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INSTRUÇÃO NORMATIVA SISTEMÁTICA 
 SISTEMA DE BEM ESTAR SOCIAL - SBE Nº 01 

 
“Dispõe sobre as rotinas e procedimentos para 
cadastramento e atendimento de usuários do Sistema 
Único da Assistência Social - SUAS. ”  

 
VERSÃO: 01 
APROVAÇÃO: 16/11/2015 
UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS 
 

CAPÍTULO I 
DA FINALIDADE 

 
Art. 1º. Normatizar e disciplinar os procedimentos necessários para execução e manutenção das 
ações da Política de Assistência Social no âmbito municipal, visando à garantia dos mínimos 
sociais, objetivando a padronização na execução do Cadastramento e Atendimento ao Usuário 
por meio da SEMAS e suas Unidades. 
 

CAPÍTULO II 
DA ABRANGÊNCIA 

 
Art. 2º. Os procedimentos constantes nesta Normativa abrangem de modo geral todas as 
unidades executoras que compõem a Secretaria Municipal de Assistência Social. 
 

CAPÍTULO III 
DOS CONCEITOS 

 
Art. 3º. Para fins desta instrução normativa considera-se:  
I - ASSISTÊNCIA SOCIAL - A assistência social encontra suporte legal na Carta Magna de 1988, 
em seu art. 203: “a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente 
de contribuição à seguridade social”. A Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) regulamentou o 
art. 203 da CF, e definiu em seu art. 1º, como: “a assistência social, 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”. 
II - PNAS – Política Nacional de Assistência Social – regida e controlada pelo Ministério de 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS estabelece as diretrizes, programas, ações e 
benefícios que compõem a Política da Assistência Social. 
III - SUAS – Sistema Único de Assistência Social – organiza a rede de proteção e promoção social 
e institui efetivamente, as políticas públicas da assistência social em direito.  
IV - USUÁRIO – Beneficiário/indivíduo que se encontra em situação de vulnerabilidade e/ou 
risco social (pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza, pessoas com deficiência, 
crianças, adolescentes e idosos, entre outros). 
V - COMASP – Conselho Municipal de Assistência Social de Piúma – Instância de controle social 
deliberativa do sistema descentralizado e participativo da Política de Assistência Social, de 
caráter permanente e de composição paritária entre o governo municipal e sociedade civil, 
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vinculado à estrutura da SEMAS, regido por seu Regimento Interno, por suas Resoluções e pelas 
Leis pertinentes. 
VI - RECEPÇÃO E ACOLHIDA: um instrumento de eficácia. Acolhimento e recepção são nomes 
dados ao primeiro contato do usuário com a equipe da recepção CRAS/CREAS.  
VII - ATENDIMENTO/ ESCUTA QUALIFICADA: a utilização da escuta qualificada é um meio de 
humanização do atendimento, o que pressupõe a garantia de acesso por meio da escuta de 
problemas do usuário de forma qualificada, procurando conceder respostas positivas e 
responsabilizando-se pela resolução do seu problema.  
VIII - ATENDIMENTO SOCIAL - Acolhida e entrevista; visitas domiciliares; concessão de 
benefícios eventuais e emergenciais; elaboração do prontuário de cada família; 
acompanhamento das famílias; busca ativa de famílias prioritárias. 
IX - BUSCA ATIVA: A Busca Ativa é uma estratégia do Plano Brasil Sem Miséria e significa levar 
o Estado ao cidadão, sem esperar que as pessoas mais pobres cheguem até o poder público. 
Assim, a Busca Ativa refere-se à localização, inclusão no Cadastro Único e atualização cadastral 
de todas as famílias extremamente pobres, assim como o encaminhamento destas famílias aos 
serviços da rede de proteção social.  
X - PROCURA ESPONTÂNEA: É quando o munícipe procura os serviços, programas e projetos 
por iniciativa própria. 
XI - CONTRAREFERÊNCIA OU ENCAMINHAMENTO À REDE SOCIOASSISTENCIAL E DEMAIS 
POLÍTICAS PÚBLICAS: essa é uma forma de organização dos serviços que visa a concretização 
dos princípios e diretrizes do SUAS (Sistema Único de Assistência Social) garantindo o acesso do 
usuário à todas as políticas públicas e serviços ofertados na rede, os quais devem conceder 
respostas as suas diversas demandas.  
XII - VISITA DOMICILIAR: Além de ser um importante instrumento de conhecimento da 
realidade familiar para viabilização e garantia de direitos, visa o desenvolvimento de 
mecanismos para a inclusão social, a igualdade de oportunidades e a participação e o 
desenvolvimento das famílias, a partir de suas necessidades, prevenindo situações de risco, 
