Básica, Proteção 

Social Especial e gestão (E1), relacionada, por sua vez, com a integração entre os 

programas, projetos e benefícios e os  serviços do SUAS (com destaque para o 

programa de transferência de renda e a potencialização do uso dos dados do 

CadÚnico), além do fomento à integração das ofertas do SUAS e com as outras 

políticas públicas (E2). Para isso, propôs-se ainda fortalecer a intersetorialidade 

do SUAS com as demais políticas sociais (E3) e realizar a sistematização das 

informações sobre a rede de proteção social nos territórios, com fluxo 

continuado para sua atualização (E4). Essas ações levariam à efetivação da VSA 

como função do SUAS-BH e contribuiriam para o fortalecimento da integralidade 

e da intersetorialidade no SUAS-BH (E5). 

2. Fortalecimento do planejamento e sistematização integrada do conhecimento 

sobre os territórios produzido pela gestão e pelo provimento: Ainda para 

alcançar a premissa de Fortalecer a capacidade política institucional na condução 

do SUAS (A), foram elencadas ações voltadas para fortalecer a capacidade de 

gestão e aprimorar a tomada de decisão nos territórios e nos níveis estratégico, 

tático e operacional (C1): fortalecer o planejamento (C2), mudar a cultura 

institucional da informação (C4) e fomentar a participação dos usuários, 

trabalhadores e da rede socioassistencial (C3). Para fortalecer o planejamento, 

foram elencadas como ações instituir o planejamento territorial do CREAS de 

forma sistemática, elaborar diagnósticos que atendam às necessidades dos 

serviços de Proteção Social Especial de média complexidade e articular o 

processo de reestruturação da VSA com o processo de reordenamento do 

CREAS, em curso atualmente pela Subsecretaria de Assistência Social. Ainda 

nesse sentido, foi incluída como ação a instituição de diretriz no SUAS/BH para 

elaboração de planejamento anual, de forma participativa e integrada, com 

monitoramento e revisão periódicos (C7). Para fomentar a participação de 

usuários, foi elencada como proposta a inclusão da VSA como pautas nos 
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espaços de participação e controle social já existentes. Outra ação importante, 

relacionada ao alcance da mudança de cultura informacional foi a incorporação 

do uso dos dados produzidos pelas equipes e do monitoramento desses em seus 

processos de trabalho (nas equipes do provimento e da gestão), assim como 

produzir informações e relatórios com base nos dados já disponíveis para 

subsidiar a elaboração do plano de ação dos serviços (C5). Esse conjunto de 

ações levaria ao fomento da integralidade do SUAS (C6), que demandaria para 

isso a instituição de agendas da gestão com esse objetivo e o estabelecimento 

de parâmetros e fluxos de referência e contrarreferência (C8). Esse conjunto de 

ações contribuiria para o alcance do objetivo central (efetivar a VSA como 

função) e geraria como produtos ou resultados positivos: a realização de 

diagnóstico socioterritorial produzido de forma participativa, coordenado pela 

GVISO e com participação das equipes, que geraria maior compreensão sobre as 

vulnerabilidades, riscos e potencialidades dos territórios; instituição de 

processos de alimentação e retroalimentação dos dados para o provimento para 

subsidiar os diagnósticos e leituras dos territórios; e a potencialização das 

intervenções nos territórios. No caso da proteção social básica, isso geraria 

fortalecimento da sistematização do conhecimento do território pelas equipes 

dos CRAS (C12) e fomento à leitura do(s) território(s) pela equipe de PSB regional 

(C10). No caso da proteção social especial, contribuiria para o fomento do uso 

do diagnóstico e do planejamento territorial pelas equipes dos CREAS (C11). 

Tudo isso, levando à sistematização integrada do conhecimento sobre os 

territórios produzido pela gestão e pelo provimento (C13), potencialização do 

caráter proativo dos serviços socioassistenciais e uma atuação sistêmica dos 

serviços, programas, projetos e benefícios.  

3. Organizar a oferta do SUAS-BH de forma adequada aos territórios (D4): esse 

eixo trouxe ações que sugerem a necessidade de revisão das escalas de gestão e 

de execução dos serviços socioassistenciais, que perpassam a implantação da 

vigilância socioassistencial na escala regional (D1), a expansão de número de 

CRAS no município (D2) e o aprofundamento da concepção da função da Equipe 

Básica Regional (D3). Para implantar a VSA na escala regional, foram propostos 

como meios envolver todos os atores do SUAS regional, no âmbito de suas 

competências, na função de vigilância; incluir o tema da VSA como função do 

processo de reordenamento dos CREAS e da Proteção Social Básica regional, 

atualmente em desenvolvimento pela SUASS; e debater a VSA como função nos 

espaços de controle social. Junto com a expansão de CRAS, foi proposta também 

a implantação de equipes volantes, ambas ações baseadas em diagnóstico 

prévio.  

4. Aprimorar a função da VSA nos processos de trabalho do provimento e da 

gestão: Nesse eixo foram propostas ações relacionadas à gestão do trabalho e 

educação permanente, tais como ampliar os recursos para aprimoramento da 
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gestão e capacitação permanente dos recursos humanos (F1), dimensionar força 

de trabalho e ampliar as equipes técnicas (F2) e fomentar a apropriação da 

concepção de Vigilância Socioassistencial (F5) por meio de ações de capacitação 

continuada e qualificação técnica. Outra vertente de ações estava relacionada 

ao fortalecimento da relação entre o nível de gestão e o nível de provimento (F3) 

e a instituição de espaços contínuos e frequentes de troca entre trabalhadores e 

gestão (F4), incluindo ações de apoio técnico para qualificar os serviços e a 

gestão. Essas estratégicas contribuiriam para gerar como resultados positivos: 

integrar informações quantitativas e qualitativas na elaboração de diagnósticos 

e estudos (F6); contemplar as informações produzidas pelos serviços 

socioassitenciais nos processos de elaboração dos diagnósticos e estudos 

produzidos pela gestão (F7); Alimentar sistemas de informação de forma 

sistemática e com dados suficientes, compondo assim, o processo de trabalho 

das equipes técnicas (F8); promover a circulação das informações produzidas 

pelo provimento e gestão, consolidando fluxos de retroalimentação (F9); e 

utilizar de forma ativa as informações lançadas pelas equipes do provimento nos 

sistemas de informação (F10). 

5. Potencializar o uso dos sistemas de informação do SUAS-BH: esse eixo tem duas 

grandes vertentes de ações. Uma delas está relacionada à instituição de 

capacitação continuada nos sistemas de informação (G2); promover o 

conhecimento e potencializar o uso de informações dos diversos sistemas (G6); 

potencializar a alimentação mais qualificada dos dados (G7); potencializar ações 

de apoio técnico e treinamento ao provimento e à gestão no uso dos sistemas 

(G6.1); padronizar as formas de lançamento por meio do alinhamento de gestão 

e treinamento continuado (G7.2). A outra vertente é voltada para potencializar 

o SIGPS, por meio de sua adequação aos objetivos da gestão e do serviço ou para 

a VSA como função (G3). Para isso, foram elencadas como ações: adequar os 

protocolos do SIGPS (G7.1 e G4.3); ampliar cobertura do SIGPS para todos os 

serviços de execução direta e indireta (G4) (envolvendo a criação de equipe de 

implantação e ampliação do acesso à internet – G4.1 e G4.2); avaliar a 

possibilidade de comunicação entre CadÚnico e SIGPS e outros sistemas (G5); 

potencializar e qualificar a sistematização dos dados (G8), por meio de revisão 

dos relatórios e da política de usuários e senhas (possibilitar acesso a protocolos 

de todos os serviços). Essas ações gerariam diversos resultados positivos, tais 

como: criação de metodologia comum de leitura do território (G16); melhoria da 

coleta e utilização dos dados (G14) e melhoria do processo de retroalimentação 

das informações produzidas pelos técnicos (G15); tornar o sistema mais 

compatível com a vigilância como função (G17); possibilitar que dados e 

informações produzidos pelo CRAS retroalimentem os diagnósticos produzidos 

pela Gestão (G18); criação de instrumentos de informação complementares aos 

sistemas de informação (G13); disponibilização dos dados do Cadúnico de acordo 
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com a demanda dos serviços e territórios (G12); criação de relatórios que levem 

em consideração as demandas dos técnicos (G11); fomento à percepção das 

possibilidades do uso do SIGPS e sua importância como ferramenta para a VSA 

(G9); foco do SIGPS no cidadão; e, por fim, melhoria da utilização do SIGPS (G10).  

Todas essas ações e objetivos estão voltados para a qualificação da gestão e, 

principalmente, para a qualificação dos serviços ofertados aos usuários: 

Figura 10: Estrutura do Plano de Ação de Reestruturação da VSA no SUAS-BH 

 

 

3.2. Objetivos prioritários para as equipes das Regionais 

Nas oficinas realizadas com trabalhadores e gestores do provimento, organizadas por 

regionais, foram eleitos, por cada regional, três objetivos prioritários, identificados a 

partir da árvore de objetivos geral. O quadro abaixo descreve as três prioridades que 

cada regional elegeu. Interessante observar que todas apresentaram pelo menos uma 

prioridade em comum com outras regionais. 
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Quadro 3: Objetivos priorizados nas Oficinas Regionais 

 

A Regional Norte apresentou coincidências nas três prioridades: com Centro Sul e 

Pampulha (D1), Nordeste, Noroeste e Leste (E1) e Barreiro (F2). As três prioridades que 

a Regional Pampulha elegeu tiveram coincidência com as Regionais Nordeste (G3), 

Centro Sul (E5 e D1) e Norte (D1). A Regional Centro Sul apresentou duas prioridades 

coincidentes, sendo duas com a Pampulha (E5 e D1) e uma com a Norte (D1). 

A Regional Nordeste apresentou duas prioridades coincidentes, sendo em relação às 

Regionais Norte, Noroeste e Leste e outra com a Regional Pampulha.  

A Noroeste, por sua vez, apresentou também duas prioridades coincidentes em relação 

à Norte, Nordeste e Leste (E1) e outra com Venda Nova (C13). Também a Regional 

Barreiro apresentou duas prioridades coincidentes, sendo uma com Norte (F2) e outra 

com a Oeste (C9). 

A Regional Venda Nova teve uma prioridade coincidente em relação à Regional Noroeste 

(C13). Embora tenha escolhida a conjugação das prioridades C3 e C6, consideramos que 

a Regional Leste apresentou uma prioridade coincidente com as Regionais Norte, 

Nordeste e Noroeste (E1), pois as prioridades C3 e C6 referem-se ao mesmo teor da 
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prioridade E1. A Regional Oeste apresentou uma prioridade coincidente com a Regional 

Barreiro (C9). 

Dessa forma, a prioridade E1 (Fomentar integralidade na gestão SUAS/BH por meio da 

criação de fluxos entre PSB, PSE e gestão) foi a que apresentou maior incidência: em 

quatro Regionais. Com a ressalva em relação à Regional Leste, cujas prioridades C3 e C6 

foram consideradas próximas à E1. Também a prioridade E5 (Fortalecimento da 

integralidade e da intersetorialidade no SUAS-BH) guarda similaridade com a prioridade 

E1.  

Tal cenário permite concluir que as prioridades voltadas para o fomento da 

integralidade na gestão do SUAS/BH foram as mais incidentes nas Regionais. Em 

segundo lugar apareceu a prioridade D1, com três incidências, e que trata da 

implantação da Vigilância Socioassistencial em nível regional. 

