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Resumo: Este artigo aborda a intersetorialidade na gestão da política de assistência social. 
Como campo de intervenção tem desafiado gestores, trabalhadores e usuários na 
consolidação participativa e intersetorial. Este artigo busca pontuar aspectos que demarcam 
a intersetorialidade como estratégia na sua organização, qualificação e atenção integral às 
demandas sociais. Os procedimentos metodológicos adotados consistiram em levantamento 
bibliográfico, documental e entrevistas com gestores da Secretaria de Assistência Social de 
Chapecó (SC). Na relação intersetorial com as demais políticas públicas, organiza-se por 
meio de ações socioassistenciais, exigindo aprendizados e decisões coletivos entre atores e 
setores públicos. 
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Abstract: This article discusses the intersectoral approach in the management of social 
assistance policy. As an intervention field it has challenged managers, workers and users in 
participatory and intersectoral consolidation. This article seeks scoring aspects which 
distinguish the intersectionality as a strategy in its organization, qualification and full attention 
to social demands. The methodological procedures consisted of literature, documentary 
search and interviews with managers of the Social Assistance Department of Chapecó (SC). 
In the intersectoral relation with other public policies, it is organized through social assistance 
actions demanding learning and collective decisions between actors and public sectors. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
A assistência social se desenvolveu durante décadas do século XX, como campo de 

práticas caritativas, de tutela e favor. A partir de 1988, com a promulgação da Constituição 

Federal, estabelece-se como política pública (dever do estado e direito do cidadão) 

integrando o Sistema de Seguridade Social, juntamente com a saúde e a previdência social. 

Direcionada ao campo socioassistencial, sua prática se constitui na defesa de direitos que, 
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de forma integrada com as demais políticas públicas, demarcam diretrizes voltadas para a 

inclusão, proteção e justiça sociais.  

A Política Nacional de Assistência Social (PNAS) define como objetivos dessa área 

de intervenção governamental, o seguinte:  

 

Prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica e 
especial para famílias, indivíduos e grupos que deles necessitarem; Contribuir com a 
inclusão e a equidade dos usuários e grupos específicos, ampliando o acesso aos 
bens e serviços socioassistenciais básicos e especiais, em áreas urbanas e rurais; 
Assegurar que as ações no âmbito da assistência social tenham centralidade na 
família, e que garantam a convivência familiar e comunitária. (BRASIL, 2004, p. 33). 

 

Nessa lógica, de acordo com a PNAS, a política de assistência social se desafia a 

trabalhar com outras políticas públicas e privadas de maneira integrada, na perspectiva dos 

direitos sociais e não somente no atendimento de necessidades sociais pontuais que afetam 

indivíduos e grupos. Considera-se que as desigualdades socioterritoriais precisam ser 

enfrentadas voltadas "à garantia dos mínimos sociais, ao provimento de condições para 

atender contingências sociais e à universalização dos direitos sociais” (BRASIL, 2004, p. 

33).  

Desde sua regulamentação como política pública, a assistência social vem se 

constituindo num campo de estudos e práticas que desafia seus trabalhadores a consolidá-

la como política de Estado na perspectiva da gestão descentralizada, participativa e 

integrada intersetorialmente. Legislações como a Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS, 

2011), a Política Nacional de Assistência Social (PNAS, 2004) e a Norma Operacional 

Básica/Sistema Único de Assistência Social (NOB/SUAS, 2005; 2012), têm orientado, direta 

e afirmativamente a organização e gestão dessa política com tal direcionamento. 

Assim, as dimensões e especificidades que perfazem a gestão da política de 

assistência social em sua lógica intersetorial, passam a requerer maior aprofundamento 

teórico-prático. A intersetorialidade como uma estratégia de gestão capaz de assegurar a 

efetividade das ações, exige da gestão governamental como um todo (e, não somente da 

parte de seus trabalhadores) um processo de articulação na sua execução, monitoramento e 

avaliação com as demais políticas públicas setoriais.  

