
INSTRUÇÃO NORMATIVA SBE Nº 01/2014

Versão: 01

Aprovação em: 14 de janeiro de 2014.

Ato de aprovação: Decreto n° 039/2014.

Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Assistência Social

CAPÍTULO I

DA FINALIDADE

Art. 1º Normatizar e disciplinar os procedimentos de acolhimento e atendimento a pessoas

em Situação de Risco e/ou Vulnerabilidade Social.

CAPÍTULO II

DA ABRANGÊNCIA

Art. 2º Abrange a Secretaria Municipal de Assistência Social e o Centro de Referência da

Assistência Social (CRAS).

CAPÍTULO III

DOS CONCEITOS

Art. 3º Para fins desta Instrução Normativa considera-se:

I. Referência - A coleta de dados referente ao universo familiar onde há o diagnóstico

(situação familiar ou estudo social) e posterior encaminhamento feito pelo CRAS,

compreendendo o trânsito do nível menor para o de maior complexidade a qualquer
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serviço  sócio  assistencial  ou  para  outra  política  setorial  no  seu  território  de

abrangência.

II. PAIF - O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) é um serviço

destinado a contribuir no fortalecimento da função protetiva das famílias, prevenir

situações de ruptura dos seus vínculos, promover o acesso e usufruto dos direitos, o

desenvolvimento  das  potencialidades  familiares  e  o  fortalecimento  dos  vínculos

familiares e/ou comunitários.

III. Escuta Técnica - Levantamento das demandas inerentes ao contexto sócio familiar

dos  usuários  com a  construção de  planejamento  conjunto  família/profissional  do

processo de acompanhamento familiar.

IV. Encaminhamento -  São processos de direcionamento dos usuários voltados para

promoção do acesso ao Sistema Único  da Assistência  Social  (SUAS)  e  demais

serviços socioassistenciais, políticas setoriais e programas de transferência de renda

e benefícios assistenciais. 

V. Acompanhamento Familiar - Consiste no conjunto de intervenções desenvolvidas

em serviços continuados,  com objetivos  estabelecidos,  que possibilitem a família

acesso  a  um espaço onde possa refletir  sobre a  sua realidade,  construir  novos

projetos de vida e transformar suas relações, sejam elas familiares ou comunitárias.

O acompanhamento familiar requer o planejamento e avaliação contínua de todo o

processo de atendimento da família, por meio de encontros periódicos com o técnico

do Serviço. Assim o seu processo de acolhida, os encaminhamentos realizados e

seus  resultados,  os  atendimentos  particularizados  e  a  superação  de

vulnerabilidades,  a participação em grupos de famílias e ações comunitárias das
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quais  participou,  bem  como  as  aquisições  alcançadas  devem  ser  registradas  e

avaliadas em conjunto com as famílias.

VI. Desligamento  -  Avaliação  conjunta família/profissional  do  processo  de

acompanhamento familiar, onde se verifica se houve a superação das situações de

vulnerabilidade sociais vivenciadas pela família. Caso a família tenha superado suas

metas contidas no plano de emancipação familiar, ela permanece referenciada no

CRAS,  mas está  efetivamente desligada do acompanhamento realizado junto  às

famílias em vulnerabilidade social.

CAPÍTULO IV

DA BASE LEGAL

Art. 4º A presente Instrução Normativa integra o conjunto de ações, de responsabilidade do

Chefe  do  Poder  Executivo,  no  que  concerne  a  implementar  e  controlar  o  Serviço  de

Proteção  e  Atendimento  Integral  à  Família,  assim  como  o  Centro  de  Referência  da

Assistência Social (CRAS) e a Assistência Social, calcado na lei 8.742 de 7/12/1993 em

seus artigos 203 e 204 da Constituição Federal,  na Lei Orgânica da Assistência Social

(LOAS) 12.435 de 06/07/2011, Política Nacional da Assistência Social criado através da

Resolução do Conselho Nacional de Assistência Social nº 145 de 15/10/2004 NOB/SUAS,

Resolução  n°  109  de  11  de  novembro  de  2009  Tipificação  Nacional  de  Serviços

Socioassistenciais, Lei Municipal n° 2.233/2011 que dispõe sobre a Política Municipal de

Assistência Social, cria o Conselho Municipal de Assistência Social e o Fundo Municipal

Assistência Social assim como a Lei nº 1.604/2005 que cria o Programa de Atendimento

Integral  à  Família  e  demais  legislações  que  tenham relação  direta  com as  atividades

contempladas nesta Instrução Normativa.
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CAPÍTULO V

DAS RESPONSABILIDADES

Art. 5º Compete às unidades envolvidas na presente Instrução Normativa:

I. Manter a Instrução Normativa ao alcance de todos os funcionários das Unidades;

II. Cumprir e zelar para que todos cumpram a Instrução Normativa, em todos os seus

termos.