As seguintes prioridades apresentaram duas incidências cada: F2 (- Ampliação equipe 

técnica), G3 (Potencializar o SIGPS- Adequar SIGPS aos objetivos da gestão e do serviço 

ou para VSA como função), C9 (Diagnóstico socioterritorial) e C13 (Sistematização 

integrada do conhecimento sobre territórios produzido pela gestão e pelo provimento. 

Potencialização e integração do planejamento e da gestão dos serviços, programas e 

benefícios). 

3.3. Objetivos prioritários para as equipes do órgão gestor 
 

Assim como foi realizada a identificação e priorização de objetivos pelas equipes do 

provimento, também ocorreram encontros para definição de objetivos e prioridades 

pelas equipes da gestão. Foi realizada uma oficina específica para as equipes da gestão 

do nível central e reuniões de trabalho com a participação de toda a equipe da Gerência 

de Vigilância Socioassistencial. No caso das equipes do órgão gestor, optou-se por abrir 

a possibilidade de que os trabalhadores criassem seus próprios objetivos, de forma que 

trouxessem as especificidades das responsabilidades e da perspectiva dessa equipe. No 

caso da equipe da GVISO, os trabalhadores optaram por identificar os objetivos 

prioritários a partir da árvore de objetivos criadas a partir das oficinas de abril e maio. 
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Serão apresentadas a seguir sínteses dos objetivos priorizados por esses dois grupos: 

3.3.1. Objetivos priorizados pelas equipes do órgão gestor – nível central 

A figura a seguir apresenta um consolidado dos objetivos identificados como 

prioritários, a partir da árvore de objetivos, para a efetivação da Vigilância como função 

do SUAS-BH. 

Figura 11: Objetivos priorizados pelos trabalhadores do órgão gestor 

 

 

3.3.2. Objetivos priorizados pela equipe GVISO 

A equipe da Gerência de Vigilância Socioassistencial também realizou um processo de 

discussão para priorização de objetivos que foram considerados prioritários, de acordo 

com sua perspectiva. A equipe realizou reuniões para discussão e escolha dos objetivos 

a partir da árvore de objetivos, consolidada para a SUAS-BH.  

O quadro abaixo traz os pontos elencados por cada uma das equipes das coordenações 

que compõem a gerência: 
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Quadro 4: Objetivos priorizados pela equipe GVISO 

Objetivo Sub-Equipe Como fazer Prazo 

G 7 - Potencializar 
alimentação mais 

qualificada dos 
dados 

Coordenação 
de Informação  

-G.2 - Instituir capacitação continuada nos sistemas 
de informação;                                                                                                     
-G.11: Produzir relatórios que levem em 
consideração as demandas dos técnicos 
(saneamento dos relatórios existentes e construir 
novos relatórios considerando as demandas dos 
serviços, tanto técnicos quanto coordenadores);                                                                                                                  
-G.9: Fomentar a percepção das possibilidades do 
uso do SIGPS e sua importância como ferramenta 
para a VSA; Focar SIGPS no cidadão;                                                                                               
-G.8: Potencializar e qualificar sistematização dos 
dados; 

Curto e 
Médio 

F e G - Ampliar 
investimentos na 

função de 
vigilância 

(infraestrutura, 
equipamentos e 

tecnologia) 

-G.5: Avaliar a possibilidade de comunicação entre 
CadÚnico e SIGPS (e outros sistemas); 
-Desenvolver e implantar módulo de relatórios de 
inteligência empresarial (B.I.) com extração de 
informações tanto para o nível estratégico quanto 
para a vigilância socioassistencial; 
-G.10: Melhorar a utilização do SIGPS: evoluir o 
sistema para módulos mais compactos e de melhor 
usabilidade e módulos necessários ainda não 
implantados (Por exemplo Relatórios Dinâmicos e 
Agenda/ Recepção; 
- G17: Tornar o sistema mais compatível com a 
vigilância como função: garantir no sistema que as 
informações necessárias para a Vigilância 
Socioassistencial sejam registradas de forma 
contínua e completa; 
- Identificar melhorias no processo de fomento, 
distribuição e publicação de informações 
operacionais, gerencias e estratégicas da VSA. 

Médio e 
Longo 
prazos                  

C e D - Priorizar a 
VSA como eixo 
estratégico de 

gestão no 
SUAS/BH 

Coordenação 
de 

monitoramento 
e avaliação 

- Pactuação com os níveis estratégico, tático e 
operacional do SUAS BH e dos setores (unidades) 
do órgão gestor para a operacionalização da VSA 
como função;                                                                                                                                       
-C.7: Instituir a diretriz no SUAS BH de elaboração 
de planejamento anual por setores;  
-F e G: Ampliar investimentos - infraestrutura, 
equipamentos, tecnologia, RH; 
-Utilizar dados da VSA para planejamento e gestão; 
-F.1- Investir em capacitação; 
-D.1 - Instituir VSA regional; 
C4 - Trabalhar para aprimorar a cultura institucional 
da informação; 
F5 – Apropriar concepção de Vigilância 
Socioassistencial como função por meio de 
capacitações; 
F4 - Instituir espaços contínuos de troca entre 
trabalhadores e gestão; 

Curto, 
Médio e 
Longo 
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F2 – Ampliar equipes técnicas. Dimensionar força 
de trabalho. 

E 1 - Fomentar a 
integralidade na 
gestão do SUAS 
BH por meio da 

criação de fluxos 
de diálogo entre a 
PSB, PSE e gestão 

-C.13 e D.4 - Estabelecer fluxos de diálogo entre 
proteções pensando nas múltiplas escalas 
territoriais da Assistência Social; 
-E5: Articulação com demais políticas públicas.  
-C9 - Diagnósticos socioterritoriais produzidos de 
forma participativa, coordenados pela GVISO e com 
participação das equipes; 
-F4, F9 e C7 - Espaços de troca entre gestão e 
provimento com retorno da retroalimentação dos 
dados e consequente planejamento de ações.  
-E2 - Integrar gestão e oferta da transferência de 
renda com demais serviços e com outras políticas 
públicas. Potencializar uso do CadÚnico; 
-E4 - Sistematizar as informações sobre a rede de 
proteção social nos territórios e criar fluxo 
continuado para sua atualização; 
-C3 - Fomentar participação dos usuários, 
trabalhadores e rede socioassistencial. 

Curto, 
Médio e 
Longo 
prazos 

C 13 - 
Sistematização 

integrada do 
conhecimento 

sobre os 
territórios 

produzidas pela 
gestão e pelo 
provimento 

Equipe de 
estudos 

territoriais 

-E.3 - Fortalecer a instersetorialidade do SUAS com 
as demais políticas;  
-C.4 - Mudar a cultura institucional da informação;                                                   
-C.9 - Diagnóstico socioterritorial produzido de 
forma participativa, coordenado pela GVISO e com 
participação das equipes;                                              -
C.10 - Fomento à leitura do território pelas equipes 
de PSB; 
 -C.11 - Fomento do uso do diagnóstico e 
planejamento territorial pelas equipes dos CREAS;                                                                                                                                                                                                                                      
-C12 - Fortalecimento da sistematização do 
conhecimento do território pelas equipes dos CRAS;                                                                                                                    
-F.6 - Integrar informações quantitativas e 
qualitativas na elaboração de diagnósticos e 
estudos;  
-F9: Promover a circulação das informações 
produzidas pelo provimento e gestão, consolidando 
fluxos de retroalimentação; 

Curto, 
Médio e 
Longo 
prazos 

D 1 - Implantar a 
Vigilância 

Socioassistencial 
na Escala Regional 

-C e D: Priorizar a VSA como eixo estratégico de 
gestão no SUAS BH 
-Ter um recurso humano de referência de VSA em 
cada regional; 
- Dar maior ênfase a escala regional em estudos e 
diagnósticos elaborados; 

Curto, 
Médio e 
Longo 
prazos 
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- Discutir os resultados de estudos, após 
elaborados, com o provimento em cada regional. 

 

3.4. Diretrizes do novo paradigma de vigilância socioassistencial do SUAS BH 

Com base nos subsídios técnico-normativos e legais, bem como das contribuições 

colhidas ao longo do processo participativo de construção do presente plano, foram 

definidas algumas diretrizes para balizar a operacionalização do novo paradigma de 

vigilância socioassistencial a ser adotado no SUAS de Belo Horizonte. 

Propõe-se que todas as ações realizadas no âmbito da Vigilância Socioassistencial sejam 

orientadas e alinhadas às seguintes diretrizes: 

I – Planejamento participativo: elaboração e acompanhamento, de forma 

sistemática, de ações programáticas voltadas para o alcance dos objetivos institucionais, 

envolvendo trabalhadores e gestores de todos os níveis, pautados em uma visão 

sistêmica e em metodologias e ferramentas de planejamento estratégico e 

monitoramento continuado (tais como o método PDCA2); 

II - Responsabilidade compartilhada: definição do conjunto de atribuições de 

cada um dos atores envolvidos, cuja atuação interfere e, ou contribui para o alcance dos 

objetivos, de forma a promover sua integração e cooperação. Parte-se da compreensão 

de que a consolidação da VSA como função envolve a participação colaborativa na sua 

operação cotidiana entre as diferentes áreas da gestão e do provimento do SUAS, da 

ponta ao gabinete, “chão à gestão”, da rede governamental à não governamental. 

III – Territorialização: O território se constitui como um conceito chave para a 

vigilância socioassistencial. É a partir dele que podem ser identificados e compreendidos 

os fatores de vulnerabilidades e riscos, as presenças e as ausências de políticas públicas 

                                                           
2 O ciclo PDCA – Plan, Do, Check, Action – é um método gerencial de planejamento estratégico, 
com foco na identificação e solução de problemas, além da melhoria de processos de forma 
continuada. 



 

 

83 

e os fenômenos de desproteção. É partir do território, ainda, que se pode coletivizar e 

contextualizar as vivências de desproteção, identificar as potencialidades e capacidades 

protetivas de uma localidade e seus habitantes, que servem como insumo para a 

construção de estratégias de proteção socioassistencial. Nesse sentido, a política de 

assistência social deve ser planejada e implementada a partir de uma base territorial, 

que deve orientar e organizar seus processos de trabalho e suas práticas. A 

territorialização, como uma ferramenta de gestão e de execução das ofertas do SUAS, 

deve estar relacionada à compreensão do território não apenas enquanto divisão 

administrativa, mas, sobretudo, enquanto território de vivência, que pode ser visto e 

trabalhado a partir de diferentes escalas.  

IV – Circularidade de dados, informações e conhecimentos: promoção da 

sistematização, disseminação e troca dos dados, informações e conhecimentos 

produzidos nos níveis do provimento e da gestão, visando seu uso para o 

aprimoramento da qualidade da oferta dos serviços, programas, projetos e benefícios. 

A consolidação da VSA enquanto função abrange a dimensão do conhecimento 

produzido no nível macro e micro, potencializando o uso das informações produzidas 

por meio dos sistemas de informação e pela gestão e a sua articulação estreita com os 

conhecimentos produzidos pelos trabalhadores e usuários nos territórios. 

V – Integralidade: partir de uma visão integral do ser humano, considerando suas 

necessidades e potencialidades, para organizar as ações e os processos de gestão de 

forma a articular os diferentes saberes e práticas profissionais, tanto dos trabalhadores 

do SUAS e quanto das demais políticas públicas, numa perspectiva interdisciplinar, 

intersetorial e interinstitucional. 

