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INTRODUÇÃO

O Manual Técnico de Processos e Procedimentos foi dividido em duas partes, uma
documental, e outra referente a gestão por processos. Neste documento encontra-se a
parte documental que é composta pela: identidade organizacional, competências definidas
em lei, sistemas corporativos informatizados e a base legal da Secretaria de Assistência
Social e Cidadania – SETASC.

1.1 OBJETIVO
O projeto dos Manuais Técnicos de Processos e Procedimentos tem como objetivo
aperfeiçoar a gestão pública e atender às necessidades e demandas da sociedade e, como
ideal, aumentar a qualidade da prestação dos serviços ao cidadão. Entretanto, para que essa
realidade se consolide são necessárias não somente a formulação de boas políticas públicas,
mas também a sua correta execução alinhada à gestão dos processos e aos objetivos
estratégicos, o efetivo controle dos resultados planejados e a consequente disseminação de
boas práticas.

1.2 HISTÓRICO
No ano de 2008, com o propósito de atender ao exposto, quanto à prestação de
serviços, foram instituídos, por meio da Lei Complementar nº 264, de 28/12/2006, e suas
alterações, 12 (doze) Núcleos de Administração Sistêmica, no âmbito do Poder Executivo
Estadual, para realizar os serviços administrativos e de apoio.
A finalidade da criação dos Núcleos foi racionalizar a execução dos serviços sistêmicos
e, por conseguinte, potencializar a capacidade do Estado em promover o cumprimento de
seus compromissos junto à população, com transparência, sem perder o foco na eficácia e
eficiência, isto é, na gestão voltada para os resultados.
No ano de 2007, o TCE elaborou a Resolução 01, a qual estabelece prazos para a
publicação dos Manuais de Rotinas Internas e Procedimentos de Controle de cada um dos
sistemas elencados no art. 5º da resolução supracitada.
Nesse contexto, no ano de 2009, com a criação dos núcleos sistêmicos e com a
publicação da Resolução mencionada no parágrafo acima, o fornecimento e fortalecimento
dos serviços administrativos assumem especial relevância e têm por finalidade suprir os
meios para a concretização das políticas públicas, apoiados nos sistemas de: gestão de
pessoas, planejamento e orçamento, finanças, contabilidade, aquisições, patrimônio e
serviços, controle interno, protocolo e arquivo, tecnologia da informação e desenvolvimento
organizacional.
Após a divulgação da Resolução mencionada a Controladoria Geral de Estado em
parceria com a Secretaria de Estado de Gestão iniciou a coordenação do processo dos
Manuais Técnicos de Normas e Procedimentos, nomenclatura usada na elaboração dos
Manuais do ano de 2008.
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Já no ano de 2013 os núcleos sistêmicos foram extintos, porém as atividades
sistêmicas, ou seja, de suporte continuaram sendo desenvolvidas nas áreas sistêmicas dos
seus respectivos órgãos de origem.
Com o advento da gestão do governador José Pedro Gonçalves Taques, enfatizou-se a
necessidade de fortalecer no Estado a Gestão por Processos, a qual estava alinhada ao seu
plano de governo. Conforme os Decretos nº 274/2015, nº 762/2016 e nº 1.375/2018
publicados respectivamente em 01 de outubro de 2015, 09 de dezembro de 2016 e em 07
de março de 2018, destaca-se também a necessidade de elaboração e atualização dos
Manuais Técnicos de Processos e Procedimentos em todos os órgãos e entidades do Poder
Executivo do Estado de Mato Grosso.
Os Decretos mencionados acima e publicados na Gestão do Governo do período 2015
– 2018 têm como finalidade:
I - estabelecer padrões de processos e procedimentos das atividades a serem
executadas no Poder Executivo do Estado de Mato Grosso;
II - organizar e documentar os procedimentos de trabalho, permitindo a
institucionalização destes processos no Poder Executivo do Estado de Mato Grosso;
III - proporcionar mais eficiência e economicidade aos processos e procedimentos no
Poder Executivo do Estado de Mato Grosso;
IV - ampliar e facilitar o acesso dos servidores às capacitações nas normas, nos
processos e procedimentos de trabalho, contribuindo para a melhoria das competências e a
profissionalização dos servidores;
V - proporcionar o cumprimento das diretrizes e orientações emanadas do órgão
central para os setoriais.
Após a publicação do Decreto nº 762/2016, foi publicada a Instrução Normativa nº
001/2017, a qual disciplina critérios para elaboração e atualização do Manual Técnico de
Processos e Procedimentos no Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

1.3 METODOLOGIA
De acordo com os instrumentos legislativos publicados, o Manual Técnico de Processos
e Procedimentos foi dividido em duas grandes partes, ou seja, a Parte Documental e a Parte
de Processos, sendo cada uma com a sua padronização definida na referida Instrução
Normativa. Contudo, pode-se dizer que a gestão por processos deve estar atrelada à
estratégia da organização, sempre instruindo os órgãos e entidades na definição de
processos bem delineados e com foco para atingir o objetivo estratégico definido no Plano
Plurianual (PPA) e no Plano de Trabalho Anual (PTA). Também se destaca a necessidade de
criação de unidades administrativas que atendam o objetivo estratégico e tenham
competências definidas.
Portanto, para que os objetivos sejam alcançados é imprescindível que seja difundida
uma cultura de gestão por processos nos órgãos e entidades do Governo Estadual, tendo
como premissa a mensuração de indicadores para tomada de decisão pelo nível estratégico,
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permitindo que os gestores monitorem a execução dos processos desenhados, conforme o
estabelecido no Manual Técnico do órgão ou entidade.
Atendendo a esse pressuposto, o Manual Técnico de Processos e Procedimentos, ora
apresentado, promove e propõe a sistematização de um conjunto de normas, diretrizes,
processos e procedimentos para auxiliar os gestores públicos na tomada de decisões, bem
como, orientar os servidores na execução das atividades, no âmbito do Poder Executivo
Estadual.

2

CONTEXTUALIZAÇÃO

A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania - SETASC, criada pela Lei
Complementar Nº 612, de 28 de janeiro de 2019 é o órgão do Poder Executivo do Estado de
Mato Grosso, responsável pelas políticas de assistência social e cidadania no Governo do
Estado.
Sua identidade organizacional, competências, sistemas informatizados e base legal
serão apresentados a seguir.
2.1 IDENTIDADE ORGANIZACIONAL
2.1.1 Missão
Promover mecanismos que favoreçam a proteção social a fim de assegurar direitos
sociais e humanos às pessoas em situação de vulnerabilidade social e risco da violação de
direitos, para redução das desigualdades, promoção da defesa do consumidor e a inclusão
social e produtiva das pessoas, por meio da efetivação descentralizada das políticas de
assistência social, direitos sociais e humanos.
2.1.2 Visão
Ser reconhecida pela contribuição à melhoria dos indicadores sociais, e na
emancipação e autonomia socioeconômica a fim de reduzir as vulnerabilidades sociais até
2035.
2.1.3 Valores
Sensibilidade social
Comprometimento e reconhecimento do cidadão como sujeito de direitos
Ofertar serviços com qualidade e eficiência
Equidade social
Respeito e cooperação nas relações de trabalho
Valorização da capacidade contributiva dos servidores
Fortalecimento da relação institucional do Estado e municípios
Atuação integrada e cooperativa interna e externamente
Incentivo a participação e ao controle social
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Respeito às diferenças
Cidadania
Igualdade
Liberdade
Solidariedade
2.2 COMPETÊNCIAS
A lei nº 612/2019 define as seguintes competências para a Setasc:
Art. 16 À Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania compete:
I - administrar a política de trabalho, emprego e mão de obra;
II - administrar a política de assistência social, direitos humanos e cidadania;
III - (revogado pela LC 635/19)
IV - administrar a política de inserção das pessoas portadoras de deficiência na vida
econômica e social;
V - administrar a política de defesa do consumidor.
2.3 SISTEMAS CORPORATIVOS INFORMATIZADOS
A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania utiliza 39 (trinta e nove)
sistemas em suas áreas de negócios, quais sejam: Sistema de Georreferenciamento do
Sistema Único de Assistência Social no Estado de Mato Grosso - Geo SUAS/MT; Sistema de
Autenticação e Autorização – SAA, Sistema de Cadastro Nacional do SUAS – CadSUAS;
Sistema de Preenchimento do Censo SUAS; Prontuário Eletrônico do SUAS, Sistema de
Registro Mensal de Atendimentos-RMA; Sistema de Informações do Serviço de Convivência
e Fortalecimento de Vínculos – SISC; Sistema do Cadastro Único - V7; Consulta, Seleção e
Extração de informações do CadÚnico – CECAD; Sistema de Benefício ao Cidadão – SIBEC Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família – SIGPBF; Sistema de Condicionalidades do
Programa Bolsa Família - SICON; Sistema de Acompanhamento do Programa Acessuas
Trabalho - SIS ACESSUAS; Sistema de Monitoramento do Programa de Erradicação do
Trabalho Infantil - SIMPETI do Governo Federal; Sistema de Informações do Cofinanciamento
Federal – SUASWEB; Sistema IMO – Intermediação de Mão de Obra; Sistema SD – Seguro
Desemprego; Sistema Base de Gestão IMO – BG IMO; Sistema Plataforma Mais Brasil;
Sistema de Gestão de Senhas do Centro Estadual de Cidadania; Sistema CTPSWeb; Sistema
Base de Gestão SD – BG SD; Sistema de Gerenciamento de Identidades (Externos); Sistema
de Gerenciamento de Permissões e Acessos; Microsoft Teams; Sistema de Registro de
Ocorrências Policiais SESP/MT; SINESP CIDADÃO – SENASP/MJ; INFOSEG (Rede Infoseg) –
SENASP/MJ; DATA SUS (Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde); SINARM
(Sistema Nacional de Armas) – Polícia Federal; CNIS (Cadastro Nacional de Informações
Sociais) – INSS; SNA (Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento) – Conselho Nacional de
Justiça; CNPD (Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas) – Ministério da Justiça; SEI
(Sistema Eletrônico de Informações) – Ministério da Economia; Disque Direitos Humanos
(ou Disque 100) – Ministério dos Direitos Humanos; Sistema ValeCard; Sistema Cadastro
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Único; SGA – Sistema de Gerenciamento de Atendimento; SINDEC – Sistema Nacional de
Informações de Defesa do Consumidor e Plataforma consumidor.
A seguir, são apresentados referenciais sobre cada um desses sistemas.
2.3.1 Sistema de Georreferenciamento do Sistema Único de Assistência Social no Estado de
Mato Grosso - Geo SUAS/MT
Ferramenta informacional georreferenciada da Vigilância Socioassistencial, que tem
por finalidade, subsidiar a identificação de riscos e vulnerabilidades que incidem sobre
famílias e/ou indivíduos e a ocorrência de violação de direitos no território do Estado, como
também, a oferta de serviços socioassistenciais e demais políticas públicas que atendam às
necessidades prioritárias do público mais vulnerável. O referido sistema pode ser acessado
no
Blog
da
Vigilância
Socioassistêncial,
pelo
seguinte
endereço:
https://vigilanciasocioassistencialmt.wordpress.com/
e
https://geosuasmt-setasmt.opendata.arcgis.com/
2.3.2

Sistema Nacional de Informação do Sistema Único de Assistência Social (Rede SUAS)

Tem a função de suprir as necessidades de comunicação no âmbito do SUAS e de
acesso a dados sobre a implementação da Política Nacional de Assistência Social (PNAS). A
Rede SUAS é composta por ferramentas que realizam registro e divulgação de dados sobre
recursos repassados; acompanhamento e processamento de informações sobre programas,
serviços e benefícios socioassistenciais, gerenciamento de convênios, suporte à gestão
orçamentária, entre outras ações relacionadas à gestão da informação do SUAS, como
descritos nos itens 2.3.2.1 ao 2.3.2.14:
2.3.2.1 Sistema de Autenticação e Autorização – SAA
Responsável pela gestão do acesso a Rede SUAS e de outros aplicativos que vierem a
ser alocados sob o seu gerenciamento. O modelo é descentralizado, cabendo aos gestores
estaduais, municipais e do Distrito Federal o cadastro de usuários, os quais receberão login e
senha individualizados (vinculação do nome e CPF ao seu login e senha) para acesso aos
sistemas e de acordo com o perfil selecionado pelo gestor. Pode ser acessado por meio do
endereço eletrônico: http://aplicacoes.mds.gov.br/saa-web-gestao
2.3.2.2 Sistema de Cadastro Nacional do SUAS - CadSUAS
Consiste em um aplicativo eletrônico – de preenchimento obrigatório (Portaria nº 430,
de 3 de dezembro de 2008) – que comporta todas as informações cadastrais dos órgãos
gestores de assistência social, das unidades públicas e da rede conveniada de entidades
prestadoras de serviços socioassistenciais, dos fundos de assistência social, dos conselhos de
assistência social, e dos trabalhadores e conselheiros que atuam no âmbito do SUAS. Para
acessar a área restrita do aplicativo (em que são inseridas e atualizadas as informações) os
técnicos municipais e estaduais devem utilizar os logins e senhas vinculados ao CPF do
indivíduo. O acesso apenas para consulta dos dados gerais do CadSUAS pode ser realizado
por qualquer pessoa interessada, não sendo necessário o uso de senhas de acesso. Pode ser
acessado por meio do endereço eletrônico: http://aplicacoes.mds.gov.br/cadsuas
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2.3.2.3 Sistema de Preenchimento do Censo SUAS
Um dos principais instrumentos de avaliação e monitoramento dos serviços,
programas e benefícios do SUAS, é realizado por meio de questionários que são respondidos
exclusivamente por um aplicativo eletrônico. Os dados coletados por esses questionários
fornecem um diagnóstico detalhado e atualizado dos equipamentos da rede
socioassistencial nas suas dimensões de infraestrutura, serviços, recursos humanos,
articulação, entre outras. Os questionários e os manuais de preenchimento podem ser
acessados no portal da Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação - SAGI do Ministério
da Cidadania, tanto a edição eletrônica quanto a impressa dos censos realizados
anualmente.
Pode
ser
acessado
por
meio
do
endereço
eletrônico:
https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/censosuas/auth/index.php
2.3.2.4 Prontuário Eletrônico do SUAS
Ferramenta do Governo Federal utilizada pela equipe de referência dos CRAS, CREAS e
unidades de acolhimento para crianças e adolescentes, para registrar os acompanhamentos
ofertados às famílias e/ou indivíduos nos municípios. Acesso pelo seguinte endereço:
https://aplicacoes.mds.gov.br/prontuario/
2.3.2.5 Sistema de Registro Mensal de Atendimentos-RMA
Sistema do Governo Federal que registra os atendimentos nos serviços
socioassistenciais desenvolvidos nos CRAS, CREAS e Centros POP de todos os municípios de
Mato Grosso, a análise das suas informações permite dimensionar e quantificar o tipo, o
volume e os padrões de qualidade dos serviços ofertados pela rede socioassistencial. Os
dados do RMA subsidiam o setor de Vigilância Socioassistencial MT a monitorar a oferta dos
serviços no Estado. Pode ser acessado por meio do endereço eletrônico:
https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/atendimento/auth/index.php e/ou no blog da Vigilância
Socioassistencial
por
meio
do
endereço:
https://vigilanciasocioassistencialmt.wordpress.com/
2.3.2.6 Sistema de Informações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos –
SISC
Sistema do Governo Federal com a finalidade de realizar o acompanhamento e o
monitoramento do serviço executado pelos municípios, assim como a aferição dos
atendimentos realizados, para fins de cálculo do cofinanciamento federal. O gestor estadual
terá à sua disposição relatórios que possibilitam acompanhar a situação dos atendimentos
realizados nos municípios de sua localidade. Para acessar o sistema é necessário ter login e
senha. O gestor municipal poderá delegar perfil de acesso ao SISC a outros profissionais por
meio do SAA. Pode ser acessado por meio do endereço eletrônico:
http://aplicacoes.mds.gov.br/sisc/
2.3.2.7 Sistema do Cadastro Único – Sistema V 7
Sistema do Governo Federal com a finalidade de identificar e caracterizar as famílias
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brasileiras em situação de pobreza e extrema pobreza. As informações são registradas pelas
gestões municipais e utilizadas pelo Governo Federal, pelos Estados e pelos municípios para
implementação de políticas públicas capazes de promover a melhoria da vida dessas
famílias. Diversos programas sociais, das três esferas de governo, utilizam o Cadastro Único
para a identificação e a seleção de seus beneficiários. O Sistema pode ser acessado no site
da
Caixa
Econômica
Federal,
pelo
seguinte
endereço:
https://login.caixa.gov.br/auth/realms/internet/protocol/openidconnect/auth?response_type=code&client_id=cli-webdun&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.cadastrounico.caixa.gov.br%2Fcadun%2FabrirApli
cacao.do&state=1f84dc23-5f45-4b9b-a269-e67ae66c83a1&login=true&scope=openid
2.3.2.8 Consulta, Seleção e Extração de informações do CadÚnico - CECAD
Sistema do Governo Federal que disponibiliza base de dados do CadÚnico com
informações sobre pessoas e famílias de baixa renda. Além de informações sobre renda, o
CECAD disponibiliza informações de segmentos populacionais, tais como, indígenas,
quilombolas, pessoas em situação de rua, dentre outros. A base de dados, é a principal base
de alimentação do GEO SUAS/MT. Pode ser acessado por meio do endereço eletrônico:
https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/cecad20/tab_cad.php
2.3.2.9 Sistema de Benefícios ao Cidadão - SIBEC
Sistema do Governo Federal utilizado para execução de atividades de administração de
benefícios do Programa Bolsa Família, permitindo a consulta da situação do benefício de
uma família, bem como a manutenção (reversão de bloqueio/cancelamento) e de
informações gerenciais sintéticas e analíticas de dados como: folha de pagamentos do Bolsa
Família, identificação dos beneficiários do Programa, os tipos e os valores de benefícios que
as famílias recebem. O Sistema pode ser acessado pela internet explorer no site da Caixa
Econômica
Federal,
pelo
seguinte
endereço:
https://servicossociais.caixa.gov.br/internet.do?segmento=CONVENIADO01
2.3.2.10

Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família - SIGPBF

Sistema do Governo Federal que disponibiliza informações, de apoio à gestão do
Programa Bolsa Família. Permite a atualização dos dados da gestão local e possibilita:
upload e download de arquivos; solicitação de formulários do Cadastro Único; acesso a
outros sistemas, aplicativos e informações imprescindíveis para a gestão do PBF e do
Cadastro Único. Esse Sistema é destinado às equipes de gestão do Bolsa Família e do
Cadastro Único, equipe técnica de referência da Assistência Social e outros profissionais que
auxiliam na consulta e acompanhamento das ações de gestão do PBF, como os conselheiros
do Controle Social. Pode ser acessado por meio do endereço eletrônico:
http://www.mds.gov.br/mds-sigpbf-web
2.3.2.11

Sistema de Condicionalidades do Programa Bolsa Família - SICON

É uma ferramenta disponível no SIGPBF que integra as informações de
acompanhamento de condicionalidades das áreas de saúde e educação. Possibilita a gestão
intersetorial das condicionalidades do PBF ao permitir a consulta de dados dos beneficiários
que descumprem condicionalidades, a realização de recurso online e o acompanhamento
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familiar de famílias em fase de advertência, bloqueio, suspensão de benefícios. O Sicon pode
ser acessado por profissionais que atuem ou apoiem a gestão das condicionalidades do PBF,
tais como: gestores e técnicos da gestão municipal e estadual do PBF; gestores e técnicos
das áreas e saúde, educação e assistência social (proteção social básica e proteção social
especial); e conselheiros dos conselhos municipais e estaduais de assistência social, bem
como conselhos tutelares.
2.3.2.12

Sistema de Acompanhamento do Programa Acessuas Trabalho - SIS ACESSUAS

Disponível aos municípios que realizaram aceite ao Programa a partir de 2017. Para
acessar o sistema é necessário que o profissional tenha cadastro no CadSUAS e perfil de
acesso no SAA. No SAA, os perfis de acesso do SIS Acessuas determinam quais operações os
usuários poderão realizar no sistema. Existem disponíveis 4 perfis de acesso, sendo que
somente os perfis ‘acessuas.cras’ e ‘acessuas.municipio’ permitem inserir e editar
informações no sistema. Os demais perfis: ‘acessuas.uf’ e ‘acessuas.federal’, apenas
permitem consultar dados e extrair relatórios das informações dos ciclos de oficina inseridas
pelos municípios. Pode ser acessado por meio do endereço eletrônico:
https://aplicacoes.mds.gov.br/snas/acessuas/
2.3.2.13
Sistema de Monitoramento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil SIMPETI, do Governo Federal
Para acompanhamento de atividades realizadas na execução das Ações Estratégicas do
PETI realizadas pela rede de proteção social e intersetorial e tem por objetivo fortalecer a
gestão municipal e estadual para acelerar a erradicação do trabalho infantil. O
preenchimento do sistema é obrigatório para os estados e municípios em alta incidência que
recebem o cofinanciamento das Ações Estratégicas do PETI. O perfil de acesso do Estado,
registra atividades estaduais desenvolvidas pelo PETI e visualiza aquelas preenchidas por
seus respectivos municípios. O acesso ao SIMPETI é feito com a senha fornecida pelo
Sistema de Autenticação de Usuários (SAA). Pode ser acessado por meio do endereço
eletrônico: http://aplicacoes.mds.gov.br/snas/simpeti/
2.3.2.14

