
A REGIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES

DE ONDE FALO? PORQUE FALO? COM QUEM FALO?



QUAL A SITUAÇÃO ATUAL DO SUAS NA ALTA COMPLEXIDADE

105 ABRIGOS INSTITUCIONAIS
72 SERVIÇOS DE FAMÍLIA ACOLHEDORA

26 CASAS‐LAR

203 SERVIÇOS NO TOTAL
EM 146 MUNICÍPIOS

149 MUNICÍPIOS NÃO POSSUEM SERVIÇO

Dados do CADSUAS fornecidos pelo setor de Vigilância Socioassistencial



SUAS ‐‐‐‐SISTEMA ÚNICO ‐‐‐‐ PROTEÇÃO SOCIAL ‐‐‐‐SEGURANÇAS / DIREITOS 

INTEGRALIDADE

UNIVERSALIZAÇÃO

SEGURANÇAS

DESCENTRALIZAÇÃO

TERRITORIALIZAÇÃO

COMPETENCIA DOS ENTES / PACTO FEDERATIVO



REGIONALIZAÇÃO

ADOTADA COMO FORMA DE SOLUCIONAR 
QUESTÕES QUE TRANSCENDEM OS LIMITES DOS 

TERRITÓRIOS MUNICIPAIS

ADOTADA COMO FORMA DE SOLUCIONAR 
QUESTÕES QUE TRANSCENDEM OS LIMITES DOS 

TERRITÓRIOS MUNICIPAIS

MEDIA COMPLEXIDADE
MUNICÍPIOS ACIMA DE 20MIL HAB

ALTA COMPLEXIDADE
MUNICÍPIOS ACIMA DE 50 MIL HAB



A regionalização no âmbito do SUAS é uma estratégia que visa garantir:

I. a universalização do acesso da população aos serviços socioassistenciais e,
por consequência, aos direitos e seguranças afiançadas pelo Sistema;

II. a integralidade da proteção socioassistencial aos cidadãos de TODO PAÍS,
aliada a territorialização da proteção social básica.

Regionalização: UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO da população aos SERVIÇOS 
SOCIOASSISTENCIAIS e, por consequência, aos direitos e SEGURANÇAS AFIANÇADAS pelo 

Sistema.



A Constituição Federal de 1988, Art. 203 e 204 assim dispõe sobre a Assistência Social:

Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade
social, e tem por objetivos:
I ‐ a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;
II ‐ o amparo às crianças e adolescentes carentes;
III ‐ a promoção da integração ao mercado de trabalho;
IV ‐ a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária;
V ‐ a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem
não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê‐la provida por sua família, conforme dispuser a lei.
Art. 204. As ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos do orçamento da
seguridade social, previstos no art. 195, além de outras fontes, e organizadas com base nas seguintes diretrizes:
I ‐ descentralização político‐administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e
a execução dos respectivos programas às esferas ESTADUAL e MUNICIPAL, bem como a entidades beneficentes e de
assistência social; (grifo nosso)
II ‐ participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das
ações em todos os níveis. (...)

ROMPE COM A VISÃO DE QUE O ESTADO NÃO EXECUTA SERVIÇOS...

EMBASAMENTO LEGAL



A LOAS ‐ Lei Orgânica da Assistência Social, N. 8.742, de 07 de dezembro de 1993 
“dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá outras providências”, orienta 
no Art. 11, que as ações das três esferas de governo devem se realizar de forma 
articulada, cabendo a coordenação e as normas gerais a esfera federal, e a 
coordenação e execução dos programas, em suas respectivas esferas, aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municípios.

Os artigos 12, 13, 14 e 15 da LOAS expressam as competências de cada um dos entes
(Município, Distrito Federal, Estados e União), as quais elencamos abaixo as
competências dos Estados, previstas no Art. 13, inciso V:

Art. 13. Compete aos Estados: (...)
V ‐ prestar os serviços assistenciais cujos custos ou ausência de demanda 
municipal justifiquem uma rede regional de serviços, desconcentrada, no âmbito 
do respectivo Estado. (grifo nosso)

EMBASAMENTO LEGAL



A NOB/SUAS 2012 ‐ Resolução do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, N. 33, de 12 de dezembro de 2012, que 
“aprova a Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social , art. 15:

Art. 15. São responsabilidades dos Estados:
(...)
IV ‐ organizar, coordenar e prestar serviços regionalizados da proteção social especial de média e alta complexidade, de 
acordo com o diagnóstico socioterritorial e os critérios pactuados na CIB e deliberados pelo CEAS; (grifo nosso)
(...)
XI ‐ coordenar o processo de definição dos fluxos de referência e contrarreferência dos serviços regionalizados, acordado 
com os Municípios e pactuado na CIB; (grifo nosso)
(...)
XII ‐ organizar, coordenar, articular, acompanhar e monitorar a rede socioassistencial nos âmbitos estadual e regional;
(...)
XIV ‐ participar dos mecanismos formais de cooperação intergovernamental que viabilizem técnica e financeiramente os 
serviços de referência regional, definindo as competências na gestão e no cofinanciamento, a serem pactuadas na CIB;

Art. 54, que trata do financiamento do SUAS, compete aos Estados destinar recursos próprios para o cumprimento de 
suas responsabilidades, em especial para:

IV – a prestação de serviços regionalizados de proteção social especial de média e alta complexidade, quando os custos e 
a demanda local não justificarem a implantação de serviços municipais; (grifo nosso)

EMBASAMENTO LEGAL



Processo gradativo de construção de 
parâmetros e critérios, iniciado em 

2010

Recentes regulamentações

PREVISTO DESDE A LOAS



COMO FUNCIONA A REGIONALIZAÇÃO

RESOLUÇÃO Nº 31, DE 31 DE OUTUBRO DE 2013.