VI – Complementaridade com as funções de proteção social e defesa de direitos: 

a efetivação da vigilância socioassistencial enquanto função do SUAS se dá de modo 

transversal e interdependente à consolidação das funções de proteção social e defesa 

de direitos, por meio de processos e de produtos que qualificam a gestão e a provisão 

de serviços, programas, projetos e benefícios para que atendam às reais necessidades e 

estejam ao alcance dos cidadãos e cidadãs. 
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VII – Articulação com a Gestão do Trabalho e Educação Permanente: a efetivação 

da vigilância enquanto função envolve a transformação de processos e produtos de 

trabalho no âmbito da gestão e do provimento e, para tal, é estratégica a articulação 

com a gestão do trabalho e educação permanente, visando a apropriação dos conteúdos 

da vigilância pelos trabalhadores e gestores, enquanto conhecimento e enquanto práxis. 

Ademais, a vigilância pode ser vista enquanto um campo de fomento para as ações de 

capacitação continuada e de supervisão técnica. 

Essas diretrizes orientarão a implementação do Plano de Ação de Reestruturação da 

Vigilância Socioassistencial do SUAS-BH, apresentado na próxima seção. 
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Capítulo 4 – Plano de Ação da Reestruturação da Vigilância 

Socioassistencial no SUAS BH 

4.1. Elaboração do Plano de Ação da Reestruturação da Vigilância 

Socioassistencial no SUAS BH 

Primeiramente, cabe destacar que a elaboração do presente Plano de Ação corresponde 

a um produto organizado pela Gerência de Vigilância Socioassistencial e pela Diretoria 

de Gestão do SUAS, a partir da Árvore de Objetivos apresentada na Parte 3 e do 

resultado de todas as oficinas com representantes de trabalhadores e gestores do 

provimento e da gestão. Sua elaboração se pautou, ainda, em metodologias de 

planejamento estratégico, conforme apontado a seguir. 

4.1.1. Planejamento estratégico  

No trabalho de Thomaz e Lopes (1976, p.3), planejamento estratégico é definido “no 

seu sentido mais lato, em um processo que estabelece objetivos, define linhas de ação 

e planos detalhados para atingi-los e determina os recursos necessários à execução dos 

mencionados objetivos”. Os autores apontam que existe uma distinção entre as noções 

de planejamento e de estratégia, que se misturam de forma complementar no conceito 

de planejamento estratégico. A estratégia está relacionada à boa utilização de recursos 

diversos (humanos, técnicos e financeiros) que estão disponíveis para uma organização 

para se alcançar determinados objetivos; o planejamento, por sua vez, corresponde a 

um plano de ação que oriente e dirija a organização e que seja concretizado a partir de 

sua implementação. Assim, “podemos, então, concluir, em princípio, que a estratégia é 

a ideia a ser implementada e o planejamento, o instrumento de implementação” 

(Thomaz e Lopes, 1976, p.3). 

Peter Drucker acrescenta outros elementos para a definição desse conceito, tais como 

a importância da leitura do cenário e a prospecção de seu futuro, sua sistematicidade, e 

o monitoramento e avaliação de seus resultados. Para esse autor, o “planejamento 

estratégico é um processo contínuo de, sistematicamente e com o maior conhecimento 

possível do futuro contido, tomar decisões atuais que envolvam riscos; organizar 
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sistematicamente as atividades necessárias à execução destas decisões e, através de 

uma retroalimentação organizada e sistemática, medir o resultado dessas decisões em 

confronto com as expectativas alimentadas” (Drucker, 1984, p.131). 

Um dos produtos do planejamento estratégico de uma organização é o plano de ação, 

que consiste numa ferramenta de gestão que possibilita o detalhamento, a 

implementação e o acompanhamento de uma série de atividades. Com isso, é possível 

verificar como as atividades estão encadeadas entre si, qual a sua situação, quem é o 

responsável por ela, qual sua posição de acordo com o cronograma, quanto custa esta 

atividade e qual o prazo para sua conclusão. Este acompanhamento facilita a gestão do 

processo de execução de um determinado planejamento e permite que se tomem 

medidas de correção de rumos, como a revisão de prazos, necessidade de novos 

recursos, gestão dos atores responsáveis etc. Um ponto importante é que o Plano de 

Ação é voltado para a implementação de ações que extrapolam a rotina diária de uma 

equipe. São aquelas atividades necessárias para a implantação de uma melhoria e ou 

superação de uma situação problema, objetivos do Planejamento Estratégico. Assim, o 

Plano de Ação corresponde a um instrumento de gestão que possibilita a diferenciação 

das ações prioritárias e daquelas que compõem a gestão do dia a dia, ou da rotina, 

daquele setor.  

No caso do presente Plano, foi elaborado, a partir das diretrizes descritas acima e dos 

conceitos balizadores do Planejamento Estratégico, um Plano de Ação de 

Reestruturação da Vigilância Socioassistencial, a partir da sistematização de objetivos 

realizadas nas oficinas de construção das árvores de problema e de objetivos e nas 

oficinas de priorização de objetivos com os trabalhadores e gestores das regionais e do 

órgão gestor. Para cada objetivo foram definidas ações necessárias para o seu alcance; 

e para cada ação foram decompostas as atividades necessárias para sua concretização. 

Além desse detalhamento, há também a indicação dos principais responsáveis pelas 

atividades, bem como dos atores envolvidos e do prazo para a realização de cada 

atividade. O campo denominado “responsável” estabelece a gerência ou a diretoria 

encarregada de organizar a atividade, articular tarefas junto aos atores envolvidos e 

gerenciar as devidas ações e etapas necessárias para que a atividade se efetive com 
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sucesso e dentro do prazo pré-definido. Já o grupo de “atores envolvidos” compõem-se 

das gerências, servidores ou atores externos à Subsecretaria de Assistência Social, que 

são considerados essenciais para a realização da atividade proposta.  

Importante destacar que o SUAS-BH organizou os seus processos de gestão a partir dos 

níveis estratégico, tático e operacional, a fim de delimitar com maior clareza o nível de 

responsabilidade e abrangência de atuação no planejamento e no processo de tomada 

de decisão. Essa organização está relacionada à implementação do presente Plano de 

Reestruturação da VSA, conforme abaixo: 

 Nível estratégico: 

a. Deve pensar a organização como um todo, definindo a visão de futuro e os 

objetivos prioritários para o seu alcance, traduzido em um planejamento e 

processos de tomada de decisão que envolvem todos os temas que são 

objeto da Subsecretaria de Assistência Social (gestão, provimento de 

serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica e de 

proteção social especial). No caso do presente Plano, cabe ao nível 

estratégico, envolvendo a participação dos demais atores do SUAS-BH, 

validar os objetivos prioritários para a Vigilância Socioassistencial enquanto 

função e para a atuação do setor de vigilância (GVISO), no intuito de cumprir 

seu papel enquanto função do SUAS; 

b. Deve alinhar o período de planejamento de todas as diretorias, sempre em 

ano anterior ao da execução e em diálogo com o setor responsável pela 

vigilância socioassistencial; 

c. Realiza o monitoramento e a avaliação da implementação do Plano de forma 

sistemática, possibilitando a correção de rumos e assumindo a liderança para 

que de fato as ações planejadas sejam concretizadas; 

d. Define relatórios estratégicos para extração do sistema de gestão de dados 

das ofertas da assistência social no município. 

 



 

 

88 

 

 Nível Tático: 

a. Responsável pela gestão, planejamento e tomada de decisão de um 

determinado setor (no caso, pela gestão e pelo provimento organizados 

conforme as diretrizes do SUAS: eixos de gestão do SUAS definidos pela NOB 

SUAS 2012, nível de Proteção Social Básica, Proteção Social Especial de Média 

Complexidade, Proteção Social Especial de Alta Complexidade); 

b. Atua como o elo de ligação entre os níveis estratégico e o operacional, 

definindo ações necessárias para atingir os objetivos priorizados pelo nível 

estratégico; 

c. Deve observar em seu planejamento anual as necessidades expostas pelo 

nível estratégico; 

d. Executa o suporte ao funcionamento do sistema de gestão de dados das 

ofertas da assistência social no município, além de planejar e executar ações 

do âmbito da retroalimentação com base nos dados alimentados pelo nível 

operacional. 

 Nível Operacional: 

a. Responsável pela implementação do planejamento a partir da construção de 

planos de ação de nível operacional e da tomada de decisão necessária para 

sua concretização, no âmbito de uma determinada equipe de trabalho; 

b. Atua na execução direta de ações vinculadas à gestão e às ofertas do SUAS, 

observando os fluxos de alimentação de dados no intuito de possibilitar 

ações do âmbito da retroalimentação; 

c. Contribui na construção de análises qualitativas e participativas relativas a 

caracterização de cada território de atuação da política de assistência social; 

d. Contribui com discussões relacionadas ao aprimoramento da vigilância 

socioassistencial enquanto função do SUAS BH. 
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O Plano de Ação foi elaborado a partir de cinco grandes objetivos a serem alcançados 

ao final de todo o processo de reestruturação, como enumerados a seguir: 

 Objetivo 01: Fortalecimento da integralidade e da intersetorialidade no 

SUAS/BH 

o 1ª Ação: Fomentar e implementar a integralidade na gestão do SUAS/BH   

o 2ª Ação: Fortalecer e aprimorar a intersetorialidade do SUAS com demais 

políticas públicas 

o 3ª Ação: Criar estratégias para aproximação e fortalecimento da VSA como 

função junto à rede socioassistencial não governamental 

 

 Objetivo 02: Fortalecimento do planejamento e sistematização integrada do 

conhecimento 

o 1ª Ação: Priorizar a VSA como eixo estratégico de gestão no SUAS/BH 

o 2ª Ação: Fortalecer a capacidade de gestão e aprimorar a tomada de 

decisão nos territórios nos níveis estratégico, tático e operacional. 

o 3ª Ação: Sistematização integrada do conhecimento sobre os territórios 

produzidos pela gestão e pelo provimento  

o 4ª Ação: Mudar a cultura institucional da informação 

 

 Objetivo 03: Organizar a oferta do SUAS-BH de forma adequada aos territórios 

o 1ª Ação: Incorporar o tema da Vigilância Socioassistencial nos processos 

de reordenamento dos serviços socioassistenciais 

o 2ª Ação: Propor nova lógica de territorialização para o SUAS-BH 

o 3ª Ação: Ampliar a oferta de proteção social, com foco no fortalecimento 

das funções de prevenção de fatores de incidência, reincidência e agravo 

de situações de risco e vulnerabilidade social, de proteção social, de 

promoção da convivência familiar e comunitária e de garantia de direitos 

sociais. 
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o 4ª Ação: Realização de estratégias de promoção do acesso e de 

acessibilidade dos usuários aos serviços, programas, projetos e benefícios 

socioassistenciais 

 

 Objetivo 04: Fortalecer a Vigilância nos processos de trabalho do SUAS 

o 1ª Ação: Ampliar equipes técnicas do provimento, do órgão gestor e da 

GVISO 

o 2ª Ação: Incluir o monitoramento dos dados produzidos nos processos de 

trabalho dos serviços, programas, projetos e benefícios de PSB e PSE 

o 3ª Ação: Implementar a VSA nas regionais 

o 4ª Ação: Definição da função de apoio técnico das equipes de gestão em 

relação à função vigilância 

o 5ª Ação: Fomentar o papel da VSA enquanto função fundamental na 

produção de conhecimentos aplicados ao planejamento e 

desenvolvimento da oferta das ações da politica de Assistência Social 

 

 Objetivo 05: Potencializar o uso dos sistemas 

o 1ª Ação: Criar metodologia (processos/fluxos) de coleta e inserção de 

dados e informações solicitados pelo provimento em estudos e 

diagnósticos 

o 2ª Ação: Realizar investimento tecnológico para aprimoramento dos 

sistemas de informação 

o 3ª Ação: Criar mecanismos de propaganda positiva sobre o SIGPS, 

sensibilizando a gestão e o trabalhador quanto à importância do uso do 

sistema e suas possibilidades para a VSA 

Antes de apresentar o Plano de Ação de Reestruturação da Vigilância Socioassistencial, 

serão descritas, a seguir, as diretrizes para organização dos processos de trabalho e 

recebimento de demandas pontuais, que compõem a rotina do trabalho da GVISO. É 
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importante que os atores envolvidos na execução desse Plano tenham conhecimento 

desses processos, uma vez que a execução de novas demandas terá que ser organizada 

e conciliada com a sua implementação. 

