O SUAS E SEUS DESAFIOS

SAS CAMPO LIMPO

ARTIGOS 194 a 204 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1988

ART. 194 - 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.

E O SUAS O QUE É?
Art. 194 CF

LOAS

O artigo 194 da CF foi
concretizado através da
Lei Orgânica de AS

A lei orgânica define
objetivos, princípios,
organização, gestão e
financiamento da AS

PNAS
SUAS- sistema
descentralizado e
participativo, que tem por
função a gestão do conteúdo
específico da Assistência
Social no campo da proteção
social brasileira.

SUAS

A Política Nacional de
Assistência Social materializa
o conteúdo da Assistência
Social como um pilar do
Sistema de Proteção Social
Brasileiro no âmbito da
Seguridade Social.

O SUAS é um sistema que pressupõe:
a primazia do Estado
a descentralização político/administrativa
o comando único em cada esfera de governo
gestão compartilhada com a sociedade civil
POR MEIO DOS Conselhos, Conferências e
Fóruns em seu planejamento e controle.
UM DE SEUS MAIORES DESAFIOS É O
TRABALHO EM
REDE:INTERSETORIALIDADE

INTERSETORIALIDADE e TRABALHO EM REDE
A intersetorialidade entende que o ser humano é
complexo , multi facetado e precisamos de
outros pares para atendimento de suas
demandas: REDE
A proteção social atravessa também um conjunto
de outras políticas publicas:
Educação
Habitação
Saneamento
Trabalho entre outros

REDE INTERSETORIAL

Assim a política de assistência social e
outras políticas públicas não podem ser
pensadas isoladamente, mas na relação
com outros pares.

Rede Socioassistencial é diferente de
Rede Intersetorial
A rede socioassistencial está relacionada com a
Política Nacional de Assistência Social e pressupõe:
Um conjunto integrado de ações de iniciativa pública
e da sociedade civil, que ofertam e operam

Benefícios -BPC, benefícios eventuais
Serviços – CCA , CJ, SASF,SAICA,MSE
Programas- PBF

Quem compõe a Rede Socioassistencial de Campo
Limpo, Capão Redondo e Vila Andrade?
A rede socioassistencial de proteção é composta
diretamente
pelos órgãos gestores municipais- SAS/CRAS E
CREAS
e pelas organizações e entidades de assistência
social ATRAVÉS DOS SERVIÇOS CONVENIADOS

CRAS VILA ANDRADE
O CRAS Vila Andrade I fica na Rua Dr. Jerônimo Campos
Freire, 310, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às
18h.

E O QUE É O CRAS?
O CRAS - Centro de Referência da Assistência Social é uma unidade
pública estatal localizada em áreas com maiores índices de
vulnerabilidade
e
risco
social,
destinada
ao
atendimento
socioassistencial
de
famílias.
O CRAS é o principal equipamento de desenvolvimento dos serviços
socioassistenciais da Proteção Social Básica. Constitui espaço de
concretização
dos
direitos
socioassistenciais
nos
territórios,
materializando a política de assistência social.

Como atua o CRAS?
O CRAS é onde ocorre o primeiro acesso das famílias aos direitos
socioassistenciais e, portanto, à proteção social. Estrutura-se, assim,
como porta de entrada dos usuários da política de assistência social
para a rede de Proteção Básica e referência para encaminhamentos à
Proteção Especial.
Desempenha papel central no território onde se localiza ao constituir
a principal estrutura física local, cujo espaço físico deve ser compatível
com o trabalho social com famílias que vivem no seu território de
abrangência e conta com uma equipe profissional de referência.

Nesse sentido, destacam-se como
principais atuações do CRAS:
Prestação de serviços continuados de Proteção Social Básica de
Assistência Social para famílias, seus membros e indivíduos em
situação de vulnerabilidade social, por meio do PAIF

Ações socioassistenciais, encaminhamentos para a rede de proteção
social existente no lugar onde vivem e para os demais serviços das
outras políticas sociais, orientação e apoio na garantia dos seus direitos
de cidadania e de convivência familiar e comunitária;
Articula e fortalece a rede de Proteção Social Básica local;
Referência para benefícios eventuais, cadastros e PTR
Previne as situações de risco no território onde vivem famílias em
situação de vulnerabilidade social apoiando famílias e indivíduos em
suas demandas sociais, inserindo-os na rede de proteção social e
promover os meios necessários para que fortaleçam seus vínculos
familiares e comunitários e acessem seus direitos de cidadania.

CRAS VILA ANDRADE
EQUIPE TÉCNICA E DE
APOIO

Coordenadora: Ladir
Assistentes Sociais:
Silvia Marina
Ellen
Cadastradoras: Angela,
Juscilene, Natalia , Iara
Limpeza: Dona Rita
Vigilância: Roberto, Osani
Motorista: Osvaldo
COMPLETAR

QUAIS SERVIÇOS ESTÃO REFERENCIADOS PELO
CRAS VILA ANDRADE

CCA SÃO JOSÉ- Gerente Fábio e Assist.Técnica Seila
CCA VILA ANDRADE: Gerente Ana Claudia e
Assistente Técnico Janaína
CCA
PARAISÓPOLIS:
Gerente
Margareth
e
Assist.Técnica Marlene
CCA SANTO ANTONIO: Gerente Daniele e Assistente
técnico Fernanda
CJ PARAISÓPOLIS: Gerente Willassan e Assistente
técnico Danilo
CCA DONA DIVA: Gerente Darana e Assist.Técnica
Juliana
CCA PEINHA: Gerente Ivete e Assist.Técnica Manuela
SASF PARAISÓPOLIS: Gerente Nilde
SASF VILA ANDRADE : Gerente Suene

