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Resumo: Apresenta-se através deste, um relato de pratica profissional que se refere ao III 
Monitoramento realizado pela equipe do Escritório Regional da SEDS – Secretaria de Estado da 
Família e Desenvolvimento Social de Ponta Grossa junto aos gestores e profissionais que atuam 
nos CRAS dos dezoito municípios da referida região. O monitoramento ocorreu entre os meses 
de maio de 2018 e janeiro de 2019. O presente artigo tem como objetivos descrever a 
metodologia utilizada para a realização do processo de monitoramento e devolutiva aos 
profissionais envolvidos e apresentar as principais características dos CRAS e da oferta dos 
serviços de proteção social básica executados através destes na região.   
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INTRODUÇÃO 

Apresenta-se através deste, um relato de pratica profissional que se refere 

ao III Monitoramento realizado pela equipe do ER/SEDS/PG - Escritório Regional 

da Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social de Ponta Grossa 

junto aos gestores e profissionais que atuam nos CRAS – Centro de Referência 

da Assistência Social dos dezoito municípios da região: Arapoti, Carambeí, 

Castro, Imbaú, Ipiranga, Ivaí, Jaguariaíva, Ortigueira, Palmeira, Piraí do Sul, 

Ponta Grossa, Porto Amazona, Reserva, São João, Sengés, Telêmaco Borba, 

Tibagi e Ventania. O monitoramento ocorreu entre os meses de maio de 2018 e 

janeiro de 2019. 

O presente artigo tem como objetivos descrever a metodologia utilizada 

para a realização do processo de monitoramento e devolutiva aos profissionais 

envolvidos e apresentar as principais características dos CRAS e da oferta dos 

serviços de proteção social básica executados através destes na região.   
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 O monitoramento realizado teve como objetivos: Coletar dados 

quantitativos e qualitativos em relação às dimensões: Identificação, Porte e 

Estrutura, Recursos Humanos, Serviços e Benefícios e, Gestão Territorial; 

Elaborar o diagnóstico dos CRAS da Regional Ponta Grossa;  Identificar 

fragilidades e potencialidades na oferta e execução dos serviços, programas, 

projetos e benefícios; Verificar quanto à oferta do PAIF (Serviço de Proteção 

Social Integral à Família) no território; acompanhamento familiar e elaboração de 

plano de acompanhamento familiar; Levantar principais aspectos a serem 

abordados, com foco no aprimoramento e qualificação dos serviços ofertados no 

CRAS; Emitir relatórios técnicos aos Municípios para subsidiar os processos de 

gestão/execução localmente. 

 A metodologia de trabalho para a realização do monitoramento e 

devolutiva aos profissionais envolvidos foi através de visita in loco aos Municípios 

entre os meses de maio a outubro de 2018. O monitoramento foi realizado pela 

equipe do ER/SEDS/PG nos CRAS de cada município através de visitas e 

reuniões técnicas, com registros de informações quantitativas e qualitativas a 

partir dos objetivos definidos para o processo de monitoramento. Dos 37 (trinta 

e sete) CRAS existentes na região de Ponta Grossa, realizou-se o 

monitoramento em 32 equipamentos, alcançando assim 86% do universo total, 

com um total de 181 participantes.   

  Visando dar retorno dos resultados obtidos a partir da realização do III 

monitoramento, foi realizado em novembro/2018 pela equipe do ER/SEDS/PG o 

V Encontro da Proteção Social Básica, no qual os resultados obtidos foram 

publicizados aos gestores e técnicos participantes. 

 Entre os meses de novembro de 2018 a janeiro de 2019 foram 

confeccionados pela equipe técnica do ER e entregue aos municípios os 

relatórios técnicos personalizados, contendo a análise das dimensões 

monitoradas em cada CRAS, bem como, as orientações e recomendações 

acerca da gestão, oferta e execução dos serviços, programas, projetos e 

benefícios no âmbito da proteção social básica - PSB.  

Para este artigo, apresenta-se os dados que se referem as principais 

características dos CRAS existentes na região e a oferta dos serviços de PSB 

no âmbito dos referidos equipamentos públicos de proteção social.  