4.1.2. Organização dos processos de trabalho continuados da GVISO 

Os processos de trabalho da Gerência de Vigilância Socioassistencial estão organizados 

a partir das diretrizes do SUAS para a VSA, e também a partir das especificidades 

advindas da histórica de consolidação desse setor da estrutura do órgão gestor da 

política de assistência social no município, conforme apresentado na Parte 1. Uma das 

ações previstas no Plano de Ação de Reestruturação da Vigilância Socioassistencial é 

relativa à revisão e reorganização do sistema de monitoramento e avaliação do SUAS-

BH. Ela provavelmente gerará impactos significativos na rotina dos processos de 

trabalho da gerência. Não obstante isso, tendo em vista as diversas demandas pontuais 

por produção e análise de dados direcionados diariamente à gerência por atores 

internos e externos à SUASS, se faz importante apresentar como esses produtos estão 

atualmente organizados, a fim sua manutenção seja conciliada com a implementação 

do presente Plano.  

Figura 8: Estrutura organizacional da GVISO 

 

Gerência de 
Vigilância

Coordenação de 
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Gestão do SIGPS
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Quadro 3: Produtos elaborados pela GVISO 

Produto Descrição Fontes Demandantes Periodicidade 

Estudo territorial 
das áreas de 
abrangência dos 
CRAS 

Contém dados 
sociodemográficos 
sobre os territórios de 
abrangência dos CRAS, 
caracterização do 
público prioritário e 
dados sobre a rede de 
proteção social 
instalada. 

- SIGPS 
- CadÚnico 
- SAA (MDS) 
- Censo SUAS 
- CMAS (rede 
socioassistencial) 
- Sistemas do 
PBF 

CRAS 
DPSO 

 

Anual 

Estudo territorial 
regional  

Contém dados 
sociodemográficos 
sobre os territórios de 
regionais, 
caracterização do 
público prioritário e 
dados sobre a rede de 
proteção social 
instalada. 

- SIGPS 
- CadÚnico 
- SAA (MDS) 
- Censo SUAS 
- CMAS (rede 
socioassistencial) 
- Sistemas do 
PBF 

CREAS 
Equipe PSB 
regional 
DRAS 
DPSO 
DPES 

Anual 

Relatórios 
descritivos 
simples 

Apresenta dados 
referentes a variáveis 
simples, sem 
cruzamento. 

- SIGPS 
- CadÚnico 
- RMA 
- Censo SUAS 
- Sistemas do 
PBF 
- Outras 

Todas as 
áreas da 
SUASS; 
Órgãos 
externos 

Sob demanda 
(prazo para 
elaboração: 3 
dias úteis) 

Listagens de 
público 
prioritário - BPC 

Listagens de público 
prioritário por 
equipamento/unidade, 
para subsidiar ações 
de busca ativa. 

- MDS/ BPC CRAS; PSB 
regional 

Mensal 

Listagens de 
público 
prioritário – 
Descumprimento 
de 
condicionalidades 
PBF 

Listagens de público 
prioritário por 
equipamento/unidade, 
para subsidiar ações 
de busca ativa. 

- MDS  
- Sistemas PBF 

CRAS; PSB 
regional 

Mensal 

Relatórios 
descritivos com 
tabulação 

Apresenta dados 
referentes a 
cruzamento de 
variáveis. 

- SIGPS 
- CadÚnico 
- RMA 
- Censo SUAS 

Todas as 
áreas da 
SUASS; 
Órgãos 
externos 

Sob demanda 
(prazo para 
elaboração: 5 
dias úteis) 
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- Sistemas do 
PBF 
- Outras 

Estudos técnicos Apresenta indicadores 
sociais ou dados 
obtidos por meio da 
descrição ou tabulação 
de variáveis, com 
análise das mesmas, 
referente a um 
determinado tema. 

- SIGPS 
- CadÚnico 
- RMA 
- Censo SUAS 
- Sistemas do 
PBF 
- Outras 

Todas as 
áreas da 
SUASS; 
Órgãos 
externos 

Sob demanda 
(prazo para 
elaboração: 
15 dias úteis) 

Diagnósticos 
socioterritoriais 

Contém análise de 
dados 
sociodemográficos 
sobre os territórios de 
regionais, 
caracterização do 
público prioritário e 
dados sobre a rede de 
proteção social 
instalada. Construído 
de forma participativa. 

- SIGPS 
- CadÚnico 
- SAA (MDS) 
- Censo SUAS 
- CMAS (rede 
socioassistencial) 
- Sistemas do 
PBF 
- Outras 

DPSO, DPES, 
DRSG, DRAS, 
SUASS 

Sob demanda 
(prazo para 
elaboração: a 
definir) 

Elaboração de 
documentos de 
disseminação de 
informações  

Elaboração de boletins 
ou documentos 
semelhantes para 
disseminação de 
informações. 

Variável DGAS; SUASS A definir 

Elaboração de 
mapas 

Elaboração de mapas 
com 
georreferenciamento 
de dados sobre o 
público alvo do SUAS 
e, ou sobre a rede 
socioassistencial. 

- SIGPS 
- RMA 
- Censo SUAS 
- SISC 
- CMAS 
(entidades) 

Todas as 
áreas da 
SUASS; 
Órgãos 
externos 

Sob demanda 
(prazo para 
elaboração: 5 
dias úteis) 

Relatórios de 
monitoramento 
da rede 
socioassistencial 

Contém informações 
sobre as ofertas 
realizadas pela rede 
socioassistencial (nº 
de atendimentos, 
público atendido), 
dentre outras. 

- SIGPS 
- RMA 
- Censo SUAS 
- SISC 
- Cadúnico 
- Sistemas do 
PBF 

Todas as 
áreas da 
SUASS; 
Órgãos 
externos 

Sob demanda 
(prazo para 
elaboração: 
15 dias úteis) 

Elaboração de 
protocolos do 
SIGPS 

Os protocolos do 
SIGPS organizam as 
etapas de execução e 
definem os dados que 
devem ser registrados 
para cada serviço do 
SUAS-BH. São 
elaborados pela 
equipe de M&A, em 
conjunto com as 

Não se aplica DPSO; DPES; 
SUASS 

De acordo 
com o 
planejamento 
anual (prazo 
para 
elaboração: 
mínimo de 2 
meses) 
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gerências finalísticas e 
com representantes 
de trabalhadores dos 
serviços, e 
implantados pela 
equipe da 
Coordenação de 
Informação.  

Notas técnicas Documento técnico 
que visa apresentar e 
discutir conceitos e 
dados sobre 
determinado tema, a 
fim de subsidiar uma 
tomada de decisão ou 
responder à demanda 
que algum ator interno 
ou externo à SUASS.  

Não se aplica Todas as 
áreas da 
SUASS; 
Órgãos 
externos 

Sob demanda 
(prazo para 
elaboração: 5 
dias úteis) 

Orientações 
técnicas 

Documento técnico 
que visa orientar 
gestores e 
trabalhadores da 
gestão e, ou do 
provimento acerca da 
operacionalização de 
ações, serviços, 
programas, projetos 
ou benefícios do SUAS-
BH.  

Não se aplica DPSO; DPES; 
SUASS 

Sob demanda 
(prazo para 
elaboração: 
25 dias úteis) 

Além disso, cumpre destacar que a GVISO elaborará seu planejamento anual, que deve 

contemplar as ações previstas no Plano de Reestruturação da VSA, assim como os 

processos de trabalho continuados. Esse planejamento será pautado nas seguintes 

questões:  

1. O presente plano de operacionalização3: com destaque para (I) as bases 

teóricas e metodológicas bem como observância de (II) responsabilidades 

dos setores do órgão gestor; 

2. Demandas: por inclusão de novos dados e informações (I); sua forma de 

apresentação em estudos de caráter continuado (II); bem como de 

aprimoramento de análises já apresentadas (III) e ainda aquelas que dizem 

                                                           
3 Por ser o marco da pactuação do SUAS BH em torno do objetivo geral de implementação do 

paradigma de vigilância socioassistencial enquanto função no sistema; 
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respeito à elaboração de novos estudos (IV), apresentadas por trabalhadores 

e gestores do provimento e nível central; 

3. Análise multicritério junto ao nível superior de gestão do órgão: conforme 

recursos disponíveis (humanos4 e estruturais) a serem empregados frente à 

(I) manutenção de macroprocessos, processos, macrofluxos e fluxos - com 

destaque para estudos de caráter continuado - ou de necessidade de (II) 

alterações significativas, determinadas pelo nível de exigências originado 

pelo componente estruturador 2; 

4. Exigências de deslocamento físico ou funcional de integrantes da equipe do 

setor em determinadas etapas de novos macroprocessos ou processos a 

serem implementados; 

5. Reserva de parte do tempo diário dedicado da equipe para: representação 

em espaços institucionais de apoio à gestão; participação em atividades de 

capacitação e qualificação a serem propostas pelo setor responsável pela 

política institucional de educação permanente; atendimento de demandas 

que não se caracterizem como novos estudos que tenham de ser inseridos 

no cronograma anual de atividades do setor; 

                                                           
4 Para análise deste recurso deverão ser levadas em conta três variáveis: a primeira será a de 
competências profissionais (formações) exigidas por tais alterações propostas em contraposição 
aquelas disponíveis à época na equipe. A segunda deverá ser o tempo diário dedicado da equipe 
(dado pela soma da carga horária de trabalho de seus integrantes) para o atendimento à 
macroprocessos, processos e fluxos já existentes. A terceira variável será a estimativa de tempo 
exigido a ser empregado para implementação das alterações propostas. A combinação das 
variáveis 2 e 3 indicarão saldo positivo ou negativo de horas e a consequente necessidade de 
manutenção ou ampliação deste recurso. 
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4.2. Plano de Ação de Reestruturação da Vigilância Socioassistencial 
 

PLANO DE AÇÃO DE REESTRUTUAÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL 

OBJETIVO 01: Fortalecimento da integralidade e da intersetorialidade no SUAS/BH  

  1ª AÇÃO: Fomentar e implementar a integralidade na gestão do SUAS/BH   

    Atividades Responsável  Atores Envolvidos Prazo 

      
1 - Criar fluxos de diálogo entre a PSB e PSE (no provimento e gestão) para integrar 
conhecimento do território e ações socioassistenciais 

DGAS 
GRSAS, DPSO, 
DPES e DRAS 

CURTO 
(2019) 

      
1.1 - Sistematizar os processos de trabalho e integração destes entre as proteções 
sociais 

DGAS 
GRSAS, DPSO, 
DPES e DRAS 

CURTO 
(2019) 

      1.2- Estabelecer parâmetros e fluxos de referência e contrarreferência DGAS 
GRSAS, DPSO, 
DPES e DRAS 

CURTO 
(2019) 

      
1.3 – Avaliar para, em casos necessários, criar protocolos de gestão 
(parametrizados em portaria) 

DGAS 
DPSO, DPES e 

DRAS 
CURTO 
(2019) 

      
2 – Instituir a integralidade como pauta estratégica nos espaços de diálogo 
existentes na gestão 

SUASS 
DGAS, DPSO, 
DPES e DRAS 

CURTO 
(2019) 

   
3 – Criar fluxos de troca de dados e informações que visem ao fortalecimento da 
integração entre serviços, programas e benefícios socioassistenciais 

GVISO  
DGAS, DPSO, 
DPES e DRAS 

CURTO 
(2019) 
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OBJETIVO 01 – 2ª AÇÃO 

PLANO DE AÇÃO DE REESTRUTUAÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL 

OBJETIVO 01: Fortalecimento da integralidade e da intersetorialidade no SUAS/BH 

  2ª AÇÃO: Fortalecer e aprimorar a intersetorialidade do SUAS com demais políticas públicas 

    Atividades Responsável  Atores Envolvidos Prazo 

      
1 - Criar agendas intersetoriais para implementação de fluxos de troca de 
dados e informações. 