A discussão sobre a política pública de assistência social na relação intersetorial às 

demais políticas, como perspectiva de articulação e caminho estruturador da construção de 

respostas às demandas socioterritoriais, implica, inicialmente, pontuar aspectos que 

demarcam a intersetorialidade com estratégia para a organização do processo de trabalho, 

qualificação da gestão e atenção integral às demandas sociais, constituindo-se como o 

objetivo deste artigo.  
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Para a construção deste artigo, apoiou-se no levantamento bibliográfico “[...] a partir 

de materiais já elaborados, constituído principalmente de livros e artigos científicos” (GIL, 

1991, p. 48). Apoiou-se ainda, no levantamento documental, com base em leis e outros 

documentos que integram a trajetória da política pública de assistência social no Brasil. Os 

documentos utilizados se referem: Constituição Federal (1988); Lei Orgânica da Assistência 

Social (LOAS, 2011); Política Nacional de Assistência Social (PNAS, 2004); Norma 

Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social (NOB/Suas, 2005; 2012). Além 

disso, apoiou-se na entrevista individual, realizada com os gestores da Secretaria Municipal 

de Assistência Social (SEASC) durante a pesquisa de campo realizada entre setembro a 

novembro de 2014. Em síntese, neste artigo são discutidos aspectos em torno da política 

pública de assistência social e sua relação intersetorial, tendo com base os marcos legais e 

as falas dos gestores entrevistados. 

 

2 A INTERSETORIALIDADE COMO ESTRATÉGIA OPERACIONAL NA POLÍTICA DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL  

 

As organizações para criarem novos conhecimentos, devem olhar ao seu redor, sem 

perder de vista o futuro e a perspectiva da mudança. Assim, é possível inovar, logo, buscar 

o conhecimento dos indivíduos fora da organização, estabelecendo a ligação entre a 

realidade interna e externa, com vistas à construção de um novo conhecimento 

organizacional (JUNQUEIRA, 2004, p. 28). Conhecimento esse, que requer um modo 

intersetorial de discutir e articular saberes e decisões para dar respostas “à população em 

seus problemas”, integrando territórios ou regiões da cidade ou município (COMERLATTO, 

et al, 2007). 

Nessa perspectiva uma gestão organizacional ultrapassa a troca de conhecimentos e 

práticas, que muitos profissionais têm caracterizado como ação intersetorial. Segundo 

Prisco (2012) as práticas intersetoriais iniciam desde o planejamento das ações e se 

estendem aos processos de execução, monitoramento e avaliação de forma descentralizada 

e participativa. Durante a entrevista, o gestor D da Secretaria Municipal da Assistência 

Social de Chapecó, registra que  

 

A intersetorialidade tem um papel de articulação, ela poderia ser considerada como 
um dos principais instrumentos de trabalho das políticas públicas, porque todas são 
pautadas na garantia do direito do cidadão, visando proporcionar aos nossos 
usuários um maior acesso aos serviços, bens possíveis para que ele consiga 
superar a condição de vulnerabilidade e estabelecer uma condição de vida melhor. 

 

O enfrentamento das condições de vulnerabilidade social de indivíduos e grupos exige 

um processo dinâmico de gestão, articulado com o movimento societário, pois a 
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intersetorialidade traz em seu bojo a participação, a articulação de saberes, as relações de 

poder, o compartilhamento de responsabilidades na realização das ações e o reconhecimento 

dos espaços territoriais em que sujeitos e organizações estabelecem vivências e 

convivências. Conseguir avançar na relação intersetorial com as demais políticas para o 

gestor F “seria fundamental para conseguirmos alavancar programas, serviços que consigam 

realmente melhorar a situação de vulnerabilidade e o risco de determinados territórios”. 

A política de Assistência Social - ao operar no campo da defesa e ampliação dos 

direitos, da universalização de acesso, da articulação com as demais políticas, no 

mapeamento das desigualdades socioterritoriais, nos processos de inclusão para equidade 

e igualdade, na participação e controle social e no protagonismo dos sujeitos - requer uma 

dinâmica intersetorial na relação com as demais políticas sociais. Sobre isso o gestor B 

destaca que “a intersetorialidade, é imprescindível, fundamental e estratégica, na medida 

em que, nenhuma política se efetiva em si mesma, e não seria a assistência social que 

conseguiria trabalhar diferente". Além disso, ele aponta que “a intersetorialidade é mais do 

que um desafio, é uma necessidade imposta a quem trabalha na área pública. [...]. É 

condição para resultados efetivos e duradouros, é responsável para que haja uma 

continuidade das ações”. 