 

 

1. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DOS CRAS NA REGIÃO DE PONTA 

GROSSA 

  Entre os 32 CRAS monitorados, 78,1% estão implantados em imóveis 

próprios, o que apresenta-se como uma potencialidade e avanço na garantia da 

oferta e manutenção dos serviços da PSB constituindo-se enquanto um espaço 

de referência para a população. 

O CRAS enquanto porta de entrada da Política de Assistência Social no 

território deve referenciar as famílias em situação de vulnerabilidade social, 

entendendo-se que: 

É importante esclarecer que família referenciada é a unidade de 
medida de famílias que vivem em territórios vulneráveis e são elegíveis 
ao atendimento ofertado no CRAS instalado nessas localidades 
BRASIL, 2005 s/p). 

Dos 32 (trinta e dois) CRAS monitorados, 20 (vinte) encontravam-se em 

área urbana/bairro e 12 (doze) em área urbano/central.  

 As principais formas de acesso dos usuários ao equipamento vem 

ocorrendo através de demanda espontânea, seguida do encaminhamento de 

outras políticas públicas e da rede socioassistencial.  

 Constatou-se que os CRAS vem cumprindo com a função principal de 

porta de entrada do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, ou seja, “[…] 

é uma unidade que possibilita o acesso de um grande número de famílias à rede 

de proteção social de assistência social”. (BRASIL, 2009 p. 9). 

Identificou-se fragilidade em relação ao acesso dos usuários através de 

busca ativa a ser realizada pelas equipes de referência. Estas informaram que 

vem executando a busca ativa de forma direcionada, ou seja, a partir de 

informações e demandas do Programa Bolsa Família – PBF e Cadastro Único - 

CADÚNICO, encaminhamentos da rede socioassistencial, políticas públicas 

setoriais e sistema de garantia de direitos. 

 Ratifica-se a importância da realização de “busca ativa intencional”, a qual 

deve anteceder o processo de acompanhamento familiar, ressaltando que a sua 

realização depende de informações provenientes da vigilância socioassistencial 

(BRASIL, 2012). 

 Compreende-se como busca ativa no território do CRAS: 

A busca ativa refere-se à procura intencional, realizada pela equipe de 



 
referência do CRAS, das ocorrências que influenciam o modo de vida 
da população em determinado território. Tem como objetivo identificar 
as situações de vulnerabilidade e risco social, ampliar o conhecimento 
e a compreensão da realidade social, para além dos estudos e 
estatísticas. Contribui para o conhecimento da dinâmica do cotidiano 
das populações (a realidade vivida pela família, sua cultura e valores, 
as relações que estabelece no território e fora dele); os apoios e 

recursos existentes e, seus vínculos sociais (BRASIL, 2009 p. 29). 

 

 Para que os CRAS tenham condições adequadas de funcionamento no 

que se refere a oferta de serviços e benefícios, um dos aspectos essenciais é a 

composição das equipes de referência.  

[...] são aquelas constituídas por servidores efetivos, responsáveis pela 
organização e oferta de serviços, programas, projetos e benefícios de 
proteção social básica e especial, levando-se em consideração o 
número de famílias e indivíduos referenciados, o tipo de atendimento e 

as aquisições que devem ser garantidas aos usuários. (BRASIL, 

2010/2011 p. 68). 
 

 De acordo com a NOB-RH/SUAS: 

As equipes de referência devem contar sempre com um coordenador 
com o seguinte perfil profissional: Ser um técnico de nível superior, 
concursado, com experiência em trabalhos comunitários e gestão de 
programas, projetos, serviços e benefícios socioassistenciais. 
(BRASIL, 2009, p.19). 

 

 A partir da informação coletada durante o processo de monitoramento, 

identificou-se que 69% dos CRAS não contavam com equipe técnica de acordo 

com o previsto na NOB/RH SUAS (Porte X nº de famílias referenciadas). 

Observa-se que esse dado é extremamente preocupante no que se refere a 

oferta, gestão e execução dos serviços no âmbito da Proteção Social, bem como, 

na realização/efetividade do Trabalho Social com famílias proposto pela Política 

Nacional de Assistência Social - PNAS. 