Aprova princípios e diretrizes da regionalização no âmbito do
Sistema Único de Assistência Social ‐ SUAS,

parâmetros para a oferta regionalizada do Serviço de Proteção
e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI, e
do Serviço de Acolhimento para Crianças, Adolescentes e
Jovens de até vinte e um anos,
e
critérios de elegibilidade e partilha dos recursos do
cofinanciamento federal para expansão qualificada desses
Serviços.



MODELOS DE OFERTA REGIONALIZADA

Poderá se dar com a regionalização:

I ‐ da ofertamediante a implantação de
unidade de CREAS regional; e

II ‐ do cofinanciamento mediante a
implantação de unidades de CREAS
municipais. (4 municípios)

CREAS / PAEFI

Serviços de Acolhimento Institucionais (Abrigos, 
Casas‐Lar e República) ‐ deverão ser 
implementados sob a competência estadual, 
cabendo ao estado a organização, estruturação, 
coordenação e prestação da oferta regionalizada 
sob execução: 
I ‐ direta;
II ‐ indireta; ou
III ‐ em regime de cooperação com os Municípios
da área de abrangência da regionalização.

Abrigo Institucional
Casa Lar
Republica

Família acolhedora

ALTA COMPLEXIDADE



Qualquer que seja o modelo de oferta adotado o cofinanciamento 
federal será transferido do FNAS aos respectivos fundos estaduais 
de assistência social. 

Os modelos de oferta deverão ser definidos a partir de diagnóstico
das demandas e especificidades de cada Estado.

PLANO DE REGIONALIZAÇÃO



A regionalização da Alta Complexidade deverá ser
organizada garantindo a articulação necessária e
permanente entre:

I ‐ a equipe do serviço regionalizado de acolhimento;

II ‐ a equipe do PAEFI ‐ local ou regional; e

III ‐ a equipe ou técnico de referência municipal da Proteção
Social Especial, para desenvolvimento de ações que garantam a
proteção e o restabelecimento dos vínculos familiares e
comunitários.



A área de abrangência da oferta regionalizada poderá ser composta
por 2 (dois) ou mais Municípios.

A REGIONALIZAÇÃO DEVE ABRANGER ATÉ 4 (QUATRO) MUNICÍPIOS

EXCEPCIONALMENTE A 8 (OITO)
DESDE QUE SOMA DA POPULAÇÃO NÃO SUPERE 160 MIL HAB

E A DISTÂNCIA NÃO ULTRAPASSE 2 (DUAS) HORAS DE 
DESLOCAMENTO. 



A oferta de serviço de acolhimento regionalizado:

a) unidades de oferta localizadas no Município sede do serviço,
preferencialmente SEDE DE COMARCA, com proximidade geográfica e/ou
facilidade de acesso;

b) coordenação e equipe técnica de referência localizadas no Município sede
para exercício de suas funções; e

c) condições de deslocamento das famílias, para visitas ao serviço de
acolhimento, ou a locomoção periódica das crianças, adolescentes e
jovens ao ambiente familiar, salvo decisão judicial em contrário.





O ESTADO DEVERÁ ORGANIZAR CENTRAL DE ACOLHIMENTO

Deverá ser instituída mediante regulamentação estadual;

Contar com estrutura física e equipamentos em quantidade;

Equipe formada preferencialmente por 3 (três) técnicos de nível superior, em
que um destes desempenhe a função de coordenador, e 2 (dois) profissionais
de nível médio.

A carga horária mínima de trabalhode 30 horas semanais, para cada
profissional;

Funcionamento no mínimo, das 8 às 18 horas, sendo que, após esse horário,
nos finais de semana e feriados, poderá haver ESCALA DE PLANTÕES, para
que a Central funcione de modo ininterrupto.





SERVIÇO REGIONAL / EQUPE REGIONAL / FAMILIAS NO MUNICÍPIO DE ORIGEM DAS 
CRIANÇAS

Deverão obedecer aos requisitos previstos na Caderno de Orientações Técnicas para Serviços
de Acolhimento, garantidas:

a) condições de deslocamento periódico da equipe técnica aos Municípios vinculados para o
exercício de suas funções;

b) composição de equipe de referência compatível com o número de famílias acolhedoras;

c) localização das residências das famílias acolhedoras NOS MUNICÍPIOS abrangidos pelo
serviço; e

d) regulamentação estadual dispondo sobre a organização, coordenação e prestação do
serviço de acolhimento, inclusive quanto aos subsídios destinados às famílias acolhedoras.

SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA REGIONAL



Equipe mínima para até 15 famílias:

1 coordenador de nível superior
1 Assistente Social

1 Psicólogo

EQUIPE REGIONAL, 
COORDENAÇÃO E 
GESTÃO DO ESTADO
TÉCNICOS DO 
ESTADO



Obrigada pela atenção!

Vânia Fátima Guareski Souto
Assistente Social ‐ Especialista em Gestão Social de 

Políticas Públicas
Assessora de Assistência Social da Associação de 
Municípios da Grande Florianópolis – GRANFPOLIS

social@granfpolis.org.br


