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RESUMO 
O presente artigo versa sobre desafios presentes para a efetivação da Vigilância 
Socioassistencial em municípios da Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento 
Social - DRADS1 de Bauru. Sua efetivação é necessária para a plena execução dos serviços 
prestados à população em conformidade com a Tipificação Nacional dos Serviços 
Socioassistenciais, de modo que estes não girem em torno dos interesses capitalistas que, 
eventualmente, não compreendem a dignidade de vida como um direito social.  

Palavras chaves – vigilância socioassistencial, efetivação, 
DRADS, assistência social.  

 
 ABSTRACT 
This article deals with present challenges for ensuring the Social Assistance Surveillance in 
the cities of Regional Directorate of Assistance and Social Development – Bauru DRADS. It’s 
implementation is required of the services provided to the population in accordance with the 
National Classification of Social Assistance Services, so that they do not turn around the 
capitalist interests that, eventually, do not understand the dignity of life as a social right.  

Keywords – social assistance surveillance, effective, DRADS, 
social assistance.  

INTRODUÇÃO 

 A Política de Assistência Social é uma possibilidade da consideração pública da 
legitimidade das demandas de seus usuários e espaço de ampliação de seu protagonismo. 
Configurando-se uma nova situação no Brasil, a assistência social é hoje, conforme Art. 203 
da Constituição Federal “dever do Estado e um direito de quem dela necessitar, 
independente de contribuição à Seguridade Social”. 
 A Assistência Social tem avançado gradualmente como política pública de proteção 
social em nosso país, considerando uma estrutura descentralizada, participativa e 
democrática. Porém, em meio a tal realidade ainda observa-se a herança histórica do molde  
caritativo e beneficente que, infelizmente, ainda é realidade em meio às ações políticas, nos 
serviços prestados ou mesmo no imaginário coletivo da sociedade.  

                                                           
1
 As DRADS são órgãos descentralizados que possuem dentre suas atribuições a responsabilidade pela orientação e 

assistência aos municípios e entidades sociais na implementação e no acompanhamento de políticas e programas de 
assistência e desenvolvimento social, pelo fomento ao estabelecimento e o aperfeiçoamento das redes sociais locais, 
integrando a ação dos Conselhos, municípios e entidades empresariais e sociais, pelo estímulo e orientação à formação e o 
funcionamento de Conselhos e Fundos Municipais de Assistência Social. Cabe também a elas “manifestar-se sobre os 
trabalhos dos municípios, com vista à sua qualificação para a Gestão Municipal”. (SEDS, 2013).   
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 A ruptura deste padrão não ocorrerá simples e instantaneamente. A historicidade das 
mudanças de modelos sociais, assim como os anos de lutas por garantia dos direitos 
exemplifica-nos que essa evolução é lenta, gradual e interrupta.  
 Nesse processo de novas conquistas e retrocessos é que se deve concretizar a 
política social no intuito de efetivar-se enquanto política pública voltada para a proteção 
social e garantia de acesso aos direitos dos cidadãos, criando atores sociais, indivíduos 
donos de sua própria história e não, meros reprodutores de imposições capitalistas. 
 Segundo Farias (2013) a Vigilância Social é estruturada basicamente no sentido de 
compreender os riscos e as vulnerabilidades existentes, e a padronização dos serviços, ou 
seja, tem como função saber onde estão e quantos são os que demandam por proteção 
social e qual é a capacidade dos equipamentos e serviços para suprir suas necessidades. 
São articulados os dados relativos às incidências de violações e necessidades de proteção 
da população e as particularidades e distribuição dos serviços da rede de proteção social. 
 Desse modo, a Vigilância pode contribuir seguramente para a superação de 
inconsistências identificadas na efetivação da Política de Assistência Social. É 
imprescindível analisá-la em meio ao intricado processo de estruturação da Assistência 
Social nos municípios e compreender quais os dilemas para a sua concretização. A 
proposta de sua implementação deve estar inserida em uma nova perspectiva de gestão, 
assumida pelos municípios em conformidade com a Política Nacional de Assistência Social.  
 A ação da Vigilância Socioassistencial se baseia  