 Torna-se importante a composição de equipes de referência alinhadas ao 

previsto na NOB/RH-SUAS no sentido de fortalecer o processo de trabalho que 

estas devem desenvolver para garantir a oferta dos serviços de acordo com a 

Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, 2009, enquanto 

instrumento que discorre sobre como devem funcionar os serviços do SUAS, 

bem como, mencionando a NOB-/RH-SUAS em relação a composição das 

equipes (SILVA, 2014). 

 Ainda em relação a composição das equipes, observou-se que somente 

20% dos CRAS contavam com profissional contratado para atuar 



 

exclusivamente na função de coordenador, que tem suas atribuições 

especificadas através do Caderno de Orientações Técnicas do CRAS. 

 Para além da composição das equipes dos CRAS, observou-se uma 

fragilidade no processo de participação da equipe no planejamento para uso dos 

recursos, pois somente 29% das equipes relataram participar de tal processo. A 

maior parte destas, “participam parcialmente no processo, considerando que 

este compreende desde o planejamento até a execução dos recursos 

disponíveis para implementação e oferta dos serviços da PSB, bem como dos 

critérios para a utilização destes no cotidiano do trabalho social com famílias”.  

 Reitera-se a importância de participação das equipes no processo de 

planejamento e de aplicação dos recursos advindos do cofinanciamento. 

Salienta-se que o planejamento constituiu-se em importante ferramenta para a 

deliberação e alocação dos recursos, a partir das demandas do serviço e dos 

objetivos a que se propõem. 

 

2. SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 

O CRAS é uma unidade socioassistencial da PSB que oferta serviços e 

benefícios e possui as funções exclusivas de oferta pública do trabalho social 

com famílias, o PAIF, bem como, gestão territorial da rede socioassistencial de 

PSB. “O CRAS assume como fatores identitários dois grandes eixos 

estruturantes do SUAS: A matricialidade sociofamiliar e a territorialização.” 

(BRASIL, 2009 p. 11). 

  Em relação a oferta do PAIF identificou-se que a ação de acolhida vem 

sendo realizada por técnicos de referência em todos os CRAS, aspecto positivo 

pois considera-se que este momento é o primeiro contato qualificado da 

família/usuário com SUAS, sendo que neste são estabelecidas relações de 

confiança e reconhecimento da equipe de referência, com a possibilidade de 

ofertar informações sobre as ações dos serviços, sobre a rede socioassistencial 

e demais políticas intersetoriais, bem como, reconhecer as demandas e registrá-

las. 

 A acolhida por técnico da equipe de referência diferencia-se da recepção, 

entendida esta como o momento no qual a família recebe a primeira atenção ao 



 

adentrar no CRAS. A recepção pode ser realizada por servidores de nível médio, 

porém reitera-se que estes devem ser capacitados de forma continuada para 

que compreendam esse momento como um direito da família, respondendo suas 

demandas de forma solicita e respeitosa. 

 Também identificou-se que as ações particularizadas e os 

encaminhamentos para rede socioassistencial e políticas setoriais vem sendo 

realizadas, no entanto quanto ao indicador “OFICINAS COM FAMÍLIAS” 

constatou-se que dos 32 (trinta e dois) CRAS, 18 (dezoito) desenvolvem essa 

ação. 

 Segundo relato das equipes de referência os fatores que 

dificultam/fragilizam a realização desta ação diretamente encontram-se 

diretamente relacionados à: Déficit de Recursos Humanos; Vivências de risco 

social e vulnerabilidade das famílias/usuários; Ausência de metodologias 

adequadas para Trabalho Social com famílias; Ausência de processos de gestão 

voltados para a capacitação continuada e supervisão técnica quanto a oferta dos 

serviços no âmbito da PSB, bem como gestão territorial; Inexistência da área de 

Vigilância Socioassistencial; Atendimento significativo de demandas 

espontâneas; Dificuldade para ajustar a agenda cotidiana de trabalho que 

propicie momento para estudos; Ausência de diagnóstico socioterritorial; Vasta 

extensão territorial. 