A urgente necessidade de se trabalhar de modo intersetorial no âmbito das políticas 

públicas - que requer a incorporação das problemáticas sociais no coletivo e a intervenção 

articulada na realidade social (JUNQUEIRA, 2004) -, é considerada pelo Gestor E, como a 

"mais importante ferramenta para se trabalhar de forma efetiva”. Ressalta-se que a 

intervenção nessa política, não se dá tão somente e diretamente na relação com seus 

usuários, mas, sobretudo em situações que se (inter)conectam nos territórios de 

abrangência.  

Nesse sentido, a intersetorialidade se constitui no trabalho em rede, em uma nova 

maneira de planejar, executar e controlar a prestação de serviços, a efetividade das ações, 

o que para o gestor E, significa "o grande diferencial [...] planejar ações conjuntas”. Isso 

implica alterar toda forma de articulação dos diversos segmentos da organização 

governamental e de seus interesses (JUNQUEIRA, 2000). Implica ainda, ser 

operacionalizada de modo diferente, fazendo com que o orçamento e o planejamento como 

ferramentas no processo de gestão, dialoguem entre si e, por conseguinte, integrem um 

plano permanente de análise das situações, de escolhas e acordos (INOJOSA, 2001).  

É na estratégia do trabalho em rede que a intersetorialidade se firma. Na visão de 

Junqueira o trabalho em rede e intersetorial se traduz em uma proposta metodológica, pois 

para além da construção do vínculo, do processo reflexivo e prático consiste em “[...] uma 

maneira de analisar e entender a realidade social” (2000, p. 40). Esse autor afirma que a 

sociedade é uma rede de relações e que um dos desafios da rede está em romper com a 
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individualidade, a qual permeia o campo do conhecimento e da prática.  

Entende-se que a intersetorialidade se constitui no cerne das políticas 

socioassistenciais, a partir da sua integração no campo da proteção social, da ampliação 

dos direitos e do reconhecimento do território como área de intervenção.  

A proteção social básica como um horizonte da política de assistência social remete 

para inovações metodológicas a serem incorporadas nas ações interventivas e, 

consequentemente, no protagonismo e autonomia dos sujeitos, uma vez que busca “[...] 

superar a ação puramente assistencialista para atingir dimensões no sentido de educar, 

formar, despertando o homem para que tome consciência daquilo que ele é, daquilo que ele 

pode fazer por si mesmo [...]” (OLIVEIRA, 1989, p. 170).  

A política de assistência social tem a intersetorialidade como um dos eixos 

estruturantes na sua relação com as demais políticas sociais. Nesse sentido, o papel dos 

gestores na referida política, em apoio às ações intersetoriais foi assim referido no conjunto 

dos que foram entrevistados: "o meu papel é bem importante, é mais que aproximar os 

setores” (GESTOR A); “o rumo que a assistência social toma, para melhor ou pior, tem o 

compromisso expresso dos gestores [...]” (GESTOR B); “a gestão tem esse papel de 

articular, buscar.” (GESTOR C); “principal papel do gestor nessa interlocução entre as 

políticas públicas é intensificar o diálogo entre as demais políticas e proporcionar que as 

equipes consigam fazer essa articulação entre os serviços” (GESTOR D); “estar conectados 

falando a mesma língua” (GESTOR E); "como um facilitador e intermediador desses 

encaminhamentos, pensando em forma conjunta no desenvolvimento de projetos e ações 

em que se atenda de forma efetiva as demandas sociais” (GESTOR G); 

 

A gente tem [...] uma responsabilização bastante grande nessa questão da 
articulação e planejamento, mas a gente ainda precisa trabalhar mais para isso. Já 
se construiu muitas coisas integradas, vários serviços que se conversam, mas, o 
planejamento integrado ainda não acontece. [...] é um gargalo muito grande. 
(GESTOR F). 

 

Entende-se que cada um desses gestores entrevistados apresentam conhecimento 

face ao seu compromisso no ato de desenvolver ações intersetoriais e, que a articulação da 

assistência social com as demais políticas públicas, constitui-se a essência do alcance da 

qualidade e efetividade na prestação de ações socioassistenciais.  