 
[...] em constantes estudos territorializados sobre diversas situações de vulnerabilidade e risco 
pessoal e social vividas por famílias/indivíduos. Assim, o aprofundamento desses conceitos é 
imprescindível para o aprimoramento da vigilância social adotada pela PNAS. É preciso discutir 
que vulnerabilidades e riscos são fatores presentes nos territórios que devem ser ‘cobertos’ por 
uma Política de Proteção Social de Assistência Social. (RIZOTTI, 2013, p.133) 

 
 É possível afirmar que a definição de “risco” relaciona-se com a capacidade de 
identificar a iminência de algum acontecimento e a capacidade de antecipar-se para preveni-
lo caso não seja possível evitá-lo.  (FARIAS, 2013) 
 Os riscos sociais remetem à vulnerabilidade que demandam por assistência social 
ainda que o enfrentamento da demanda não seja da alçada dessa politica. Tais 
vulnerabilidades podem levar os sujeitos à exclusão social e à situação de risco pessoal e 
social.  
 É importante pensar-se a maneira como as relações sociais se materializam na 
sociedade e, especificamente, em determinado espaço. É no espaço ao seu redor que o 
sujeito encontra condições para sua evolução ou para sua violação. Em seu território que 
podem emergir potencialidades ou vulnerabilidades sendo que estas podem estender-se a 
toda uma família ou indivíduos de um mesmo território.  
 Diante desta perspectiva o território torna-se um objeto da atuação profissional da 
política de Assistência Social, estendendo o trabalho realizado aos indivíduos e suas 
famílias e à todo o espaço de sua inserção. A Vigilância Socioassistencial é, portanto,  
elemento chave da necessária articulação entre a leitura territorial e as funções protetivas 
previstas na operação da política em questão. 
 O setor da Vigilância necessita ser constituído por equipe técnica multiprofissional e 
deve correlacionar-se ou, até mesmo abarcar, as equipes responsáveis pelas atividades de 
monitoramento, avaliação e gestão de sistemas, uma vez que um dos focos de atuação da 
Vigilância Socioassistencial deve ser a gestão da informação e esta por sua vez 
intrinsicamente relacionada com as atividades de planejamento, supervisão e execução dos 
serviços socioassistenciais.  
 Enquanto área específica ligada à gestão deve estar devidamente estruturada a nível 
municipal, em consonância ao estadual e federal, sendo necessário que abranja também os 
serviços da Proteção Social Básica e Social Especial, uma vez que estes são os 
responsáveis pela prestação de serviços à população e provedores de informações para a 
Vigilância, contribuindo para o mapeamento das situações de risco e casos de violações de 
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direitos nos territórios. Em contrapartida ao fornecimento de informações, os serviços serão 
consumidores do levantamento realizado pelo setor da Vigilância.  
 Dentre as medidas tomadas visando o êxito da implantação do setor de Vigilância, 
em 2008 o MDS firmou parceria com a Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ – no  intuito de 
superar as dificuldades encontradas para a implementação das ações da assistência social 
em sua totalidade.  
 Essa parceria foi chamada de Projeto de Implementação das Ações da Vigilância 
Social. Foi dividido em três eixos principais:  
 

O primeiro eixo prevê o levantamento das crianças e adolescentes em serviços de 
acolhimento, monitoramento e também o acompanhamento das ações. O segundo eixo tem 
como foco a padronização dos modelos de registro de atendimento dos Centros de Referência 
de Assistência Social (Cras) e dos Centros de Referência Especializados de Assistência Social 
(Creas), unificando o sistema como um todo em base nacional. Por último, o terceiro eixo 
busca a construção de uma metodologia de diagnóstico de risco e vulnerabilidade nos 
municípios brasileiros. (MDS, 2015). 