Recomendou-se a realização de momentos de discussão referente a 

execução de oficinas com famílias no âmbito do PAIF no sentido de alinhar 

conceitualmente seguindo os parâmetros recomendados para esta ação 

específica e, fortalecer o Trabalho Social com famílias na perspectiva proposta 

pelo SUAS. 

Entende-se que a efetivação deste processo implica no fortalecimento da 

articulação da rede socioassistencial, entre os níveis de proteção e políticas 

públicas setoriais, bem como estabelecimento/fortalecimento de fluxos e 

protocolos e, de espaços de diálogo e articulação no sentido de garantir o retorno 

das informações, bem como do atendimento/acompanhamento dos usuários e 

famílias. 

Constatou-se no monitoramento que as equipes vêm realizando a 

referência, no entanto a contrarreferência se dá parcialmente (62,5%) com as 



 

políticas públicas setoriais, rede socioassistencial governamental e não 

governamental e, em algumas situações entre a PSB e a PSE. 

 No que diz respeito ao acompanhamento familiar, definido no âmbito do 

SUAS enquanto um “[….] conjunto de intervenções desenvolvidas em serviços 

continuados, com objetivos estabelecidos, que possibilitam à família acesso a 

um espaço onde possa refletir sobre sua realidade, construir novos projetos de 

vida e transformar suas relações.” (BRASIL, 2010/2011 p. 17). 

 Foram contabilizados a partir do relato das equipes técnicas que 1.724 

(mil  setecentos e vinte e quatro) famílias encontravam-se em acompanhamento 

nos municípios que compõem esta Regional no período do monitoramento (maio 

a outubro/2018). 

 Considerando o disposto na Nota Técnica nº 

27/2015/DGSUAS/SNAS/MDS a qual trata da dimensão recursos humanos – 

nível 5, a quantidade média de acompanhamentos no mês divididos pela equipe 

técnica (Assistentes Sociais) não deve ser inferior a 20 nem superior a 100. 

 Neste contexto as equipes salientam que existem fatores que dificultam, 

fragilizam e muitas vezes inviabilizam a possibilidade de realizar um número 

maior de acompanhamentos, tais como: 

 Déficit de RH, indisponibilidade de veículo para transporte todos os dias; 

fragilidades na articulação com demais políticas públicas e no atendimento das 

diversas demandas apresentadas pelas famílias; vasta extensão territorial em 

relação a área de abrangência dos CRAS e/ou área rural; falta de supervisão 

técnica; significativa demanda de atendimentos particularizados; significativo 

atendimento de demanda espontânea. 

 Com o intuito de contribuir com esta reflexão reiteramos a importância da 

realização do acompanhamento familiar enquanto um processo de caráter 

continuado e planejado que possibilita a identificação das vulnerabilidades e 

potencialidades vivenciadas pelas famílias reconhecendo as demandas de 

proteção apresentadas e que devem subsidiar a elaboração do plano de 

acompanhamento familiar. 

 Permitindo-se desta forma, prevenir a ocorrência de riscos sociais e/ou 

violações, estimular potencialidades das famílias e territórios, afiançando as 

seguranças da Política Pública de Assistência e promovendo o acesso aos 



 

direitos. 

 O acompanhamento familiar demanda da construção de um plano de 

acompanhamento familiar, um planejamento detalhado deste processo de 

acompanhamento a ser realizado tendo em vista os objetivos a serem 

alcançados, evidenciou-se a partir do relato das equipes técnicas/coordenação: 

GRÁFICO 1- ELABORAÇÃO DE PLANO DE ACOMPANHAMENTOS 

Fonte: Questionário Escritório Regional de Ponta Grossa, 2018. 

 De acordo com os dados acima constata-se que 69% dos CRAS vem 

encontrando dificuldade na elaboração dos Planos de Acompanhamento das 

Famílias inseridas no PAIF, situação esta que compromete o Trabalho Social com 

Famílias, bem como, o processo de avaliação e consecutivamente o 

monitoramento da oferta dos serviços no âmbito da Proteção Social Básica, 

fragilizando o carácter preventivo, protetivo e proativo do referido serviço previsto 

na Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. 