exclusão e isolamento. 
XIII - ESTUDO PSCIOSSOCIAL: é um estudo realizado conjuntamente por um assistente social e 
um psicólogo, a fim de se conhecer a realidade de um usuário. 
XVI - CRAS - Centro de Referência da Assistência Social - é uma unidade pública estatal 
descentralizada da política de assistência social sendo responsável pela organização e oferta dos 
serviços socioassistenciais da Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social 
(SUAS) nas áreas de vulnerabilidade e risco social no âmbito do município, em articulação com a 
rede socioassistencial. 
XV - PAIF: O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) é um trabalho de 
caráter continuado que visa a fortalecer a função de proteção das famílias, prevenindo a ruptura 
de laços, promovendo o acesso e usufruto de direitos e contribuindo para a melhoria da 
qualidade devida. 
XVI - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS: Todos os serviços de 
convivência e fortalecimento de vínculos organizam-se em torno do Serviço de Proteção e 
Atendimento Integral à Família (PAIF), sendo a ele articulados. Previnem a institucionalização e 
a segregação de crianças, adolescentes, jovens e idosos e oportunizam o acesso às informações 
sobre direitos e participação cidadã. Ocorrem por meio do trabalho em grupos ou coletivos e 
organizam-se de modo a ampliar trocas culturais e de vivências, desenvolver o sentimento de 
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pertença e de identidade, fortalecer vínculos familiares e incentivar a socialização e a 
convivência comunitária. 
XVII - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA E IDOSAS: O serviço tem por finalidade a prevenção de agravos que possam 
provocar o rompimento de vínculos familiares e sociais dos usuários. Visa a garantia de direitos, 
o desenvolvimento de mecanismos para a inclusão social, a equiparação de oportunidades e a 
participação e o desenvolvimento da autonomia das pessoas com deficiência e pessoas idosas, a 
partir de suas necessidades e potencialidades individuais e sociais, prevenindo situações de 
risco, a exclusão e o isolamento. 
XVIII - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - São benefícios da Política Nacional de Assistência Social 
(PNAS), de caráter suplementar e provisório, prestados aos cidadãos e às famílias em virtude de 
morte, nascimento, calamidade pública e situações de vulnerabilidade temporária. Os Benefícios 
Eventuais são assegurados pelo art. 22 da Lei nº 8.742/1993, juntamente com os serviços 
socioassistencias, integram organicamente as garantias do Sistema Único de Assistência Social 
(Suas) com fundamentação nos princípios de cidadania e dos direitos sociais e humanos. 
XIX- CADASTRO ÚNICO/CADÚNICO – O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 
Federal (Cadastro Único) é um instrumento que identifica e caracteriza as famílias de baixa 
renda, entendidas como aquelas que têm: renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa; 
ou renda mensal total de até três salários mínimos. O registro de informações serve como 
referência para a participação em programas sociais tais como: Bolsa Família, Tarifa Social de 
água e Energia, dentre outros, bem como para participação nos programas municipais de 
Assistência Social. 
O Cadastro Único permite conhecer a realidade socioeconômica dessas famílias, trazendo 
informações de todo o núcleo familiar, das características do domicílio, das formas de acesso a 
serviços públicos essenciais e, também, dados de cada um dos componentes da família. 
O Governo Federal, por meio de um sistema informatizado, consolida os dados coletados no 
Cadastro Único. A partir daí o poder público pode formular e implementar políticas específicas, 
que contribuem para a redução das vulnerabilidades sociais a que essas famílias estão expostas 
(Fonte: MDS) 
XX – CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social – Unidade pública que se 
constitui como articulador da proteção social especial de média complexidade e tem por objetivo 
oferecer atendimento, apoio, orientação e serviços especializados e continuados a indivíduos e 
famílias com direitos violados, adolescentes em cumprimento de medida sócio-educativa e 
indivíduos em situação de risco social e/ou pessoal. 
XXI - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS 
(PAEFI): Serviço de apoio, orientação e acompanhamento a famílias com um ou mais de seus 