 
 O levantamento das crianças e adolescentes em serviços de acolhimento objetiva 
traçar um perfil das entidades de acolhimento e das crianças e adolescentes acolhidas. 
Teve início no ano de 2009 e os dados disponibilizados permitiram o conhecimento de que o 
estado de São Paulo possuía, até então, 778 serviços de acolhimento, nos quais 
encontravam-se acolhidas 13.369 crianças e adolescentes. Uma das informações obtidas é 
que dentre estas 40,49% já haviam sido acolhidas anteriormente. (ASSIS, 2013). Ao obter 
tais informações relevantes os entes federados possuem condições necessárias para a 
implantação de serviços que preconizem o disposto no Estatuto da Criança e do 
Adolescente - ECA. 
 A padronização dos modelos de registro de atendimento objetiva a elaboração de um 
material unificado que possibilite o registro de informações consistentes e de qualidade, 
tendo em vista que os dados obtidos no atendimento são fundamentais para o planejamento 
e tomadas de decisões.  
 O MDS dispõe de diversos instrumentos que buscam a completude de análise dos 
dados obtidos no trabalho desenvolvido no âmbito da Assistência Social, dentre eles 
podemos ressaltar o Cadastro Único (CadÚnico), Censo SUAS, Registro Mensal de 
Atendimento (RMA) e ferramentas do Portal SAGI - Secretaria de Avaliação e Gestão da 
Informação. 
 Além desses materiais foi instituído pelo MDS o Prontuário SUAS, que padroniza a 
nível nacional o registro de informações de acompanhamento familiar realizados pelos 
profissionais dos CRAS e CREAS, possibilitando a elaboração de dados mais sólidos e 
permitindo um trabalho efetivo com as famílias atendidas cotidianamente em situações de 
risco ou violação de direitos. 
 Por fim, o último eixo que trata da construção de métodos que possibilitem o 
diagnóstico de risco e vulnerabilidade a nível municipal, visa mensurar tais situações de 
modo a auxiliar a elaboração de um diagnóstico municipal e o monitoramento das políticas 
sociais existentes. O intuito é priorizar as situações de vulnerabilidade que atingem as 
famílias tendo em consideração algumas peculiaridades específicas e/ou relacionadas aos 
estágios de vida: infância, adolescência, idosos, mulheres e pessoas com deficiência.  
 Nesse sentido, o MDS disponibiliza algumas informações em seu portal eletrônico, 
mais especificamente em seu Portal SAGI -Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação, 
que contribuem para a elaboração de diagnósticos municipais. O Relatório de Informações 
Sociais possibilita, por exemplo, acesso a elementos que podem subsidiar a elaboração do 
PPA municipal e a elaboração de ações específicas e focalizadas. 
 Apesar da existência dessa parceria e das iniciativas do MDS, alertando para a 
necessidade da existência do setor de Vigilância, na DRADS de Bauru poucos são os 
municípios que aderiram positivamente às orientações e vem desenvolvendo um trabalho 
voltado especificamente para a implantação do setor.  

http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/vigilancia-socioassistencial%20/padroes-de-servicos/projeto-de-implementacao-das-acoes/resolveuid/bdb2016e2c7a8918ccf39b4e5f51d639
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/vigilancia-socioassistencial%20/padroes-de-servicos/projeto-de-implementacao-das-acoes/resolveuid/bdb2016e2c7a8918ccf39b4e5f51d639
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/vigilancia-socioassistencial%20/padroes-de-servicos/projeto-de-implementacao-das-acoes/resolveuid/579a38b63c0787c8ce412b1d3dcc8b36
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/vigilancia-socioassistencial%20/padroes-de-servicos/projeto-de-implementacao-das-acoes/resolveuid/579a38b63c0787c8ce412b1d3dcc8b36
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 Dentre os 39 municípios pertencentes à Diretoria supracitada, apenas 5 – Macatuba, 
Cabrália Paulista, Bauru, Lençóis Paulista e Pederneiras – apresentam um trabalho 
articulado no que concerne à Vigilância Socioassistencial. Os demais estão em fase de 
análise para a implantação ou nem mesmo iniciaram um trabalho direcionado nesse intuito.  
 Ponderando que a implantação da Vigilância é considerada prioridade pelo MDS é 
válido compreender quais os desafios e as dificuldades encontradas pelos municípios para 
que as ações no âmbito da vigilância e monitoramento sejam concretizadas.  