GAB-SUASS, 
DGAS e GVISO 

DPSO, DPES, DRAS e 
outras políticas públicas 

CURTO 
(2019) 

      
1.1 - Criar agendas intersetoriais para a discussão da realidade dos 
territórios em diferentes escalas (regional e municipal). Ex.:  URBEL, 
Saúde, Educação etc. 

SUASS/DRAS 
DGAS, DPSO, DPES e 

outras políticas públicas 
CURTO 
(2019) 

      
2 - Realizar ações para aproximar o SUAS-BH à rede de proteção social 
dos territórios  

DRAS e DGAS DPSO, DPES 
CURTO 
(2019) 

      
2.1. - Sistematizar informações sobre a rede de proteção social nos 
territórios e criar fluxo continuado para sua atualização. 

GVISO 
DGAS, DPSO, DPES e 

DRAS 
CURTO 
(2019) 

      
2.2 - Mapear informações para auxílio na articulação da SUASS com a 
rede de proteção social 

DGAS, GAREP, 
GVISO e DRAS 

DPSO, DPES 
CURTO 
(2019) 

      
3 - Participar das agendas intersetoriais referentes ao monitoramento de 
indicadores sociais (exemplo: ODS, Cidades Inteligentes, MROSC) 

DGAS e GVISO DPSO, DPES e DRAS 
CURTO 
(2019) 

      
3.1 - Incorporação dos conhecimentos produzidos por meio de agendas 
intersetoriais e interinstitucionais ao SUAS-BH 

GAB-SUASS, 
DGAS e GVISO 

DPSO, DPES e DRAS 
CURTO 
(2019) 

      
4 - Disponibilizar estudos territoriais para outras políticas públicas como 
forma de intercâmbio de informações e fortalecimento da 
intersetorialidade 

GAB-SUASS 
DGAS, atores de outras 

políticas públicas 

CURTO 
(2019) 

      
5 - Disponibilizar e manter base de dados geoespaciais do SUAS na IDE 
(Infraestrutura de Dados Espaciais) municipal gerida pela Prodabel GVISO DGAS  

MÉDIO 
(2020)  
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OBJETIVO 01 – 3ª AÇÃO 

PLANO DE AÇÃO DE REESTRUTUAÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL 

OBJETIVO 01: Fortalecimento da integralidade e da intersetorialidade no SUAS/BH  

  3ª AÇÃO: Criar estratégias para aproximação e fortalecimento da VSA como função junto à rede socioassistencial não governamental 

    Atividades Responsável  
Atores 

Envolvidos 
Prazo 

      
1- Realizar oficinas sobre VSA como função com entidades da rede 
socioassistencial de todos os níveis de proteção. DGAS, GVISO DPSO, DPES 

CURTO 
(2019) 

      

2 - Criar estratégias diferenciadas, de acordo com o nível de proteção, para o 
estabelecimento de fluxos de alimentação e retroalimentação de informações 
com as entidades da rede parceira e não parceira. 

DGAS, GVISO DPSO, DPES 

CURTO 
(2019) 

      
3 - Ampliar a implantação do SIGPS nas unidades da rede parceira. 

DGAS, GVISO DPSO, DPES 
 LONGO 
(2021) 

      
4 - Criar protocolos para os serviços realizados pela rede parceira ainda não 
existentes. DGAS, GVISO DPSO, DPES 

 LONGO 
(2021) 

      

5 - Incluir trabalhadores e gestores das entidades socioassistenciais nos 
treinamentos, ações de apoio técnico e educação permanente para apropriação 
da VSA como função. 

DGAS, GVISO DPSO, DPES 
 CURTO 
(2019) 

 

 

 



 

 

99 

PLANO DE AÇÃO DE REESTRUTUAÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL 

OBJETIVO 02: Fortalecimento do planejamento e sistematização integrada do conhecimento 

  1ª AÇÃO: Priorizar a VSA como eixo estratégico de gestão no SUAS-BH 

    Atividades Responsável  
Atores 

Envolvidos 
Prazo 

      

1 - Pactuar com os níveis estratégico, tático e operacional do SUAS BH e dos 
setores (unidades) do órgão gestor do Plano de Reestruturação e 
Operacionalização da VSA como função 

GAB-SUASS e 
DGAS 

-  

CURTO 
(2019) 

      
2 - Incluir a VSA como pauta nas instâncias de participação e controle social já 
instituídas no SUAS-BH GAB-SUASS 

DGAS, DPSO, 
DPES e DRAS 

CURTO 
(2019) 

   
2.1 – Realizar oficina e apresentar estudos produzidos pela Vigilância 
Socioassistencial no CMAS 

GAB-SUASS e 
DGAS 

GVISO 
MÉDIO 
(2020) 

      
3 - Inserir e manter o tema da VSA nas pautas das reuniões do nível estratégico GAB-SUASS e 

DGAS 
DGAS, DPSO, 
DPES e DRAS 

CURTO 
(2019) 

      

4 - Propor meios para ampliar os investimentos necessários em infraestrutura, 
equipamentos, tecnologia e equipe técnica para aprimorar a qualidade da VSA SUASS, GVISO e 

DGAS 

DGAS, DPSO, 
DPES, DPGF-
ASAC e DRAS 

 MÉDIO 
(2020) 

      
4.1 - Realizar levantamento técnico dos investimentos necessários em 
infraestrutura, equipamentos, tecnologia e equipe técnica para aprimorar a 
qualidade da VSA 

GVISO e DGAS GAB-SUASS 
 CURTO 
(2019) 

      
4.2 - Potencializar o nível estratégico com informações e estudos qualitativos e 
quantitativos para buscar recursos necessários. 

GVISO e DGAS GAB-SUASS  
 MÉDIO 
(2020) 
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OBJETIVO 02 – 2ª AÇÃO 

PLANO DE AÇÃO DE REESTRUTUAÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL 

OBJETIVO 02: Fortalecimento do planejamento e sistematização integrada do conhecimento 

  2ª AÇÃO: Fortalecer a capacidade de gestão e aprimorar a tomada de decisão nos territórios nos níveis estratégico, tático e operacional. 

    Atividades Responsável  Atores Envolvidos Prazo 

      

1 - Instituir diretrizes no SUAS BH para elaboração do planejamento anual 
por unidades do órgão gestor.  Elaborar anualmente planejamento nos 
níveis estratégico, tático e operacional, em período concomitante, de forma 
participativa e integrada, com monitoramento e revisão periódicos  

SUASS, DGAS, 
DPSO, DPES,  

DRAS 
DGAS, DPES, DRAS 

CURTO 
(2019) 

      
1.1 - Instituir e aprimorar do planejamento territorial de forma sistemática 
para os serviços socioassistenciais. 

DGAS, GVISO, 
DPES 

DRAS 
CURTO 
(2019) 

      
1.2 - Produzir relatórios analíticos com base nos dados disponíveis para 
subsidiar o planejamento dos serviços socioassistenciais 

DGAS, GVISO, 
DPES 

DRAS 
CURTO 
(2019) 

      

1.3 - Promover integração entre os planejamentos territoriais dos diferentes 
níveis de proteção 

GAB-SUASS, DGAS 

DGAS, DPSO, DPES,  
DRAS, Gerências e 

Coordenações 
Regionais 

CURTO 
(2019) 

      

1.4 - Integrar o planejamento da gestão e dos serviços, programas, projetos, 
benefícios e transferência de renda de forma sistêmica, por meio da 
instituição de reuniões de alinhamento entre as diferentes diretorias e 
unidades da SUASS 

GAB-SUASS, DGAS 
DGAS, DPSO, DPES, 

DRAS 

CURTO 
(2019) 
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OBJETIVO 02 – 3ª AÇÃO 

PLANO DE AÇÃO DE REESTRUTUAÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL 

OBJETIVO 02: Fortalecimento do planejamento e sistematização integrada do conhecimento 

  3ª AÇÃO: Sistematização integrada do conhecimento sobre os territórios produzidos pela gestão e pelo provimento  

    Atividades Responsável  Atores Envolvidos Prazo 

      

1 - Criar instrumentos que possibilitem a sistematização do 
conhecimento sobre territórios produzido pelas equipes do 
provimento 

DGAS, GVISO, DPES, 
DPSO 

 GRSAS, Gerências e 
coordenações regionais 

e equipes técnicas 
provimento 

CURTO 
(2019) 

      
1.2 - Criar e implementar metodologia de sistematização do 
conhecimento dos dados qualitativos produzidos no território 

DGAS, GGTEP, 
GRSAS, GVISO 

DPSO, DPES, DRAS 
CURTO 
(2019) 

      

2 - Aprimorar os processos de alimentação e instituição de processos 
de retroalimentação dos dados do provimento para subsidiar 
diagnósticos e leituras territoriais 

DGAS, GVISO, DPES, 
DPSO 

GRSAS, Gerências e 
coordenações regionais 

e equipes técnicas 
provimento 

CURTO 
(2019) 

      
2.1 - Criar ferramentas e fluxos que promovam a circulação das 
informações produzidas pelo provimento e pela gestão com o 
objetivo de consolidar fluxos de retroalimentação 

DGAS,  GVISO, GRSAS 
DPSO, DPES, DRAS 

Gerências e 
coordenações regionais  

CURTO 
(2019) 

      
3 - Criar metodologia participativa de elaboração de diagnóstico 
socioterritorial DGAS, GVISO DPSO, DPES, DRAS 

CURTO 
(2019) 
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PLANO DE AÇÃO DE REESTRUTUAÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL 

OBJETIVO 02: Fortalecimento do planejamento e sistematização integrada do conhecimento 

  3ª AÇÃO: Sistematização integrada do conhecimento sobre os territórios produzidos pela gestão e pelo provimento  

    Atividades Responsável  Atores Envolvidos Prazo 

      

3.1 - Produzir diagnóstico socioterritorial de forma participativa, 
coordenado pela GVISO e com participação das equipes, que atenda 
às especificidades dos serviços, programas, projetos e benefícios. 