 Aqui cabe ressaltarmos que mais crítico ainda é o recorte referente aos 

9,4% dos CRAS, cujas equipes não souberam informar o número de planos 

elaborados. Tal situação deve ser revista pela Gestão Municipal de Assistência 

Social com coordenadores e equipe, a fim de identificar-se que outras 

dificuldades além das já apontados neste relatório que tem contribuído para tal 

questão. 

 Salientamos o contido no documento Orientações técnicas, metas de 

desenvolvimento dos CRAS (BRASIL, 2010/2011 p. 26) no que se refere ao 

acompanhamento familiar:  

[….] pode-se afirmar que somente se realiza o acompanhamento familiar 
quando as famílias e os profissionais definem conjuntamente os 



 
objetivos a serem atingidos, as aquisições a serem alcançadas e o 
percurso a ser trilhado para acesso a direitos e superação de situações 
de vulnerabilidade s vivenciadas, construindo um Plano de 
Acompanhamento familiar, realizando mediações periódicas com 
profissionais e com inserção planejada em ações do PAIF, se verificada 
a necessidade. 
 

 Quanto a oferta/execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos – SCFV, identificou-se que ocorreram avanços em relação a 

identificação do público prioritário e estabelecimento do fluxo de 

encaminhamento dos CRAS para a rede socioassistencial que oferta o serviço. 

 Em determinados equipamentos, foi definido que um dos profissionais de 

nível superior pertencente a equipe técnica atuaria enquanto técnico de 

referência do SCFV, que teria como atribuições: Acompanhamento da execução 

do serviço; Participação sistemática nas atividades de planejamento; Assessoria 

ao orientador social; Conhecimento das situações de vulnerabilidade social e de 

riscos das famílias; Conhecimento das potencialidades do território do CRAS; 

Atendimento individualizado e realização de visitas domiciliares; 

Encaminhamento dos usuários ao SCFV; Divulgação do serviço no território; 

Assessoria as unidades que desenvolvem o SCFV no território; Avaliação junto 

as famílias dos resultados e impactos do SCFV. 

 Em complemento mencionaram que o referenciamento do SCFV ao 

CRAS ocorre parcialmente através do encaminhamento do usuário ao serviço, 

na discussão de casos específicos, participação em reuniões da rede 

socioassistencial, referenciamento das famílias ao CRAS e encaminhamento 

para inserção no Cadastro Único. 

 Para que o SCFV esteja referenciado ao CRAS, a equipe destes deve: 

gerir a rede socioassistencial da PSB, a partir do CRAS de maneira coordenada, 

subentende-se referenciar a rede desde o acolhimento, a inserção, o 

atendimento, o encaminhamento até o acompanhamento dos usuários no SUAS, 

requer o estabelecimento de compromissos e relações, participação de 

definições de fluxos e procedimentos que reconheçam a centralidade do trabalho 

com famílias no território  (Oficinas realizadas pelo ER/PG, 2017). 

 Pontuou-se sobre a importância da participação dos usuários no processo 

de planejamento e avaliação dos serviços ofertados nos CRAS, tendo sido 

identificado que somente em 15 dos 32 equipamentos este vem ocorrendo. O 



 

que se dá de forma parcial, ao final das ações ofertadas anualmente e/ou 

semestralmente, todo via este não vem desde o planejamento até a avaliação. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O relato de pratica profissional apresentado, possibilitou a divulgação e a 

visibilidade de um processo de trabalho instituído coletivamente entre o 

ER/SEDS/PG e municípios da região, que através da realização do III 

Monitoramento junto aos CRAS, e sistematização dos dados coletados, vem 

possibilitando um registro sistemático da implantação, desafios e 

potencialidades dos equipamentos públicos de referência para a atenção básica 

da política de Assistência Social na região de Ponta Grossa.   

O artigo apresenta um recorte dos resultados obtidos com o processo de 

trabalho, através do que foi possível descrever a metodologia utilizada para a 

realização do monitoramento e devolutiva aos profissionais envolvidos e 

apresentar as principais características dos CRAS e da oferta dos serviços de 

proteção social básica executados através destes na região, atingindo os 

objetivos inicialmente propostos e contribuindo para a coletivização das 

informações produzidas.    
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