OBJETIVO 

Verificar junto aos municípios da DRADS de Bauru como vem ocorrendo a 

implantação da Vigilância Socioassistencial e identificar as dificuldades encontradas. 

JUSTIFICATIVA 

 A concepção da Assistência Social como Política Pública de Garantia de Direitos, 
pautada no Sistema Único da Assistência Social - SUAS, pressupõe a evolução de práticas 
sociais privativas para o âmbito público e o progresso do assistencialismo para o efetivo 
sistema de garantia de acesso aos direitos. Trata-se de um processo complexo e desafiador 
que depende de inovações conceituais e estruturais bem como mudanças em sua gestão e 
execução para que sejam atingidos os objetivos da Política em conformidade à Lei Orgânica 
da Assistência Social - LOAS. 
 Esse paradigma da assistência social, enquanto direito e responsabilidade pública e 
estatal, evidencia a necessidade de alterações fundamentais e a aplicação de novos 
materiais, conhecimentos e habilidades por parte daqueles que operacionalizam a política 
de Assistência Social. 

Visando auxiliar o intrincado processo de intervenção profissional, os instrumentos 
disponibilizados pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome –MDS: 
Cadastro Único (CadÚnico), Censo SUAS, Prontuário SUAS, Registro Mensal de 
Atendimento (RMA), Sistema de Gestão de Condicionalidades do Programa Bolsa Família 
(SICON), dentre outros, buscam padronizar as ações efetuadas e nortear o trabalho 
desenvolvido.  
 Rizzotti (2010) ressalta as limitações administrativas e políticas encontradas pelos 
municípios na efetivação das atividades, havendo ainda a fragmentação dos serviços e a 
falta de uniformidade no trabalho desenvolvido. A NOB/SUAS 20122 explicita:  
 

Art. 1º que a Vigilância Socioassistencial é uma das funções da Política de Assistência Social, 
junto com a Proteção Social e a Defesa de Direitos, sendo estas três ações intrinsecamente 
interdependentes e necessárias ao processo de ruptura com o imediatismo e fragmentação das 
ações. A Vigilância irá fornecer, através de diagnósticos territoriais, os elementos necessários 
ao planejamento das ações de Proteção Social e às articulações de Defesa de Direitos, 
avaliando o trabalho que vem sendo desenvolvido e cooperando com a propositura de 
mudanças ou continuidade dos serviços prestados (MDS, 2013).  

 
Ao longo da experiência profissional na rede pública, as autoras depararam-se com 

diversos desafios, destacando as limitações políticas e administrativas, a verticalização das 
ações, a fragilização dos trabalhadores do SUAS, falta de comprometimento e/ou 
atualização de vários profissionais, com dificuldade na utilização dos instrumentos 
disponíveis e análise dos dados apresentados. Isso contribui para a manutenção da 

                                                           
2 A Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social (NOB/SUAS-2012) disciplina a gestão pública da 

Política de Assistência Social em todo território brasileiro, exercida de forma sistêmica pelos entes federativos, em consonância 

com a Constituição Federal, de 1988, e a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), de 1993. Assim, a aprovação de um novo 

texto é um evento de destaque, não apenas para a área, mas para toda a sociedade brasileira. 
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mesmice nas ações desenvolvidas em alguns municípios e na existência de um controle 
social fragilizado. 

Concomitantemente vivenciamos um período de avanço para a Assistência Social. 
Atualmente, vários instrumentos e aplicativos estão sendo disponibilizados pelo MDS, 
baseando-se na implantação e efetivação da Vigilância Socioassistencial, no que tange à 
produção, sistematização e análise de informações territorializadas sobre situações de risco 
e de vulnerabilidade que incidem sobre famílias e indivíduos, assim como, de informações 
relativas aos padrões de qualidade dos serviços socioassistenciais ofertados. 