Art. 6º Compete a Assistência Social Municipal:

a) Definir a política de apoio às comunidades e organizações populares;

b) Planejar, coordenar, supervisionar, estabelecer diretrizes, controlar e executar a 

política de assistência social no âmbito do Município;

c) Implementar a política de assistência social para o Município, em harmonia com as 

demais políticas públicas e ações de governo, estabelecendo mecanismos de gestão

corresponsável com outras esferas de governo e com a organização da sociedade 

civil;

d) Supervisionar a assistência e desenvolver meios e soluções para os problemas da 

criança, do adolescente, do idoso, do portador de necessidades especiais e grupos 

sociais carentes.

Art. 7° Compete ao CRAS:

a) Apoiar  as  famílias  e  indivíduos  na  garantia  de  seus  direitos  de  cidadania,  com

ênfase no direito à convivência familiar e comunitária;

b) Mapear, articular e coordenar a rede de proteção social básica local;

c) Executar, obrigatoriamente, o PAIF;

d) Acolhida para recepção, escuta, orientação e referência;
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e) Os processos de formação e qualificação da equipe de referência;

f) O planejamento, monitoramento e avaliação dos serviços ofertados pelo mesmo.

Art. 8° Compete ao PAIF:

a) Fortalecer a função protetiva da família, contribuindo na melhoria da sua qualidade

de vida;

b) Prevenir a ruptura dos vínculos familiares e comunitários, possibilitando a superação

de situações de fragilidade social vivenciadas;

c) Promover aquisições sociais e materiais às famílias, potencializando o protagonismo

e a autonomia das famílias e comunidades;

d) Promover o acesso a benefícios, programas de transferência de renda e serviço

sócio-assistenciais, contribuindo para a inserção das famílias na rede de proteção

social de assistência social;

e) Promover  acesso  aos  demais  serviços  setoriais,  contribuindo  para  usufruto  de

direitos;

f) Apoiar famílias que possuem, dentre seus membros, indivíduos que necessitam de

cuidados,  por  meio  da  promoção  de  espaços  coletivos  de  escuta  e  troca  de

vivências familiares.

CAPÍTULO VII

PROCEDIMENTOS

Art. 9°  São destinatários do PAIF as famílias em situação de vulnerabilidade e/ou risco

social,  residentes  nos  territórios  de  abrangência  dos  CRAS,  em  especial  as  famílias

beneficiárias  de  programas  de  transferência  de  renda  ou  famílias  com  membros  que

recebem benefícios assistenciais, famílias sem acesso ou com dificuldade para acessar os

serviços públicos, com os “laços” familiares e/ou comunitários fragilizados ou em conflito.
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Art. 10° O CRAS realiza a acolhida da família e/ou pessoa que é encaminhada para equipe

do  PAIF  para  referenciamento.  A  equipe  do  CRAS/PAIF  é  formada  por  1  (um)

Coordenador, 3 (três) técnicos de nível superior, sendo 2 (dois) Assistentes Sociais e 1

(um) Psicólogo e 2 (dois) técnicos de nível médio.

Art. 11°  Depois de feito o referenciamento e estudo da situação da família ou pessoa, a

mesma  é  encaminhada  para  algum  programa  ou  serviço  do  Município,  como:

Inclusão/Atualização  CadÚnico,  Serviço  de  Convivência  e  Fortalecimento  de  Vínculos-

SCFV,  Centro  de  Referência  Especializado  de  Assistência  Social  (CREAS)/Serviço  de

Proteção  e  Atendimento  Especializado  a  Família  e  Indivíduos  (quando  há  violação  de

direitos), INSS, rede do município (Saúde, Educação, Conselho Tutelar, Ministério Público)

e outros.

Art.  12°  A Equipe  Técnica  –  será  exclusiva  e  capacitada  para  desenvolver  as

atividades/atribuições  do  PAIF.  A  Equipe  deve  estar  apta  a  estabelecer  estratégias

promocionais que favoreçam a inclusão social e exercício da cidadania.

Art. 13°  E por último o desligamento, onde se verifica se as metas foram cumpridas, se

houve tempos definidos de participação, se há encaminhamentos a fazer para famílias que

são desligadas, entre outros. A família ou pessoa permanece referenciada no CRAS, mas

propõe-se que o desligamento seja planejado e realizado de maneira progressiva,  com

acompanhamento  familiar  por  período  determinado,  para  verificar  a  permanência  dos

efeitos positivos das ações. 
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  CAPÍTULO VIII

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Art. 14°  Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos

junto à Unidade Central de Controle Interno que, por sua vez, através de procedimentos de

auditoria  interna,  aferirá  a  fiel  observância  de seus dispositivos  por  parte das  diversas

unidades da estrutura organizacional.

Art. 15° Esta instrução entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Santa Teresa/ES
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