membros em situação de ameaça ou violação de direitos. Compreende atenções e orientações 
direcionadas para a promoção de direitos, a preservação e o fortalecimento de vínculos 
familiares, comunitários e sociais e para o fortalecimento da função protetiva das famílias diante 
do conjunto de condições que as vulnerabilizam e/ou as submetem a situações de risco pessoal e 
social. 
XXII - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL: Serviço ofertado, de forma 
continuada e programada, com a finalidade de assegurar trabalho social de abordagem e busca 
ativa que identifique, nos territórios, a incidência de trabalho infantil, exploração sexual de 
crianças e adolescentes, situação de rua, dentre outras. Deverão ser consideradas praças, 
entroncamento de estradas, fronteiras, espaços públicos onde se realizam atividades laborais, 
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locais de intensa circulação de pessoas e existência de comércio, terminais de ônibus, trens, 
metrô e outros. 
XXIII - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA 
SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À 
COMUNIDADE (PSC): O serviço tem por finalidade prover atenção socioassistencial e 
acompanhamento a adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas em 
meio aberto, determinadas judicialmente. Deve contribuir para o acesso a direitos e para a 
ressignificação de valores na vida pessoal e social dos adolescentes e jovens. Para a oferta do 
serviço faz-se necessário a observância da responsabilização face ao ato infracional praticado, 
cujos direitos e obrigações devem ser assegurados de acordo com as legislações e normativas 
específicas para o cumprimento da medida. 
XXIV - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, 
IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS: Serviço para a oferta de atendimento especializado a famílias com 
pessoas com deficiência e idosos com algum grau de dependência, que tiveram suas limitações 
agravadas por violações de direitos, tais como: exploração da imagem, isolamento, 
confinamento, atitudes discriminatórias e preconceituosas no seio da família, falta de cuidados 
adequados por parte do cuidador, alto grau de estresse do cuidador, desvalorização da 
potencialidade/capacidade da pessoa, dentre outras que agravam a dependência e 
comprometem o desenvolvimento da autonomia. 
XXV - SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA: Serviço ofertado 
para pessoas que utilizam as ruas como espaço de moradia e/ou sobrevivência. Tem a finalidade 
de assegurar atendimento e atividades direcionadas para o desenvolvimento de sociabilidades, 
na perspectiva de fortalecimento de vínculos interpessoais e/ou familiares que oportunizem a 
construção de novos projetos de vida. 
XXVI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL: Acolhimento em diferentes tipos de 
equipamentos, destinado a famílias e/ou indivíduos com vínculos familiares rompidos ou 
fragilizados, a fim de garantir proteção integral. A organização do serviço deverá garantir 
privacidade, o respeito aos costumes, às tradições e à diversidade de: ciclos de vida, arranjos 
familiares, raça/etnia, religião, gênero e orientação sexual. Para crianças e adolescentes: 
Acolhimento provisório e excepcional para crianças e adolescentes de ambos os sexos, inclusive 
crianças e adolescentes com deficiência, sob medida de proteção (Art. 98 do Estatuto da Criança 
e do Adolescente) e em situação de risco pessoal e social, cujas famílias ou responsáveis 
encontram-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção. 
As unidades não devem distanciar-se excessivamente, do ponto de vista geográfico e 
socioeconômico, da comunidade de origem das crianças e adolescentes atendidos. 
XXVII - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO: A avaliação e o monitoramento são tarefas 
necessárias e permanentes no trabalho da assistência social, eles devem acompanhar todos os 
passos do processo de acompanhamento familiar. É através deles que vão sendo comparados os 
resultados obtidos no decorrer do trabalho conjunto do técnico de referência e do usuário, 
conforme os objetivos propostos, a fim de verificar progressos, dificuldades e orientar o trabalho 
para as correções necessárias.  
XXVIII - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE USUÁRIOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIÚMA - SIGPAS: sistema informatizado da Secretaria de 
Assistência Social de gerenciamento dos usuários dos SUAS. 
 