Sistema de Informações do Cofinanciamento Federal – SUASWEB

É uma ferramenta criada para agilizar a transferência regular e automática de recursos
financeiros do FNAS para os fundos estaduais, municipais e do distrito federal. Compreende
informações sobre contas-correntes, saldos, repasses e cadastros e traz, ainda, os planos de
ação e os demonstrativos sintéticos de execução físico-financeira, dados que ajudam a
refletir sobre o volume e tipo de serviços, podendo compor indicadores de padrão de
serviços. Os módulos Plano de Ação e Demonstrativo Sintético são abertos anualmente para
preenchimento por parte dos gestores e aprovação pelos conselhos de assistência social, os
quais possuem login e senha individualizado. É importante destacar que seu preenchimento
só pode ser realizado pelos administradores titular ou adjunto do Estado/Município. Pode
ser acessado por meio do endereço eletrônico: http://aplicacoes.mds.gov.br/suasweb
2.3.3 Sistema IMO - Intermediação de Mão de Obra
Tem como finalidade, inscrição e acompanhamento de trabalhadores, inscrição e
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acompanhamento do cadastro de empregadores e o cadastro e administração de vagas de
emprego, todas as ações que envolvem a intermediação de mão de obra, pode ser acessado
no site “Portal Mais Emprego”, pelos seguintes endereços: http://imo.mte.gov.br. Obs: Para
vagas de emprego, também é disponibilizado ao trabalhador o aplicativo: SINE FÁCIL
Trabalhador e o Portal http://empregabrasil.mte.gov.br
2.3.4 Sistema SD – Seguro Desemprego
Tem como finalidade habilitação de Seguro Desemprego, pode ser acessado no site do
“Portal Mais Emprego”, pelos seguintes endereços: http://sd.mte.gov.br. Obs: Para
habilitação de seguro desemprego, também é disponibilizado o aplicativo: CTPS DIGITAL e o
Portal www.gov.br
2.3.5 Sistema Base de Gestão IMO – BG IMO
Tem como finalidade disponibilidade de dados relacionados as ações de intermediação
de mão de obra para estatística das atividades do Sistema Nacional de Emprego - SINE, pode
ser acessado pelo seguinte endereço: http://bi.mte.gov.br/bgimo/
2.3.6 Sistema Plataforma Mais Brasil
Tem como finalidade acompanhamento e gestão de convênios, pode ser acessado pelo
seguinte endereço: plataformamaisbrasil.gov.br
2.3.7 Sistema de Gestão de Senhas do Centro Estadual de Cidadania
Tem como finalidade gerar senhas para atendimento no centro. O acesso é feito
internamente
2.3.8 Sistema CTPSWeb
Tem como finalidade controle e emissão de Carteira de Trabalho e Previdência Social,
pode ser acessado pelo seguinte endereço: http://ctps.mte.gov.br
2.3.9 Sistema Base de Gestão SD – BG SD
Tem como finalidade disponibilidade de dados estatísticos relacionados as ações de
Seguro-Desemprego para estatística das atividades do Sistema Nacional de Emprego – SINE,
pode ser acessado pelo seguinte endereço: http://dados.mte.gov.br/
2.3.10 Sistema de Gerenciamento de Identidades (Externos)
Tem como finalidade cadastramento de usuários externos que irão acessar os sistemas
do SINE, pode ser acessado pelo seguinte endereço: http://geridmte.dataprev.gov.br/gid
2.3.11 Sistema de Gerenciamento de Permissões e Acessos
Tem como finalidade concessão de autorizações de perfis de acessos a usuários
externos que irão acessar os sistemas do SINE, pode ser acessado pelo seguinte endereço:
http://geridmte.dataprev.gov.vr/gpa
2.3.12 Microsoft Teams
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Tem como finalidade comunicação com os técnicos da Coordenação Nacional do SINE
no Ministério da Economia, pode ser acesso pelo Aplicativo Microsoft Teams
2.3.13 Sistema de Registro de Ocorrências Policiais SESP/MT
Sistema integrado que atende a todas as instituições da Segurança Pública de Mato
Grosso, e tem como finalidade o registro e o acompanhamento em tempo real das
ocorrências policiais registradas. Seu acesso é restrito a profissionais da segurança pública,
sendo que disponibilizam essas informações mediante pedido formal dos profissionais de
outras Secretarias.
2.3.14 SINESP CIDADÃO – SENASP/MJ
Aplicativo do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, que permite ao
cidadão brasileiro acesso direto a serviços da Secretaria Nacional de Segurança Pública
(Consulta de veículos, consulta de mandado de prisão, consulta de desaparecidos, entre
outros). Poder ser baixado, de forma gratuita, pela loja virtual Google Play
2.3.15 INFOSEG (Rede Infoseg) – SENASP/MJ
Cadastro geral que disponibiliza dados de Segurança Pública, Justiça e Fiscalização por
meio da Internet, utilizando um Índice Nacional, possibilitando acessar dados básicos de
indivíduos, armas de fogo, veículos, condutores, CPF e CNPJ. Pode ser acessado no seguinte
endereço: www.seguranca.sinesp.gov.br. Seu acesso é restrito a profissionais da segurança
pública, sendo que disponibilizam essas informações mediante pedido formal dos
profissionais de outras Secretarias.
2.3.16 DATA SUS (Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde)
O Datasus administra informações de saúde (indicadores de saúde, assistência à saúde,
informações epidemiológicas e de morbidade, informações sobre a rede de assistência à
saúde, estatísticas vitais, informações demográficas e socioeconômicas) e informações
financeiras (referentes aos recursos do Fundo Nacional de Saúde transferidos aos
municípios, aos créditos aos prestadores de serviços de saúde, aos orçamentos públicos de
saúde declarados pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios). Essas bases de
dados podem ser consultadas no seguinte endereço: www.datasus.gov.br
2.3.17 SINARM (Sistema Nacional de Armas) – Polícia Federal
Sistema responsável pelo controle de armas de fogo em poder da população,
conforme previsto na Lei 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento). Pode ser acessado no
seguinte endereço: http://www.pf.gov.br/servicos-pf/armas
2.3.18 CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais) - INSS
Banco de Dados que armazena informações trabalhistas e previdenciárias dos
trabalhadores
brasileiros.
Pode
ser
acessado
no
seguinte
endereço:
https://cnisnet.inss.gov.br/cnisinternet/faces/pages/perfil.xhtml
2.3.19 SNA (Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento) – Conselho Nacional de Justiça
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Sistema cuja a finalidade é consolidar dados fornecidos pelos Tribunais de Justiça
referentes ao acolhimento institucional e familiar, à adoção, incluindo as intuitu personae, e
a outras modalidades de colocação em família substituta, bem como sobre pretendentes
nacionais e estrangeiros habilitados à adoção. Seu acesso é restrito e pode ser acessado no
seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/sna/
2.3.20 CNPD (Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas) – Ministério da Justiça
Tem por objetivo implementar e dar suporte à política de que trata esta Lei, será
composto de: I - banco de informações públicas, de livre acesso por meio da internet, com
informações acerca das características físicas das pessoas desaparecidas, fotos e outras
informações úteis para sua identificação sempre que não houver risco para a vida da pessoa
desaparecida; II - banco de informações sigilosas, destinado aos órgãos de segurança
pública, com registros padronizados de cada ocorrência e com o número do boletim de
ocorrência, que deverá ser o mesmo do inquérito policial, bem como informações acerca das
características físicas das pessoas desaparecidas, fotos, contatos dos familiares ou
responsáveis pela inclusão dos dados da pessoa desaparecida no cadastro e qualquer outra
informação relevante para sua pronta localização; III - banco de informações sigilosas,
destinado aos órgãos de segurança pública, que conterá informações genéticas e não
genéticas das pessoas desaparecidas e de seus familiares, destinado exclusivamente a
encontrar e a identificar a pessoa desaparecida. Pode ser acessado no seguinte endereço:
https://desaparecidos.mj.gov.br/
2.3.21 SEI (Sistema Eletrônico de Informações) – Ministério da Economia
Ferramenta de gestão de documentos e processos eletrônicos, e tem como objetivo
promover a eficiência administrativa. O SEI integra o Processo Eletrônico Nacional (PEN),
uma iniciativa conjunta de órgãos e entidades de diversas esferas da administração pública,
com o intuito de construir uma infraestrutura pública de processos e documentos
administrativos
eletrônico.
Pode
ser
acessado
no
seguinte
endereço:
https://www.gov.br/fazenda/pt-br/assuntos/sei
2.3.22 Disque Direitos Humanos (ou Disque 100) – Ministério dos Direitos Humanos
Serviço telefônico de recebimento, encaminhamento e monitoramento de denúncias
de violação de direitos humanos. O Disque 100 recebe, analisa e encaminha denúncias de
violações de direitos humanos relacionadas aos seguintes grupos e/ou temas: Crianças e
adolescentes, Pessoas idosas, Pessoas com deficiência, Pessoas em restrição de liberdade,
População LGBT, População em situação de rua, Discriminação ética ou racial, Tráfico de
pessoas, Trabalho escravo, Terra e conflitos agrários, Moradia e conflitos urbanos, Violência
contra ciganos, quilombolas, indígenas e outras comunidades tradicionais, Violência policial
(inclusive das forças de segurança pública no âmbito da intervenção federal no Estado do Rio
de Janeiro), Violência contra comunicadores e jornalistas, Violência contra migrantes e
refugiados. O Disque 100 funciona diariamente, 24 horas por dia, incluindo sábados,
domingos e feriados
2.3.23 Sistema ValeCard
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Tem como finalidade realizar recargas no Vale Alimentação do Pró-Família, bloqueios,
liberações, e solicitações de cartões, pode ser acessado no site ValeCard, pelo seguinte
endereço: <www.valecard.com.br/home_portal/>
2.3.24 Sistema SGA – Sistema de Gerenciamento de Atendimento
Tem como finalidade gerenciar filas e fluxos de atendimento a consumidores no
PROCON MT, pode ser acessado no pelo seguinte endereço: 10.65.1.8, mediante cadastro de
login e senha
2.3.25 Sistema SINDEC – Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor
Tem como finalidade fazer o registro do atendimento ao consumidor em diversas
etapas (triagem, cadastro de consumidores, cadastro de fornecedores, geração de cartas ao
fornecedor, geração de termos de reclamação, geração de notificações e declarações), pode
ser
acessado
mediante
cadastro
de
senha,
pelo
seguinte
endereço:
http://sindec.procon.mt.gov.br/sindec/
2.3.26 Plataforma Consumidor
É um serviço público e gratuito que permite a interlocução direta entre consumidores
e empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet. Não substitui o
serviço prestado pelos órgãos de defesa do consumidor, pode ser acessado pelo seguinte
endereço: www.consumidor.gov.br
2.4 BASE LEGAL
Esta seção visa apresentar a base jurídica que fundamenta e legitima os sistemas de
negócios da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania, enfocando sua estrutura
e funcionamento com base na política adotada no Estado.
2.4.1 Base Legal do Sistema de Assistência Social
Constituição Federal
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, Título VIII, Capítulo II, Seção IV,
Artigos 194, 195, 203, 204 que tratam da Ordem Social - Seguridade Social (Saúde,
Previdência e Assistência Social).
Lei Federal
Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993 (LOAS), que dispõe sobre a organização da
Assistência Social e dá outras providências;
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – SNAS, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente e dá outras providências;
Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras
providências;
Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, cria o Programa Bolsa Família e dá outras
providências;
Lei nº 12.435, de 6 de julho de 2011, que altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993,
que dispõe sobre a organização da Assistência Social;
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Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012, que institui o Sistema Nacional de Atendimento
Socioeducativo (Sinase), regulamenta a execução das medidas socioeducativas destinadas a
adolescente que pratique ato infracional e altera as Leis nº 8.069, de 13 de julho de 1990
(Estatuto da Criança e do Adolescente); nº 7.560, de 19 de dezembro de 1986; nº 7.998, de
11 de janeiro de 1990; nº 5.537, de 21 de novembro de 1968; nº 8.315, de 23 de dezembro
de 1991; nº 8.706, de 14 de setembro de 1993; os Decretos-Leis nº 4.048, de 22 de janeiro
de 1942; nº 8.621, de 10 de janeiro de 1946 e a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
Lei nº 12.817, de 5 de junho de 2013, que altera a Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004,
para ampliar a idade limite de crianças e adolescentes que compõem as unidades familiares
beneficiárias do Programa Bolsa Família elegíveis ao recebimento do benefício para
superação da extrema pobreza, e dá outras providências;
Lei nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015, que altera a Lei nº 13.019, de 31 de julho de
2014, “que estabelece o regime jurídico das parcerias voluntárias, envolvendo ou não
transferências de recursos financeiros, entre a administração pública e as organizações da
sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de
interesse público; define diretrizes para a política de fomento e de colaboração com
organizações da sociedade civil; institui o termo de colaboração e o termo de fomento; e
altera as Leis n º 8.429, de 2 de junho de 1992, e nº 9.790, de 23 de março de 1999”; altera
as Leis n º 8.429, de 2 de junho de 1992, nº 9.790, de 23 de março de 1999, nº 9.249, de 26
de dezembro de 1995, nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997, nº 12.101, de 27 de novembro
de 2009, e nº 8.666, de 21 de junho de 1993; e revoga a Lei nº 91, de 28 de agosto de 1935;
Lei nº 13.257, de 8 de março de 2016 – SNAS, que dispõe sobre as políticas públicas para a
primeira infância e altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do
Adolescente), o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), a
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio
de 1943, a Lei nº 11.770, de 9 de setembro de 2008, e a Lei nº 12.662, de 5 de junho de 2012
(Criança Feliz);
Lei nº 13.684, de 21 de junho de 2018, que dispõe sobre medidas de assistência emergencial
para acolhimento a pessoas em situação de vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório
provocado por crise humanitária e dá outras providências;
Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento
da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
responsável pelo surto de 2019;
Lei nº 13.982 de 02 de abril de 2020, que altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993,
para dispor sobre parâmetros adicionais de caracterização da situação de vulnerabilidade
social para fins de elegibilidade ao benefício de prestação continuada (BPC), e estabelece
medidas excepcionais de proteção social a serem adotadas durante o período de
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus (Covid-19) responsável pelo surto de 2019, a que se refere a Lei nº 13.979, de 6
de fevereiro de 2020;
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Lei nº 13.985 de 07 de abril de 2020, que institui pensão especial destinada a crianças com
Síndrome Congênita do Zika Vírus, nascidas entre 1º de janeiro de 2015 e 31 de dezembro
de 2019, beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada (BPC);
Decreto Federal
Decreto nº 99.710, de 21 de novembro de 1990 – SNAS, que promulga a Convenção sobre
os Direitos da Criança;
Decreto nº 3.877 de 24 de julho de 2001, que institui o cadastramento único para
programas sociais do governo Federal que “cria Grupo de Trabalho para os fins que
especifica, dispõe sobre o Cadastramento Único para Programas Sociais do Governo Federal,
e dá outras providências”;
Decreto nº 5.209 de 17 de setembro de 2004, que regulamenta a Lei nº 10.836, de 9 de
janeiro de 2004, que cria o Programa Bolsa Família, e dá outras providências;
Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, que dispõe sobre o Cadastro Único para
Programas Sociais do Governo Federal e dá outras providências;
Decreto nº 6.307, de 14 de dezembro de 2007, que dispõe sobre os benefícios eventuais
que trata o artigo 22 da LOAS;
Decreto nº 6.308, de 14 de dezembro de 2007, que dispõe sobre as entidades e
organizações de Assistência Social de que trata o art. 3º da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro
de 1993, e dá outras providências;
Decreto Nº 7.013 de 19 de novembro de 2009, que altera o Decreto nº 5.209, de 17 de
setembro de 2004, que regulamenta a Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, que cria o
Programa Bolsa Família;
Decreto nº 7.053 de 23 de dezembro de 2009, que institui a Política Nacional para a
População em Situação de Rua e seu Comitê Intersetorial de Acompanhamento e
Monitoramento, e dá outras providências;
Decreto nº 7.788, de 15 de agosto de 2012, que regulamenta o Fundo Nacional de
Assistência Social, instituído pela Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e dá outras
providências;
Decreto nº 7.852, de 30 de novembro de 2012, que altera o Decreto nº 5.209, de 17 de
setembro de 2004, que regulamenta a Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, que cria o
Programa Bolsa Família;
Decreto n° 8.232, de 30 de abril de 2014, que altera o Decreto nº 5.209, de 17 de setembro
de 2004, que regulamenta o Programa Bolsa Família, e o Decreto nº 7.492, de 2 de junho de
2011, que institui o Plano Brasil Sem Miséria;
Decreto nº 8.805, de julho de 2016, que dispõe como obrigatoriedade de requerente e
beneficiários do Benefício de Prestação Continuada - BPC, estarem incluídos no Cadastro
Único para Programas Sociais do Governo Federal;
Decreto nº 8.869, de 5 de outubro de 2016, que institui o Programa Criança Feliz;
Decreto nº 9.579, de 22 de novembro de 2018, que consolida atos normativos editados pelo
Poder Executivo Federal que dispõe sobre a temática do lactente, da criança e do
adolescente e do aprendiz, e sobre o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
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Adolescente, o Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente e os programas federais da
criança e do adolescente, e dá outras providências;
Decreto nº 10.049, 09 de outubro de 2019, que institui o Núcleo Nacional de Educação
Permanente do Sistema Único de Assistência Social;
Decreto nº 10.128, de 25 de novembro de 2019, que institui a Mesa Nacional da Gestão do
Trabalho do Sistema Único de Assistência Social;
Decreto n º 9.674, de 23 de dezembro de 2019, que aprova a estrutura regimental e o
quadro demonstrativo do Ministério da Cidadania;
Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020, que regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020, para definir os serviços públicos e as atividades essenciais;
Decreto nº 10.316, de 7 de abril de 2020, que regulamenta a Lei nº 13.982, de 2 de abril de
2020, que estabelece medidas excepcionais de proteção social a serem adotadas durante o
período de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus (covid-19);
Decreto nº 10.398, de 16 de junho de 2020, que altera o Decreto nº 10.316, de 7 de abril de
2020, para definir a base do Cadastro Único a ser utilizada para pagamento do auxílio
emergencial estabelecido pelo art. 2º da Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020.
Portaria Federal
Portaria GM/MDS nº 246, de 20 de maio de 2005, aprova os instrumentos necessários à
formalização da adesão dos municípios ao Programa Bolsa Família, à designação dos
gestores municipais do Programa e à informação sobre sua instância local de controle social,
e define o procedimento de adesão dos entes locais ao referido Programa;
Portaria nº 360, de 12 de julho de 2005, estabelece critérios e procedimentos relativos à
transferência de recursos financeiros aos municípios, Estados e Distrito Federal, destinados à
implementação e desenvolvimento do Programa Bolsa Família e à manutenção e
aprimoramento do Cadastro Único de Programas Sociais;
Portaria nº 555, de 11 de novembro de 2005, estabelece normas e procedimentos para a
gestão de benefícios do Programa Bolsa Família, criado pela Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de
2004;
Portaria nº 666, de 28 de dezembro de 2005, disciplina a integração entre o Programa Bolsa
Família e o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil;
Portaria nº 148, de 27 de abril de 2006, estabelece normas, critérios e procedimentos para
o apoio à gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único de Programas Sociais do
Governo Federal no âmbito dos municípios, e cria o Índice de Gestão Descentralizada do
Programa;
Portaria Normativa Interministerial nº 18, de 24 de abril de 2007, cria o Programa de
Acompanhamento e Monitoramento do Acesso e Permanência na Escola das Pessoas com
Deficiência Beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social BPC/LOAS, com prioridade para aquelas na faixa etária de zero a dezoito anos;
Portaria Interministerial nº 01, de 12 de março de 2008, que estabelece os procedimentos e
aprova os instrumentos para a adesão ao Programa de Acompanhamento e Monitoramento
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do Acesso e Permanência na Escola das Pessoas com Deficiência Beneficiárias do Benefício
de Prestação Continuada da Assistência Social – BPC;
Portaria GM/MDS nº 321, de 29 de setembro de 2008, que regulamenta a gestão das
condicionalidades do Programa Bolsa Família, revoga a portaria GM/MDS nº 551, de 9 de
novembro de 2005, e dá outras providências;
Portaria nº 341, de 07 de outubro de 2008, que dispõe sobre procedimentos operacionais
necessários ao ingresso de famílias no Programa Bolsa Família;
Portaria nº 376 de 16 de outubro de 2008 / MDS, que regulamenta a gestão do Cadastro
Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico);
Portaria nº 430, de 3 de dezembro de 2008, que institui o Cadastro Nacional do Sistema
Único de Assistência Social- CADSUAS;
Portaria nº 08, de 21 de julho de 2009, que institui o Sistema de Informação do Sistema
Único da Assistência Social – Rede SUAS;
Portaria nº 344, de 21 de outubro de 2009, altera a Portaria n° 555, de 11 de novembro de
2005, que estabelece diretrizes e critérios para a gestão de benefícios financeiros do
Programa Bolsa Família e fixa normas e procedimentos para a administração desses
benefícios;
Portaria nº 256, de 19 de março de 2010, que estabelece normas, critérios e procedimentos
para o apoio financeiro à gestão estadual do Programa Bolsa Família e dá outras
providências;
Portaria nº 625, de 10 de agosto de 2010, que dispõe sobre a forma de repasse dos recursos
do cofinanciamento federal aos Estados, Distrito Federal e Municípios e sua prestação de
contas, por meio de sistema eletrônico no âmbito do Sistema Único de Assistência Social SUAS, e dá outras providências;
Portaria nº 617, de 11 de agosto de 2010, que estabelece normas e procedimentos para a
revisão cadastral dos beneficiários do Programa Bolsa Família, criado pela Lei nº 10.836, de 9
de janeiro de 2004;
Portaria nº 754, de 20 de outubro de 2010, que estabelece ações, normas, critérios e
procedimentos para o apoio à gestão e execução descentralizadas do Programa Bolsa
Família, no âmbito dos municípios, e dá outras providências;
Portaria SNAS nº 15, de 17 de dezembro de 2010, que dispõe acerca do Sistema de
Informação do Sistema Único de Assistência Social – Rede SUAS e dá outras providências;
Portaria nº 841, de 28 de dezembro de 2010, que prorroga, "de ofício" a vigência de
convênio celebrado entre a União, por meio do Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome, e o ente federado;
Portaria nº 177, de 16 de junho de 2011, que define procedimentos para a gestão do
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, revoga a Portaria nº 376, de 16
de outubro de 2008, e dá outras providências;
Portaria nº 271, de 4 de outubro de 2011 - que altera a Portaria n° 555, de 11 de novembro
de 2005, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que estabelece
normas e procedimentos para a gestão de benefícios do Programa Bolsa Família;
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Portaria nº 319, de 29 de novembro 2011, que altera as Portarias nº 754, de 20 de outubro
de 2010 e nº 256, de 19 de março de 2010, do Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome;
Portaria nº 10, de 30 de janeiro de 2012, que disciplina critérios e procedimentos para a
disponibilização e a utilização de informações contidas no Cadastro Único para Programas
Sociais do Governo Federal - CadÚnico, instituído pelo Decreto nº 6.135, de 26 de junho de
2007;
Portaria nº 403, de 28 de junho de 2012, que disciplina o preenchimento de formulário
eletrônico com informações sobre as entidades de assistência social e os serviços,
programas, projetos e benefícios sócios assistenciais inscritos nos Conselhos de Assistência
Social e, dá outras providências;
Portaria nº 160, de 25 de julho de 2012, que estabelece critérios e procedimentos relativos
à transferência de recursos financeiros aos Municípios e ao Distrito Federal, para aplicação
de questionário no âmbito do Programa de Acompanhamento e Monitoramento do Acesso e
Permanência na Escola das Pessoas com Deficiência Beneficiárias do Benefício de Prestação
Continuada da Assistência Social - Programa BPC na Escola;
Portaria nº 251, de 12 de dezembro de 2012, que regulamenta a gestão das
condicionalidades do Programa Bolsa Família, revoga a Portaria GM/MDS nº 321, de 29 de
setembro de 2008, e dá outras providências;
Portaria nº 94, de 4 de setembro de 2013, que dispõe sobre o processo de averiguação das
informações cadastrais do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e dá
outras providências;
Portaria MDS nº 134, de 28 de novembro de 2013, que dispõe sobre o cofinanciamento
federal do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, por meio do Piso
Básico Variável - PBV, e dá outras providências;
Portaria nº 63, de 29 de maio de 2014, que dispõe sobre o cofinanciamento federal das
ações estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, no âmbito do Sistema
Único de Assistência Social, para os Estados, Municípios e Distrito Federal com alta
incidência de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil;
Portaria nº 13, de 24 de fevereiro de 2015, que altera a Portaria nº 843, de 28 de dezembro
de 2010, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, que dispõe
sobre o cofinanciamento federal, por meio do Piso Fixo de Média Complexidade - PFMC, dos
serviços socioassistenciais ofertados pelos Centros de Referência Especializados de
Assistência Social - CREAS e pelos Centros de Referência Especializados para População em
Situação de Rua - Centro POP;
Portaria nº 113, de 10 de dezembro de 2015, que regulamenta o cofinanciamento federal
do Sistema Único de Assistência Social - SUAS e a transferência de recursos na modalidade
fundo a fundo e dá outras providências;
Portaria nº 295, de 8 de dezembro de 2016 – SNAS, que dispõe acerca do financiamento
federal das ações do Programa Criança Feliz, no âmbito do Sistema Único de Assistência
Social, implementadas por meio do Programa Primeira Infância no SUAS;
Portaria nº 318, de 12 de dezembro de 2016, que estabelece normas gerais para o
funcionamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI;
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Portaria nº 359, de 28 de dezembro de 2016 – SNAS, que altera o art. 3º da Portaria nº 295,
de 8 de dezembro de 2016, que dispõe acerca do financiamento federal das ações do
Programa Criança Feliz, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social, implementadas
por meio do Programa Primeira Infância no SUAS;
Portaria Conjunta nº 1, de 3 de janeiro de 2017, que regulamenta regras e procedimentos
de requerimento, concessão, manutenção e revisão do Benefício de Prestação Continuada
da Assistência Social – BPC;
Portaria MDS nº 190, de 22 de novembro de 2017, que institui o Núcleo Nacional de
Educação Permanente do SUAS;
Portaria nº 517, de 20 de dezembro de 2017, que altera as Portarias nº 754, de 20 de
outubro de 2010, e nº 256, de 19 de março de 2010 do Ministério do Desenvolvimento
Social, que estabelecem ações, normas, critérios e procedimentos para apoio à Gestão e
execução descentralizadas do Programa Bolsa Família, no âmbito dos municípios, estados e
Distrito Federal;
Portaria nº 2.651, de 18 de dezembro de 2018, que dispõe sobre os procedimentos relativos
ao Benefício de Prestação Continuada – BPC cujos beneficiários não realizaram inscrição no
CadÚnico no prazo estabelecido na legislação;
Portaria nº 410, de 28 de fevereiro de 2019, que altera a Portaria nº 256, de 19 de março de
2010, do então Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome;
Portaria nº 956, de 22 de março de 2018, que dispõe acerca do Programa Criança Feliz no
âmbito do Ministério do Desenvolvimento Social;
Portaria nº 2.496, de 17 de setembro de 2018, que dispõe sobre o financiamento federal
das ações do Programa Criança Feliz/Primeira Infância no SUAS, no âmbito do Sistema Único
de Assistência Social, e dá outras providências;
Portaria nº 2.601, de 6 de novembro de 2018, que dispõe sobre a utilização de recursos
transferidos fundo a fundo pelo Ministério do Desenvolvimento Social - MDS para o
incremento temporário e a estruturação da rede no âmbito do SUAS;
Portaria SNPDH nº 24, de 20 de novembro de 2018, que divulga a relação dos municípios
que concluíram o termo de aceite referente ao aumento das metas de atendimento do
Programa Criança Feliz/Primeira Infância no SUAS, nos termos da Portaria nº 17/2018, entre
os dias 01 e 31 de outubro de 2018;
Portaria nº 431, de 6 de março de 2019, que dispõe sobre a adesão do Estado ao Programa
Criança Feliz/Primeira Infância no SUAS;
Portaria nº 631, de 9 de abril de 2019 (SNAS / Senarc), que estabelece novos prazos para
que beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) providenciem a inscrição no
Cadastro Único;
Portaria nº 631, de 09 de setembro de 2019, que estabelece prazos para inclusão no
Cadastro Único aos beneficiários do Benefício de Prestação Continuada - BPC, cronograma
por lote de acordo com o aniversário do beneficiário;
Portaria nº 190 de 22 de novembro de 2019, que institui o Núcleo Nacional de Educação
Permanente do SUAS;
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Portaria Conjunta nº 1, de 27 de abril de 2020, que aprova recomendações gerais aos
gestores, supervisores e visitadores dos Estados, Municípios e Distrito Federal quanto à
execução do Programa Criança Feliz/Primeira Infância no SUAS;
Portaria nº 330, de 18 de março de 2020, que estabelece o adiamento dos procedimentos
em razão do não cumprimento do cronograma de inscrição no Cadastro Único para
Programas Sociais do Governo Federal para fortalecer o enfrentamento da Emergência de
Saúde Pública de Importância Internacional decorrente do Coronavírus (COVID - 19);
Portaria nº 335, de 20 de março de 2020, que estabelece medidas emergenciais na Gestão
do Programa Bolsa Família e regulamenta o Decreto 6.135 de 26 de junho de 2007 em
decorrência da emergência em saúde pública de importância Nacional;
Portaria nº 337, de 24 de março de 2020, que dispõe que gestores da política de Assistência
Social podem adotar medidas de prevenção cautela e redução de risco de transmissão para
preservar a oferta regular dos serviços, programas e benefícios socioassistenciais;
Portaria nº 54 de 1 de abril de 2020, que aprova recomendações gerais aos gestores e
trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) dos Estados, Municípios e do
Distrito Federal com o objetivo de garantir a continuidade da oferta de serviços e atividades
essenciais da Assistência Social, com medidas e condições que garantam a segurança e a
saúde dos usuários e profissionais do SUAS;
Portaria nº 351, de 7 de abril de 2020, que regulamenta procedimentos de que trata o
Decreto 10.316 de abril de 2020;
Portaria nº 58, de 15 de abril de 2020, que aprova a Nota Técnica nº 20/2020, que traz
orientações gerais acerca da regulamentação, gestão e oferta de benefícios eventuais no
contexto de enfrentamento aos impactos da pandemia da COVID-19, causada pelo novo
coronavírus, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS);
Portaria nº 368, de 29 de abril de 2020, que dispõe acerca do atendimento do Cadastro
Único para Programas Sociais do Governo Federal - Cadastro Único, disposto pelo Decreto nº
6.135, de 26 de junho de 2007, no Distrito Federal e nos municípios que estejam em estado
de calamidade pública ou em situação de emergência reconhecidos pelos Governos
Estadual, Municipal, do Distrito Federal ou Federal, inclusive a Emergência de Saúde Pública
de Importância Internacional declarada pela Organização Mundial da Saúde, em 30 de
janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana causada pelo novo coronavírus
(COVID-19);
Portaria Conjunta nº 3, de 5 de maio de 2020, que dispõe sobre a antecipação do Benefício
de Prestação Continuada - BPC, prevista no art. 3º da Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020;
Portaria nº 378, de 7 de maio de 2020, que dispõe sobre repasse de recurso extraordinário
do financiamento federal do Sistema Único de Assistência Social para incremento
temporário na execução de ações socioassistenciais nos Estados, Distrito Federal e
Municípios devido à situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional
decorrente do coronavírus, COVID-19;
Portaria nº 387 de 15 de maio de 2020, que altera a portaria nº 335, de 20 de março de
2020, para acrescentar medidas emergenciais na gestão do Programa Bolsa Família, criado
pela Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, e do Cadastro Único para Programas Sociais do
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Governo Federal, regulamentado pelo Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, em
decorrência da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional;
Portaria nº 427, de 29 de junho de 2020, que posterga a retomada dos procedimentos de
inscrição no Cadastro Único aos beneficiários do Benefício de Prestação Continuada - BPC;
Portaria nº 413, de 15 de junho de 2020, que dispõe sobre o calendário de pagamentos e
saques do auxílio emergencial instituído pela Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020;
Portaria nº 423, de 19 de junho de 2020, que dispõe acerca da contestação extrajudicial
relativa aos indeferimentos de requerimentos de auxílio emergencial, previsto na Lei nº
13.982, de 2 de abril de 2020, no âmbito da Defensoria Pública da União, por meio de
comprovação documental;
Portaria nº 428, de 25 de junho de 2020, que dispõe sobre o calendário de pagamentos e
saques do auxílio emergencial instituído pela Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020.
Informe Técnico e Comunicado Federal
Informe Técnico nº 03, instruções para operacionalização do módulo de acompanhamento
dos beneficiários e suas famílias do sistema BPC na escola;
Informe Técnico nº 04, instruções para operacionalização do módulo grupo gestor do
sistema BPC na escola;
Informe Técnico nº 01, instruções operacionais do sistema BPC na escola;
Comunicado Bolsa e Cadastro Extraordinário de 6 de abril de 2020, mais recursos do
IGD/PBF são repassados aos municípios e estados;
Informe Bolsa e Cadastro Extraordinário nº 706 de 23 de março de 2020, Ministério da
Cidadania lança medidas de prevenção ao COVID 19 para a gestão do Bolsa Família, Cadastro
Único e do BPC;
Informe Bolsa e Cadastro nº 707 de 25 de março de 2020, uso dos recursos do IGD/PBF no
enfrentamento da emergência causada pelo COVID 19;
Informe Bolsa e Cadastro nº 708 de 3 de abril de 2020 COVID 19, Governo Federal adota
medidas especiais de gestão das condicionalidades do Bolsa Família;
Informe Bolsa e Cadastro nº 709 de 9 de abril de 2020, trabalhadores já podem solicitar
Auxílio Emergencial;
Informe Bolsa e Cadastro nº 710 de 16 de abril de 2020, pagamento do Auxílio Emergencial
aos trabalhadores beneficiários do Bolsa Família inicia nesta quinta (16);
Informe Bolsa e Cadastro nº 711 de 30 de abril de 2020: [COVID 19], repasse de mais uma
parcela do IGD garante mais verbas para gestão do Bolsa Família e Cadastro Único no
Enfrentamento da crise;
Informe Bolsa e Cadastro Extra, de 4 de maio de 2020, portaria possibilita alterações no
atendimento do Cadastro Único em situações de emergência ou calamidade;
Comunicado Bolsa e Cadastro, de 5 de maio de 2020, relatório de Beneficiários do Bolsa
Família inelegíveis ao Auxílio Emergencial disponível para consulta;
Comunicado Bolsa e Cadastro, de 8 de maio de 2020: [COVID-19], prorrogação do prazo de
recurso no SICON e cancelamento do 2º período de acompanhamento da frequência escolar;
Informe Bolsa e Cadastro nº 712 de 4 de maio de 2020, portaria possibilita alterações no
atendimento do Cadastro Único em situações de emergência ou calamidade;
26

