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Nota Técnica/DGSUAS/SNAS/MDSA 

 

Brasília, 08 de maio de 2017. 

 

Divulgação do resultado da seleção para participação na “1ª Mostra de Experiências 

em Vigilância Socioassistencial”. 

 

1. Esta Nota Técnica divulga os resultados e os critérios utilizados na seleção dos 

municípios participantes da 1ª Mostra de Experiências em Vigilância Socioassistencial. 

 

2. O objetivo principal da 1ª Mostra é identificar e dar visibilidade a iniciativas 

municipais, distritais e estaduais na área da Vigilância Socioassistencial. Busca-se, 

assim, valorizar o trabalho das equipes técnicas que efetivam a vigilância 

socioassistencial no seu cotidiano, bem como incentivar e consolidar a implantação 

desta perspectiva de gestão em todo o país. A Mostra é um espaço de comunicação 

entre pares, possibilitando a troca de experiências e o compartilhamento de soluções 

para situações-problemas que podem ser encontradas em diferentes territórios. 

 

 

3. Foram recebidas 106 experiências, de 78 diferentes municípios, entre os dias 

03 a 20/04/2017. Os critérios utilizados na seleção foram: 

 I - Replicabilidade: potencial de implementação da experiência em outros 

municípios e estados e de adaptação de instrumentos e estratégias para serem 

aplicados em novos contextos; 

II - Originalidade e inovação: capacidade da experiência contribuir 

com soluções inovadoras para situações e problemas vivenciados no território 

do município/estado; 

III – Modelo de atenção: a capacidade da experiência de fortalecer o 

Modelo de Atenção no SUAS, considerando a relação entre a oferta de ações 



socioassistenciais e a demanda dos territórios,  integrando as reais 

necessidades, perspectivas e potencialidades da população local; 

IV – Vigilância de riscos e vulnerabilidade: identificação de perfis, 

situações e contextos de riscos e vulnerabilidades presentes nos 

territórios;  

V – Vigilância de padrões de serviços: capacidade da experiência se 

encaixar em um dos eixos fundantes da Vigilância Socioassistencial; 

VI - Efetividade: capacidade da experiência de atingir os objetivos 

propostos e promover melhorias na gestão da Assistência.  

 

4. Adicionalmente, procuramos contemplar a diversidade regional, de portes 

populacionais e a diversidade temática das macroatividades da vigilância 

socioassistencial, para que nenhuma região ou porte ficasse subrepresentado. 

 

5. Os municípios listados abaixo estão convidados a participar e apresentar sua 

experiência no X Encontro Nacional de Vigilância Socioassistencial, entre os dias 24 a 

26 de maio, em Brasília. Maiores detalhes serão enviados para o e-mail cadastrado de 

cada experiência. 

 

6. Os municípios que não foram listados abaixo poderão participar do X Encontro 

Nacional de Vigilância Socioassistencial, mediante preenchimento e envio de Ficha de 

Inscrição para o e-mail vigilanciasocial_inscricoes@mds.gov.br, sujeito à 

disponibilidade de vagas.  Dada a excelente qualidade de muitas das experiências, o 

MDSA espera convidar alguns municípios a publicar sua experiência em livro a ser 

organizado pelo MDSA sobre Experiências em Vigilância Socioassistencial. 

 

Paulo Eugenio Clemente Junior 

Coordenador de Serviços de Vigilância Socioassistencial 
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Anexo 1 – Lista das Experiências selecionadas na 1ª Mostra de Experiências em Vigilância Socioassistencial 

Município UF Experiência Custeada pelo MDSA 

Barcarena PA 
Diagnóstico das famílias impactadas pelo naufrágio do navio cargueiro Haidar em Vila do Conde 
Barcanena - Pará. 

Sim 

Caicó RN 
Padronização dos Instrumentais Técnicos de Trabalho: a busca pela gestão de informações na 
Assistência Social de Caicó/RN. 

Sim 

Capim Grosso BA Sistema Municipal de Vigilância Socioassistencial (SIMVIS) Sim 

Castanhal PA 
Estudo sobre as famílias acompanhadas pelo PAEFI, cuja situação de violência/violação esteja associada 
ao uso abusivo de substâncias psicoativas. 

Sim 

Guamaré RN 
Benefícios Sociais de Transferência de Renda: A integração do Programa Municipal Renda Cidadã ao 
Cadastro Único 

Sim 

Ibirajuba PE Ficha Breve de Identificação/Notificação de Trabalho Infantil Sim 

Lauro de Freitas BA 
Promoção do acesso dos usuários do Benefício de Prestação Continuada - BPC aos serviços  
socioassistenciais 

Sim 

Mesquita RJ Georreferenciar das famílias inseridas no CADÚNICO Sim 

São Gabriel do Oeste MS Construção conjunta do Diagnóstico Socioterritorial com a Rede Socioassistencial Público e Privada Sim 

Taiobeiras MG  
“Divisor de águas: o impacto do processo de organização e sistematização das formas 
de registro das informações quantificáveis da Assistência Social de Taiobeiras/MG. 

Sim 

 

 



Município UF Experiência Custeada pelo MDSA 

Belem PA 
O Boletim como estratégia de avaliação e monitoramento da política municipal de assistência social: a 
experiência de Belém/PA 

Não 

Belo Horizonte MG GEO SUAS BH Não 

Bento Gonçalves RS Sistema de Assistência Social (SAS) de Bento Gonçalves. Não 

Blumenau SC 
A Vigilância Socioassistencial na Gestão do Sistema Único de Assistência Social – No foco do 
SCFV. 

Não 

Campinas SP  
A vigilância socioassistencial e suas múltiplas potencialidades: um diálogo com o Sistema Integrado de 
Governança Municipal –SIGM 

Não 

Fazenda Rio Grande PR Relatório Municipal de Atendimentos Mensais - RMAM Não 

Ilhabela SP  Reordenamento do Serviço de Acolhimento Institucional Não 

Jaguaribara CE Diagnóstico do Trabalho Infantil do Município de Jaguaribara-CE. Não 

Londrina PR 
Mapa falado: a importância das percepções dos usuários e dos trabalhadores da rede socioassitencial 
sobre os territórios para o processo de Vigilância Socioassistencial.  

Não 

Macaíba RN 
O Prontuário SUAS como instrumento de gestão e integração dos serviços, benefícios e programas 
socioassistenciais do SUAS 

Não 

Montes Claros MG Notificação Integrada de Situação Trabalho Infantil Não 

Portel PA  Formulário de Registro Mensal de Atendimentos do SAC -  RMA Acolhimento.  Não 

Recife PE 
Padronização do atendimento PAIF e dos demais serviços ofertados pelos Centros de Referência de 
Assistência Social – CRAS de Recife 

Não 

São José do Rio Preto SP  Territórios - alcance e cobertura da Proteção Social Básica Não 

São Paulo SP  
Revisão de instrumentais de monitoramento e avaliação dos serviços de construção de indicadores e 
metas de avaliação por tipo de serviço. 

Não 

Vitória ES Georreferenciamento aplicado ao Serviço Especializado em Abordagem Social Não 



 