DGAS, GVISO DPSO, DPES, DRAS 

CURTO 
(2019) 

      
3.2 - Realizar apoio técnico para auxílio na construção de 
diagnósticos temáticos 

DGAS, GVISO 
Técnicos de apoio à 

gestão 
CURTO 
(2019) 

      

4 - Realizar levantamento de temas afetos aos territórios por meio 
de escuta qualificada dos trabalhadores e dos usuários do SUAS para 
a construção de diagnósticos temáticos 

DRAS, DGAS, 
GERÊNCIAS E 

COORDENAÇÕES 
REGIONAIS E LOCAIS 

(CRAS) 

Usuários, Lideranças 
Comunitárias, 

Comissões Locais de 
Assistência Social e 

Conselhos  

CURTO 
(2019) 

      
5 - Utilizar dados e informações de outras políticas públicas para 
elaboração de estudos territoriais diversos 

GVISO 
DGAS, atores de outras 

políticas públicas 
CURTO 
(2019) 

      
6 - Criar instrumentos que possibilitem a integração das informações 
quantitativas e qualitativas na elaboração de diagnósticos e estudos 

DGAS,  GVISO , 
DPSO, DPES, DRAS 

- 
CURTO 
(2019) 

   

7 – Instituir o monitoramento continuado do padrão dos serviços, 
programas, projetos e benefícios, de forma a gerar informações que 
subsidiem o processo de tomada de decisão e que retroalimentem 
a gestão do provimento, buscando seu aprimoramento.  

DGAS,  GVISO , 
DPSO, DPES 

DRAS, coordenadores 
de equipamentos 

CURTO 
(2019) 

 

 

Continuação 
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OBJETIVO 02 – 4ª AÇÃO 

PLANO DE AÇÃO DE REESTRUTUAÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL 

OBJETIVO 02: Fortalecimento do planejamento e sistematização integrada do conhecimento 

  4ª AÇÃO: Mudar a cultura institucional da informação       

    Atividades Responsável  Atores Envolvidos Prazo 

      

1 - Incorporar o tema de gestão da informação e VSA nas ações de 
capacitação e apoio técnico realizadas pela SUASS DGAS e GGTEP 

GVISO, DPSO, DPES, 
DRAS, técnicos do órgão 

Gestor 

CURTO 
(2019) 

      
2 - Promover apropriação da concepção de Vigilância Socioassistencial 
como função por meio de capacitações 

DGAS, GVISO e 
GGTEP 

DPSO, DPES, DRAS, 
técnicos do órgão 

Gestor 

CURTO 
(2019) 

      

3 - Instituir espaços contínuos de troca entre trabalhadores e gestão GAB-SUASS, 
DGAS, GGTEP, 
DPSO, DPES e 

DRAS 

 GVISO, Gerências, 
coordenações regionais 

e equipes técnicas  

CURTO 
(2019) 

      
4 - Criar estratégias para incluir o uso dos dados produzidos dos 
processos de trabalho, visando a retroalimentação 

DGAS, GVISO, 
DPSO, DPES e 

DRAS 

Gerências, 
coordenações regionais 

e equipes técnicas  

CURTO 
(2019) 

      
5 - Propor ações, no âmbito da educação permanente, voltadas para 
reflexão e evolução da cultura da informação do SUAS BH e suas 
implicações na VSA 

DGAS e GGTEP 
DGAS e GGTEP 

GVISO 

CURTO 
(2019) 

      
6 - Viabilizar mudança da cultura da informação através de ações de 
apoio técnico e supervisão técnica 

DGAS, GVISO e 
GGTEP 

DGAS, GGTEP, DPSO, 
DPES, DRAS, técnicos do 

órgão Gestor 

CURTO 
(2019) 
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OBJETIVO 03 – 1ª AÇÃO 

PLANO DE AÇÃO DE REESTRUTUAÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL 

OBJETIVO 03: Organizar a oferta do SUAS/BH de forma adequada aos territórios 

  1ª AÇÃO: Incorporar o tema da Vigilância Socioassistencial nos processos de reordenamento dos serviços socioassistenciais 

    Atividades Responsável  Atores Envolvidos Prazo 

      

1 - Propor a discussão do tema da VSA nos processos de 
reordenamento da Proteção Social Básica Regional, incluindo a 
necessidade de revisão de sua gestão territorial. 

DPSO, DGAS e 
GGPSB 

Técnicos do órgão Gestor 
GVISO, técnicos do órgão 
Gestor e do provimento 

CURTO 
(2019) 

      
2 - Propor a discussão do tema da VSA nos processos de 
reordenamento do CREAS, incluindo a necessidade de revisão de sua 
gestão territorial. 

DPES, DGAS e 
GGSMC 

GVISO, técnicos do órgão 
Gestor e do provimento 

CURTO 
(2019) 

 

OBETIVO 03 – 2ª AÇÃO 

PLANO DE AÇÃO DE REESTRUTUAÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL 

OBJETIVO 03: Organizar a oferta do SUAS-BH de forma adequada aos territórios 

  2ª AÇÃO: Propor nova lógica de territorialização para o SUAS-BH  

    Atividades Responsável  Atores Envolvidos Prazo 

      

1 - Criar grupo de trabalho para realizar análise e revisão da lógica de 
territorialização vigente, com vistas a definição de territórios de 
proteção social para a política de assistência social no município de Belo 
Horizonte 

GAB-SUASS, 
DGAS e GVISO 

DPSO, DPES, DRAS, 
Gerências, coordenações 

regionais e equipes 
técnicas 

 CURTO 
(2019) 
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OBJETIVO 03 – 3ª AÇÃO 

PLANO DE AÇÃO DE REESTRUTUAÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL 

OBJETIVO 03: Organizar a oferta do SUAS/BH de forma adequada aos territórios 

  
3ª AÇÃO: Ampliar a oferta de proteção social, com foco no fortalecimento das funções de prevenção de fatores de incidência, reincidência e 

agravo de situações de risco e vulnerabilidade social, de proteção social, de promoção da convivência familiar e comunitária e de garantia de 
direitos sociais. 

    Atividades Responsável  Atores Envolvidos Prazo 

      
1 – Realizar estudo socioterritorial participativo, para identificação dos 
territórios que, combinados aos índices de vulnerabilidade social, demandam 
ampliação ou qualificação das ofertas de proteção social básica 

DGAS e GVISO DPSO e GGPSB 
 CURTO 
(2019) 

      

2 - Realizar estudo socioterritorial participativo, para identificação dos 
territórios e fenômenos que, combinados aos índices de incidência de 
violações de direitos, demandam ampliação ou qualificação das ofertas de 
proteção social especial 

GAB-SUASS  - 
 MÉDIO 
(2020) 

 

OBJETIVO 03 – 4ª AÇÃO 

PLANO DE AÇÃO DE REESTRUTUAÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL 

OBJETIVO 03: Organizar a oferta do SUAS/BH de forma adequada aos territórios 

  
4ª AÇÃO: Realizar estratégias de promoção do acesso e de acessibilidade dos usuários aos serviços, programas, projetos e benefícios 
socioassistenciais 
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PLANO DE AÇÃO DE REESTRUTUAÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL 

    Atividades Responsável  Atores Envolvidos Prazo 

      
1 - Fomentar estudos para buscar garantir a acessibilidade arquitetônica 
nos equipamentos públicos GAB-SUASS, DGAS 

GLOGI, DPSO, DPES, 
SUDECAP, DRAS 

MÉDIO 
(2020)  

      

2 - Fomentar, por meio de estudos, a articulação com BHTRANS com o 
objetivo de viabilizar mobilidade urbana para acesso aos serviços 
socioassistenciais GAB-SUASS  

DGAS, BHTRANS, 
Comissões da 

Assistência Social e 
Conselhos 

MÉDIO 
(2020)  

      
3 - Disponibilizar informação qualificada e acessível aos usuários sobre as 
ofertas do SUAS 

DRAS, DPSO e 
DPSE 

ASCOM-ASAC 
MÉDIO 
(2020)  

      
4 - Realizar de estudo origem-destino, visando compreender os padrões de 
deslocamento dos usuários até os equipamentos socioassistenciais e 
contribuir para a proposição de melhorias da facilidade de acesso. 

GVISO DGAS 
CURTO 
(2019)  
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OBJETIVO 04 – 1ª AÇÃO 

PLANO DE AÇÃO DE REESTRUTUAÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL 

OBJETIVO 04: Fortalecer a Vigilância nos processos de trabalho do SUAS 

  1ª AÇÃO: Fomentar estudos relacionados à qualificação e adequação das equipes para qualificar a gestão e o provimento no âmbito do SUAS-BH 

    Atividades Responsável Atores Envolvidos Prazo 

      
1 - Realizar estudos de dimensionamento da força de trabalho  DGAS, GGTEP e 

GVISO 
SUGESP 

MÉDIO 
(2020)  

      
2 - Fomentar, por meio de estudos e análise, a realocação de trabalhadores 
e a recomposição das equipes do provimento e da gestão 

DGAS, GGTEP e 
GVISO 

GERUH-ASAC, GAB-
SUASS e SUGESP 

MÉDIO 
(2020)  
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PLANO DE AÇÃO DE REESTRUTUAÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL 

OBJETIVO 04: Fortalecer a Vigilância nos processos de trabalho do SUAS 

  2ª AÇÃO: Incluir o monitoramento dos dados produzidos nos processos de trabalho dos serviços, programas, projetos e benefícios de PSB e PSE 

    Atividades Responsável  
Atores 

Envolvidos 
Prazo 

      

1 - Revisar os processos de trabalho no provimento e gestão regional para 
inclusão de atividades periódicas de sistematização e análise dos dados 
produzidos 

DGAS e DRAS 
GVISO, DPSO, 

DPES 

CURTO 
(2019) 

      
2 - Organizar e potencializar treinamentos sobre o monitoramento dos dados 
produzidos nos processos de trabalho  GVISO - 

CURTO 
(2019) 

      

3 - Organizar e potencializar apoio técnico acerca do monitoramento dos dados 
produzidos nos processos de trabalho DGAS 

GVISO, técnicos 
de apoio à 

gestão 

CURTO 
(2019) 

 

OBJETIVO 04 

 

 

 

 

 – 3ª AÇÃO 
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PLANO DE AÇÃO DE REESTRUTUAÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL 

OBJETIVO 04: Fortalecer a Vigilância nos processos de trabalho do SUAS 

  3ª AÇÃO: Implementar a VSA nas regionais 

    Atividades Responsável  Atores Envolvidos Prazo 

      

1 - Criar comissões regionais compostas por trabalhadores de todos os 
serviços, da gestão e por trabalhador referência de VSA regional visando 
fomentar e implementar ações de VSA regional 

DGAS e DRAS 
 GGTEP, DPSO, DPES 

E GVISO 

CURTO 
(2019) 

      
2 - Apresentar o setor de Vigilância Socioassistencial para os 
trabalhadores de referência da regional DGAS e GVISO GGTEP 

CURTO 
(2019) 

      
3 - Instituir espaços contínuos e frequentes de troca entre trabalhadores 
e gestão DGAS e DRAS 

GGTEP, DPSO, DPES 
e GVISO 

CURTO 
(2019) 

      

4 - Instituir espaços de escuta e participação de usuários nos processos 
de construção da VSA 

DRAS, Gerências e 
Coordenações 

Regionais e Locais 
(Cras) 

Usuários, 
Comissões Locais 

de Assistência 
Social e Conselhos  

CURTO 
(2019) 

 

 

 

OBJETIVO 04 – 4ª AÇÃO 
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PLANO DE AÇÃO DE REESTRUTUAÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL 

OBJETIVO 04: Fortalecer a Vigilância nos processos de trabalho do SUAS 

  4ª AÇÃO: Definir a função de apoio técnico das equipes de gestão em relação à função vigilância     