O caminho na construção de relações intersetoriais ultrapassa o campo do fazer, ao 

atingir a relação do eu com os outros. No entanto, existe uma lacuna entre o “querer e o 

fazer”, uma vez que se exige muito mais que intenção política, trata-se de  uma “revolução" 

na organização e gestão administrativa no que diz respeito ao compartilhamento de poderes 

decisórios e adoção do planejamento coletivo. Nessa lógica, Almeida e Santos (2014, p. 

204), defendem  
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[...] uma perspectiva de trabalho intesetorial que vá alem das justaposições ou 
composições de projetos, que na realidade continuam sendo planejados e 
formulados de maneiras segmentadas e fatiadas [...]. 'A vida está tecida em 
conjunto', o que significa, na prática, que as necessidades sociais e as expectativas 
das pessoas devem ser compreendidas e respondidas em sua totalidade, de forma 
integrada e articulada.  

 

Em nossa sociedade brasileira a intersetorialidade, como estratégia de gestão no 

campo das políticas setoriais públicas e privadas, constitui-se numa arena política de 

disputa e embates e como uma verdadeira metamorfose em ebulição. Isso porque o 

processo de participação, democratização e acesso aos direitos de cidadania deflagrado 

(em seus primeiros passos) com a Constituição Federal de 1988, necessita ser qualificado e 

ampliado permanentemente. 

Desde que foi estabelecida como política pública, a assistência social vem 

(re)afirmando o compromisso de assumir a “prática intersetorial”, o qual está traduzido em 

similares expressões contidas no conjunto de documentos e leis que regem sua organização 

e funcionamento.  

Na Constituição Federal (CF) de 1988, em seu título VIII Ordem Social, Art. 194, faz-

se alusão ao termo intersetorialidade, ao considerar a seguinte descrição: “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” (BRASIL, 2013, p. 57).  

Com a instituição da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), a prática 

intersetorial se torna explícita ao referir que se trata de uma política que deve ser trabalhada 

de forma articulada para o alcance dos resultados. Em seu Art. 1º, essa Lei estabelece ser 

 

[...] direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social não 
contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto 
integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento 

às necessidades básicas. (BRASIL, 2011, Art. 1º). 

 

Ainda, estabelece em seu Art. 2º - Parágrafo Único que essa política, com vistas o 

enfrantamento a pobreza deve ser realizada de “forma integrada às políticas setoriais, 

garantindo mínimos sociais e provimento de condições para atender contingências sociais e 

promovendo a universalização dos direitos sociais”, na busca de combater a extrema 

pobreza que atinge uma parcela significativa da população deste país (BRASIL, 2011, Art 2º 

Parágrafo Único). 

Também, em seu Art. 6º-C, mais especificadamente em seu parágrafo 3º a LOAS faz 

referência aos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e aos Centros de 

Referência Especial de Assistência Social (Creas) como “[...] unidades públicas estatais 
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instituídas no âmbito do Sistema único de assistência Social (SUAS) que possuem interface 

com as demais políticas públicas e articulam, coordenam e ofertam os serviços, programas, 

projetos e benefícios da assistência social” (BRASIL, 2011, Art. 6º-C, Parágrafo 3º). Em 

consonância com seu Art.11º, do mesmo documento “as ações das três esferas de governo 

na área de assistência social realizam-se de forma articulada [...]”, cabendo a cada ente 

federativo desempenhar seu papel na coordenação e execução dos programas sociais 

(BRASIL, 2011, Art.11º). Assim, desde 2004 está regulamentada pela Política Nacional de 

Assistência Social (PNAS), pautando-se pelos princípios constitucionais da Carta Magna e 

da Loas e integrando o Sistema da Seguridade Social para assegurar a proteção social 

defesa e ampliação de direitos.  

De acordo com a PNAS, nessa perspectiva descentralizada e participativa o trabalho 

em rede incide na articulação com as demais políticas no território, para fortalecer ações 

intersetoriais, sustentáveis e estimuladoras do protagonismo dos sujeitos e suas famílias, 

“[...] de forma a romper com o ciclo de reprodução intergeracional do processo de exclusão 

social” (BRASIL, 2004, p. 36). E, mais, o termo utilizado nesse documento se refere à 

integração entre os setores, que “[...] tem como seus principais pressuposto a 

territorialização, a descentralização e a intersetorialidade [...]” (BRASIL, 2004, p. 44). 