CAPÍTULO IV 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Resultados&action=edit&redlink=1
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DA BASE LEGAL 
 
Art. 4º. A presente instrução normativa tem como base legal os dispositivos contidos na: 
a) Constituição Federal de 1988; 
b) Lei Federal nº 8.742/1993, Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS; 
c) Lei Orgânica do Município; 
d) Lei Municipal nº 1.999/2014 - Dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social do 

Município de Piúma.  
e) Decreto Municipal nº 920/2014. 
f) Política Nacional de Assistência Social – PNAS, 2004. 
g) Norma Operacional Básica – NOB/SUAS, 2012. 
h) Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social – 

NOB-RH/SUAS, 2006; 
i) Resolução CNAS nº 109/2009 - Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. 
 

CAPÍTULO V 
DAS RESPONSABILIDADES 

 
Art. 5º São responsabilidades da Secretaria Municipal de Assistência Social como unidade 
responsável pela Instrução Normativa: 
I - Promover a divulgação e implementação dessa Instrução Normativa, mantendo-a atualizada, 
orientando as unidades executoras e supervisionando sua aplicação; 
II - Promover discussões técnicas entre as unidades executoras e a unidade responsável pela 
coordenação de controle interno, para definir as rotinas de trabalho e os respectivos 
procedimentos de controle que devem ser objeto de alteração, atualização ou expansão. 
 
Art. 6º São responsabilidades das Unidades Executoras da Instrução Normativa: 
I - Atender as solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa (Assistência Social), 
quanto ao fornecimento de informações e à participação no processo de atualização; 
II - Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre as alterações que se fizerem 
necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em vista, 
principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da eficiência 
operacional; 
III - Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários da unidade, velando 
pelo fiel cumprimento da mesma; 
IV - Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial quanto aos 
procedimentos de controle e quanto à padronização dos procedimentos na geração de 
documentos, dados e informações. 
 
Art. 7º São responsabilidades da Unidade Central de Controle Interno: 
I - Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da Instrução Normativa, em especial no 
que tange à identificação e avaliação dos pontos de controle e respectivo procedimentos de 
controle; 
II - Através da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de controle 
inerentes ao SIGPAS, propondo alterações na Instrução Normativa para aprimoramento dos 
controles da Assistência Social. 
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CAPÍTULO VI 

DOS PROCEDIMENTOS 
 

SEÇÃO I 
Do Cadastramento de Usuários do Sistema de Assistência Social 

 
Art. 8º São de responsabilidade da Secretaria Municipal de Assistência Social: 
I – Monitorar e avaliar as informações constantes no sistema de gerenciamento de usuários da 
política de assistência social do município de Piúma. 
II – Manter atualizado o sistema de gerenciamento de usuários das políticas de assistência social 
do município de Piúma. 
III - Orientar as unidades, sobre os procedimentos e pontos de controle na execução das 
atividades, estimulando as adequações necessárias. 
IV - Divulgar e implementar a Instrução Normativa nas áreas executoras e supervisionar e zelar 
pela sua aplicação.  
 
Art. 9º O CRAS e CREAS são portas de entrada para cadastramento dos usuários do SUAS e 
deverá executar as seguintes ações de proteção social em suas áreas de abrangência: 
I - Prestar serviços continuados de Proteção Social de Assistência Social para famílias, seus 
membros e indivíduos em situação de vulnerabilidade social, tais como: acolhimento, 
acompanhamento em serviços de fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, 
acompanhamento em serviços socioassistenciais e encaminhamento para a rede de proteção 
social e demais políticas públicas. 
II - Realizar palestras temáticas, campanhas socioeducativas, oficinas de convivência e 
laborativas, ações nos mutirões comunitários e na comunidade em movimentos para 
fortalecimento de grupos sociais. 
III - Desenvolver atividades lúdicas para famílias envolvendo seus membros prioritariamente 
quando houver idosos, crianças e pessoas com deficiência e/ou em risco social. 
IV - Prevenir situações de risco no território onde vivem famílias e indivíduos em situação de 
vulnerabilidade social apoiando-os em suas demandas. 
V – Fazer a manutenção sistema de cadastramento de usuários das políticas de assistência social 
do município de Piúma. 
 