Informe Bolsa e Cadastro nº 713 de 13 de maio de 2020: COVID 19, requerentes do BPC
terão antecipação de R$ 600;
Informe Bolsa e Cadastro nº 714 de 22 de maio de 2020: [Auxílio Emergencial], confira as
novidades e o calendário de pagamento de maio;
Informe Bolsa e Cadastro nº 715 de 04 de junho de 2020: [Auxílio Emergencial], saiba como
fazer uma solicitação ou contestação;
Informe Bolsa e Cadastro nº 716 de 05 de junho de 2020, pagamento do benefício do Bolsa
Família e da 2ª parcela do Auxílio Emergencial aos trabalhadores de famílias beneficiárias;
Informe Extraordinário Bolsa e Cadastro nº 717 de 25 de junho de 2020, contestação
extrajudicial do indeferimento do Auxílio Emergencial;
Informe Bolsa e Cadastro - Comunicado de 30 de junho de 2020, prazo para novas
solicitações do Auxílio Emergencial termina no dia 02 de julho de 2020;
Informe Bolsa e Cadastro nº 718, de 02 de julho de 2020, pagamento do benefício do Bolsa
Família e da 3ª parcela do Auxílio Emergencial aos trabalhadores de famílias Beneficiárias.
Instrução Normativa Federal
Instrução Operacional nº 04 SENARC, de 14 de fevereiro de 2005, divulga procedimentos
operacionais aos Municípios para tratamento de bloqueios por multiplicidade cadastral;
Instrução Operacional nº 12, de 13 de fevereiro de 2006, divulga aos municípios
orientações sobre a repercussão automática de alterações cadastrais do Cadastro Único de
Programas Sociais do Governo Federal no Sistema de Gestão de Benefícios do Programa
Bolsa Família;
Instrução Operacional Conjunta nº 01 SENARC/SNAS, DE 14 de março de 2006, divulga aos
municípios orientações sobre a operacionalização da integração entre o Programa Bolsa
Família e o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, no que se refere à inserção, no
Cadastro Único, das famílias beneficiárias do PETI e famílias com crianças/adolescentes em
situação de trabalho;
Instrução Operacional Conjunta nº 02 SENARC/SNAS, de 31 de julho de 2007, divulga
procedimentos operacionais para o cadastramento de idosos com 60 anos ou mais, com
renda individual mensal igual ou inferior a 2 salários mínimos e sem meios de comprovação
de renda, para emissão da Carteira do Idoso;
Instrução Operacional nº 23 SENARC, de 31 DE julho de 2008, divulga aos municípios
orientações para a substituição de Prefeito, Prefeitura, Gestor Municipal ou da Instância de
Controle Social (ICS) do PBF e procedimentos para alteração de seus dados cadastrais, bem
como os procedimentos para o acesso ao Sistema de Gestão Integrada (SGI);
Instrução Operacional nº 05 SNAS, de 07 de novembro de 2008, dispõe sobre instruções de
preenchimento do Questionário sobre a Execução do Piso Básico de Transição,
disponibilizado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS;
Instrução Operacional nº 34 SENARC, de 23 de dezembro de 2009, divulga informações e
procedimentos de atualização ou revalidação cadastral das famílias no CadÚnico para fins de
Revisão Cadastral dos beneficiários do Programa Bolsa Família no ano de 2010;
Instrução Operacional Conjunta SENARC/SNAS/MDS nº 06, de 29 de outubro de 2010,
estabelece instruções para a inserção, no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo
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Federal (Cadastro Único), dos beneficiários do Benefício de Prestação Continuada da
Assistência Social (BPC) e de suas famílias;
Instrução Operacional Conjunta SENARC/SNAS/MDS nº 07, de 22 de novembro de 2010,
orientações aos municípios e ao Distrito Federal para a inclusão de pessoas em situação de
rua no Cadastro Único;
Instrução Normativa nº 002/SENARC/MDS, de 26 de agosto de 2011, estabelece as
definições técnicas e os procedimentos operacionais necessários para a utilização da Versão
7 dos Formulários e do Sistema de Cadastro Único no âmbito da Portaria nº 177, de 16 de
junho de 2011;
Instrução Operacional nº 48/SENARC/MDS, de 13 de outubro de 2011, divulga aos
municípios procedimentos operacionais a serem adotados para o Retorno Garantido de
famílias que tenham se desligado voluntariamente do Programa Bolsa Família, assim como
novas regras de reversão de cancelamento de benefícios para os demais casos;
Instrução Operacional Conjunta SENARC/SNAS nº 16, de 3 de agosto de 2012, que altera o
prazo de validade da Declaração Provisória para usufruto, pelos idosos, de desconto e
gratuidade no sistema de transporte coletivo interestadual, nos termos da Lei nº 10.741, de
1° de outubro de 2003, e dá outras providências;
Instrução Operacional nº 51 Senarc/MDS Brasília, 24 de fevereiro de 2012, estabelece o
calendário do exercício de 2012 para o acompanhamento da condicionalidade da Assistência
Social do Programa Bolsa Família (PBF) e dá outras orientações;
Instrução Operacional Conjunta nº 12/SENARC/SNAS/MDS 23 de fevereiro de 2012,
estabelece instruções para a inserção, no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo
Federal (Cadastro Único), dos beneficiários do Benefício de Prestação Continuada da
Assistência Social (BPC) e de suas famílias;
Instrução Operacional Conjunta MDS/MEC nº 13 Brasília, 07 de março de 2012, informa
aos estados e aos municípios sobre a parceria entre o Programa Bolsa Família (PBF) e o
Programa Brasil Alfabetizado (PBA) e as potencialidades de inserção de beneficiários do PBF
e inscritos no Cadastro Único nas turmas de alfabetização e revê a Instrução Operacional
Conjunta SENARC/MDS - CECAD/MEC nº 1, de 15 de agosto de 2007;
Instrução Operacional Conjunta nº 12/SENARC/SNAS/MDS, 23 de fevereiro de 2012,
apresenta o Sistema CECAD e traz orientações preliminares para a sua utilização nas ações
de Vigilância Socioassistencial;
Instrução Operacional Conjunta nº 15 SENARC/SNAS Brasília, de 2012, divulga aos estados
e municípios as orientações sobre a busca de famílias beneficiárias do Programa Bolsa
Família com integrantes em idade escolar não localizado no público para acompanhamento
da frequência escolar do primeiro período de 2012, e os procedimentos a serem adotados
no decorrer deste ano;
Instrução Operacional Conjunta nº 14/SENARC/SNAS/SAGI/MDS Brasília, 20 de março de
2012, apresenta o Sistema CECAD e traz orientações preliminares para a sua utilização nas
ações de Vigilância Socioassistencial;
Instrução Operacional nº 53/SENARC/MDS Brasília, 02 de maio de 2012, divulga
informações e procedimentos relativos ao processo de Revisão Cadastral das famílias
beneficiárias do Programa Bolsa Família, em 2012;
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Instrução Operacional nº 54/SENARC/MDS Brasília, 11 de junho de 2012, divulga
procedimentos para a apresentação das informações ao MDS sobre a comprovação dos
gastos feitos com os recursos oriundos do Índice de Gestão Descentralizada do PBF (IGD-E e
IGD-M), bem como orienta sobre a análise e deliberação do Conselho Estadual e Municipal
de Assistência Social (CEAS/CMAS) sobre os referidos gastos no Sistema Suasweb, em
conformidade com a Portaria GM/MDS nº 754, de 25 de outubro de 2010;
Instrução Operacional nº 55/SENARC/MDS Brasília, 15 de junho de 2012, orienta os
municípios sobre os procedimentos para averiguação e atualização cadastral de famílias
identificadas com indícios de inconsistências nas informações declaradas no Cadastro Único;
Instrução Operacional nº 56/SENARC/ MDS Brasília, 20 de junho de 2012, divulga aos
municípios procedimentos operacionais a serem observados no Benefício para Superação da
Extrema Pobreza na Primeira Infância (BSP);
Instrução Operacional Conjunta nº 18/SENARC-SNAS/SESEP/MDS de 20 de dezembro de
2012, orienta os estados e os municípios sobre o estabelecimento de parcerias com Órgãos
Públicos, Instâncias de Controle Social, Organizações Municipalistas e Organizações da
Sociedade Civil, para a realização da Busca Ativa de famílias de baixa renda, com prioridade
para as extremamente pobres, com o objetivo de incluí-las no Cadastro Único para
Programas Sociais do Governo Federal e promover a atualização cadastral;
Instrução Operacional nº 57 SENARC/ MDS Brasília, 08 de janeiro de 2013, divulga aos
municípios orientações para a substituição de Gestor Municipal, Prefeito, Órgão
Responsável, Equipe de Gestão e Instância de Controle Social (ICS) do Programa Bolsa
Família (PBF) e Cadastro Único e procedimentos para alteração e revalidação dos dados
cadastrais no Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família – SIGPBF;
Instrução Operacional Conjunta nº 19 SENARC – SNAS Brasília, 7 de fevereiro de 2013,
divulga aos estados e municípios orientações para a inclusão das famílias do Programa Bolsa
Família em descumprimento de condicionalidades, especialmente as que estejam em fase de
suspensão do benefício, nos serviços socioassistenciais de acompanhamento familiar, com
registro no SICON e solicitação da interrupção temporária;
Instrução Operacional nº 61/SENARC/MDS Brasília, 17 de abril de 2013, orienta quanto aos
procedimentos necessários para a verificação da situação dos políticos eleitos com indícios
de estarem na condição de beneficiários do PBF, e o envio dessas informações ao MDS por
meio do SIMAC – Questionário;
Instrução Operacional nº 063/ SENARC/ MDS Brasília, 13 de junho de 2013, reeditada em
25 de julho de 2013. Orienta os municípios sobre o processo de Averiguação Cadastral de
2013, que abrange famílias identificadas com inconsistências nas informações declaradas no
Cadastro Único;
Instrução Operacional Conjunta nº 21/SENARC/SNAS/MDS Brasília, 25 de julho de 2013,
divulga aos estados e municípios as orientações para a busca de famílias beneficiárias do
Programa Bolsa Família com integrantes em idade escolar não localizado em escolas no
acompanhamento da frequência escolar desde 2011, e os procedimentos a serem adotados;
Instrução Operacional nº 64 SENARC/MDS Brasília, 08 de agosto de 2013, divulga as
informações e os procedimentos relativos ao processo de Revisão Cadastral das famílias
beneficiárias do Programa Bolsa Família em 2013;
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Instrução Operacional nº 65/SENARC/MDS Brasília, 08 de agosto de 2013, divulga
procedimentos para a apresentação das informações ao Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome (MDS) sobre a comprovação dos gastos realizados com os recursos
oriundos do Índice de Gestão Descentralizada do PBF (IGD-E e IGD-M), bem como orienta
sobre a análise e a deliberação do Conselho Estadual e Municipal de Assistência Social
(CEAS/CMAS) sobre os referidos gastos no Sistema SUASweb, em conformidade com a
Portaria GM/MDS nº 754, de 20 de outubro de 2010;
Instrução Operacional nº 66/SENARC/MDS/2013, de 6 de setembro de 2013, define e
divulga as orientações sobre os procedimentos para o Credenciamento ao acesso de
Usuários aos Recursos Computacionais da Caixa Econômica Federal (CAIXA) e revoga as
Instruções. Operacionais nº 15/2006, de 13 de dezembro de 2006, e nº 35/2010, de 15 de
abril de 2010;
Instrução Operacional Conjunta nº 2 SENARC/SNAS/MDS, de 5 de agosto de 2014,
estabelece orientações para identificação e registro de famílias com crianças e adolescentes
em situação de trabalho infantil no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo
Federal - Cadastro Único;
Instrução Operacional Conjunta nº 23 SENARC/SNAS/MDS de 29 de maio de 2015, divulga
aos Estados e aos Municípios as orientações para a busca de famílias beneficiárias do
Programa Bolsa Família com integrantes em idade escolar não localizado em escolas no
acompanhamento da frequência escolar, desde 2013 e em todo o ano de 2014, bem como
daqueles identificados na Avaliação da Execução de Programas de Governo a partir de
Sorteios da Controladoria-Geral da União (CGU) e os procedimentos a serem adotados;
Instrução Operacional nº 94/SENARC de 21 de novembro de 2018, beneficiárias do
Programa Bolsa Família que apresentem em sua composição políticos eleitos, doadores ou
prestadores de serviços em campanhas eleitorais das Eleições de 2018;
Instrução Operacional nº 95/SENARC de 27 de novembro de 2018, relatório de Avaliação da
Execução de Programa de Governo nº 75 – Programa Bolsa Família, publicado pelo
Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União – CGU – Recomendação (4);
Instrução Operacional nº 96/SENARC de 12 de dezembro de 2018, divulga prazos e
procedimentos da Ação de Atualização Cadastral 2019, que integra os processos de
Averiguação Cadastral e Revisão Cadastral;
Instrução Operacional nº 97/SENARC de 08 de janeiro 2019, aplicação de efeitos e os
recursos administrativos por descumprimento das condicionalidades do Programa Bolsa
Família;
Instrução Operacional Conjunta SNAS/SAGI nº 1 de 27 de maio de 2019, estabelece
procedimentos e prazos para inclusão e atualização cadastral dos beneficiários do Benefício
de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC) e de suas famílias no Cadastro Único
para Programas Sociais do Governo Federal - Cadastro Único;
Instrução Operacional nº 1/2019 SAGI/DECAU de 30 de maio de 2019, dispõe sobre
divulgação das melhorias implantadas no Sistema de Cadastro Único e os procedimentos
para sua operação;
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Instrução Operacional nº 99 SENARC/SEDS/MC de 18 de dezembro de 2019, divulga aos
municípios orientações e procedimentos a serem adotados no que se refere aos Recursos
apresentados por famílias com efeitos por descumprimento de condicionalidades;
Instrução Operacional nº 100/SENARC/SEDS/MC de 14 de janeiro de 2020, estabelece os
calendários do exercício de 2020 para o acompanhamento das condicionalidades de saúde e
de educação, a aplicação de efeitos e os recursos administrativos por descumprimento das
condicionalidades do Programa Bolsa Família;
Instrução Operacional nº 03/2020/SAGI/SENARC/MC de 20 de fevereiro de 2020, divulga
prazos e procedimentos da Ação de Atualização Cadastral 2020, que integra os processos de
Averiguação Cadastral e Revisão Cadastral;
Instrução Operacional nº 01/2020 – de 23 de julho de 2020 - SE/SECAD/DECAU/CGOC,
divulgar as melhorias implantadas no Sistema de Cadastro Único e os procedimentos para
sua operação.
Orientação Técnica Federal
Orientações Técnicas sobre Centro de Referência de Assistência Social CRAS/2009/MDS/SNAS;
Orientações Técnicas sobre o serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF.
Volumes 1 e 2/2012/MDS/SNAS;
Orientações Técnicas sobre serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência
e suas famílias, ofertado em Centro-Dia de referência de 2013;
Orientações Técnicas sobre centro de referência especializado para população em situação
de rua – Centro POP SUAS e população em situação de rua, volume 3, Brasília, 2011;
Orientação aos municípios sobre regulamentação da política municipal de assistência social
de 2014;
Orientações Técnicas sobre serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes Brasília,
junho de 2009;
Orientações Técnicas sobre Benefícios Eventuais no SUAS. Ministério da Cidadania. Brasília,
2018.
Manual Federal
Manual de Instruções para o registro das informações especificadas na resolução nº04/2011
da Comissão Intergestores Tripartite – CIT;
Manual de Aplicação do questionário para identificação das barreiras para o acesso e
permanência na escola das pessoas com deficiência beneficiárias do Benefício de Prestação
Continuada da Assistência Social – BPC;
Manual do Sistema Carteira do Idoso, novembro/2013 – versão 1.1;
Manual de Preenchimento dos demonstrativos, 2015 – versão 01;
Manual do Módulo de acompanhamento das UFs Estados - Setembro/2015 - versão 1.0;
Manual do Módulo Plano de Ação, março 2015 – versão 1.0;
Manual de Instruções para utilização do prontuário SUAS;
Manual de Instruções para o registro das informações especificadas na resolução nº 04/2011
alterada pela resolução nº 20/2013 da Comissão Intergestores Tripartite – CIT;
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Manual de Instruções prontuário eletrônico simplificado (versão preliminar) Brasília,
novembro de 2014;
Manual Consolidado CNEAS, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome,
Secretaria Nacional de Assistência Social, departamento da rede socioassistencial privada do
sistema único de assistência social – fev/2015;
Manual do ADE Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE, SIPIA WEB
SINASE, 2010 - Secretaria Nacional dos Direitos Humanos – SNDH;
Manual de Gestão do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal;
Manual de Gestão do Programa Bolsa Família;
Manual de Utilização CECAD 2.0;
Manual SICON – Sistema de Condicionalidades;
Manual do IGD-M – Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família e do
Cadastro Único;
Manual do Entrevistador;
Coletânea da Legislação Básica do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família.
Cartilha Federal
Cartilha do Fundo Nacional do Idoso de 2012;
Cartilha Viver sem Limite – Plano Nacional dos Direitos da pessoa com deficiência;
Cartilha - Orientações Técnicas Centro de Referência Especializado de Assistência Social –
CREAS, Brasília, 2011;
Cartilha - Orientações Técnicas caminhos para a municipalização do atendimento
socioeducativo em meio aberto: liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade
do Rio de Janeiro – 2008;
Cartilha do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social - Política Nacional de
Assistência Social - PNAS/ 2004;
Cartilha de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto, MDS-2018;
Sistema do Cadastro Único e do PBF;
Guia de Cadastramento de Famílias Quilombolas;
Guia de Cadastramento de Famílias Indígenas;
Guia de Cadastramento de Grupos Populacionais Tradicionais e Específicos.
Outros Federal
Caderno de Orientações, Serviço de Proteção Integral à Família e Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos. Articulação necessária na Proteção Social Básica;
Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social - NOB/SUAS. 2012;
Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social NOB-RH/SUAS. 2006;
Plano Decenal de Atendimento Socioeducativo do Estado de Mato Grosso 2015-2024;
Plano Nacional de prevenção e erradicação do trabalho infantil e proteção ao adolescente
trabalhador. Segunda Edição - 2011-2015;
Resolução CNAS nº 19, de 24 de novembro de 2016 - SNAS —Institui o Programa Primeira
Infância no Sistema Único de Assistência Social (SUAS) - (Programa Criança Feliz - PCF);
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Resolução CNAS nº 20, de 24 de novembro de 2016 – SNAS, aprova os critérios de partilha
para o financiamento federal do Programa Primeira Infância no Sistema Único de Assistência
Social (SUAS), para os exercícios de 2016 e 2017;
Resolução nº 08, de 18 de abril de 2013, dispõe sobre as ações estratégicas do Programa de
Erradicação do Trabalho Infantil - PETI no âmbito do Sistema Único da Assistência Social –
SUAS e o critério de elegibilidade do cofinanciamento federal para os exercícios de
2013/2014 destinado a Estados, Municípios e Distrito Federal com maior incidência de
trabalho infantil e, dá outras providências;
Resolução CNAS nº 10 de 15/04/2014, altera a Resolução nº 8, de 18 de abril de 2013 do
Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS com vistas a estabelecer critérios para o
cofinanciamento de 2014;
Resolução nº 18 de 24/05/2012 / CNAS - Conselho Nacional de Assistência Social - institui o
Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS-TRABALHO;
Resolução nº 33, de 28 de novembro de 2011, define a Promoção da Integração ao Mercado
de Trabalho no campo da assistência social e estabelece seus requisitos;
Resolução CNAS nº 18, de 24 de maio de 2012, institui o Programa Nacional de Promoção do
Acesso ao Mundo do Trabalho – ACESSUAS-TRABALHO. Alterada pela Resolução CNAS nº
25/2016 Alterada pela Resolução CNAS nº 27/2014;
Resolução nº 19, de 24 de novembro de 2017, aprova as metas e critérios de partilha para o
cofinanciamento federal do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do
Trabalho - Acessuas Trabalho no exercício de 2017;
Plano Nacional pela Primeira Infância - SNAS —Proposta elaborada pela Rede Nacional
Primeira Infância com ampla participação social (Criança Feliz);