 Tal realidade desperta o desejo de identificar quais os desafios ou empecilhos 
encontrados como justificadores para a não implantação da Vigilância socioassistencial, 
sendo esta a base para um trabalho efetivo.  Compreender a forma como a gestão de 
municípios de diferentes portes, pertencentes à DRADS de Bauru, vem operacionalizando a 
política de assistência, procurando identificar questões implícitas dificultadoras da prática 
profissional. 

METODOLOGIA 

 Considerando o método crítico dialético foram utilizados, além da pesquisa 
bibliográfica, instrumentais de pesquisa de campo qualitativa, com questões abertas e 
fechadas. Tais questionários seriam aplicados , inicialmente, nos 39 municípios 
pertencentes à DRADS de Bauru, contudo diante do acesso dificultado e o tempo reduzido, 
restringimos a pesquisa e, com o auxílio da DRADS, conseguimos obter retorno de 4 
municípios, sendo dois de pequeno porte, um de médio porte e um de grande porte. A 
pesquisa foi respondida por 3 gestores da assistência e um técnico responsável pela 
vigilância.  Foi realizada também consulta junto à DRADS de Bauru no intuito de subsidiar o 
trabalho e a pesquisa realizada. 

RESULTADOS OBTIDOS 

 Apesar de sua importância a temática da Vigilância Socioassistencial ainda é pouco 
debatida entre os autores e profissionais da área, dificultando o acesso à informações e 
materiais relacionados à mesma. Mediante as pesquisas realizadas foi possível 
compreender de forma mais profunda os impasses encontrados para a implantação da 
Vigilância considerando alguns municípios da DRADS de Bauru. Há ainda muitos desafios 
postos para a sua efetivação tendo como base os moldes em que se desenham a 
Assistência Social atualmente. Dentre os quatro municípios analisados identificamos 
algumas discrepâncias no que foi afirmado nas pesquisas e nas realidades encontradas. 
                 A Proteção Social Básica e Proteção Social Especial são responsáveis diretas 
pela oferta dos serviços socioassistenciais à população. É indispensável que estes setores 
estejam devidamente estruturados para a garantia da relação exitosa com os demais e no 
próprio desempenho dos serviços prestados. Em relação aos municípios avaliados um 
afirmou que tais setores estão operando em conformidade com a NOB – RH, no entanto não 
listou, conforme solicitado posteriormente, o número de profissionais vinculados ao Órgão 
Gestor da Assistência Social, de acordo com o grau de escolaridade e vínculo empregatício, 
o que inviabiliza a analise da adequação do quadro de profissionais em conformidade a 
NOB-RH. Dos demais municípios, dois afirmaram estar em conformidade, porém 
informalmente e um afirmou não possuir tais setores constituídos. 
 Observa-se ainda, de acordo com a pesquisa e o contato realizado com a DRADS, 
que muitos gestores se respaldam no discurso de que ‘dispõe de equipe mínima’ como se 
esta fosse plenamente satisfatória para atender todas as demandas existentes, 
inviabilizando a ampliação do quadro profissional. 
 Já no que concerne à Vigilância Socioassistencial, nenhum dos municípios 
analisados possui o setor operando em conformidade à NOB – RH, dois estão em fase de 
implantação do mesmo e outros dois não iniciaram o processo. O que nos leva a refletir que 
os serviços regulamentados nos municípios normalmente são aqueles considerados 
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obrigatórios para repasse de recursos. Porém tais recursos são aplicados sem que haja um 
diagnostico das vulnerabilidades e riscos e sem o mapeamento da cobertura da rede 
prestadora de serviços. Tal fato evidencia a aplicação inadequada dos recursos, uma vez 
que não há a visão de totalidade, integrando necessidades e ofertas, permitindo traçar 
melhores ações e estratégias para prevenção e redução de agravos.  
 No que concerne ao Controle Social, este visa propiciar o fortalecimento da relação 
sociedade civil e estado. É um instrumento que busca efetivar a participação popular no 
processo de gestão da política social, com caráter democrático e descentralizado, que tem 
entre seus objetivos fiscalizar, monitorar e avaliar as ações que são desenvolvidas.  
 Instituído pela LOAS, os Conselhos de Assistência Social têm como atribuições: 
aprovar a política pública de assistência social, normatizar e regular a prestação de serviços 
de natureza pública e privada, zelar pela efetivação do Suas, apreciar e aprovar propostas 
orçamentárias, entre outras.  Os Conselhos Municipais de Assistência – CMAS – exercem 
um papel fundamental em consonância com a Vigilância Socioassistencial. Nesse sentido 
verificou-se que os municípios avaliados possuem o conselho regulamentado e paritário. No 
entanto apenas um possui secretaria executiva, dois possuem a figura da secretária 
executiva, com atribuições acumulativas e um ainda não atendeu a orientação do Conselho 
Nacional de Assistência Social - CNAS3. 
 Comprometendo ainda a efetivação do controle social existem certos aspectos não 
regulamentados pelo CNAS que fragilizam as ações dos conselheiros. Como por exemplo: a 
indicação de gestor para a presidência do conselho, indicação de cargos de confiança por 
parte do poder público, falta de autonomia na utilização do recurso do Índice de Gestão 
Descentralizada - IGD4 destinado ao CMAS, a falta de capacitação, desconhecimento das 
atribuições do conselho e ausência da publicização das deliberações, entre outros. 
 Em face à apresentação de novas demandas à intervenção profissional, torna 
imprescindível a contínua capacitação dos trabalhadores do SUAS. Assim, foi implantado o 
Programa Nacional de Capacitação do Sistema Único da Assistência Social – 
CAPACITASUAS, com a finalidade de aprimorar a gestão e qualificar gradualmente os 
serviços e benefícios socioassistenciais. 
 Os municípios analisados: MP1 – pequeno porte I, MP2 – pequeno porte II, MM - 
Médio Porte, MG - grande porte, relataram ter participado das seguintes capacitações, 
conforme quadro abaixo. 