Com base na Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social 

(NOB/Suas, 2005; 2012), o compromisso com o desenvolvimento de ações intersetoriais na 

articulação com demais políticas para o enfrentamento das vulnerabilidades e 

desigualdades e em defesa da proteção social está declaradamente explícito.  

E, ao explicitar um dos princípios que orienta esse Sistema, que é o da: “integração 

de objetivos, ações, serviços, benefícios, programas e projetos em rede hierarquizada e 

territorializada [...] e em parceria com organizações e entidades de Assistência Social”, 

(BRASIL, 2005, p. 87), indica que a relação intersetorial do Suas deve acontecer 

principalmente com o “Sistema Único de Saúde (SUS)”, com o “Sistema Nacional de 

Previdência Social”, com o “Sistema Nacional e Estadual de Justiça” e, com o “Sistema 

Educacional” (BRASIL, 2005, p. 88). Isso reforçou ainda mais a importância da estratégia 

intersetorial para dinamizar e dar maior efetividade às ações conduzidas pelas políticas 

públicas setoriais em âmbito municipal e regional. 

Além disso, a NOB/Suas (2005) estabelece o princípio de integração às políticas 

sociais e econômicas, ao explicitar que se refere “à dinâmica e à gestão da Assistência 

Social, na medida em que grande parte das vulnerabilidades e dos riscos se concentra no 

âmbito social e no econômico, o que exige ações intersetoriais e de integração territorial” 

(BRASIL, 2005, p. 91). 

Considerando a revisão da NOB/Suas de 2005 com a instituição da NOB/Suas de 

2012, observa-se que a intersetorialidade se assenta significativamente como um dos seus 
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princípios norteadores, conforme Art. 3º - alínea IV, a qual faz menção sobre a “[...] 

integração e articulação da rede socioassistencial com as demais políticas e órgãos 

setoriais” (BRASIL, 2012, p.2). Também, cita-se a seção que menciona as 

responsabilidades dos entes Federativos, leia-se Únião, Estado, Distrito Federal e 

Municípios, Art. 12º - alínea XXV, “promover a articulação intersetorial do SUAS com as 

demais políticas públicas e o sistema de garantia de direitos” (BRASIL, 2012, p. 7).   

Na visão de Prisco (2012, p.139), a intersetorialidade pode ser compreendida pela 

utilização dos seguintes termos: “integração, sinergia, modelo / estratégia / lógica de gestão, 

interface, inter-relação, entre outros”. Isso porque, inclinam para práticas coletivas, 

envolvendo diferentes atores e setores governamentais e da sociedade, mobilizados para 

prestar serviços em atendimento às demandas públicas. 

Inojosa (2001) apresenta três desafios inerentes ao aparato governamental que se 

constituem como obstáculos para concretização da intersetorialidade. O primeiro 

corresponde ao aparato “[...] todo fatiado por conhecimentos, por saberes, por corporações. 

Ninguém encara as pessoas e as famílias como as totalidades que são”. O segundo, “[...] é 

a hierarquia verticalizada, piramidal, em que os processos percorrem vários escalões, mas 

as decisões são tomadas apenas no topo, não na base, próximo à população”. E, o terceiro 

aparato, “[...] é objeto de loteamento político-partidário e de grupos de interesse” (p.103-

104). 

Esses desafios atribuem importância ao território com campo social que precisa ser 

reconhecido, trabalhado e valorizado, uma vez que é visto como “carro chefe” para a 

efetividade das políticas sociais onde se mesclam as relações sociais estabelecidas durante 

as vivências e convivências dos sujeitos e suas famílias. É no território que  circunstâncias, 

situações e demandas são dimensionadas e ganham visibilidade. 

Para Santos e Barros (2011, p. 3) o “território é chão e mais gente, identidade, 

sentimento, vida ativa e exercício de cidadania”. Compreender o território nesse sentido 

implica direcionar as ações nele desenvolvidas para a obtenção de resultados mais efetivos 

e alcançáveis às situações de vulnerabilidade e risco social que afetam indivíduos e grupos 

da população. Ainda, implica direcionar a promoção das seguranças (de sobrevivência, 

acolhida; convívio e vivência familiar) e do controle social da política pública (SANTOS; 

BARROS, 2011).  