Inclusão de Beneficiários do Benefício de Prestação Continuada - BPC no Cadastro Único Perguntas Frequentes. Departamentos de Benefícios Assistenciais/SNAS/MC. 2019;
Política Nacional de Educação Permanente do Sistema Único de Assistência Social PNEP/SUAS. 2013;
Programa BPC na Escola - Caderno Acompanhamento de Beneficiários. Brasília. 2016;
Protocolo de Gestão Integrada de Serviços, Benefícios e Transferência de Renda no Âmbito
do Sistema Único de Assistência Social;
Resolução CNAS nº 109, de 11 de novembro de 2009, aprova a Tipificação Nacional dos
Serviços Socioassistenciais;
Instrução Operacional nº 02 – SNAS-MDS, Boletim de Pessoal e Serviços Número 40,
publicado em 17 de outubro de 2014;
Instrução Operacional nº 01 2015 –SNAS, Boletim de Pessoal e Serviços Diárias Passagens
Número 22, publicado em 15 de maio de 2015;
Instrução Operacional SCFV E PME, Instrução Operacional e Manual de Orientações nº 01
SNAS –MDS / SEB - MEC, 18 de dezembro de 2014, orienta a atuação dos gestores, equipes
de referência, trabalhadores dos Municípios, Estados e Distrito Federal em relação à
articulação e integração das ações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos –
SCFV e o Programa Mais Educação –PME;
Instrução Operacional nº 01/SNAS/MDS, de 6 de abril de 2015, orientar Estados, Municípios
e Distrito Federal sobre os procedimentos realizados para o cálculo do cofinanciamento
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federal do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, por meio do Piso
Básico Variável – PBV, e aqueles relativos ao preenchimento do Sistema de Informações do
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SISC, conforme Portaria nº 134, de 28
de novembro de 2014, do Ministério do Desenvolvimento e Combate à Fome – MDS;
Instrução Operacional e Manual de Orientações nº 01 SNAS –MDS / SEB - MEC, 18 de
dezembro de 2014, orienta a atuação dos gestores, equipes de referência, trabalhadores dos
Municípios, Estados e Distrito Federal em relação à articulação e integração das ações do
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV e o Programa Mais Educação –
PME;
Resolução nº 32, de 31 de outubro de 2013, que dispõe sobre o Pacto de Aprimoramento da
Gestão dos Estados e do Distrito Federal no âmbito do sistema Único de Assistência Social SUAS, estabelece a revisão das prioridades e metas específicas para a gestão estadual e do
Distrito Federal e os compromissos do Governo Federal, estabelecidos na Resolução nº 17,
de 18 de novembro de 2010, da Comissão Intergestores Tripartite - CIT, e dá outras
providências;
Perguntas Frequentes- Serviço de convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), 2017;
Caderno de Orientações - concepção de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, 2017;
Caderno de Atividades para o Serviço de Convivência e fortalecimento de Vínculos para
Crianças de 0 a 6 anos/2018/MDS;
Fundamentos ético-políticos e rumos teóricos - metodológicos para fortalecer o trabalho
Social com Famílias na Política Nacional de Assistência Social;
Trabalho Social com Famílias Indígenas na Proteção Social Básica - Perguntas e
Respostas/agosto de 2017;
Caderno de Orientações Técnicas: Serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto,
2016-MDS;
Caderno de Perguntas e Respostas: Serviço Especializado em abordagem social. SUAS e
população de rua. Vol. 04. MDS.Brasília, 2013;
Resolução da diretoria colegiada – RDC/ANVISA nº 283, de 26 de setembro de 2005, aprova
o Regulamento Técnico que define normas de funcionamento para as Instituições de Longa
Permanência para Idosos, de caráter residencial, na forma do Anexo desta Resolução;
Resolução CNAS nº 09, de 18 de abril de 2013, dispõe sobre critérios de elegibilidade e
partilha dos recursos do cofinanciamento federal para a expansão qualificada do ano de
2013 dos Serviços Socioassistenciais de Proteção Social Especial para o Serviço Especializado
em Abordagem Social, Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua; para o
Reordenamento dos Serviços de Acolhimento Institucional e para os Serviços de
Acolhimento em República para Pessoas em Situação de Rua;
Nota Técnica SNAS/MDS nº 02/2016 – Relação entre o SUAS e os órgãos do Sistema de
Justiça;
Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes a
Convivência Familiar e Comunitária;
Orientações Técnicas para Elaboração do Plano Individual de Atendimento (PIA) de Crianças
e Adolescentes em Serviço de Acolhimento;
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Orientações para Elaboração do Plano de Acolhimento da Rede de Serviços de Acolhimento
para Crianças, Adolescentes e Jovens;
Resolução CNAS nº 23, de 27 de setembro de 2013. Aprovar critérios de elegibilidade e
partilha dos recursos do cofinanciamento federal para expansão qualificada e do
Reordenamento de Serviços de Acolhimento para crianças, adolescentes e jovens de até
vinte e um anos, no âmbito dos municípios e Distrito Federal;
Resolução CNAS nº 17 de junho de 2011, que ratifica a equipe de referência definida pela
Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social –
NOB-RH/SUAS e reconhece as categorias profissionais de nível superior para atender as
especificidades dos serviços socioassistenciais e das funções essenciais de gestão do Sistema
Único de Assistência Social – SUAS;
Resolução CNAS nº 09, de 15 de abril de 2014, do CNAS, que ratifica e reconhece as
ocupações e as áreas de ocupações profissionais de ensino médio e fundamental do Sistema
Único de Assistência Social - SUAS, em consonância com a Norma Operacional Básica de
Recursos Humanos do SUAS - NOB-RH/SUAS;
Resolução nº4, de março de 2013, do CNAS, que aprova a Política Nacional de Educação
Permanente do SUAS – PNEP/SUAS;
Resolução CNAS nº 06 de 21 de maio de 2015, estabelece parâmetros para a supervisão
técnica no âmbito do Sistema único de Assistência Social – SUAS, em consonância com a
Política Nacional de Educação Permanente do SUAS – PNEP/SUAS;
Resolução CNAS nº 03 de fevereiro de 2019, que aprova ações e estratégias para oferta de
apoio técnico para gestores e técnicos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS.
Constituição Estadual
Constituição do Estado de Mato Grosso, de 05 de outubro de 1989, Título V, “Do
Desenvolvimento Econômico e Social, Capítulo I - “Da Seguridade Social, Seção III - “Da
Assistência Social”, Artigos 228 a 236, que tratam da Assistência Social;
Lei Estadual
Lei nº 9.051, de 12 de dezembro de 2008, que estabelece nova regulamentação do Conselho
Estadual de Assistência Social e do Fundo Estadual de Assistência Social, e dá outras
providências;
Decreto Estadual
Decreto nº 395, de 11 de março de 2020, dispõe sobre o Cofinanciamento Estadual do
Sistema Único de Assistência Social, o Sistema de Transferência de Recursos Financeiros aos
Fundos Municipais de Assistência Social e dá outras providências.
Portaria Estadual
Portaria nº 43/2014/GAB-SEC/SETAS/MT, de 29 de outubro de 2014, que institui o Núcleo
de Educação Permanente do SUAS/MT;
Portaria nº 89/2015/GAB/SETAS, de 10 de dezembro de 2015, atualização dos
componentes do Núcleo de Educação Permanente do SUAS/MT;
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Portaria nº 055/2016/SETAS, de 10 de maio de 2016, regimento Interno do Núcleo de
Educação Permanente do Sistema Único de Assistência Social do Estado de Mato Grosso;
Portaria Conjunta SETASC/COEGEMAS MT nº 001/2020, utilização do Cofinanciamento
Estadual.
Resolução Estadual
Resolução CEAS nº 08 de 27 de outubro de 2016, que constitui e normatiza a organização,
funcionamento e atribuições do Núcleo de Educação Permanente do Sistema Único de
Assistência Social, no Estado de Mato Grosso;
Resolução nº 08/2019/CIB/SETASC/MT de 23 de maio de 2019, que pactua a adequação do
regimento interno da Comissão Intergestores Bipartite do Sistema Único de Assistência
Social.
Instrução Normativa Estadual
Instrução Normativa SETAS nº 002/2015, de 01 de julho de 2015, que regulamenta o
Decreto nº 99 de maio de 2015, que dispõe sobre o Sistema de Transferência de Recursos
Financeiros aos Fundos Municipais de Assistência Social e dá outras providências;
Informes Estadual
Boletim Informativo 01, de 25 de janeiro de 2018, fechamento do Relatório Anual de 2017;
Boletim Informativo 02, de 06 de fevereiro de 2018, sistemas e Instrumentos – Rede SUAS;
Boletim Informativo 03, de 06 de fevereiro de 2018, o que é a Vigilância Socioassistencial;
Boletim Informativo 04, de 19 de fevereiro de 2018, a concessão de Benefícios Eventuais
em Mato Grosso;
Boletim Informativo 05, de 14 de março de 2018, mulheres Vítimas de Violência atendidas
no CREAS em 2017;
Boletim Informativo 07, de 21 de março de 2018, integra SUAS: Panorama;
Boletim Informativo 08, de 04 de maio de 2018, famílias Indígenas inseridas no Cadastro
Único;
Boletim Informativo 09, de 23 de maio de 2018, dia Nacional de Combate ao Abuso e à
Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes;
Boletim Informativo 10, de 06 de julho de 2018, população Idosa em Mato Grosso;
Boletim Informativo 11, de 04 de setembro de 2018, pesquisa MSE/MDS;
Boletim Informativo 12, de 29 de novembro de 2018, características da População em
Situação de Rua inscrita no Cadastro Único em Mato Grosso;
Boletim Informativo 13, de 19 de março de 2019, mulheres Vítimas de Violência;
Boletim Informativo 14, de 09 de maio de 2019, beneficiários BPC ainda não inscritos no
Cadastro Único de Assistência Social;
Boletim Informativo 15, de 19 de maio de 2019, abuso e Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes em Mato Grosso;
Boletim Informativo 16, de 10 de julho de 2019, panorama dos Grupos Populacionais
Tradicionais e Específicos (GPTE) no Cadastro Único;
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Boletim Informativo 17, de 26 de agosto de 2019, característica da População em Situação
de Rua inscrita no Cadastro Único em Mato Grosso;
Boletim Informativo 18, de 09 de setembro de 2019, imigração no Estado de Mato Grosso;
Boletim Informativo 19, de 22 de outubro de 2020, descumprimento de Condicionalidades
do Programa Bolsa Família e a importância do Acompanhamento Familiar;
Boletim Informativo 20, de 11 de novembro de 2019, ID CRAS 2018 Mato Grosso;
Boletim Informativo 21, de 03 de dezembro de 2019, População de Mato Grosso;
Boletim Informativo 22, de 10 de março de 2020, atuação dos Conselhos Municipais de
Assistência Social de Mato Grosso segundo o Censo SUAS 2018;
Boletim Informativo 23, de 22 de abril de 2020; pessoas Idosas Cadastradas no CadÚnico
em Mato Grosso;
Boletim Informativo 24, de 26 de maio de 2020, violência Sexual Contra Crianças e
Adolescentes em Mato Grosso;
Boletim Informativo 25, de 12 de junho de 2020, trabalho Infantil em Mato Grosso;
Boletim Informativo 26, de 14 de julho de 2020, panorama Social e Estatística do
Coronavírus em Mato Grosso;
Boletim Informativo 27, de 17 de julho de 2020, característica da População em Situação de
Rua Inscrita no Cadastro Único;
Informe 01/2020/CGPPS/SBPPS/SAAS/SETASC/MT - Covid 19, agora mais do que nunca
protejam crianças e adolescentes do Trabalho Infantil;
Informe 02/2020/CGPPS/SBPPS/SAAS/SETASC/MT, programa Acessuas Trabalho e Covid19;
Informe 01/2020/CGBS/SBPPS/SAAS/SETASC/MT, a diferença entre Benefícios Eventuais
do SUAS e o Auxílio Emergencial do Governo Federal;
Informe 01/2020/CRGF/SGS/SAAS/SETASC/MT, Gestão Financeira dos Recursos
Extraordinários ao enfrentamento da Covid-19: Orientações do TCE/MT.
Termo de Adesão Estadual
Termo de Aceite Acessuas Trabalho conforme disposto na Resolução nº 2, de 07 de março
de 2013, pactua metas e os critérios de partilha para o cofinanciamento federal do Programa
Nacional de Promoção da Integração ao Mundo do Trabalho para o exercício de 2013;
Termo de Aceite Acessuas Trabalho 2018, conforme disposto na Resolução do CNAS nº 13,
de 4 de junho de 2018, os critérios de partilha e elegibilidade para o cofinanciamento federal
do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho – Acessuas Trabalho,
instituído pela Resolução nº 18, de 24 de maio de 2012, com as alterações da Resolução nº
25, de 15 de dezembro de 2016, do CNAS;
Termo de Aceite Programa Primeira Infância no SUAS – 2016;
Termo de Aceite do Programa Nacional de Capacitação do SUAS - CapacitaSUAS Competência 2013 e 2014, conforme disposto na Resolução nº 14 de 05 de setembro de
2013;
Termo de Aceite PETI - 2013, conforme disposto na Resolução nº 5 de 12 de abril de 2013 e
Resolução CNAS nº 8, de 18 de abril de 2013;
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Termo de Aceite da Regionalização da Proteção Social Especial em 2014, para o Serviço de
Acolhimento para Crianças e Adolescentes, conforme disposto na Resolução CNAS nº 31, de
31 de Outubro de 2013, que aprova princípios e diretrizes da regionalização no âmbito do
Sistema Único de Assistência Social - SUAS, parâmetros para a oferta regionalizada do
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI, e do
Serviço de Acolhimento para Crianças, Adolescentes e Jovens de até vinte e um anos, e
critérios de elegibilidade e partilha dos recursos do cofinanciamento federal para expansão
qualificada desses Serviços;
Termo de Aceite, no ano de 2013, para cofinanciamento de 50% do valor do Governo
Federal ao Município de Cuiabá, para expansão do Centro Dia de Referência para Pessoas
com Deficiência, conforme disposto na Resolução CNAS nº 07, de 11 de abril de 2012 e
Resolução CNAS nº 11, de 24 de abril de 2012;
Termo de Aceite, no ano de 2014, para cofinanciamento de 50% do valor do Governo
Federal, aos Municípios de Cáceres, Cuiabá e Barra do Garças, para
expansão/reordenamento dos Serviços de Acolhimento para Adultos e Famílias, conforme
disposto na Resolução CNAS nº 11, de 17 de abril de 2014, que dispõe sobre critérios de
elegibilidade e partilha dos recursos do cofinanciamento federal para a expansão qualificada
e reordenamento do Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias do ano de
2014;
Termo de Aceite, no ano de 2017, para cofinanciamento de 50% do valor do Governo
Federal ao Município de Cuiabá, para expansão do Centro Dia para Crianças com
Microcefalia e Doenças associadas, conforme disposto na Resolução CNAS nº 4, de 22 de
março de 2017, que pactua critérios de partilha e elegibilidade para a expansão do
cofinanciamento federal do Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com
Deficiência, Idosas e suas Famílias.
Outros
Guia de Orientação Técnica para Utilização do Recurso do Fundo Estadual de Assistência
Social - FEAS/MT;
Instrução Operacional 01 - Procedimentos Necessários para o preenchimento e envio do
Plano de Ação do Cofinanciamento Estadual;
Orientação às gestões e equipes técnicas municipais no âmbito do Sistema Único de
Assistência Social para o enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus - Covid-19;
Orientações sobre o atendimento à população para o enfrentamento do novo coronavírus Covid-19;
Orientação às gestões e equipes técnicas municipais sobre o atendimento socioassistencial à
população em situação de rua, medidas de prevenção e reação a possibilidades de exposição
ao risco extremo do Covid-19;
Instrumento Operacional nº 01/2017/SETAS, estabelece as normas técnicas e os
procedimentos gerais relativos ao Programa Pró- Família no âmbito municipal e estadual.
2.4.2 Base Legal do Sistema de Cidadania e Inclusão Socioprodutiva
Constituição Federal
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Emenda Constitucional 064/2010 que alterou o Artigo 6º da Constituição Federal/88,
passando a seguinte redação: “São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o
trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à
infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”, o que segundo os
especialistas representa um progresso ao Direito Humano a Alimentação Adequada (DHAA);
Lei Federal
Lei nº 13.667, de 17 de maio de 2018, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Emprego,
criado pelo Decreto n° 76.403, de 08 de outubro de 1975;
Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, que regula o Programa do Seguro-Desemprego, o
Abono Salarial, institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), e dá outras providências;
Lei nº 8.900, de 30 de junho de 1994, que dispõe sobre o benefício do segurodesemprego,
altera dispositivo da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, e dá outras providências;
Lei nº 13.134, de 16 de junho de 2015, que altera as Leis nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990,
que regula o Programa do Seguro-Desemprego e o Abono Salarial e institui o Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT), nº 10.779, de 25 de novembro de 2003, que dispõe sobre o
seguro-desemprego para o pescador artesanal, e nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que
dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social, revoga dispositivos da Lei nº
7.998, de 11 de janeiro de 1990, e as Leis nº 7.859, de 25 de outubro de 1989, e no 8.900, de
30 de junho de 1994, e dá outras providências;
Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 2011, que institui o Programa Nacional de Acesso ao
Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), altera as Leis nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, que
regula o Programa do Seguro-Desemprego, o Abono Salarial e institui o Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT), nº 8.212, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre a organização da
Seguridade Social e institui Plano de Custeio, nº 10.260, de 12 de julho de 2001, que dispõe
sobre o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, e nº 11.129, de 30 de
junho de 2005, que institui o Programa Nacional de Inclusão de Jovens (ProJovem); e dá
outras providências;
Lei nº 10.097, de 19 de dezembro de 2000, que dispõe sobre Aprendizagem Profissional,
altera dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei
no 5.452, de 1o de maio de 1943. (Lei da Aprendizagem);
Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da
Previdência Social e dá outras providências. (Lei de Cotas PCD);
Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006 - Lei Orgânica de Segurança Alimentar e
Nutricional - LOSAN, aprovada com a participação da sociedade civil e num amplo processo
intersetorial foram definidos os marcos legais e institucionais como a criação do Sistema
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN), recriação do Conselho Nacional de
Segurança Alimentar e Nutricional – CONSEA, instalação da Câmara Intersetorial de
Segurança Alimentar e Nutricional – CAISAN e a elaboração do Plano Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional – PLANSAN (2012/2015);
Lei nº 12.512, de 14 de outubro de 2011, que institui o Programa de Apoio à Conservação
Ambiental e o Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais; altera as Leis nº.
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10.696, de 2 de julho de 2003, Lei nº. 10.836, de 9 de janeiro de 2004, e 11.326, de 24 de
julho de 2006.
Decreto Federal
Decreto nº 76.403, de 08 de outubro de 1975, que cria o Sistema Nacional de Emprego
(SINE) e dá outras providências;
Decreto nº 7.721, de 16 de abril de 2012, que dispõe sobre o condicionamento do
recebimento da assistência financeira do Programa de Seguro-Desemprego à comprovação
de matrícula e frequência em curso de formação inicial e continuada ou de qualificação
profissional, com carga horária mínima de cento e sessenta horas;
Decreto nº 8.118, de 10 de outubro de 2013, que altera o Decreto nº 7.721, de 16 de abril
de 2012, que dispõe sobre o condicionamento do recebimento da assistência financeira do
Programa de Seguro-Desemprego à comprovação de matrícula e frequência em curso de
formação inicial e continuada ou de qualificação profissional, com carga horária mínima de
cento e sessenta horas.
Portaria Federal
Portaria nº 8.057, de 20 de março de 2020, que dispõe sobre o Plano de Ações e Serviços – PAS
do Sistema Nacional de Emprego – Sine de que trata o inciso I do art. 6º da Resolução Codefat nº
825, de 26 de março de 2019, a ser aprovado pelo respectivo Conselho do Trabalho, Emprego e
Renda – CTER;

