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O que é a Assistência Social?

“é direito do cidadão e dever do Estado, é
Política de Seguridade Social não contributiva,
que provê os mínimos sociais, realizadas
através de um conjunto integrado de iniciativa
publica e da sociedade, para garantir o
atendimento às necessidades básicas”. (art. 1º da LOAS)



Constituição Federal 1988

“A seguridade social compreende um
conjunto integrado de ações de iniciativa
dos poderes públicos e da sociedade,
destinadas a assegurar os direitos relativos
à saúde, à previdência e à assistência
social” (Art. 194 CF)



SUAS 2005
- sistema nacional;

- gestão compartilhada;
- co-financiado pelos 03 entes federativos. 

Objetivos: 
E- garantir o cumprimento das diretrizes da LOAS;

- regulamenta e amplia o conceito da assistência social 
como política pública de seguridade social, garantida na 

CF de 88.



RECURSOS FEDERAIS 
GRUPO GESTÃO 





CRAS/PAIF E SCFV

180 atendimentos nos grupos do SCFV, sendo 90 
prioritários (trabalhos socioeducativos, culturais, 

artísticos, esportivos e artesanais);

Famílias que serão acompanhadas pela equipe 
técnica do CRAS 



Atualização de todos os sistemas vinculados a SMAS;

Estruturação e Composição do CMAS;

Reprogramação de recursos Federais e Estaduais, Ordinários e

Extraordinários, do exercício de 2020 para 2021;

158 Atendimentos/Orientações Individuais diversas

93 Visitas domiciliares;

07 Parecer Social Para o Judiciário (Vara Família e Previdenciário);



PBF (1º quadrimestre /2021)

20 - famílias incluídas no CAD ÚNICO;

60 - atualizações cadastrais;

468 - famílias recebendo benefício do PBF;

Total mensal R$ 27.995,00 (vinte e sete mil novecentos e

noventa e cinto reais);

Mês ref: maio de 2021





GESTÃO - PBF



RECURSOS ESTADUAIS
GRUPO - BE



Benefícios Eventuais

São provisões suplementares e provisórias prestadas

aos indivíduos e as famílias em virtude de:

nascimento,

morte,

situação de vulnerabilidade temporária, e

calamidade pública.



Benefícios Eventuais

59 Concessão de BE (modalidade cesta básica);

05 Concessão de BE (modalidade urnas funerárias);

02 Concessão de BE (modalidade auxílio natalidade);

42 Concessão de BE diversos (cadeiras de rodas; leite; fralda,

colchão, etc).



RECURSOS ESTADUAIS
GRUPO – BPSB



“...É na história da sociedade, na

prática social,que se encontra a

fonte dos nossos problemas e a

chave de suas soluções.”

Marilda Iamamoto



OBRIGADA!