Art. 10 O cadastramento para inclusão dos usuários no sistema de gerenciamento das políticas 
de assistência social do município de Piúma será realizado da seguinte forma: 
I - O usuário dirigir-se-á ao CRAS ou CREAS para atendimento. 
II - A recepção verifica a demanda do usuário. Em não sendo o caso de atendimento no 
CRAS/CREAS, registra o atendimento no módulo de Atendimento Geral, e, em sendo o caso de 
atendimento nos serviços, é realizada a consulta no sistema informatizado, onde será feito a 
atualização ou cadastramento de novo usuário. 
III - Após o cadastramento ou atualização, o usuário é atendido pela equipe técnica (assistente 
social, psicólogo e outros) que será incluído em acompanhamento e/ou será realizado o 
encaminhamento conforme a demanda apresentada. 

 
Seção II 

Da Concessão de Auxílios, Benefícios Eventuais e Emergenciais 
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Art. 11 A Unidade responsável define que cidadãos de baixa renda ou em situação vulnerável 
temporária, podem receber os seguintes auxílios, conforme a legislação municipal em vigência: 
I - Eventuais: 

a) serviço funeral; e 
b) auxílio natalidade; e 

II - Emergenciais: 
a) auxílio-transporte; 
b) auxílio-alimentação; e 
c) auxílio-documentação. 
d) auxílio por situações de desastre e calamidade pública 

 
Art. 12 Para concessão dos benefícios descritos no art. 11, deverá o usuário apresentar, no 
mínimo, os seguintes documentos: 
I - Auxílio Alimentação. 
a) Carteira de Identidade. 
b) CPF. 
c) Carteira de Trabalho. 
d) Comprovante de residência atual. 
e) Renda mensal familiar per capta inferior a ¼(um quarto) do salário mínimo vigente. 
f) Possuir registro no CADUNICO. 
 
II - Serviço Funeral. 
a) Atestado de Óbito. 
b) Carteira de Identidade do solicitante do benefício. 
c) CPF do solicitante do benefício. 
d) Carteira de Trabalho ou comprovante de rendimento do solicitante do benefício. 
e) Comprovante de residência atual do solicitante e do falecido, com no mínimo 02 (dois) meses 
anteriores a data do óbito. 
f) Renda mensal familiar per capta igual ou inferior a 01 (um) salário mínimo vigente. 
h) Possuir registro no CADUNICO. 
 
III - Auxílio Transporte. 
a) Documento de identificação do usuário. 
b) Renda mensal familiar per capta inferior a ¼(um quarto) do salário mínimo vigente. 
Parágrafo único – Somente será concedido auxílio transporte quando solicitados pelos serviços 
de: Conselho Tutelar, CRAS, CREAS, Poder Judiciário e Ministério Público. 
 
IV - Auxílio Natalidade 
a) Carteira de Identidade do solicitante do benefício. 
b) CPF do solicitante do benefício. 
c) Comprovante de residência atual do solicitante. 
d) Certidão de Nascimento do Recém-nascido. 
e) Carteira de Trabalho ou comprovante de rendimento do solicitante do benefício. 
f) Renda mensal familiar per capta inferior a ¼(um quarto) do salário mínimo vigente. 
g) Possuir registro no CADUNICO. 
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h) Cartão do Pré-natal com no mínimo 07 (sete) consultas. 
 
V – Auxílio documentação. 
a) Nos casos de autorização para fotografia, CPF, Carteira de identidade, deverá o solicitante 
apresentar documento de identificação pessoal. Não possuindo documento de identificação, 
deverá o solicitante apresentar Boletim de Ocorrência Policial do extravio de seus documentos. 
b) Renda mensal familiar per capta é inferior a ¼(um quarto) do salário mínimo. 
c) Carteira de Trabalho ou comprovante de rendimento. 
 