Portaria nº 6.207, de 14 de outubro de 2019, que dispõe sobre procedimentos e os critérios
para a abertura, o fechamento e a mudança de endereço de unidades de atendimento do
Sistema Nacional de Emprego – SINE instituídas por ente parceiros.
Manual Federal
Manual de Cadastro no Módulo Fundo a Fundo;
Manual de Normatização da Intermediação de Mão de Obra;
Manual de Gestão do SINE;
Manual de programação Arquitetônica dos postos de atendimento;
Manual de uso da logomarca do SINE.
Cartilha Federal
Cartilha para o Atendimento de Intermediação de Mão de Obra, Seguro-Desemprego e
Qualificação Profissional;
Cartilha para a Orientação Profissional nos Postos de Atendimento do SINE;
Cartilha de Atendimento para Trabalhadores Jovens no SINE;
Cartilha de Atendimento ao Trabalhador em Condições Vulneráveis no SINE.
Outros Federal
Resoluções do CODEFAT – O CODEFAL - Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao
Trabalhador é o responsável por emitir as Resoluções que regulamentam as ações do SINE;

40

Convenção nº 88 - Concernente À Organização do Serviço de Emprego, Conferência Geral da
Organização Internacional do Trabalho, DE 1948;
Circulares do Ministério da Economia / Secretaria Especial de Previdência e Trabalho – que
normatizam as ações relacionadas ao Seguro-Desemprego e Intermediação de Mão de Obra;
Consolidação das Leis do trabalho – CLT;
Termo de Adesão de ente público ao Sistema Nacional de Emprego, firmado entre Governo
do Estado de Mato Grosso e o Ministério da Economia.
Lei Estadual
Lei nº 7.902 de junho de 2003, que institui o Conselho de Segurança Alimentar do Estado de
Mato Grosso – CONSEA/MT, Art. 1º “... vinculado à Secretaria de Estado de Trabalho,
Emprego, Cidadania e Assistência Social – SETECS”;
Lei nº 9.020 de novembro de 2008, que institui o Conselho de Segurança Alimentar e
Nutricional do Estado de Mato Grosso – CONSEA/MT, vinculado à Secretaria de Estado de
Trabalho, Emprego, Cidadania e Assistência Social - SETECS, revoga a Lei nº 7.902/2003;
Lei nº 9.993 de 2013, que altera o Art. 2º da Lei 9.020/2008, passando a vinculação do
CONSEAS para a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar –
SEDRAF, atualmente denominada SEAF;
Lei nº 7.814, de 09 de dezembro de 2002, que dispõe sobre o Conselho Estadual do
Trabalho – CETb;
Lei nº 8.390, de 30 de novembro de 2005, que altera dispositivos da Lei nº 7.914, de 27 de
junho de 2003, que deu nova redação à Lei nº 7.814, de 09 de dezembro de 2002, que
dispõe sobre o Conselho Estadual do Trabalho - CETb, e dá outras providências;
Lei nº 9.108, de 13 de abril de 2009, que altera dispositivos da Lei nº 7.903, de 06 de junho
de 2003, que trata da criação do Fundo Estadual de Amparo ao Trabalhador e da Lei nº
7.914, de 27 de junho de 2003, que deu nova redação à Lei nº 7.814, de 09 de dezembro de
2002, que dispõe sobre o Conselho Estadual do Trabalho - CETb, e dá outras providências;
Lei nº 7.914, de 27 de junho de 2003, que altera e revoga dispositivos da Lei nº 7.814, de 09
de dezembro de 2002, que dispõe sobre o Conselho Estadual do Trabalho - CETb, e dá outras
providências;
Lei nº 10.904, de 14 de junho de 2019, que altera dispositivos da Lei nº 7.814, de 09 de
dezembro de 2002, que dispõe sobre o Conselho Estadual do Trabalho – CETb, e dá outras
providências.
Lei nº 10.523, de 17 de março de 2017, que cria o Programa Pró-Família e dá outras
providências;
Lei nº 10.657, de 28 de dezembro de 2017, acrescenta dispositivos à Lei nº 10.523 de 17 de
março de 2017;
Lei nº 11.222, de 06 de outubro de 2020, altera dispositivos da Lei nº 10.523 de 17 de março
de 2017.
Decreto Estadual
Decreto nº 37, de 13 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre a criação do CETb/MT.
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Resolução Estadual
Resolução nº 164 de 2016, que aprova as Normas para Contratação e Execução dos Cursos
de Qualificação Profissional.
Outros Estadual
Instrução Normativa nº 001/SETAS, de 5 de maio de 2017, que estabelece as diretrizes,
normas e procedimentos para execução da Lei Estadual nº 10.523, de 17 de março de 2017,
que cria o Programa Pró Família e dá outras providências.

Termo de Cooperação Técnica entre municípios e Estado, com a finalidade de descentralizar
as ações do Sistema Nacional de Emprego.
2.4.3 Base Legal do Sistema de Direitos Humanos
Legislação Internacional
Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela resolução nº 217 A
(III) da Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948;
Princípios de Paris, princípios relativos ao estatuto das instituições nacionais para a
promoção e proteção dos direitos humanos, Resolução 1992/54 de 1992 da Comissão de
Direitos Humanos da ONU;
Protocolo de Palermo, Organizações das Nações Unidas, 2003;
Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, 2008;
Convenções da ONU;
Convenção Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher (
Decreto nº 4.377, de 13/9/2002);
Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional (Protocolo de
Palermo/ Decreto nº 5.015, de 12/03/2004).
Convenção e Acordo Regional
Convenção de Belém do Pará - convenção interamericana para prevenir, punir e erradicar a
violência contra a mulher;
Acordo sobre Residência para Nacionais dos Estados Partes do Mercado Comum do Sul
(Mercosul, Bolívia e Chile/ Decreto nº 6.975, de 7/10/2009);
Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San Jose da Costa Rica, de 1969);
Protocolo de San Salvador (direitos econômicos, sociais e culturais).
Constituição Federal
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, Título II - Capitulo I, artigo 5º - Dos
direitos e deveres individuais e coletivos e Capítulo II, artigo 6º - Dos direitos sociais.
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Lei Federal
Lei nº 7.716, de 05 de janeiro de 1989, que define os crimes resultantes de preconceito de
raça ou cor;
Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, que dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de
deficiência, sua integração social, sobre a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa
Portadora de Deficiência - Corde, institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou
difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do Ministério Público, define crimes, e dá outras
providências;
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
adolescente;
Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997, que define mecanismos para a implementação do
Estatuto dos Refugiados de 1951, e determina outras providências;
Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, que dispõe sobre a organização da Presidência da
República e dos Ministérios, e dá outras providências;
Lei nº 10.741, 01 de outubro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, e dá outras
providências;
Lei nº 11.340, de 07 de agosto de 2006, que dispõe sobre mecanismos para coibir a
violência doméstica e familiar contra a Mulher;
Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010, que institui o Estatuto da Igualdade Racial, altera as
Leis nº 7.716 e dá outras providências;
Lei nº 14.022 de 07 de julho de 2020, que altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e
dispõe sobre medidas de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher e
de enfrentamento à violência contra crianças, adolescentes, pessoas idosas e pessoas com
deficiência durante a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente
do coronavírus responsável pelo surto de 2019.
Decreto Federal
Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, que regulamenta a Lei nº 7.853, de 24 de
outubro de 1989, dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de
Deficiência, consolida as normas de proteção, e dá outras providências;
Decreto nº 4.377, de 13 de setembro de 2002, que promulga a convenção sobre a
eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, de 1979, e revoga o
decreto nº 89.460, de 20 de março de 1984;
Decreto nº 4.886, de 20 de novembro de 2003, que Institui a Política Nacional de Promoção
da Igualdade Racial – PNPIR e dá outras providências;
Decreto nº 5.015, de 12 de março de 2004, que promulga a Convenção das Nações Unidas
contra o Crime Organizado Transnacional;
Decreto nº 5.017, de 12 de março de 2004, que promulga o Protocolo Adicional à
Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional Relativo à
Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, em especial Mulheres e crianças;
Decreto nº 6.975, de 7 de outubro de 2009, que promulga o Acordo sobre Residência para
Nacionais dos Estados Partes do Mercado Comum do Sul - Mercosul, Bolívia e Chile, assinado
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por ocasião da XXIII Reunião do Conselho do Mercado Comum, realizada em Brasília nos dias
5 e 6 de dezembro de 2002;
Decreto nº 8.727, de 28 de abril de 2016, que dispõe sobre o uso do nome social e o
reconhecimento da identidade de gênero de pessoas travestis e transexuais no âmbito da
administração pública federal direta, autárquica e fundacional.
Constituição Estadual
Constituição do Estado de Mato Grosso de 1989, Título I - Dos Princípios Constitucionais
Fundamentais- Artigo 3º, Título II, Capítulo I - Dos Direitos, garantias e deveres individuais e
coletivos- Artigo 10 e Capítulo II - Dos direitos e deveres sociais - Artigo 11.
Lei Estadual
Lei Complementar nº 323, de 16 de julho de 2008, que modifica dispositivos da Lei
Complementar nº 49, de 01 de outubro de 1998, alterados pela Lei Complementar nº 209,
de 12 de janeiro de 2005;
Lei nº 6.512, de 06 de setembro de 1994, que dispõe sobre o Conselho Estadual de Defesa
dos Direitos da Pessoa Idosa e dá outras providências;
Lei nº 7.815, de 09 de dezembro de 2002, que dispõe sobre o Conselho Estadual dos
Direitos da Mulher – CEDM;
Lei nº 7.816, de 09 de dezembro de 2002, que dispõe sobre o Conselho Estadual dos
Direitos do Negro – CEDN;
Lei nº 7.817, de 09 de dezembro de 2002, que dispõe sobre o Conselho Estadual de Defesa
dos Direitos da Pessoa Humana – CDDPH;
Lei nº 8.534, de 31 de julho de 2006, que cria o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da
Pessoa com Deficiência - CONEDE, e dá outras providências;
Lei nº 8.674, de 06 de julho de 2007, que dispõe sobre modificações na Lei nº 7.816, de 09
de dezembro de 2002, que criou o Conselho Estadual de Direitos do Negro;
Lei nº 9.400, de 30 de junho de 2010, que altera e acrescenta dispositivos à Lei nº 6.512, de
06 de setembro de 1994, que dispõe sobre o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da
Pessoa Idosa e dá outras Providências;
Lei nº 9.593, de 20 de julho de 2011, que altera dispositivos das Leis nº 6.512, de 06 de
setembro de 1994, nº 7.813, de 09 de dezembro de 2002, nº 7.815, de 09 de dezembro de
2002, nº 7.816, de 09 de dezembro de 2002, nº 7.817, de 09 de dezembro de 2002, nº 7.928,
de 11 de julho de 2003, nº 8.534, de 31 de julho de 2006 e nº 9.291, de 23 de dezembro de
2009 e dá outras providências. 11.098;
Lei nº 11.098, de 26 de março de 2020, que institui a Política Estadual para o Sistema
Integrado de Informações de Violência Contra a Mulher no Estado de Mato Grosso,
denominado Observatório Estadual da Violência Contra a Mulher.
Decreto Estadual
Decreto nº 990, de 10 de fevereiro de 2012, que institui o Comitê Estadual de Prevenção e
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas no Estado de Mato Grosso e dá outras providências;
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Decreto nº 183, de 23 de julho de 2019, que institui o Programa Estadual de Proteção aos
Defensores de Direitos Humanos de Mato Grosso - PEPDDH/MT, sua Coordenação Estadual
e dá outras providências.
Portaria Estadual
Portaria nº 050/SETASC/SADH/2020, de 16 de julho de 2020, que estabelece fluxo para
tratamento de denúncias de violação dos direitos humanos no âmbito da Secretaria Adjunta
de Direitos Humanos e suas Unidades vinculadas.
2.4.4 Base Legal do Sistema de Proteção e Defesa do Consumidor
Constituição Federal
Constituição Federal de 88, Artigo 5º, inciso XXXII; Artigo 170, inciso V; Artigo 205;
Lei Federal
Lei nº 8.078 de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor;
Decreto Federal
Decreto nº 2.181 de 20 de março de 1997, que dispõe sobre a organização do sistema
nacional de defesa do consumidor e regulamenta a aplicação de sanções administrativas
previstas na Lei 8.078/1990;
Decreto nº 7.963, de 15 de março de 2013, que institui o Plano Nacional de Consumo e
Cidadania e cria a Câmara Nacional das Relações de Consumo;
Decreto nº 8.573, de 19 de novembro de 2015, que dispõe sobre o Consumidor.gov.br,
sistema alternativo de solução de conflitos de consumo, e dá outras providências.
Constituição Estadual
Constituição Estadual de Mato Grosso, Artigo 10º, inciso VI, alínea “a”;
ADCT – Atos das Disposições Constitucionais Transitórios: Artigo 13º; Artigo 24º, inciso I, §
1º, § 2º, § 3º, § 4º (vide Lei 13.874/2019);
Lei Estadual
Lei nº 7.692, de 01 de julho de 2002, que regula o Processo Administrativo no Estado de
Mato Grosso;
Lei nº 7.926, de 07 de juho de 2003, cria turma recursal;
Lei nº 8.721, de 09 de outubro de 2007, altera a Lei 7.926/2003;
Lei nº 7.170, de 21 de setembro de 1999, que cria o Fundo Estadual de Defesa do
Consumidor;
Lei nº 7.813, de 09 de dezembro de 2002, que dispõe sobre o Conselho Estadual de Defesa
do Consumidor;
Lei nº 9.030, de 03 de dezembro de 2008 – amplia a ação de educação nas datas que
antecedem comemorações
Lei nº 6.760, de 21 de março de 1996 - torna obrigatório o ensino dos direitos do
consumidor nas escolas públicas e privadas.
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Decreto Estadual
Decreto Estadual nº 3.571, de 27 de julho de 2004, que regula o processo administrativo no
Procon Estadual – artigo 3º (instauração de processos administrativos);
Decreto Estadual 1238, de 30 de outubro de 2017, que disciplina procedimentos no
processo de fiscalização dos fiscais de Defesa do Consumidor.
Portaria Estadual
Portaria nº 001/2018/SDC/SEJUDH, que define a facultatividade da audiência, segundo os
critérios de discricionariedade do conciliador de defesa do consumidor;
Portaria nº 036/2020/GAB/SETASC/MT, que dispõe sobre a utilização do sistema de
videoconferência para realização de audiências de conciliação no âmbito do PROCON/MT.
Instrução Normativa Estadual
Instrução Normativa nº 01/2005/Setec, de 23 de novembro de 2005, que estabelece normas
e procedimentos para instauração de reclamações no Procon;
Instrução Normativa SETEC/PROCON nº 01/2005, que estabelece as diretrizes, normas e
procedimentos para a instauração de reclamações e dá outras providências.