Quadro I – Capacitações realizadas pelos municípios no ano de 2014 

 
  

Observa-se que a adesão às capacitações intensifica-se no município de grande 
porte.  No ano de 2014 foram oferecidas, pelo MDS, Escola de Desenvolvimento Social do 

                                                           
3 Os conselhos devem contar com uma Secretaria Executiva – SE, que é a unidade de apoio para o seu funcionamento, tendo por objetivo 

assessorar as reuniões do colegiado e divulgar suas deliberações, devendo contar com pessoal de apoio técnico e administrativo, conforme 

define na NOB SUAS/2012, no §2º do art.123. 
4
 Conforme estabelece a LOAS, para fins de fortalecimento dos Conselhos de Assistência Social dos Municípios, Distrito Federal e Estados, 

pelo menos 3% (três por cento) dos recursos transferidos no exercício financeiro deverão ser gastos com atividades de apoio técnico e 

operacional àqueles colegiados, sendo vedada a utilização dos recursos para pagamento de pessoal efetivo e gratificações de qualquer 
natureza a servidor público estadual, municipal ou do Distrito Federal. 



                                                  Londrina PR, de 09 a 12 de Junho de 2015 

Estado de São Paulo - EDESP e outros, diversas capacitações e cursos online, onde não se 
constatou adesão e/ou interesse. 
 Identificou-se que os momentos de capacitação acima elencados se restringem à 
participação de poucas pessoas, não abrangendo todos trabalhadores, nem garantindo a 
disseminação da informação. Outrossim, relaciona-se ao fato de não considerarem a 
obrigatoriedade da aplicação do conhecimento obtido, o que culmina no mau uso do 
dinheiro público.  
 Válido ressaltar que, dentre os municípios analisados, foram identificadas afirmações 
evasivas e genéricas, demonstrando a ausência de definição, identificação e mensuração de 
fatores de vulnerabilidades específicos, onde as ações se baseiam em achismos e acabam 
sendo não efetivadas as reais necessidades, uma vez que estas não foram diagnosticadas. 

 
Temos tentado acolher toda a população que nos procura ou que identificamos através da rede 
socioassistencial e no diálogo com as demais políticas, tanto no serviço de proteção básica e 
proteção especial. (Gestor MM) 

  
 Em contrapartida um dos municípios que inicia a implantação da vigilância, possui 
clareza em suas ações, o que evidencia a importância do diagnóstico. 
 