    Atividades Responsável  
Atores 

Envolvidos 
Prazo 

      

1 - Promover a discussão da VSA como função e seu desenvolvimento com 
todos os trabalhadores de apoio à gestão 

DGAS 
GVISO, GGTEP, 

técnicos de 
apoio à gestão 

CURTO 
(2019) 

      

2 - Promover alinhamento conceitual dos princípios e técnicas de VSA com 
produção de documentos DGAS 

GVISO, DPSO, 
DPES, GGTEP  

CURTO 
(2019) 

      
3 - Desenvolver ações de educação permanente relativas à função de VSA 

DGAS GGTEP 
MÉDIO 
(2020)  

      

4 - Promover estudos sobre diferentes estratégias e metodologias para o 
desenvolvimento de ações de VSA DGAS 

GGTEP, GVISO, 
DPSO, DPES, 

DRGD 

MÉDIO 
(2020)  

 

 

 

 

OBJETIVO 04 – 5ª AÇÃO 
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PLANO DE AÇÃO DE REESTRUTUAÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL 

OBJETIVO 04: Fortalecer a Vigilância nos processos de trabalho do SUAS 

  
5ª AÇÃO: Fomentar o papel da VSA enquanto função fundamental na produção de conhecimentos aplicados ao planejamento e desenvolvimento 
da oferta das ações da política de Assistência Social 

    Atividades Responsável  
Atores 

Envolvidos 
Prazo 

  

  1 - Revisar sistema de monitoramento e avaliação do SUAS BH* 
GAB-SUASS, 

DGAS e GVISO 
SUASS 

CURTO 
(2019) 

  

1.1 - Realizar agendas com a gestão e provimento visando avaliar os indicadores 
propostos em material publicado em 2007 e necessidade de inserção de novos, 
considerando sempre o plano de metas, Plano Estratégico BH 2030 e 
indicadores de grupos intersetoriais de monitoramento (especialmente de ação 
global) e as produções do MDS após 2007 

DGAS e GVISO SUASS 
CURTO 
(2019) 

  1.2 - Revisar e elaborar fichas técnicas dos indicadores escolhidos DGAS e GVISO SUASS 
CURTO 
(2019) 

  
1.3 - Definir periodicidade, instrumentais padronizados de registro e 
responsáveis pelas medições dos indicadores componentes do sistema de 
monitoramento 

SUASS SUASS 
CURTO 
(2019) 

  1.4 - Elaborar macrofluxo do processo e difundir entre os responsáveis DGAS e GVISO SUASS 
CURTO 
(2019) 

  1.5 – Implantar o novo sistema de M&A da VSA do SUASS BH 
GAB-SUASS, 

DGAS e GVISO 
SUASS 

CURTO 
(2019) 

  
2 - Definir formato e mês de divulgação de Relatório Analítico Anual do SUAS 
BH 

GAB-SUASS, 
DGAS e GVISO 

SUASS 
CURTO 
(2019) 
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PLANO DE AÇÃO DE REESTRUTUAÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL 

OBJETIVO 04: Fortalecer a Vigilância nos processos de trabalho do SUAS 

  
5ª AÇÃO: Fomentar o papel da VSA enquanto função fundamental na produção de conhecimentos aplicados ao planejamento e desenvolvimento 
da oferta das ações da política de Assistência Social 

    Atividades Responsável  
Atores 

Envolvidos 
Prazo 

  
2.1 - Analisar a viabilidade de criação de Boletim da Vigilância Socioassistencial 
(como material de ampla divulgação no SUAS BH) 

GAB-SUASS, 
DGAS e GVISO 

SUASS 
CURTO 
(2019) 

      

3 - Organizar e potencializar o apoio pelos técnicos da gestão às atividades de 
planejamento, organização e execução de ações desenvolvidas pelos níveis 
estratégico, tático e operacional, com a produção, a sistematização e a análise 
das informações territorializadas 

GAB- SUASS e 
DGAS 

GVISO, DPSO, 
DPES e técnicos 

de apoio à 
gestão 

CURTO 
(2019)  

      
4 - Criar instrumentos que contemplem, além da percepção técnica, a 
percepção das instâncias do controle social e a perspectiva dos usuários 

DGAS, DRAS, 
Gerências e 

Coordenações 
Regionais e locais 

(CRAS) 

GVISO, GRSAS, 
CMAS, usuários, 
comissões locais 

 MÉDIO 
(2020)  

   
5 – Implementar instrumentos e metodologias de avaliação dos serviços, 
programas, projetos e benefícios socioassistenciais. 

DGAS e GVISO 
DPSO, DPES, 

DRAS 

MÉDIO 
(2020)  

   
5.1 – Criar painel de indicadores de resultados alcançados pelos SUAS-BH, de 
forma complementar aos indicadores de monitoramento do padrão das 
ofertas. 

GVISO 
DGAS, DPSO, 

DPES 

MÉDIO 
(2020)  
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PLANO DE AÇÃO DE REESTRUTUAÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL 

OBJETIVO 04: Fortalecer a Vigilância nos processos de trabalho do SUAS 

  
5ª AÇÃO: Fomentar o papel da VSA enquanto função fundamental na produção de conhecimentos aplicados ao planejamento e desenvolvimento 
da oferta das ações da política de Assistência Social 

    Atividades Responsável  
Atores 

Envolvidos 
Prazo 

   5.2 – Ampliar a aplicação de indicadores de satisfação dos usuários do SUAS-BH GVISO 
DGAS, DPSO e 

DPES 
MÉDIO 
(2020) 

   
5.3 – Realizar estudos de avaliação de impacto dos serviços, programas, 
projetos e benefícios socioasisstenciais. 

DGAS e GVISO 
Instituições de 

Ensino 
LONGO 
(2021) 

 

  



 

 

114 

PLANO DE AÇÃO DE REESTRUTUAÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL 

OBJETIVO 05: Potencializar o uso dos sistemas 

  
1ª AÇÃO: Criar metodologia (processos/fluxos) de coleta e inserção de dados e informações solicitados pelo provimento em estudos e 
diagnósticos 

    Atividades Responsável  Atores Envolvidos Prazo 

      1 – Revisar protocolos do SIGPS existentes 
DGAS e 
GVISO 

DPSO, DPES, DRAS, 
Gerências, 

coordenações 
regionais e equipes 

técnicas  

CURTO 
(2019)  

      2 - Aprimorar a relação de relatórios básicos do SIGPS  
DGAS e 
GVISO  

 DPSO, DPES, DRAS, 
Gerências, 

coordenações 
regionais e equipes 

técnicas 

CURTO 
(2019)  

   
2.1 - Realizar consulta aos técnicos/serviços sobre dados que eles mais 
demandam 

DGAS e 
GVISO 

DPSO, DPES, DRAS, 
Gerências, 

coordenações 
regionais e equipes 

técnicas 

CURTO 
(2019) 

      2.2 - Sanear relatórios existentes 
DGAS e 
GVISO  

DPSO, DPES, DRAS, 
Gerências, 

coordenações 
regionais e equipes 

técnicas 

CURTO 
(2019)  
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PLANO DE AÇÃO DE REESTRUTUAÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL 

OBJETIVO 05: Potencializar o uso dos sistemas 

  
1ª AÇÃO: Criar metodologia (processos/fluxos) de coleta e inserção de dados e informações solicitados pelo provimento em estudos e 
diagnósticos 

    Atividades Responsável  Atores Envolvidos Prazo 

      
2.3 - Produzir novos relatórios que levem em consideração as demandas dos 
técnicos/serviços 

 DGAS e 
GVISO 

DPSO, DPES, DRAS, 
Gerências, 

coordenações 
regionais e equipes 

técnicas  

CURTO 
(2019)  

   
2.4 - Avaliar relatórios estratégicos do SIGPS junto ao nível correlato com 
vistas a ampliar seu uso pela gestão e subsidiar aprimoramento de relatório 
analítico anual do SUAS BH 

GAB-
SUASS, 
DGAS e 
GVISO 

SUASS 
CURTO 
(2019) 

     
3 - Instrução dos técnicos sobre a importância do uso da informação, da 
qualidade na coleta e utilização dos dados 

DGAS e 
GVISO 

- 
CURTO 
(2019) 

      
4 - Aprimoramento do processo de retroalimentação das informações 
produzidas pelos técnicos 

GVISO - 
CURTO 
(2019) 

      
5 - Instituição de treinamento dos trabalhadores em informática básica (MS 
Windows, pacote office, internet, etc.) 

GAB-
SUASS, 
DGAS e 
GGTEP 

- 
MÉDIO 
(2020)   
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PLANO DE AÇÃO DE REESTRUTUAÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL 

OBJETIVO 05: Potencializar o uso dos sistemas 

  
1ª AÇÃO: Criar metodologia (processos/fluxos) de coleta e inserção de dados e informações solicitados pelo provimento em estudos e 
diagnósticos 

    Atividades Responsável  Atores Envolvidos Prazo 

      

6 - Instituição de ações no âmbito da educação permanente com vistas a uma 
melhor utilização dos sistemas de informação. Com o objetivo de ampliar as 
possibilidades de uso do SIGPS, bem como sua importância como ferramenta 
para a VSA 

GAB-
SUASS, 
DGAS e 
GGTEP 

- 
MÉDIO 
(2020)   

      6.1 - Instituição de treinamento continuado nos sistemas de informação GVISO - 
CURTO 
(2019)  

      
7 - Instituição de ações no âmbito da educação continuada visando 
potencializar e qualificar a sistematização, a alimentação e a análise dos dados 
tanto pelo setor de VSA, quanto por trabalhadores do provimento 

DGAS, 
GGTEP e 

GVISO 
- 

 MÉDIO 
(2020)  

      
8 - Monitoramento do uso do SIGPS e da qualidade dos dados registrados por 
meio da extração de informações 

GVISO - 

CURTO 
(2019) 

      
8.1 - Desenvolvimento de ações de inteligência para a prevenção de inserção 
de dados inconsistentes pelo provimento 

GVISO - 
CURTO 
(2019) 

      

9 - Incorporar ao treinamento do SIGPS de questões referentes aos relatórios 
dos serviços, nos quais os técnicos atuam 

DGAS e 
GVISO 

DPSO, DPES, 
DRAS, Gerências, 

coordenações 
regionais e 

equipes técnicas  

 CURTO 
(2019) 
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PLANO DE AÇÃO DE REESTRUTUAÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL 

OBJETIVO 05: Potencializar o uso dos sistemas 

  
1ª AÇÃO: Criar metodologia (processos/fluxos) de coleta e inserção de dados e informações solicitados pelo provimento em estudos e 
diagnósticos 

    Atividades Responsável  Atores Envolvidos Prazo 

      
10 - Disponibilizar dados do Cadúnico de acordo com a demanda da gestão e 
do provimento 

DGAS e 
GVISO 

DPSO, DPES e DRAS 
CURTO 
(2019) 

   
11 – Ampliar a produção de estudos e de relatórios que realizem cruzamentos 
dos dados do SIGPS e dados do CadÚnico. GVISO DPSO 

CURTO 
(2019) 

   

12 - Criar notas técnicas com a participação da Gestão dos serviços 
socioassistenciais, com vistas ao esclarecimento de dúvidas e demandas sobre 
o registro de dados no SIGPS 

DPSO e 
DPES 

GVISO 
 MÉDIO 
(2020)  

 

OBJETIVO 05 – 2ª AÇÃO 
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PLANO DE AÇÃO DE REESTRUTUAÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL 