3

GLOSSÁRIO, SIGLAS E ABREVIATURAS

3.1 GLOSSÁRIO
Abordagem: realizada por busca ativa ou até mesmo por solicitação da sociedade, a
abordagem é uma ação que visa aproximar o agente público do usuário em situação de
vulnerabilidade social e pessoal, que tem a finalidade de realizar a sua inserção ou
reinserção na rede de serviços socioassistenciais.
Abrangência Territorial: é uma referência territorial definindo o público a ser atendimento
pelas políticas de Assistência Social. Pode atender uma determinada comunidade ou ou
unidade territorial (local), ou atender a uma região administrativa, em que tais políticas
foram implantadas (regional) e até mesmo atendendo ao público de um município
(municipal).
Abuso sexual: envolvimento em atividades sexuais, geralmente repetitivas e intencionais
por parte do abusador, as quais os/as vitimados/as não compreendem totalmente, com as
quais não estão aptos/as a concordar e que violam as regras sociais e familiares de nossa
cultura.
Abuso: ato ou efeito de exceder, ir além do limite; incorreto ou ilegítimo; excesso, ou aquilo
que se opõe aos bons usos e costumes. Tem ainda como significado qualquer ato que atenta
contra o pudor, os bons costumes, a liberdade sexual. Abuso de autoridade; abuso de
confiança; abuso de incapaz; abuso de poder; abuso de direito praticado por autoridade
pública. O Código Penal trata das diversas formas de abuso que se constituem crime ou
agravante de crimes. (art. 61; 92.I; 155; 84º; II; 350).
Ação articulada: Considerada como aquela cujos cronogramas de atendimento do Estado
com cursos de qualificação profissional sejam definidos por meio da formalização de
parcerias.
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Ação civil pública: é a ação de caráter público que protege o meio ambiente os
consumidores e os direitos difusos e coletivos, entre outros, esta ação é civil porque
processa-se perante o juízo cível e é pública porque defende o patrimônio público, bem como
os direitos difusos e coletivos.
Ação contratada: considerada como aquela cujos cronogramas de atendimento do Estado
com cursos de qualificação profissional sejam definidos por meio da formalização de
contratos.
Ação Socioassistencial: são as próprias ações da Assistência Social, tais quais: programas,
projetos, benefícios e serviços aos cidadãos que necessitam e pertencem aos grupos com
vulnerabilidade e/ou risco social. Está garantida na Constituição Federal de 1988, como
também na Lei nº 8.742/1993 (LOAS).
Acessibilidade: condições favoráveis para se obter bens e serviços públicos, pois elimina-se
os obstáculos tanto de ordem física como de comunicação. Em relação à pessoa com
deficiência, acessibilidade é definida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas –
ABNT/NBR 9050/94 – como “as condições e possibilidades de alcance para utilização, com
segurança e autonomia, de edificações públicas, privadas e particulares, seus espaços,
mobiliários e equipamentos urbanos, proporcionando a maior independência possível e
dando ao cidadão deficiente, ou àqueles com dificuldade de locomoção, o direito de ir e vir a
todos os lugares que necessitar, seja no trabalho, no estudo ou no lazer”.
Acessuas Trabalho: o Programa Nacional de Promoção ao Acesso ao Mundo do Trabalho –
ACESSUAS TRABALHO, visa promover a inclusão dos usuários em situação de
vulnerabilidade/ou risco social ao mundo do trabalho, através da formação profissional por
meio de ações articuladas e mobilização social.
Acolhimento: é o processo de atender os usuários das políticas públicas do SUAS em local
com infraestrutura adequada e profissionais qualificados, e o direcionamento das suas
demandas. Esse processo em que se dá o encontro do trabalhador do SUAS e seus usuários
tem o objetivo da produção de escutas em que se articulam com a constituição de vínculos e
de compromissos em programas, projetos, benefícios e serviços socioassistenciais,
contribuindo para a humanização do atendimento socioassistencial.
Acompanhamento familiar: é um espaço de registro e monitoramento das situações
identificadas e das atividades realizadas pela área de assistência social durante o
acompanhamento das famílias do PBF em descumprimento de condicionalidades.
Acompanhamento: procedimento técnico realizado pelos profissionais da Assistência Social,
de caráter continuado, por período de tempo determinado, no qual, via de regra, faz-se
necessário o estabelecimento de vínculos entre usuários e profissionais. No processo de
acompanhamento podem ser realizadas várias atividades, procedimentos e técnicas. É um
processo de trabalho que os profissionais da Assistência Social realizam a partir de uma série
de estratégias e procedimentos com a finalidade de construção de respostas à demanda
identificada.
Acordo de Cooperação: é um instrumento formal utilizado por entes públicos para se
estabelecer um vínculo cooperativo ou de parceria entre si, ou ainda, com entidades
privadas que tenham interesses e condições recíprocas ou equivalentes, de modo a realizar
um propósito comum, voltado ao interesse público.
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Administração de Vaga: consiste no monitoramento da vaga disponibilizada pelo
empregador após seu cadastro até o momento do seu preenchimento encerramento.
Administração pública (Sentido formal): conjunto de órgãos instituídos para conservação
dos objetivos do Governo. Sentido material: conjunto de funções necessárias aos serviços
públicos em geral. Sentido operacional: é o desempenho perene e sistemático, legal e
técnico, dos serviços próprios do Estado ou por ele assumidos em benefício da coletividade.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência (...) (Art. 37 – CF/88).
Agentes públicos (Servidores Públicos): todas as pessoas incumbidas, definitivamente, ou
transitoriamente, do exercício de função estatal.
Alimentação Adequada: a alimentação adequada é direito fundamental do ser humano,
inerente à dignidade da pessoa humana e indispensável à realização dos direitos
consagrados na Constituição Federal, devendo o poder público adotar as políticas e ações
que se façam necessárias para promover e garantir a segurança alimentar e nutricional da
população.
Ameaça: ação de intimidação, por palavra, escrita ou gesto, ou qualquer outro meio
simbólico,
de
promessa
de
causar
mal
à
mulher.
Anistia: é o ato do poder legislativo pelo qual se extinguem as consequências de um fato
que em tese seria punível e, como resultado, qualquer processo sobre ele. É uma medida
ordinariamente adotada para pacificação dos espíritos após motins ou revoluções.
Apátridas: são todos os homens e mulheres (incluindo idosos, jovens e crianças) que não
possuem vínculo de nacionalidade com qualquer Estado.
Apoio socioeconômico: conjunto de ações que proporcionam a melhoria das condições
sociais e econômicas com ênfase na sustentabilidade material às famílias e indivíduos em
situação de vulnerabilidade e risco social, através da concessão de benefícios eventuais, de
ações de transferência de renda e/ou preparação para inserção no mercado de trabalho, em
atividades produtivas de geração de renda.
Apoio técnico: é o assessoramento técnico prestado aos municípios sobre a implementação
da Política de Assistência Social. De acordo com o art. 2º da Resolução nº3 do CNAS, o apoio
técnico deve estar alinhado com os objetivos e metas do SUAS, tendo a necessidade de
aprimoramento da gestão dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais.
Eles são de duas naturezas: de apoio técnico presencial e apoio técnico não presencial.
Aprendizagem: modalidade de oferta de cursos de qualificação profissional, o qual alia a
participação nos referidos cursos e a realização da prática em empresas parceiras na
execução da modalidade, ofertada ao público jovem de 14 à 24 anos.
Articulação intersetorial: articulação entre os diferentes setores nas três esferas de
governo, a partir do compartilhamento necessário de responsabilidades, recursos e esforços
para a operacionalização dos respectivos programas e ações.
Assédio moral: são atos cruéis e desumanos que caracterizam uma atitude violenta e sem
ética nas relações de trabalho, praticada por um ou mais chefes contra seus subordinados.
Trata-se da exposição de trabalhadoras e trabalhadores a situações vexatórias,
constrangedoras e humilhantes durante o exercício de sua função, caracterizadas por serem
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repetitivas e prolongadas ou em períodos constantes, ou ainda, no desempenho de
atividades temporárias ou periódicas.
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.
Assistência Social: é a Política de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos
sociais, sendo implementada por meio de um conjunto integrado de ações de iniciativa
pública e da sociedade, para a garantia do atendimento às necessidades básicas. É
assegurada pela Constituição Federal de 1988, em seus Artigos nº 194,195,203 e 204,
constituindo-se em um direito do cidadão e dever do Estado.
Associação de moradores de bairro: é a entidade que reúne pessoas moradoras de um
mesmo local, com o objetivo de reivindicar direitos, criando regras e estratégias para o bem
estar da comunidade, podendo buscar melhorias relativas a infraestrutura, segurança,
limpeza, além de promover a socialização entre moradores.
Atendimento socioassistencial: é a ação, por meio da qual o indivíduo ou a família são
atendidos a partir da inserção ou reinserção nos programas, projetos, benefícios e serviços
socioassistenciais do SUAS.
Atendimento técnico: é um procedimento de escuta e identificação de demandas do
usuário, viabilizando a realização das intervenções pertinentes aos serviços da Política de
Assistência Social. Os atendimentos podem se dar através de atividades e utilização de
técnicas de caráter formativo, informativo, lúdico e de socialização. Os atendimentos podem
ser de natureza: - Pontual – atendimento que se encerra na resolução de uma demanda
específica dos indivíduos, famílias ou grupos, com ou sem retorno; - Processual –
atendimento que se dá em um processo no qual indivíduos, famílias ou grupos são
acompanhados durante um período determinado, considerando suas diferentes demandas.
Os atendimentos podem ser classificados em três tipos: - Atendimento individual:
atendimento a um indivíduo; - Atendimento familiar: atendimento a mais de um membro do
grupo familiar; - Atendimento coletivo: atendimento realizado a um grupo de indivíduos
e/ou famílias.
Atividades Intersetoriais: trata-se de mecanismos de gestão e integração de ações, saberes
e esforços de diferentes setores da política pública, com o objetivo de construir objetos
comuns de intervenção entre eles, para o enfrentamento mais articulado dos problemas
sociais.
Atividades: são as ações que operacionalizam e qualificam os procedimentos metodológicos.
Principais atividades: Grupo, Palestra, Oficina, Reunião, Visita Domiciliar, Contato
Institucional, Visita Institucional, Abordagem , Busca ativa.
Ato infracional: considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção
penal. Os adolescentes que cometerem este tipo de infração receberão da autoridade
competente – Juizado da Infância e da Juventude – a aplicação de medidas sócio-educativas,
conforme a capacidade do adolescente de cumpri-la, considerando as circunstâncias e
gravidade da situação.
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Ato(s) administrativo(s): os atos administrativos oficiais, pelos predicativos e peculiaridades,
intrínsecos ou finalísticos, podem ser classificados em seis categorias, que abrangem a
totalidade dos documentos de redação oficial, pelas quais os atos administrativos são
expressos e formalizados. Atos deliberativo-normativos: são aqueles que contêm um
comando geral do Executivo, visando à correta aplicação da lei e explicitando a norma legal
observada pela administração e pelos administrados. Exemplos: decretos, despachos,
instruções, resoluções, portarias, acórdãos e manuais. Atos de correspondência: estes atos
podem ser de correspondência individual ou pública. Sua característica é ter destinatário
declarado. Exemplos: ofícios e circulares. Atos enunciativos: são todos aqueles em que a
administração limita-se a atestar ou certificar um fato, ou emitir uma opinião sobre
determinado assunto, sem vincular-se a seu enunciado. Exemplo: parecer. Atos de
assentamento: são aqueles que se destinam a registro. São documentos que contêm
assentamentos sobre fatos ou ocorrências. Exemplo: atas. Atos negociais: são declarações
de vontade da autoridade administrativa, destinadas a produzir efeitos específicos e
individuais para o particular interessado. Exemplos: licença, autorização, permissão,
homologação, dispensa e renúncia. Atos ordinatórios: buscam disciplinar o funcionamento
da Administração Pública e a conduta funcional de seus agentes. Exemplo: avisos.
Atores sociais: diz-se de membros dos grupos que integram o sistema político. Há dois tipos
de atores sociais no procedimento das políticas públicas: os estatais e os privados.
Audiência: ato processual com comparecimento das partes para fins de acordo ou instrução
para posterior decisão administrativa.
Autonomia: capacidade e possibilidade do cidadão em suprir suas necessidades vitais,
especiais, culturais, políticas e sociais, sob as condições de respeito às idéias individuais e
coletivas, supondo uma relação com o mercado – onde parte das necessidades deve ser
adquirida – e com o Estado, responsável por assegurar outra parte das necessidades. É a
possibilidade de exercício de sua liberdade, com reconhecimento de sua dignidade, e a
possibilidade de representar pública e partidariamente os seus interesses sem ser
obstaculizado por ações de violação dos direitos humanos e políticos, ou pelo cerceamento à
sua expressão. Sob essa concepção, o campo da autonomia inclui a capacidade do cidadão
de auto-suprir, desde o mínimo de sobrevivência até necessidades mais específicas, como
também a de usufruir segurança social e pessoal, mesmo quando em situação de recluso ou
apenado. É este o campo dos direitos humanos fundamentais.
Autoritarismo: refere-se a sistemas políticos, a tendências psicológicas e a formas de
pensar o poder – de cima para baixo – concentrando-o num só órgão ou numa só pessoa.
No autoritarismo, as representações da maioria não são consideradas.
Avaliação: “(...) uma forma de pesquisa social aplicada, sistemática, planejada e dirigida,
destinada a identificar, obter e proporcionar, de maneira válida e confiável, dados e
informações suficientes e relevantes para apoiar um juízo sobre o mérito e o valor dos
diferentes componentes de um programa (tanto na fase de diagnóstico, programação ou
execução), ou de um conjunto 18 de atividades específicas que se realizam, se realizaram ou
se realizarão. Tem o propósito de produzir efeitos e resultados concretos, comprovando a
extensão e o grau em que se deram essas conquistas, de forma tal que sirva de base ou guia
para uma tomada de decisões racional e inteligente entre cursos de ação, ou para solucionar
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problemas e promover o conhecimento e a compreensão dos fatores associados ao êxito ou
ao fracasso de seus resultados”.
Barbárie: estado social advindo da desorganização societária; o caos é estabelecido em
virtude da perda de referenciais de conduta por parte de um povo. Resulta de anomia, ou
seja, da ignorância ou não submissão às regras morais ou jurídicas que deveriam reger a
sociedade.
Beneficiário: é o segurado que recebeu pelo menos uma parcela do benefício do segurodesemprego.
Benefício: asseguram aos indivíduos provisões no campo da segurança de renda.
Benefício Básico: um dos benefícios do Programa Bolsa Família, concedido às famílias em
situação de extrema pobreza, com renda mensal por pessoa menor ou igual a R$ 89,00.
Benefício da Família – BFA: benefício destinado aos beneficiários(as) do PBF na faixa etária
de 6 a 15 anos que precisam cumprir frequência escolar mínima de 85%, bem como a
vacinação e acompanhamento nutricional (peso e altura) de crianças menores de 7 anos,
nutriz e pré-natal de gestantes, cujo valor é R$ 41,00, podendo até 5 benefícios variáveis.
Benefício de Prestação Continuada (BPC): é um benefício previsto no art. 20 da LOAS que
garante 1 (um) salário mínimo mensal ao idoso acima de 65 anos ou à pessoa com
deficiência de qualquer idade com impedimentos de natureza física, mental, intelectual ou
sensorial de longo prazo, que o impossibilite de participar de forma plena e efetiva na
sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Para ter direito ao benefício
é necessário que a renda por pessoa do grupo familiar seja menor que 1/4 do salário-mínimo
vigente.
Benefício de Superação da Extrema Pobreza – BSP: todas as famílias que já são beneficiárias
do PBF e que, mesmo recebendo os outros tipos de benefícios (Básico, Variável e o Variável
Jovem), permanecem ainda com renda mensal de até R$ 89,00 por pessoa.
Benefício Variável à Nutriz – BVN: um dos benefícios do Programa Bolsa Família, concedido
às famílias que tenham crianças com idade entre 0 e 6 meses.
Benefício Variável Vinculado à Gestante – BVG: um dos benefícios do Programa Bolsa
Família concedido às famílias que tenham gestantes em sua composição. Criado em 2011,
tem como principal objetivo aumentar a proteção à mãe e ao bebê durante a gestação,
elevando a renda familiar e promovendo maior atenção a uma fase essencial para o
desenvolvimento da criança.
Benefício Variável Vinculado ao Adolescente – BVJ: um dos benefícios do Programa Bolsa
Família, concedido às famílias que tenham adolescentes de 16 e 17 anos, no valor de R$
48,00, podendo receber até 02 benefícios.
Benefícios Eventuais: entendem-se por benefícios eventuais as provisões suplementares e
provisórias que integram organicamente as garantias do SUAS e são prestadas aos cidadãos
e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de
calamidade pública. (Redação pela Lei n. 12.435, de 2011).
Bifobia: discriminação contra bissexuais em razão de sua orientação sexual diferente da
naturalizada pela cultura, já que sentem atração sexual e afetiva por pessoas de ambos os
sexos.
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Bloqueio: é a atividade que interrompe o saque dos benefícios até que o motivo que
originou o bloqueio seja resolvido.
Bolsa Qualificação: é uma política ativa destinada a subvencionar os trabalhadores, com
contrato de trabalho suspenso, em conformidade com o disposto em convenção ou acordo
coletivo de trabalho, devidamente matriculado em curso ou programa de qualificação
profissional oferecido pelo empregador.
BPC na escola: é um programa que tem como objetivo garantir o acesso e a permanência na
escola de crianças e adolescentes com deficiência de 0 a 18 anos, que recebem o Benefício
de Prestação Continuada da Assistência Social - BPC. É uma iniciativa interministerial, que
envolve os ministérios da Cidadania, da Educação, da Saúde e a Secretaria de Direitos
Humanos.
Busca Ativa: é uma atividade que busca identificar possíveis usuários do SUAS, a fim de
inseri-los na rede de atendimento, também busca o retorno do usuário desistente de um
programa, projeto, benefício ou serviço socioassistencial.
Cadastro de Pessoa Física (CPF): é o documento que identifica o contribuinte perante a
Receita Federal.
Cadastro de Vaga: consiste no registro das informações e requisitos necessários para
abertura da vaga disponibilizada pelo empregador.
Cadastro Nacional de Informações Sociais –CNIS: é um banco de dados do governo federal
criado em 1989 que armazena informações trabalhistas e previdenciárias dos trabalhadores
brasileiros.
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CADÚNICO): é um programa
do Governo Federal que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda, ou seja aquelas
que têm renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa, ou renda mensal total de até
três salários mínimos. Essa ferramenta permite conhecer a realidade socioeconômica das
famílias cadastradas e, consequentemente, o poder público pode formular e implementar as
devidas políticas públicas.
CAISAN: é uma instância governamental responsável pela coordenação e pelo
monitoramento intersetorial das políticas públicas, na esfera federal, relacionadas à
segurança alimentar e nutricional, ao combate à fome, e à garantia do Direito Humano a
alimentação adequada (DHAA).
Caixa Econômica Federal – CAIXA: é o Agente Operador do Programa Bolsa Família,
conforme o disposto no art. 12 da Lei 10.836, de 9 de janeiro de 2004, que realiza todo o
processamento de informações e o pagamento dos benefícios às famílias.
Carta de Encaminhamento: documento entregue ao trabalhador no momento do seu
encaminhamento ao empregador é o documento que comprova a ação realizada pelo SINE.
Carteira de Trabalho Digital: documento digital em substituição a Carteira de Trabalho física.
Cecad: é uma ferramenta que permite conhecer as características socioeconômicas das
famílias e pessoas incluídas no Cadastro Único (domicílio, faixa etária, trabalho, renda etc),
bem como saber quais as famílias são beneficiárias do Programa Bolsa Família e de outros
programas sociais que usam o Cadastro Único como base para seleção de beneficiários.
Centro de Referência de Assistência Social (CRAS): é uma unidade pública do Estado
localizada nos municípios. Este Centro atua de maneira protetiva, garantindo o acesso das
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famílias aos direitos socioassistenciais. Constitui-se em “porta de entrada” aos usuários do
SUAS para a rede de Proteção Social Básica, assim como possíveis encaminhamentos à
Proteção Social Especial.
Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS): é a unidade pública
estatal de abrangência municipal e regional, que tem a finalidade de ofertar o trabalho social
especializado do SUAS a famílias e indivíduos que tiveram seus direitos violados,
encontrando-se em situação de risco social e pessoal.
Certificação de Entidades da Assistência Social : “A certificação, concedida às organizações
e organizações da assistência social, é um instrumento que possibilita a organização usufruir
da isenção das contribuições sociais, tais como a parte patronal da contribuição
previdenciária sobre a folha de pagamento, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL,
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS e Contribuição PIS/PASEP,
permite ainda a priorização na celebração de contratualização/convênios com o poder
público, entre outros benefícios”.
Certificação: ato de certificar, ou seja, emitir certificado comprobatório de aproveitamento
satisfatório em curso de qualificação profissional.
Certificação: certificados emitidos pelas instituições de ensino que compõem a Rede
Nacional de Capacitação e Educação Permanente do SUAS aos participantes, trabalhadores
do SUAS, das ações de formação e capacitação. “Os Percursos Formativos trilhados pelos
trabalhadores devem ser acompanhados e registrados desde o seu ingresso no SUAS. Tal
acompanhamento permitirá também avaliar o impacto desses Percursos Formativos sobre a
qualificação e a progressão funcional dos trabalhadores, bem como sobre a mudança
qualitativa dos seus processos de trabalho e práticas profissionais”.
Ciclo de Descumprimento: período que se refere à contagem gradativa dos efeitos:
advertência, bloqueio, suspensão e cancelamento, o ciclo termina quando a família
ultrapassa os 6 meses sem descumprir as condicionalidades e inicia um novo ciclo gradativo.
Cidadania: expressa a igualdade dos indivíduos perante a lei, o pertencimento a uma
sociedade organizada. Qualidade do cidadão de poder exercer o conjunto de direitos e
liberdades políticos, socioeconômicos do seu país, estando sujeito a deveres que lhe são
impostos. Relaciona-se, portanto, com a situação jurídica de uma pessoa em relação a
determinado Estado. Implica em reconhecer-se como membro de uma comunidade e, ao
mesmo tempo, ser reconhecido. Cidadania pode ser entendida ainda como a participação
consciente e responsável do indivíduo na sociedade, zelando para que seus direitos não
sejam violados.
Cidadão: indivíduo que pertence a uma sociedade organizada, sendo titular de direitos e
obrigações, quem participa da vida social e política através do voto e de outras formas;
cidadão do mundo: pessoa que exerce sua participação social e política independentemente
de fronteiras.
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO): é um documento que retrata a realidade das
profissões do mercado de trabalho brasileiro. Foi instituído com base legal na Portaria nº
397, de 10.10.2002. Tem por filosofia sua atualização constante de forma a expor, com a
maior fidelidade possível, as diversas atividades profissionais existentes em todo o país, sem
diferenciação entre as profissões regulamentadas e as de livre exercício profissional.
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CODEFAT: é um órgão colegiado, de caráter tripartite e paritário, composto por
representantes dos trabalhadores, dos empregadores e do governo, que atua como gestor
do FAT.
Colegiado Estadual de Gestores Municipais da Assistência Social: é um órgão colegiado
estadual de representação e apoio aos municípios em assuntos da Assistência Social. Com
autonomia administrativa, financeira e patrimonial, rege-se por estatuto e normas próprias.
Colegiado Nacional de Gestores Municipais da Assistência Social: é um órgão colegiado de
representação e apoio aos municípios brasileiros em assuntos da Assistência Social. Com
autonomia administrativa, financeira e patrimonial, rege-se por estatuto e normas próprias,
representando os municípios junto ao Governo Federal, especialmente junto ao Ministério
da Cidadania e aos governos estaduais.
Comissão Intergestores Bipartite (CIB): é uma instância voltada para a articulação e
interlocução dos gestores municipais e estaduais da política de assistência social,
caracterizando-se como um espaço de negociação e pactuação quanto aos aspectos
operacionais da gestão do SUAS. Ela é constituída por representantes indicados pela
Secretaria Estadual de Assistência Social e Cidadania, por gestores municipais indicados pelo
Colegiado Estadual dos Gestores de Assistência Social – COEGEMAS.
Comissão Intergestores Tripartite (CIT): é uma instância voltada para a articulação e
expressão das demandas dos gestores federais, estaduais e municipais, caracterizada como
um espaço de negociação e pactuação de aspectos operacionais do SUAS. Ela é formada
pelas três instâncias do SUAS: a União, representada pelo Ministério da Cidadania; os
estados, representados pelo Fórum Nacional de Secretários de Estado de Assistência Social
(Fonseas); e os municípios, representados pelo Colegiado Nacional de Gestores Municipais
de Assistência Social (Congemas).
Condicionalidades do Programa Bolsa Família (PBF): são compromissos assumidos entre o
poder público e as famílias beneficiárias do programa. Se, por um lado, as famílias têm que
cumprir requisitos nas áreas de Saúde e Educação para receberem o benefício, por outro as
condicionalidades também responsabilizam o poder público para a oferta dos serviços.
Conectividade Social: é o aplicativo internet da CAIXA que transporta os arquivos de
atualização de dados entre o Offline do CadÚnico e a Base Central do CadÚnico.
Conjunto de Princípios : conjunto de Princípios para a Proteção de Todas as Pessoas Sujeitas
a Qualquer Forma de Detenção ou Prisão.
CONSEA: é um espaço institucional para o controle social e participação da sociedade na
formulação, monitoramento e avaliação de políticas públicas de segurança alimentar e
nutricional, com vistas a promover a realização progressiva do Direito Humano à
Alimentação Adequada, em articulação com diferentes setores de governo.
Conselho Estadual de Assistência Social (CEAS): é um órgão fiscalizador, articulador,
deliberativo, de caráter permanente e autônomo. Responsável pelo acompanhamento e
controle da Política Estadual de Assistência Social, sendo esta desenvolvida e implementada
pelos órgãos públicos e privados do Estado. Responsável pela gestão do Fundo de
Assistência Social, na aplicação dos recursos e na aprovação dos critérios de partilha e
transferência dos recursos estaduais/federais aos municípios.
54