O público - alvo mais focalizado nas ações do município tem sido crianças e adolescentes, 
devido ao alto índice de participação destes em furtos, assaltos, tráfico, além do uso e abuso 
de drogas. (Técnico responsável pela Vigilância Socioassistencial do MP1) 

  
 No que concerne às ferramentas disponibilizadas pelo MDS, no intuito de padronizar 
e subsidiar o trabalho desenvolvido, os municípios afirmaram em sua maioria, conhecê-las e 
utilizá-las, com exceção do MP1 que não faz uso do Portal SAGI.  
 Contudo ao serem questionados de como se processa a utilização dos mesmos, dois 
municípios apresentaram inconsistência em suas respostas. 

 
 Consultas para subsidiar o planejamento das ações. (Gestor MM) 
 
 Para realização de relatórios planos de trabalho. (Gestor MP2) 

 
 Tais afirmações nos leva a refletir se os instrumentais vêm sendo corretamente 
utilizados ou sendo meramente preenchidos ou elencados por obrigatoriedade. 
  Em contrapartida os demais foram coerentes. 

 
Através da análise dos dados informados pelas equipes de referência dos serviços ofertados, 
com apontamento das necessidades de adequação de RH, das atividades pra melhor atender 
o público alvo. [...] Até o momento o munícipio não tem utilizado as ferramentas do Portal 
SAGI, já que para utilizá-las é necessário desprender tempo para explorá-las. (Técnico 
responsável pela Vigilância Socioassistencial MP1) 
 
No que se referem aos instrumentais apresentados acima cada um cumpre uma função em 
específico, o Prontuário é utilizado principalmente para o acompanhamento das famílias 
inseridas no PAIF e PAEFI, nos demais são utilizados por meio da análise das informações, 
checagem de dados, elaboração de estudos, diagnósticos, entre outros. (Gestor MG) 

 
 Visando compreender se há clareza da importância da implantação da Vigilância 
Socioassistencial, os responsáveis pelo preenchimento dos questionários, gestores em sua 
maioria com exceção do MP1, foram questionados a respeito da concepção existente, a 
respostas obtidas estão relacionadas no quadro abaixo. 
 Os municípios demonstraram compreensão da importância e do significado da 
Vigilância Socioassistencial, com exceção do MM que não respondeu conforme solicitado. 
 Enfatizamos que o MP1 e o MG estão com o Setor implantado e em fase de 
implementação, apesar do déficit de RH, o que demonstra a conscientização da importância 
do setor para o bom desenvolvimento da Política de Assistência Social. 
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Quadro II – Concepções sobre a Vigilância Socioassistencial 
Municípios  Concepção de Vigilância Socioassistencial

MM Estamos em fase de estudo para implantação.

MG

Análise de um conjunto de fatores e 

ocorrências sobre situações que incidem em 

determinados territórios, grupos de pessoas e 

que geram fatores de risco e vulnerabiidade 

social. Permite mapear as ocorrências, bem 

como a realidade local e a partir delas propôr 

alternativas de intervenções coerentes.

MP2
Produção e sistematização de informações 

territorializadas sobre vulnerabilidades.

Responsável por sistematizar, analisar dados e 

informações, elaboração de indicadores 

referentes à demanda do município, relação da 

qualidade de serviços público e privado. 

Devolutiva do resultado das análises, 

contribuindo para a formulação, planejamento 

e execução das ações.

MP1

 
  
 Os resultados obtidos nas pesquisas bibliográficas, nas entrevistas realizadas, bem 
como as informações obtidas junto à DRADS de Bauru, expuseram o quanto a Vigilância 
Socioassistencial é imprescindível. 
 

Desta forma, o uso da informação faz sentido e dá sentido à prática; as equipes precisam de 
informações e precisam analisar a sua intervenção, mas o resultado da sua análise, por sua 
vez, também, dever informar e qualificar a rede como um todo (BRASIL, 2013, p.42). 
 