Seção III 
Dos serviços, programas e projetos do SUAS 

 
Art. 13 O CRAS ofertará os seguintes serviços: 
I - Serviço de proteção e atenção integral à família (PAIF). 
II - Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV). 
III - Serviço de proteção social básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosos. 
IV - Oficinas lúdicas e de emprego e renda. 
V - Atendimento de BPC – Benefício de Prestação Continuada. 
VI – Dentre outros, conforme legislação específica. (federal, estadual e municipal) 
 
Art. 14 O CREAS ofertará os seguintes serviços: 
I - Serviço de proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos (PAEFI). 
II - Serviço especializado em abordagem social. 
III - Serviço de proteção social a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de 
liberdade assistida ou de prestação de serviços à comunidade. 
IV - Serviço especializado de atenção às pessoas em situação de rua. 
V - Serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência, idosos e suas famílias. 
VI – Dentre outros, conforme legislação específica. (federal, estadual e municipal) 
 
Art. 15 A rede de proteção social especial de alta complexidade ofertará os seguintes serviços: 
I - Serviços de acolhimento institucional. 
 
Art. 16 Dos programas sociais do Cadastro Único - CADUNICO. 
I - Programa Bolsa Família 
II - Isenção de pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos 
III - Programa Brasil Carinhoso 
IV - Aposentadoria para pessoa de baixa renda 
V - Telefone Popular 
VI - Bolsa Verde 
VII - Carteira do Idoso 
VIII - Programa de Cisternas 
IX - Programa Minha Casa Minha Vida e outros Programas Habitacionais do Ministério das 
Cidades 
X - Tarifa Social de Energia Elétrica 
Parágrafo único - Para o cadastramento no CADUNICO, são necessários os seguintes 
requisitos: 
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a) Pessoa responsável pela família para responder às perguntas do cadastro. Essa pessoa deve 
fazer parte da família, morar na mesma casa e ter pelo menos 16 anos, de preferência mulher. 
b) O responsável pela família, é necessário apresentar o CPF ou Título de Eleitor. 
c) Apresentar pelo menos um documento de todas as pessoas da família, tais como: Certidão 
de Nascimento; Certidão de Casamento; CPF; Carteira de Identidade (RG); Certidão 
Administrativa de Nascimento do Indígena (RANI); Carteira de Trabalho; ou Título de 
Eleitor.  
d) Comprovante de endereço. 
 

CAPÍTULO VII 
DO SIGPAS 

 
Art. 17 - Todas as famílias e pessoas a serem atendidas nas diversas Unidades da Assistência 
Social, deverão ser devidamente cadastradas no SIGPAS, implantado nas unidades, bem como, 
para participação nos Programas do Governo Federal, deverão também ser cadastradas no 
CADUNICO. 
§1º Respeito e Privacidade 
I - Os dados referentes ao SIGPAS somente poderão ser cedidos a terceiros, para as finalidades 
mencionadas nesta Instrução Normativa e outras finalidades específicas da Assistência Social, ou 
definidas pelo Conselho Municipal de Assistência Social. 
II - A utilização dos dados a que se refere o item deve ser pautada pelo respeito à dignidade do 
cidadão e à sua privacidade. 
III - A utilização indevida dos dados disponibilizados acarretará a aplicação de sanção civil e 
penal na forma da lei, bem como ações administrativas cabíveis. 
 
§2º Quanto ao Atendimento 
I - Nos casos onde a utilização do SIGPAS não for possível, o registro dos dados deverá ser 
efetuado, através de formulário impresso, com todos os dados necessários para se manter o 
padrão estipulado. 
II - Todo requerente de beneficio eventual deverá passar por uma entrevista individual e/ou 
visita domiciliar por profissional técnico. 
III - Havendo necessidade o profissional técnico deverá efetuar visitas domiciliares para 
conhecimento e estudo da realidade familiar, mapeando a ocorrência de situações de risco e 
vulnerabilidade social para desenvolver estratégias em conjunto para prevenção e 
enfrentamento das mesmas. 
 