Conselho Municipal de Assistência Social: é um órgão colegiado deliberativo e paritário,
previsto na LOAS (em seu art.16), cuja finalidade caracteriza-se por construir e discutir
políticas públicas sobre exclusão social e suas consequências, a fim de contribuir com a
construção da cidadania, combate à fome e às desigualdades sociais.
Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS): é um órgão superior de deliberação
colegiada, de composição paritária (Sociedade Civil e Governo), vinculado diretamente ao
Gabinete do Ministro da Cidadania, instituído pela Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS,
Lei nº. 8.742, de 7 de dezembro de 1993.
Conselho Tutelar : órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, composto por 5 (cinco)
membros, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e
do adolescente, definidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (BELO HORIZONTE,
DICIONÁRIO DE TERMOS, 2007, p. 10).
Conselhos de Direitos : se caracterizam como órgãos colegiados, permanentes, orientados
pelo princípio da paridade, garantindo a representação de diferentes segmentos sociais, e
tendo por incumbência formular, supervisionar e avaliar as políticas públicas nas esferas:
federal, estadual e municipal.
Constituição: organização, formação, compleição do corpo humano. Em Direito,
constituição é o conjunto de normas que deve expressar a vontade do povo e indicar os rumos
do país, da nação. É a lei maior, a lei fundamental e nela estão definidas as formas de
organização do poder e os direitos individuais, sociais e coletivos, bem como estão indicados
os meios para a garantia desses direitos. Todas as demais normas jurídicas do país devem
estar de acordo com a Constituição.
Consumidor por equiparação: coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja
intervindo nas relações de consumo.
Consumidor: aquele que consome – toda pessoa física ou jurídica que adquire algum
produto ou utiliza algum serviço. O consumidor está protegido pela Lei nº 8.078/ 1990.
Consumidor: é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produtos ou serviço como
destinatário final.
Contrato: é um vínculo jurídico entre dois ou mais sujeitos de direito, o qual firma um
acordo de vontades, capaz de criar, modificar ou extinguir direitos. Documento que
formaliza a contratação de cronogramas de atendimento do Estado com cursos de
qualificação profissional.
Controladoria Geral da União – CGU: é o órgão de controle interno do Governo Federal
responsável por realizar atividades relacionadas à defesa do patrimônio público e ao
incremento da transparência da gestão, por meio de ações de auditoria pública, correição,
prevenção e combate à corrupção e ouvidoria.
Controle Social: efeito da ação dos indivíduos e das comunidades sobre a gestão das
instituições públicas ou privadas das quais são usuários. Conforme a NOB-SUAS/2005, tem
sua concepção advinda da Constituição Federal de 1988, enquanto instrumento de
efetivação da participação popular no processo de gestão político – administrativa –
financeira e técnico-operativa; conjunto de meios utilizados numa sociedade – positiva ou
negativamente – para obter dos indivíduos o cumprimento das normas sociais, morais,
religiosas e jurídicas vigentes. Os controles podem ser internos e externos, diretos e
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indiretos; é a integração da sociedade com a administração pública com a finalidade de
solucionar problemas e as deficiências sociais com mais eficiência e empenho.
Convenção contra o Genocídio: Convenção sobre a Prevenção e Punição do Crime de
Genocídio.
Convenção de Haia: convenção de Haia para a Solução Pacífica de Controvérsias
Internacionais.
Convenção de Montevidéu: convenção de Montevidéu sobre os Direitos e Deveres dos
Estados (1933).
Convenção de Viena: convenção de Viena sobre Direito dos Tratados (1969).
Convenção Diplomática: convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas (1961).
Convocação: consiste em identificar trabalhadores que estejam em conformidade ao perfil
da vaga ofertada e convidá-los a participar dos processos de recrutamento/seleção.
Declaração das Vítimas: declaração dos Princípios Básicos de Justiça para Vítimas da
Criminalidade e do Abuso do Poder.
Declaração de Turku : declaração sobre Padrões Humanitários Mínimos.
Defensoria Pública : instituição que tem por finalidade orientar sobre direitos e defender
na Justiça pessoas que não possam pagar serviços particulares de advogados. A Defensoria
integra o Poder Executivo e a Constituição trata de sua existência. (art. 134)
Defensoria Pública da União – DPU: é o órgão de controle interno do Governo Federal
responsável por realizar atividades relacionadas à defesa do patrimônio público e ao
incremento da transparência da gestão, por meio de ações de auditoria pública, correição,
prevenção e combate à corrupção e ouvidoria.
Democracia : governo do povo, assegurado pelo gozo dos direitos da cidadania. Assim,
quando há isonomia, ou seja, igualdade diante da lei, há democracia. A visão clássica de
democracia é assentada nos princípios da participação coletiva e igualdade de todos, frente
ao sistema de representação política e de igualdade perante a lei. O art. 1º da Constituição
do Brasil afirma a democracia formalmente, definindo como seus fundamentos a
soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, da
livre iniciativa e o pluralismo político.
Departamento de Benefícios – DEBEN: administração de benefícios e coordenação da
geração periódica da folha de pagamento do PBF.
Departamento de Condicionalidades – DECON: acompanhamento do cumprimento das
condicionalidades do PBF; Gestão e análise das informações referentes ao acompanhamento
das condicionalidades.
Departamento de Operação – DEOP: gestão financeira e orçamentária do PBF;
Acompanhamento da qualidade dos serviços prestados pelo agente operador do PBF e
Cadastro Único.
Desbloqueio: é a atividade que permite desfazer o bloqueio de benefícios e pode ser
realizada pela SENARC ou pelo gestor municipal. O desbloqueio é utilizado quando os
motivos que originaram o bloqueio tenham cessado ou sido esclarecidos.
Descentralização: descentralizar significa dotar de competências e recursos organismos
intermediários para que possam desenvolver suas administrações com mais eficiência de
uma maneira mais próxima dos cidadãos e dos grupos sociais.
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Desenvolvimento Socioprodutivo: promover a Inclusão Social/Produtiva, por meio do
aumento da renda per capita de cada indivíduo como uma forma de propiciar a melhoria da
qualidade de vida das pessoas.
Desigualdade Social : a desigualdade social é um processo existente dentro das relações da
sociedade, presente em todos os países do mundo. Faz parte das relações sociais, pois
determina um lugar aos desiguais, seja por questões econômicas, de gênero, de cor, de
crença, de círculo ou grupo social. Essa forma de desigualdade prejudica e limita o status
social dessas pessoas, além de seu acesso a direitos básicos, como: acesso à educação e
saúde de qualidade, direito à propriedade, direito ao trabalho, direito à moradia, ter boas
condições de transporte e locomoção, entre outros.
Desistência do curso: após realização da matrícula, aluno inicia o curso, frequentando-o por
algum período e então deixa de comparecer, justificando ou não sua desistência.
Desligamento Voluntário: se a família tiver os benefícios cancelados por “desligamento
voluntário”, entrará novamente em processo de habilitação somente depois de 36 meses,
contados a partir do início do cancelamento. Durante esse período, no entanto, poderá
solicitar seu retorno imediato ao Programa.
Dever: obrigação de fazer ou deixar fazer alguma coisa, imposta por alguma lei, pela moral,
pelos usos e costumes, ou pela própria consciência.
Diagnóstico Social: instrumento dinâmico que permite uma compreensão da realidade
social, incluindo a identificação das necessidades e a detecção dos problemas prioritários e
respectivas causalidades, bem como dos recursos e potencialidades locais, que constituem
reais oportunidades de desenvolvimento.
Dignidade : honra, conjunto dos elementos físicos e psicológicos do ser humano que devem
ser respeitados. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, no art. 1º afirma que todos
nascem livres e iguais em dignidade e direitos. A Constituição de 1988, no art. 1º estabelece a
dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil.
Direitos Humanos : valores, princípios e normas que se referem ao respeito à vida e à
dignidade. A expressão refere-se a organizações, grupos e pessoas que atuam na defesa
desse ideário. Os direitos humanos estão consagrados em declarações, convenções e
pactos internacionais, sendo a referência maior a Declaração Universal dos Direitos
Humanos. A Constituição do Brasil se compromete no artigo 1º, à prevalência dos direitos
humanos nas relações internacionais e, nos arts. 5º e seguintes, define os direitos e
garantias fundamentais.
Direitos Socioassistenciais: são direitos a ser assegurados na operacionalização do SUAS a
seus usuários: direito ao atendimento digno, direito a acessar a rede de serviços com
reduzida espera, direito à informação, direito ao protagonismo e manifestação de seus
interesses, direito à oferta qualificada de serviços e direito à convivência familiar e
comunitária.
Diretrizes de Riad : Diretrizes das Nações Unidas para a Prevenção da Delinquência Juvenil.
Discriminação: distinguir ou diferenciar. É a discriminação como fenômeno sociológico. A
discriminação acontece quando há uma atitude adversa perante uma característica
específica e diferente. Uma pessoa pode ser discriminada por causa da sua raça, do seu
gênero, orientação sexual, nacionalidade, religião, situação social, etc. Uma atitude
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discriminatória resulta na destruição ou comprometimento dos direitos fundamentais do
ser humano, prejudicando um indivíduo no seu contexto social, cultural, político ou
econômico.
Ditadura: governo de um só ou de um grupo que controla e desconsidera completamente
as instituições sociais, podendo, inclusive, mudar as leis do país. Os governantes ditatoriais se
impõem pela força, por isso não muita legitimidade. No Brasil, aconteceram vários períodos
ditatoriais, sendo o último instituído por um golpe militar em 1964, se prolongando até
meados da década de oitenta. Durante este período, os militares governaram o país,
favorecendo a uma pequena elite, fecharam o Congresso, mudaram as leis e combateram
com brutalidade os opositores.
Diversidade: são as distintas possibilidades de expressão e vivência social das pessoas,
dadas por aspectos de orientação sexual, gênero, sexo, faixa etária, raça/cor, etnia, pessoa
com deficiência, entre outros.
Educação para o consumo: são ações realizadas pelos órgãos de defesa do consumidor com
o objetivo de instruir, informar e orientar o consumidor acerca da correta forma de
utilização e manuseio de produtos e serviços visando a garantia mínima de direito à escolha
e possível igualdade nas contratações (art. 6º I, CDC).
Efeito Gradativo: advertência é a evolução do efeito sobre o benefício da família dentro do
período de validade do efeito. (advertência para bloqueio; bloqueio para suspensão;
suspensão reiteradas; suspensão para cancelamento).
Efeito: advertência (sem impactos sobre o benefício), Bloqueio (30 dias), Suspensão (60 dias)
e Cancelamento do benefício.
Elevação de escolaridade: oportunidade ofertada aos públicos participantes dos cursos de
qualificação profissional contratados de obterem a certificação mínima exigida para
certificação profissional, por meio da realização de curso na modalidade Educação de Jovens
de Adultos – EJA, seja de forma presencial, semipresencial ou a distância.
Emancipação social e econômica: entendido como estágio em que o indivíduo e sua família
são independentes social e economicamente do Estado, isto é, quando estão exercendo sua
cidadania da forma mais integral possível, sendo sujeitos de direitos e deveres. Capacidade
que o indivíduo possui para gerir a sua própria vida.
Empoderamento: tradução da palavra inglesa “empowement”, significa a criação ou a
socialização do poder entre os cidadãos e o reforço da cidadania. O processo de
empoderamento inclui a conscientização e a participação com relação a dimensões da vida
social, antes desconhecidas ou negadas a determinado grupo ou a um conjunto de uma
sociedade. Neste sentido, empoderamento significa a conquista da condição e da
capacidade de participação, inclusão social e exercício da cidadania.
Emprega Brasil: o Portal Emprega Brasil reúne uma série de serviços ao cidadão, atendendo
aos requisitos do Programa Brasil Eficiente, que preconiza a simplificação administrativa, a
modernização da gestão pública e a melhoria da prestação de serviços públicos. A
plataforma reduzirá a necessidade de o cidadão ir a um posto do SINE para ter acesso aos
serviços do Ministério do Trabalho, diminuindo eventuais filas.
Empregador: considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os
riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço.
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Entrevista: é a técnica empregada pelos profissionais do SUAS com a finalidade de realização
de levantamento, juntamente ao usuário, sobre as vulnerabilidades e demandas no contexto
familiar e comunitário.
Equidade: é a possibilidade de as diferenças serem manifestadas e respeitadas sem
discriminação, em condição de igualdade. Situação que favoreça o combate das práticas de
preconceito em relação às diferenças de gênero, políticas, étnicas, religiosas e culturais.
Escola Ativa: escola que está em funcionamento e encontra-se devidamente identificada
com um número/código INEP no Sistema Presença.
Escola Sem INEP- ESI: essa situação se refere a escolas ativas, conhecidas, mas que, por
alguma razão, encontram-se sem código INEP na base do Sistema Presença.
Esforço empreendido pela executora: neste caso, entendido como a comprovação de que a
executora de cursos de qualificação profissional contratada pela SETASC tomou todas as
providências necessárias e exigidas pela normativa em questão, para a devida execução do
cronograma definido, mas que, a despeito de todo o esforço empreendido pela executora,
não obteve êxito. Tal comprovação exime a executora da sujeição à aplicação de penalidade.
Esocial: sistema informatizado de registro da Administração Pública, onde os empregadores
comunicam ao Governo, de forma unificada, as informações relativas aos trabalhadores,
como vínculos, contribuições previdenciárias, folha de pagamento, comunicações de
acidente de trabalho, aviso prévio, escriturações fiscais e informações sobre o FGTS.
Estado: instituição criada para regular e mediar os interesses econômicos, políticos e
sociais de um povo. O Estado é o poder formalmente constituído. Pode referir- se ao
Estado, Nação-Brasil e aos estados membros da Federação Brasileira – Mato Grosso, Bahia,
Sergipe, Alagoas, etc.
Estatuto da Criança e do Adolescente: lei Federal nº 8069, de 13 de julho de 1990, que
dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente (BRASIL, 1999). Reconhece a
cidadania das crianças e adolescentes e define competências do poder público, da família e
da comunidade na garantia dos direitos sociais deste público.
Ética: estudos dos juízos de apreciação, dos valores referentes à conduta humana,
qualificação do ponto de vista do bem e do mal, seja relativamente à determinada sociedade,
seja de modo absoluto.
Evasão de curso: entendido como aquela situação em que o aluno realiza a matrícula, mas
não comparece ao curso.
Exclusão Social: é um processo de privação e afastamento do indivíduo, grupos sociais ou
famílias ao acesso aos bens e recursos produzidos pela sociedade, destituição dos meios de
sobrevivência, marginalização no usufruto dos benefícios do progresso e no acesso às
oportunidades de emprego e renda.
Extrema Pobreza: para o Programa Bolsa Família é a renda por pessoa até R$ 89,00, ainda
que não tenham crianças ou adolescentes em sua composição.
Família: para fins de acesso às políticas públicas da Assistência Social, família são pessoas ou
grupo de pessoas que possuem vínculos não apenas afetivos e consanguíneos entre si, como
também de solidariedade e vivem em um mesmo ambiente doméstico ou local. A pessoa
que mora sozinha também é considerada uma família (família unipessoal).
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Famílias Conviventes: são famílias estendidas, compostas por duas ou mais unidades
nucleares, parentes ou não, que residem em um mesmo domicílio, mas não compartilham
rendas e despesas.
Fase de Suspensão: famílias que
tiveram efeito de suspensão de repercussões que
aconteceram nos últimos 6 meses. Famílias em fase mais crítica de vulnerabilidade,
decorrente de vários descumprimentos num curto espaço de tempo. Dificuldades-problemas
de acesso aos serviços sociais básicos de educação e saúde.
Federação de associações de bairro: é a entidade que reúne uniões de associações de bairro
no âmbito estadual, com o objetivo de representar, fortalecer e auxiliar na organização de
uniões de associações de bairro.
Ficha de Cadastramento de Usuário Externo - FICUS/E: é o documento oficial de
cadastramento de usuário da CAIXA que, obrigatoriamente, deve ser preenchido por todos
os usuários do Sistema de Gestão de Benefícios.
Fiscalização das relações de consumo: ações preventivas e/ou repressivas realizadas visando
o cumprimento das legislações de proteção e defesa do consumidor.
Fiscalização: se a família tiver os benefícios cancelados por procedimento de fiscalização do
MDS, poderá ser habilitada somente após 1 ano da quitação do ressarcimento dos benefícios
recebidos indevidamente.
Formulário: é um instrumento de registro de informação destinado a receber, transmitir e
armazenar informes, através de disposição gráfica racional, que pode se apresentar nas
formas plano, contínuo ou eletrônico. O formulário tem por objetivo transformar dados em
informações para inúmeras finalidades, destacando-se como principais: fonte de consultas
para o processo de tomada de decisão; arquivo de informações gerenciais e gerais; fonte
para agrupamento de dados e informações; gerador e disseminador de dados e informações;
coletânea, agrupamento e reagrupamento, interpretação com análise e síntese e outros.
Fornecedor: é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem
como os entes despersonificados, que desenvolvem atividade de produção, montagem,
criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização
de produtos ou prestação de serviços.
Fórum Estadual de Prevenção da Erradicação do Trabalho Infantil: é uma instituição
autônoma de controle social, legitimado pelos segmentos que o compõe. É um espaço
democrático, não institucionalizado de discussão de propostas, definição de estratégia e
construção de consensos entre o governo e a sociedade no que tange ao trabalho infantil.
Fórum Nacional de Secretários/as de Assistência Social: é uma sociedade civil sem fins
lucrativos, com autonomia administrativa, financeira e de gestão de seus bens, constituída
pelo conjunto dos gestores responsáveis pela coordenação e execução da política de
assistência social em seu território.
Fundo de Assistência Social: é a instância na qual são alocados os recursos destinados ao
financiamento das ações da política de assistência social nas três esferas de governo.
Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS): é um fundo que tem como objetivo dar apoio e
suporte financeiro à implementação de programas socioassistenciais à população de baixa
renda.
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Garantia (de direitos): meios destinados a fazer valer os direitos e prever riscos.
Instrumentos pelos quais se asseguram o exercício e o gozo dos direitos. As garantias postas
na Constituição e em outras normas estão relacionadas com os direitos. Quando a
Constituição diz que “todos são iguais perante a lei” está declarando o direito e quando diz
que “a lei punirá qualquer forma atentatória dos direitos e liberdades fundamentais”, está
indicando uma garantia.
Gênero: é o saber que estabelece significados para as diferenças corporais. Esses
significados são construídos historicamente e variam de cultura para cultura. O conceito de
gênero possui também a dimensão das relações sociais entre os sexos, a partir da qual é
possível perceber desigualdades entre homens e mulheres.
Genocídio : significa a exterminação sistemática de pessoas tendo como principal motivação
as diferenças de nacionalidade, raça, religião e, principalmente, diferenças étnicas. É uma
prática que visa eliminar minorias étnicas. A legislação internacional prevê o crime de
genocídio, e órgãos internacionais de monitoramento e garantia dos direitos da
humanidade devem se ocupar da prevenção e punição deste tipo de crime.
Gestão de Benefícios: é o conjunto de procedimentos e atividades desenvolvidos pelo
governo federal e pelos gestores municipais na operação do Programa Bolsa Família, que
garantem o pagamento dos benefícios às famílias.
Gestão do Trabalho no Suas: a gestão do trabalho no SUAS adota uma conjunção de ações
que envolvem os requisitos para a valorização do trabalho, destacando-se: os vínculos
empregatícios com proteção, sobretudo, da seguridade social e vínculo público para os
trabalhadores do setor governamental; o plano de carreira; os espaços democráticos de
discussão das condições de trabalho; as mesas de negociação permanente; a educação
permanente dos trabalhadores; a humanização do trabalho na política de assistência social.
Grupos Étnicos: são aqueles que tem a etnia como sua característica mais marcante. São
quilombolas, indígenas, pertencentes a povos de terreiro e cigano.
Grupos Relacionados a Questões Conjunturais: são aqueles que se caracterizam por uma
condição transitória. São as famílias em situação de rua, resgatados de trabalho análogo ao
de escravo, as famílias atingidas por empreendimentos de infraestrutura, as catadores de
materiais reciclados, e as famílias de preso do sistema carcerário. Em geral são famílias
urbanas, em alto grau de vulnerabilidade.
Habilitado: é o Requerente que em determinado momento está apto a receber o benefício
do seguro-desemprego, porém pode ter condição alterada, em função de reprocessamento
de dados realizados automaticamente pelo Sistema.
Homofobia : discriminação contra lésbicas e gays, respectivamente, em razão de sua
orientação sexual diversa do esperado pela sociedade. Por sentirem atração sexual e
afetiva por pessoas do mesmo sexo.
Identidade de gênero: independente do sexo, um ser humano pode ter a identidade de
gênero de mulher, de homem ou ainda outras identidades de gênero possíveis, lembrando
que a identidade de gênero é uma construção social, e não um signo físico ou biológico.
Idoso: é todo indivíduo com 60 anos ou mais.
Igualdade : um dos princípios que orientam as normas dos Direitos Humanos. Os seres
humanos, embora sejam iguais na essência humana, não são iguais nem nascem iguais em
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direitos e deveres. A igualdade é construída pela consciência social e requer contínua
atenção para não ser ferida. No mundo atual e, e particular, no Brasil, a igualdade entre as
pessoas não está ainda assegurada.
Incapacidade: redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com
necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa
portadora de deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bemestar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida.