A Política Nacional de Assistência Social estabelece que o compromisso dos 

trabalhadores nessa área de está em 

 

[...] identificar os problemas concretos, as potencialidades e as soluções, a partir de 
recortes territoriais que identifiquem conjuntos populacionais em situações similares, 
e intervir através das políticas públicas, com o objetivo de alcançar resultados 
integrados e promover impacto positivo nas condições de vida. (BRASIL, 2004, p. 
44). 
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A interloculação entre os atores (trabalhadores, gestores e usuários) dessa e demais 

políticas públicas, pautada pela produção coletiva em que se evidenciam os resultados das 

ações desenvolvidas, imprime potência a esse coletivo de modo que (re)construam 

estratégias, mecanismos e instrumentos de gestão e desencadeiem processos de 

articulação e integração entre setores, como resposta às demandas sociais presentes nos 

territórios.  

A assistência social como política pública avança em sua consolidação. Para isso, é 

necessário que a cada dia seja conduzida e alçada concretamente ao efetivo patamar de 

política pública de Seguridade Social, o que para Mestriner (2001, p. 17-18) “exige não só a 

sua (re)conceituação, como um conjunto de alterações institucionais, mais do que isso, a 

redefinição dessa relação do Estado com a população demandatária [...]”. 

 A política pública de assistência social na sua relação intersetorial com as demais 

políticas públicas busca o rompimento de velhas práticas (fragmentadas e pontuais) ao se 

constituir como um campo de intervenção “multi e interprofissional” de trabalho. Organizada 

por meio de ações socioassistenciais passa a exigir aprendizados e decisões coletivos entre 

gestores e trabalhadores - os quais necessitam permanentemente se qualificar para investir 

no atendimento das complexas demandas envolvendo indivíduos, famílias e grupos 

populacionais e junto aos usuários - que precisam ser apoiados para fortalecer sua condição 

de cidadãos autônomos e determinados para processar soluções face às situações e 

circunstâncias que os afetam.  

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Assistência Social como política pública constitui juntamente com a saúde e a 

previdência social, o sistema da Seguridade Social brasileiro. Deve primar pela 

descentralização e participação da sociedade civil, ocupando-se de estratégias,  

mecanismos e instrumentos de gestão capazes de fortalecer relações as socioinstitucionais 

em defesa do asseguramento de proteções e direitos a indivíduos e grupos, na abrangência 

dos territórios. 

O princípio da “integração e articulação da rede socioassistencial com as demais 

políticas e órgãos setoriais”, previsto, mais destacadamente, na NOB/Suas de 2012, 

potencializa ações intersetoriais, com base territorial nos três níveis de gestão 

governamental.  
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De maneira clara e precisa, a Lei Orgânica da Assistência Social (Loas) na totalidade 

do seu documento, faz menção sobre a intersetorialidade e sua importância, no momento 

em que estabelece que as ações no campo da política de assistência social devem se 

desenvolver de “forma integrada com as demais políticas sociais”, para enfrentar a pobreza 

e as desigualdades sociais e, por conseguinte, assegurar o suprimento das necessidades 

básicas e a universalização do acesso aos direitos.  

Em sua forma compartilhada, descentralizada entre os entes federados e, ao mesmo 

tempo, participativa na relação entre governos e sociedade civil (mediada no nível municipal, 

estadual e federal pelos conselhos de assistência social), os processos de gestão dessa 

política ganham força uma vez pautados por ações intersetoriais.  

Nesse sentido, instrumentos de gestão devem ser acionados de modo a alargar e 

intensificar discussões e decisões entre diferentes atores e setores na abrangência dos 

territórios e municípios. Um dos instrumentos que merece destaque é o plano municipal de 

assistência social, ao oportunizar que as ações nessa área sejam planejadas e organizadas 

e, que, estrategicamente, fortaleçam “ações intersetoriais e de integração territorial” no 

âmbito dessa política pública. Isso porque, ações isoladas são incapazes de promover a 

atenção integral para elevar processos de inclusão social, como forma de enfrentar e dar 

respostas às situações de vulnerabilidade e riscos sociais que grande parcela da população 

vivencia ao ser desprovida do acesso aos bens e riquezas públicos.   
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