A proposta de sua implementação deve estar inserida em uma nova perspectiva de 
gestão, assumida pelos municípios em conformidade com a Política Nacional de Assistência 
Social para que esta possa ser executada e as dificuldades existentes na execução dos 
serviços possam ser superadas. 
  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 A operacionalização da Assistência Social enquanto política pública traz novas 
responsabilidades aos profissionais que a executam, principalmente, aos gestores, uma vez 
que demanda novas competências e novos embasamentos técnicos, que muitas vezes 
reflete nas atividades executadas nos serviços. 
 Construir e consolidar uma política de direitos não é tarefa fácil! É preciso, muitas 
vezes, mudar os costumes existentes e instituir novos paradigmas que contemplem a 
qualidade dos serviços prestados aos usuários e garantir que os profissionais atuem como 
mediadores dos direitos sociais.  
 A Assistência Social, em sua maioria, ainda mostra-se vulnerável às mudanças de 
gestão, valendo-se de padrões tradicionais e ultrapassados na execução de suas ações, 
ainda que as legislações que lhe embasem instituam uma perspectiva de garantia de acesso 
aos direitos.  
 Nesse sentido são imprescindíveis o processo de planejamento, monitoramento e de 
gestão da informação, contemplados pela Vigilância Socioassistencial, enquanto 
ferramentas que auxiliem na concretização da Política de Assistência Social. 
 A Vigilância, compreendida em sua totalidade, produz informações relevantes que 
orientarão a gestão sobre a incidência de situações de vulnerabilidades e riscos existentes 
nos territórios do município, produzindo indicadores que também dão visibilidade à 
qualificação dos serviços prestados e à sua capacidade de atender às demandas existentes. 
O setor não pode ser reduzido à simples local de armazenamento de dados e informações, 
mas deve estar articulado com a gestão e demais setores, possibilitando uma leitura crítica 
e a transformação dos dados obtidos em base norteadora para o planejamento das ações.  
 Os desafios para a implantação e efetivação da Vigilância Sociossistencial  
perpassam por aqueles inerentes à Política de Assistência Social como, por exemplo, 
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questões relacionadas à escassez de recursos  humanos, dificuldades com recursos 
financeiros,  verticalização das ações, os entraves políticos, o enfraquecimento do controle 
social bem como os limites impostos pela continuidade da visão clientelista, de 
benemerência, focalizada e fragmentada que é inerente ao processo histórico da construção 
desta e ainda persiste na Política de Assistência Social. 
 O setor da Vigilância pode contribuir efetivamente para a superação da benemérita 
Assistência Social que ainda prevalece em muitos municípios mas, para tanto, não deve ser 
visto como mais um problema para a gestão e sim como solução na pactuação e 
reordenamento das ações. 
 A implantação da Vigilância implica no amadurecimento e na profissionalização da 
Assistência, pois serão apontadas as vulnerabilidades e as fragilidades a serem superadas, 
propondo o redirecionamento das ações. Isso pode não ser interessante para àqueles que 
não se dispuserem e não reconhecerem a necessidade de mudar o norte do trabalho 
ofertado à população mediante o diagnóstico apontado pela Vigilância Socioassistencial.  
 Por fim, verifica-se na maioria dos municípios uma resistência camuflada em 
burocracia para a efetivação da Vigilância Socioassistencial, ou até mesmo a incapacidade 
da gestão, no sentido de se posicionar, compreender a importância e buscar a implantação 
do setor que apresentará a direção correta a ser seguida, não mais permitindo ações em 
impressões ou práticas antigas disfarçadas com rótulos atuais. 
 Não cabe aqui o esgotamento do assunto, mas sim o estímulo à uma análise da 
conjuntura, uma vez que assistimos ao afastamento entre as atividades previstas nas 
normativas e a concretização destas, um descompasso em relação aos progressos na 
política de Assistência somado à desconexão do cotidiano da gestão. É essa triste realidade 
que evidencia a urgência da implantação e efetivação do setor de Vigilância 
Socioassistencial para que a Política de Assistência Social possa, enfim, consolidar-se como 
política de direitos. 
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