OBJETIVO 05: Potencializar o uso dos sistemas 

  2ª AÇÃO: Realizar investimento tecnológico para aprimoramento dos sistemas de informação 

    Atividades Responsável  Atores Envolvidos Prazo 

      
1 - Potencializar o SIGPS como ferramenta de VSA, tornando o sistema mais 
compatível com a VSA como função  DGAS e GVISO - 

LONGO 
(2021)  

      

1.1 - Desenvolver e implantar módulo de relatórios de inteligência 
empresarial (BI) com painéis (dashboards) permitindo extração de 
informações tanto para o nível estratégico quanto para a VSA 

GAB-SUASS, 
DGAS e GVISO 

- 
 MÉDIO 
(2020)  

      

2 - Desenvolver mecanismos que permitam o compartilhamento de dados 
entre o SIGPS e outros sistemas, principalmente com o CadÚnico, além de 
Sistemas da SMSA e SMED DGAS e GVISO 

DPGF-ASAC, 
PRODABEL e 

Empresa 
fornecedora de 

tecnologia 

 MÉDIO 
(2020)  

      

3 - Melhorar a utilização do SIGPS com ajustes para módulos mais enxutos e 
de melhor usabilidade 

DGAS e GVISO 

DPGF-ASAC, 
PRODABEL e 

Empresa 
fornecedora de 

tecnologia 

 MÉDIO 
(2020)  

      

3.1 - Desenvolver novos módulos com vistas a uma maior eficiência nos 
processos de trabalho (Relatórios Dinâmicos, Agenda/Recepção e endereço 
corporativo da PBH) GAB-SUASS, 

DGAS e GVISO 

DGAS, GVISO, DPGF-
ASAC, PRODABEL e 

Empresa 
fornecedora de 

tecnologia 

 MÉDIO 
(2020)  
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PLANO DE AÇÃO DE REESTRUTUAÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL 

OBJETIVO 05: Potencializar o uso dos sistemas 

  2ª AÇÃO: Realizar investimento tecnológico para aprimoramento dos sistemas de informação 

    Atividades Responsável  Atores Envolvidos Prazo 

     

4 - Desenvolver estratégias de treinamento e orientação para que as 
informações necessárias para a vigilância socioassistencial sejam registradas 
de forma contínua e fidedigna. DGAS e GVISO 

DGAS,  GVISO , 
DPSO, DPES, DRAS, 

Gerências e 
coordenações 

regionais  

 CURTO 
(2019)  

      
5 - Realizar estudos tendo como base ações desenvolvidas na área de 
tecnologia da informação e comunicação para subsidiar ampliação da equipe 
de treinamento/suporte e analistas (sistemas e informação) 

GAB-SUASS e 
DGAS 

GAB-SUASS, DGAS, 
SUGESP 

(Subsecretaria de 
Gestão de Pessoas) e 

GERUH-ASAC 

 MÉDIO 
(2020)  

      
6 – Modernizar o help desk (suporte) por meio de outras ferramentas, por 
exemplo: atendimento via chat, vídeo-aula para complementar o 
treinamento e material informativo no próprio SIGPS 

DGAS e GVISO 

DPGF-ASAC, 
PRODABEL e 

Empresa 
fornecedora de 

tecnologia 

 LONGO 
(2021) 

      
7 - Ampliar cobertura do SIGPS para todos os serviços de execução direta e 
indireta 

DGAS e GVISO DPSO, DPES e DRAS 
LONGO 
(2021)  

OBJETIVO 05 – 3ª AÇÃO 
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OBJETIVO 05: Potencializar o uso dos sistemas 

  
3ª AÇÃO: Criar mecanismos de esclarecimento e compartilhamento de informações sobre o SIGPS, sensibilizando a gestão e o trabalhador quanto à 
importância do uso do sistema e suas possibilidades para a VSA 

    Atividades Responsável  
Atores 

Envolvidos 
Prazo 

      
1 - Desenvolver um plano de ação de sensibilização das potencialidades do SIGPS frente à 
gestão e ao provimento 

GAB-SUASS, 
DGAS e 
GVISO 

 ASCOM-
ASAC  

CURTO 
(2019) 

   

1.1 – Realizar campanhas internas sensibilização das potencialidades do SIGPS: 
encaminhamento de e-mails explicativos com focos específicos, sensibilizando diretores, 
gerentes, coordenadores e técnicos. 
 

GAB-SUASS, 
DGAS e 
GVISO 

ASCOM-
ASAC 

CURTO 
(2019) 
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Capítulo 5 – Monitoramento e Avaliação do Plano de Reestruturação 

da VSA 

O Monitoramento e a Avaliação, na perspectiva da Vigilância Socioassistencial como 

função do SUAS, devem ser pensados e operacionalizados como campos de atuação 

integrados ao ciclo da gestão, ou seja, como processos articulados e articuladores de 

ações e não como um setor estanque de uma organização. Desse modo, o 

monitoramento pode ser definido como um “processo sistemático de 

acompanhamento”, e a avaliação como “ação analítica que alimenta o processo de 

planejamento” (Brasil, 2013, p. 37).  

Reestruturar a gestão utilizando as estratégias do diagnóstico, planejamento, 

monitoramento e avaliação, auxilia o alcance dos resultados pretendidos e permite 

agregar qualidade à execução dos serviços, programas, projetos e benefícios. O 

acompanhamento da execução deste Plano de Reestruturação e Operacionalização da 

VSA se propõe como prática de monitoramento e avaliação com vistas a retroalimentar 

a gestão, possibilitar ajustes e correção de rotas, readequar prioridades e investimento 

de recursos e zelar pelo alcance dos objetivos e resultados esparados. 

Pretende-se desenvolver as atividades de M&A também como estratégias que 

contribuam para a mudança da cultura organizacional, compartilhando com diversos 

atores e setores (unidades do órgão) o desenvolvimento, participação e aprendizados 

advindos dessa prática. Assim, além da Diretoria de Gestão do SUAS e da Gerência de 

Vigilância Socioassistencial, a proposta é envolver, por meio de instâncias colegiadas e 

outras estratégias coletivas, as diretorias finalísticas (da gestão e do provimento), atores 

institucionais articuladores da Rede Socioassistencial, além do controle social por meio 

do Conselho Municipal de Assistência Social. 

A fim de aprofundar o caráter participativo e pedagógico das atividades de M&A 

integradas à Vigilância, o monitoramento deste Plano poderá envolver, com diferentes 

níveis de responsabilidade e intensidade, os seguintes atores: 

- Gerência de Vigilância Socioassistencial e Diretoria de Gestão do SUAS; 
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- Diretorias de nível central, diretorias regionais, Gabinete da SUASS e Gabinete da 

SMASAC, quando necessário, por meio Colegiado SUASS e do Colegiado SMASAC; 

- Constituição de um Grupo de Monitoramento da Vigilância Socioassistencial (GM VSA): 

organizado a partir da representatividade do GT VSA, estabelecido para o 

acompanhamento da Consultoria que orientou a construção desse Plano. Sob a 

coordenação da GVISO/DGAS, o GM VSA permanecerá como a primeira instância 

Colegiada para o Monitoramento. Formado por representações das diretorias de 

Proteção Básica e Especial, diretoria Regional de Assistência Social e do Gabinete da 

SUASS, além de representantes das Gerências de Apoio às Entidades e de Gestão do 

Trabalho e Educação Permanente da DGAS, e finalmente, por trabalhadores da GVISO; 

- Grupo de Monitoramento da Vigilância Socioassistencial Ampliado (GM VSA 

Ampliado): formado pelos representantes acima, acrescidos de trabalhadores da gestão 

e do provimento (preferencialmente os trabalhadores de referência da Vigilância 

Socioassistencial nas regionais e no nível central), além de outros atores, se oportuno. 

O monitoramento realizado por este GT poderá ser conduzido em formato de oficinas 

menores, mantendo as dimensões participativa e pedagógica que marcaram a 

realização do Plano; 

- Conselho Municipal de Assistência Social: esse plano deverá ser apresentado ao CMAS, 

que poderá monitorá-lo e avaliar sua execução, no exercício de sua função de controle 

social da política de assistência social.  

Serão instrumentos para o monitoramento e avaliação deste Plano: 

- Relatório Técnico: elaborado semestralmente pela GVISO e pelo Grupo de 

Monitoramento da VSA, visando apresentar o consolidado parcial da execução do Plano 

de Ação e avaliação crítica acerca do quanto se avançou para alcançar os resultados 

estabelecidos, sobretudo em termos, eficácia e eficiência. Ele deverá conter a situação 

de execução de cada ação e atividade e indicadores quantitativos do percentual de 

cumprimento dos objetivos, ações e atividades do Plano. Deverá conter também 

informações descritivas e qualitativas sobre as ações e as atividades desenvolvidas, que 

apontem possíveis entraves para a execução das mesmas, resultados gerados por elas e 
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ajustes ou revisões necessárias. Este Relatório poderá ser apreciado em atividade com 

o GM VSA Ampliado, a fim de agregar a percepção dos atores do provimento e nível 

central. A partir dessa análise, avanços, resultados alcançados ou áreas que mereçam 

intervenções para melhorar a execução poderão ser identificados. 

- Relatório de Avaliação Final: O objetivo deste documento é fornecer um registro 

completo acerca da operacionalização do Plano de Ação da VSA, contendo, além das 

informações do relatório técnico, a elaboração de recomendações para a manutenção 

e consolidação da VSA no município, a síntese dos conhecimentos produzidos e as lições 

aprendidas durante a execução do Plano. 

Esses instrumentos servirão de subsídios para as seguintes ações de M&A:   

- Monitoramento semestral pela SUASS; 

- Acompanhamento sistemático pela GVISO/DGAS e Acompanhamento periódico 

(trimestral) pelo Grupo de Monitoramento da Vigilância Socioassistencial (GM VSA), sob 

coordenação da GVISO/DGAS, com possibilidade de realização de reuniões conjuntas 

com órgão colegiado da SUASS; 

- Apresentação da situação de execução do Plano de Ação de Reestruturação da VSA ou 

CMAS ou outros atores interessados; 

- Apresentação do Relatório Final de M&A do Plano de Ação de Reestruturação da VSA 

em 2021. 

São propostos os seguintes parâmetros para o monitoramento e a avalição da execução 

das atividades que comporão os indicadores percentuais de execução das atividades, 

ações e objetivos: 

1) Baixo (0 a 20% de execução); 

2) Insuficiente (21% a 40%); 

3) Moderado (41% a 60%); 

4) Suficiente (61% a 80%); 

5) Alto (81% a 100%).O 
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Sugere-se a descrição sucinta das atividades realizadas correspondentes ao percentual 

executado, conforme modelo abaixo: 

Figura 12: Modelo para monitoramento do Plano de Ação 
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7. Anexo 
 

Seguem registros fotográficos do processo de elaboração do presente documento no intuito de guardar um pouco 

da memória visual do conjunto de pessoas que se empenharam neste. 

Reunião Inicial da equipe DGAS/GVISO com a Profª. Dirce Koga 

 

Oficina: da Vigilância que temos para a Vigilância que Queremos 

26 e 27 de abril de 2018 
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Oficinas: Elaboração da Árvore de Problemas e de Objetivos 

23 de maio e 20 de junho de 2018 
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Oficina: Definição de Objetivos Pelas Regionais 

27 e 28 de junho de 2018 
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Oficina: Definição de Objetivos Pelo Nível Central 

02 de julho de 2018 
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Seminário Municipal de Vigilância Socioassistencial 

22 de novembro de 2018 

  

 