§3º Da responsabilização 
I – O servidor que inserir ou fizer inserir dados ou informações falsas ou diversas das que 
deveriam ser inscritas, com o fim de alterar a verdade sobre o fato, ou contribuir para a entrega 
do benefício à pessoa diversa do beneficiário final, será responsabilizada civil, penal e 
administrativamente.  
 
Art. 18 A Secretaria deverá manter o controle através de sistema informatizado, ou físico do 
registro e distribuição dos auxílios concedidos por pessoa.  
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CAPÍTULO VII 
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Art. 19 Toda e qualquer dúvida ou omissão gerada por esta Instrução Normativa deverá ser 
solucionada junto a Secretaria de Assistência Social e/ou Controladoria Geral do Município. 
 
Art. 20 Compete a Secretaria Municipal de Assistência Social realizar todos os esforços 
necessários à garantia do atendimento e cadastramento de todos os usuários do SUAS de forma 
igualitária, garantindo os princípios contidos na LOAS e Política Nacional de Assistência Social. 
 
Art. 21 Os servidores das unidades integrantes da estrutura organizacional da SEMAS se 
obrigam a cumprir e a zelar pelo fiel cumprimento dos procedimentos estabelecidos nesta 
Instrução Normativa. 
 
Art. 22 Integram esta Instrução Normativa: 
a) Anexo I- Ficha Cadastral - Dados Básicos Pessoais do RF; 
b) Anexo II – Ficha Cadastral - Dados Básicos do Grupo Familiar; 
c) Anexo III - Cadastro de Atendimento na Unidade - Dados Básicos 
d) Anexo VI - Fluxograma 
 
Art. 23 Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Piúma/ES, 16 de novembro de 2015. 
 
 

Samuel Zuqui 
Prefeito Municipal 

 
 

Ricardo Rios do Sacramento 
Controlador Geral Municipal 

 
 

Valquíria Gomes da Silva 
Secretária Municipal de Assistência Social 

 
 

Juliana Viquetti Nunes Abineno 
Assistente Social PMP 

Técnica da Gestão do SUA 



 
MUNICIPIO DE PIÚMA – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

Rua Herval Vargas de Azevedo, nº186, Acaiaca - Piúma-ES – CEP. 29.285-000 
IN-CGM-SBE – 01/2015 – ANEXO I - Página 1 de 2 

ANEXO I 
SIGPAS - Sistema de Gerenciamento de Usuários da Política de Assistência Social 

Ficha Cadastral - Dados Básicos Pessoais do RF 
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 Atesto para todos os fins que as informações aqui descritas foram por mim declaradas são verdadeiras. 
Piúma, _____ de ________________ de 2015 
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ANEXO II 
Ficha Cadastral - Dados Básicos do Grupo Familiar 

 

 

Atesto para todos os fins que as informações aqui descritas foram por mim declaradas são verdadeiras. 
Piúma, _____ de ________________ de 2015 
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Situação Saúde do Participante 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cartão SUS Plano de Saúde Operadora Plano 

Nome do Plano Membro em tratamento médico 

Nome membro em tratamento 

Parentesco 

Medicamento contínuo Tipo de medicação 

Obtenção 

Tipo de Tratamento : 

Outras informações sobre Saúde 

: 

Observações Gerais 

: 

Área de interesse 

Atesto para todos os fins que as informações aqui descritas foram por mim declaradas são 
verdadeiras. 
 
Piúma, _____ de ________________ de 2015 
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ANEXO III 
Ficha Atendimento na Unidade - Dados Básicos 

 

Ficha Atendimento - SIGPAS 

Cadastro de Atendimento na Unidade - Dados Básicos 
 Nome Completo 
 

Data de nascimento Sexo Cor 
   
Cônjuge 
 
Nome do Pai 
 
Nome da Mãe 
 
Telefones de contato (Fixo, Celular e/ou recado) 
 
Endereço com complemento 
 

Bairro 
 
Referência facilitadora para localização geográfica. 
 
Nome da Cidade onde nasceu UF 
  
Escolaridade Estado Civil 
  
CPF Carteira de identidade Órgão expedidor UF Data de emissão 
     
Observações 
 

Áreas de interesse: 
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ANEXO IV 
FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO 

 
 

 