Inclusão : pertencimento de alguém ou grupo numa sociedade e o reconhecimento desse
pertencimento pelos demais membros dessa sociedade. A condição de inclusão pode ser
considerada como inserção social, (a capacidade de pessoas ou grupos de produzir e
consumir bens materiais ou culturais); e integração social, (pertencimento às redes de
relações constitucionais e sociais). É o contrário de exclusão. Neste sentido, inclusão
também é cidadania.
Inclusão Social: processo que possibilita à população excluída socialmente, partilhar bens e
serviços sociais produzidos pela sociedade, garantindo a efetivação dos direitos, acesso à
segurança, justiça, cidadania e representação política. É o conjunto de meios e ações que
combatem a exclusão aos benefícios da vida em sociedade, provocada pelas diferenças de
classe social, educação, idade, deficiência, gênero, preconceito social ou preconceitos
raciais.
Inclusão Socioprodutiva: pressupõe uma articulação intersetorial e um olhar integral sobre
o ser humano e suas necessidades básicas.
Índice de Desenvolvimento Humano: o IDH foi criado para medir o nível de
desenvolvimento humano dos países a partir de indicadores de educação (alfabetização e
taxa de matrícula), longevidade (expectativa de vida ao nascer) e renda (PIB per capita). Seus
valores variam de 0 (nenhum desenvolvimento humano) a 1 (desenvolvimento humano
total). Países com IDH até 0,499 são considerados de desenvolvimento humano baixo; com
índices entre 0,500 e 0,799 são considerados de desenvolvimento humano médio; e com
índices maiores que 0,800 são considerados de desenvolvimento humano alto. É uma
unidade de medida utilizada para aferir o grau de desenvolvimento de uma determinada
sociedade nos quesitos de educação, saúde e renda.
Índice de Gestão Descentralizada - IGD-E e IGD-M: é um indicador desenvolvido pelo
Ministério da Cidadania que mostra a qualidade da gestão local do Programa Bolsa Família
(PBF) e do Cadastro Único, refletindo os compromissos assumidos por estados (IGD-E),
Distrito Federal e municípios (IGD-M) ao aderirem ao programa.
Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistências Social (IGDSUAS): é o
instrumento de aferição da qualidade da gestão descentralizada dos serviços, programas,
projetos e benefícios socioassistenciais, bem como da articulação intersetorial, no âmbito
dos municípios, DF e estados. O IGDSUAS possui duas modalidades: Índice de Gestão
Descentralizada dos Estados - IGDSUAS-E, a ser aplicado aos Estados, Índice de Gestão
Descentralizada dos Municípios - IGDSUAS-M, a ser aplicado aos Municípios e ao Distrito
Federal.
Indivisibilidade: qualidade do que não se divide. A indivisibilidade como um dos princípios
dos Direitos Humanos significa que não podem ser separados dos direitos individuais, de
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liberdade, dos direitos políticos e sociais, nem dos direitos econômicos e culturais. Isto
porque os direitos dependem uns dos outros para atender, de fato, às necessidades do ser
humano, da pessoa, do cidadão.
Injúria racial: está tipificada no artigo 140, § 3º do Código Penal Brasileiro e consiste em
ofender a honra de alguém com a utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia,
religião ou origem.
Insegurança Alimentar: famílias que estão em situação de risco social, vulnerabilidade,
pobreza e extrema pobreza.
Instância de Controle Social – ICS: criada exclusivamente para o acompanhamento do
Programa Bolsa Família (PBF), a orientação é que ela apoie as atividades do Conselho de
Assistência Social referentes à análise da utilização dos recursos do IGD.
Instrução Operacional – IO: é uma descrição das atividades envolvidas no fluxo do processo
de trabalho, ou seja, é um roteiro padronizado sobre as operações do processo.
Instrumento pedagógico: considerado documento referência para o registro das atividades
pedagógicas. Entendido de forma mais ampla e vinculada ao contexto da contratação de
executoras, inclui os documentos utilizados pelas instituições contratadas, as quais
comprovam a realização dos cursos contratados, tais como: diários de classe, planos de
curso, listas de frequência dos alunos, etc.
Intermediação de Mão-De-Obra: promover o encontro entre trabalhadores que buscam
uma oportunidade profissional e empregadores em busca de trabalhadores. O objetivo
desse serviço é promover a inserção de trabalhadores nas vagas de emprego
disponibilizadas e, assim, diminuir o tempo de desemprego e apoiar, na maior brevidade
possível, os empregadores que necessitam contratar funcionários.
Intermediar: é o ato de realizar cruzamento da necessidade de preenchimento de um posto
de trabalho com a de um trabalhador que procura por uma colocação no mercado de
trabalho.
Intersetorialidade: princípio de gestão das Políticas Sociais que privilegia a integração das
políticas em sua elaboração, execução, monitoramento e avaliação. Busca superar a
fragmentação das políticas, respeitando as especificidades de cada área.
Inviolabilidade: condição de não ser violado, exposto, aberto, publicado. O art. 5º da
Constituição do Brasil, que trata dos direitos e deveres individuais e coletivos, assegura a
inviolabilidade da liberdade de consciência e de crença (inciso I) , da intimidade, da vida
privada, da honra e da imagem das pessoas, da casa, do sigilo da correspondência (incisos
X, XI e XII) e outros.
Itinerário formativo: refere-se, no nível macro, à estrutura de formação escolar de cada
país, com diferenças marcadas, nacionalmente, a partir da história do sistema escolar, do
modo como se organizam os sistemas de formação profissional ou os modos de acesso à
profissão. As bases organizativas dos currículos, se contínuos ou modulares, definirão em
parte, os tipos de itinerários formativos que podem ser seguidos pelos alunos, com
coerência com a organização e as normas dos sistemas de ensino e de formação profissional.
Judiciário : é o poder do Estado que tem a função de aplicar a lei, fazendo valer, em casos
de ameaça ou violação, o direto posto. É o Estado julgador e sua organização está definida,
em princípio na Constituição Federal.
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Juizado da Infância e da Juventude: é a instância máxima do poder judiciário na proteção à
criança e ao adolescente com seus direitos violados e de responsabilização cível ao
adolescente autor de ato infracional.
Justiça: valor, compreensão do significado e do sentido do que é justo e legítimo em
situações particulares e gerais, em função do contexto, diante de interesses diferentes ou
contrários, ou de situações de discriminação, em virtude de estigma ou preconceitos. Justiça
é reconhecimento do outro em identidade e em ação, assim em relação a crenças e
objetivos. O termo refere-se também ao Poder Judiciário, um dos poderes do Estado que
tem por função solucionar conflitos nos casos concretos, através de processos.
Legislação: conjunto de leis, de normas jurídicas. Em sentido amplo, inclui as leis produzidas
pelo Poder Legislativo e outras normas como regulamentos regimentos, portarias,
instruções que podem também ser editadas pelos Poderes Executivo e Judiciário.
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO): dispositivo derivado da Lei de Responsabilidade
Fiscal – que prevê que estados e municípios façam seus respectivos planejamentos anuais –
que contribui para a organização do Poder Legislativo e da sociedade civil organizada quanto
ao orçamento anual. A LDO estabelece as metas e prioridades para o exercício financeiro
subseqüente, orienta a elaboração do Orçamento, dispõe sobre alteração na legislação
tributária e a política de aplicação das agências financeiras de fomento. O Governo Federal
deve enviá-la até o dia 15 de abril de cada ano ao Legislativo.
Lei Orçamentária Anual: a Lei Orçamentária Anual (LOA) estima as receitas e autoriza as
despesas, de acordo com a previsão de arrecadação. Se durante o exercício financeiro
houver necessidade de realização de despesas acima do limite que está previsto na Lei, o
Poder Executivo submete ao Congresso Nacional projeto de lei de crédito adicional.
Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) : que organiza a Assistência Social no país e
responsabiliza o poder público a responder às necessidades das pessoas em situação de
vulnerabilidade.
Lesbofobia: discriminação contra lésbicas e gays, respectivamente, em razão de sua
orientação sexual diversa do esperado pela sociedade. Por sentirem atração sexual e
afetiva por pessoas do mesmo sexo.
Liberdade : possibilidade de atuação do homem em busca de sua realização pessoal, de sua
felicidade. De acordo com o contexto, pode-se falar de liberdade pessoal ou privada,
liberdade pública, política, social, liberdade de ação, de palavra, de pensamento, etc. A
Constituição do Brasil, no seu artigo 5º, protege o direito à liberdade de ir e vir, de
expressão, de associação, etc. Afirma também que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar
de fazer alguma coisa senão em virtude da lei”. Assim, o exercício dos direitos não tem
outros limites senão os que asseguram aos demais membros da sociedade o gozo dos
mesmos direitos. Esses limites somente serão determinados pela lei. A liberdade constitui o
signo fundamental da democracia.
Lista TIP: lista das piores formas de trabalho infantil, aprovada por meio do Decreto nº
6.481, de 12 de junho de 2008, o qual proíbe trabalho noturno, insalubre, perigoso e penoso
aos menores de 18 anos.
Mandado de segurança: ação que deve ser dirigida ao Poder Judiciário, por meio de um
advogado, sempre que alguém tiver um direito violado ou ameaçado por ilegalidade ou
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abuso da autoridade, cometidos por servidores ou agentes públicos, assim como, por
particulares que estejam exercendo funções públicas. Pode ser entendido como a defesa
de um direito coletivo ou individual. Quando for coletivo, pode ser impetrado pelo partido
político com representação no Congresso Nacional, sindicatos, entidade de classe ou
associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa
dos interesses de seus membros e associados. Esse direito não deve ser protegido por
habeas corpus ou habeas data.
Manual de Processos e Procedimentos de Trabalho: manual é o conjunto sistemático de
normas, procedimentos, funções, atividades, políticas, diretrizes, objetivos, instruções e
orientações que devem ser cumpridas pelos servidores públicos e pelos indivíduos que
mantêm relações de trabalho com essa instituição.
Mapa de demandas: estudo realizado internamente a esta Secretaria, o qual nos informa a
necessidade de qualificação profissional declarada pelos próprios gestores municipais,
indicando assim maior fidedignidade do estudo.
Mediação: é um meio utilizável para a solução de conflitos, que se fundamenta na
autonomia de vontade das partes. As partes em conflito são auxiliadas por um terceiro
mediador, que facilita a discussão de modo a que eles próprios encontrem a solução. A
mediação é rápida, simples e pode ser eficaz. Evita a necessidade de se chegar ao Poder
Judiciário, além de contribuir para a cultura da paz.
Medidas Socioeducativas: são medidas dispostas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente
ao adolescente autor de ato infracional, aplicadas pela autoridade competente conforme a
capacidade do adolescente de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração.
Microempreendedor: é a pessoa que trabalha por conta própria e que se legaliza como
pequeno empresário.
Migrante : é essencialmente uma pessoa que não nasceu onde vive. O termo migrante se
aplica a pessoas e a seus familiares que vão para outro país ou região, de forma temporária
ou permanente, com vistas a melhorar suas condições sociais e materiais, suas perspectivas
e as de seus familiares.
Mínimos Sociais: são padrões de vida estabelecidos, referenciados na qualidade de vida
média presente em cada sociedade. São mutáveis e refletem o estágio de desenvolvimento
da sociedade, tendendo a se alterar, quando pressionados pela ação coletiva dos cidadãos,
pelo avanço da ciência e pelo grau e perfil da produção econômica.
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome – MDS: Ministério brasileiro que,
criado em 2004, tem o objetivo de garantir a inclusão social e oferecer assistência às famílias
que vivem em situação de pobreza e foi extinto em 1 de janeiro de 2019.
Ministério Público : instituição do Estado, vinculada ao Executivo, com função de proteção
dos direitos indisponíveis e direitos coletivos. Atua com independência funcional,
diferentemente dos outros ministérios. O Ministério Público é representado pelos
promotores e procuradores de Justiça.
Mobilização Social: é uma ferramenta usada para a articulação de um conjunto de pessoas
de maneira responsável e interdependente, com o objetivo de alcançar a melhoria de uma
realidade em comum.
Movimento Social : ação coordenada de um determinado grupo, unido por aspirações
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comuns, que tem como objetivo o enfrentamento das contradições sociais, mudando as
formas ou instituições da sociedade existente.
Mundo do trabalho: definição genérica utilizada para caracterizar o mercado de trabalho
formal e informal, com o intuito de abranger toda e qualquer ocupação remunerada do
indivíduo.
Não Localizados - NLOC: esse grupo se refere aos (às) beneficiários (as) que constam no
Cadastro Único, estão na faixa etária de 6 a 17 anos de idade, mas não foram localizados(as)
pelos(as) gestores(as) do Programa Bolsa Família na Educação.
Norma Operacional Básica (NOB): instrumento de regulação dos conteúdos e definições da
política pública de assistência social, definindo parâmetros para o funcionamento do SUAS.
Notificado: é o Requerente não habilitado ou segurado que apresenta motivos posteriores à
habilitação do seguro-desemprego para ser notificado.
Núcleo Estadual de Educação Permanente (NEEP/SUAS/MT): o NUEP/SUAS/MT constituise em lócus privilegiado de participação e cooperação institucionalizada, envolvendo
gestores/as, trabalhadores/as, usuários/as do SUAS, conselheiros/as de assistência social, e
instituições de ensino, pesquisa e extensão, nas atividades e decisões relativas à
implementação da política de educação permanente em âmbito estadual, que tem como
objetivo: I - Promover a efetivação da Política Estadual de Educação PermanentePEEP/SUAS/MT conforme estabelece a Política Nacional de Educação Permanente do SUAS PNEP/SUAS, aprovada pela Resolução nº 4, de 13 de março de 2013, do Conselho Nacional
de Assistência Social - CNAS;II - Fomentar a unidade estadual no processo de
implementação, monitoramento e avaliação das ações de formação e de capacitação,
conforme os princípios e diretrizes da PNEP/SUAS.
Número de Identificação Social – NIS: O NIS/PIS (também chamado de NIT) são o mesmo
número, a diferença está na forma em que são gerados. O NIS é gerado pelo Cadastro
Nacional de Informações da Caixa - CNIS. É um número de identificação de cadastros
realizado pela Caixa, tais como: trabalhador, vinculado à empresa privada, cooperativa ou
empregador pessoa física; os usuários de Cadastro Único, bem como beneficiários de
Programas Sociais (cadastrados pelo agente definido pelo Gestor do Programa).
Offline do Cadúnico: é uma administração de benefícios do Bolsa Família e é utilizado
quando há perda de prazos (bloqueio, desbloqueio, cancelamento ou reversão de
cancelamento) diretamente no sistema de Benefícios ao Cidadão - SIBEC.
Oficinas de Convivência: encontros periódicos com um conjunto de pessoas que vivenciam
situações de interesse comum e que serão compartilhadas e refletidas coletivamente
através de metodologias diversas.
Oficinas: atividade dirigida a um grupo de pessoas que propicia a construção de um
determinado conhecimento, materializada em algum produto, podendo se utilizar ou não de
uma abordagem lúdica.
Ombudsman: espécie de ouvidor das reclamações e demandas que a sociedade tem a fazer
sobre a Administração Pública. Deve ser um defensor da cidadania, com a imparcialidade e
possibilidade de crítica aos comportamentos e atos que a desrespeitam hoje, a figura do
ombudsman tem sido adotada, inclusive, em veículos de imprensa.
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Orçamento Público: ferramenta de planejamento público que o governo utiliza para
promover crescimento econômico e social. No Brasil, o modelo adotado é o OrçamentoPrograma, que define os gastos segundo programas de trabalho detalhados por órgão,
função, até o nível de projeto ou atividade a ser executado. Quanto maior o interesse do
poder público em aumentar a eficiência e a eficácia na implementação dos diversos
programas existentes no orçamento, mais importante se tornam os mecanismos de
avaliação e fiscalização.
Organização não governamental: organização de caráter privado, mas sem fins lucrativos.
Volta-se para interesses coletivos, muitas vezes exercendo funções que caberiam as
instituições estatais. O que move as ONG’s é a visão de solidariedade e de justiça social,
emanadas da ética humanista. As ONG’s podem se constituir sob formas de sociedade civil
ou de fundação e já existe uma legislação específica e respeito. São organizações sem fins
lucrativos, constituídas formalmente e autonomamente, caracterizadas por ações de
solidariedade no campo das políticas públicas e pelo legítimo exercício de pressões
políticas em proveito de populações excluídas das condições da cidadania
OSCIPs: são Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, ONGs criadas pela
iniciativa privada, que obtêm um certificado emitido pelo poder público federal ao
comprovar o cumprimento de certos requisitos, especialmente aqueles derivados de normas
de transparência administrativas. Em contrapartida, podem celebrar com o poder público os
chamados termos de parceria que são uma alternativa interessante aos convênios para ter
maior agilidade e razoabilidade na prestação de contas.
PAEFI: é o serviço de proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos que
oferta apoio, orientação e acompanhamento especializado a famílias e indivíduos em
situação de ameaça ou violação de direitos. Compreende atenções e orientações
direcionadas à promoção de direitos, à preservação e ao fortalecimento de vínculos
familiares, comunitários e sociais e o fortalecimento da função de proteção das famílias
diante do conjunto de condições que causam fragilidades ou as submetem a situações de
risco pessoal e social. Nessa direção, o PAEFI oferece atendimento a indivíduos e famílias em
diversas situações de violação de direitos, como violência (física, psicológica e negligência,
abuso e/ou exploração sexual), afastamento do convívio familiar devido à aplicação de
medida socioeducativa ou medida de proteção; tráfico de pessoas; situação de rua;
mendicância; abandono; vivência de trabalho infantil; discriminação em decorrência da
orientação sexual ou raça/etnia e outras formas de violação de direitos decorrentes de
discriminações ou submissões.
PAIF: é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, 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 de vida. O PAIF tem como público famílias em situação de vulnerabilidade social.
São prioritários no atendimento os beneficiários que atendem aos critérios de participação
de programas de transferência de renda e benefícios assistenciais e pessoas com deficiência
e/ou pessoas idosas que vivenciam situações de fragilidade.
Palestra: exposição oral e/ou audiovisual acerca de um tema, dirigida a um grupo de
pessoas, seguida de debate.
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Parceria: é a forma de fomento estatal através de um acordo firmado entre a Administração
Pública e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. É o vínculo de cooperação
entre as partes para a execução das atividades de interesse público.
Parecer Social ou Relatório Social: é a opinião profissional do/a Assistente Social mediante
a observação e estudo de uma dada expressão da questão social que configura o seu objeto
de intervenção no momento, emitida a partir de um arcabouço teórico, ético e técnico, ou
seja, alicerçado na reflexão das três dimensões.
PCF - Programa Criança Feliz: é um programa Federal de visitas domiciliares, monitorado e
apoiado pelos Estados e executado pelos municípios, que objetiva o desenvolvimento
integral da criança e o fortalecimento de vínculos da criança e sua família, através da
realização de atividades lúdicas e comunicativas. Durante a visita domiciliar é possível ao
visitador ter acesso às necessidades daquela família e servir de mediador entre ela e os
serviços que lhe são oferecidos pelo Estado, aos quais muitas vezes desconhece.
Peblicisto: consulta sobre questão específica, feita diretamente ao povo, geralmente por
meio de votação do tipo sim ou não. Refere-se à manifestação da vontade popular ou da
opinião do povo, expressa por meio de votação, acerca de assunto de grande interesse
político ou social. A Constituição do Brasil prevê o plebiscito no art. 14, I, como forma de
exercício da soberania popular.
Pequenas causas : são causas de pequeno valor e pouca complexidade. A lei 7244 /84 criou
os Juizados de Pequenas Causas que se constituíram num instrumento de vanguarda,
disciplinando as relações entre o cidadão e o Judiciário, e uma nova forma de acesso à
Justiça que permite aos pobres ou àqueles que tenham um direito violado de pequeno
valor econômico, (até 40 salários mínimos), uma prestação do serviço de justiça mais
informal, gratuito e rápido.
Período de Atenção: é o período em que a família está em fase de suspensão.
Pessoa com Deficiência: considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento
de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com
uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em
igualdade de condições com as demais pessoas.
Plano de Assistência Social: é um instrumento de planejamento estratégico da Política de
Assistência Social – elaborado pelo gestor e aprovado pelo conselho em cada esfera de
governo – que organiza, regula e norteia a execução da política na perspectiva do SUAS. A
estrutura do Plano comporta, em especial, os objetivos gerais e específicos, as diretrizes e
prioridades deliberadas, as ações e estratégias correspondentes para sua implementação, as
metas estabelecidas, os resultados e impactos esperados, os recursos materiais, humanos e
financeiros disponíveis e necessários, os mecanismos e fontes de financiamento, a cobertura
da rede prestadora de serviços, e os indicadores de monitoramento e avaliação).
Plano Plurianual: instrumento normativo que materializa o planejamento por meio de
programas e ações. É com base neste Plano Plurianual (PPA) que se definirão as metas e
prioridades que, constando da Lei de Diretrizes Orçamentárias a cada exercício, nortearão a
elaboração da respectiva Lei Orçamentária Anual.
Pobreza: falta daquilo que é necessário à subsistência, penúria. O Programa Bolsa Família
atende às famílias que vivem em situação de pobreza e de extrema pobreza. Foi utilizado um
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limite de renda para definir esses dois patamares. Assim, podem fazer parte do programa:
todas as famílias com renda por pessoa de até R$ 89,00 mensais; e famílias com renda por
pessoa entre R$ 89,01 e R$ 178,00 mensais, desde que tenham crianças ou adolescentes de
0 a 17 anos.
Política de Assistência Social: a Assistência Social é uma Política de Seguridade Social não
contributiva, direito do cidadão e dever do Estado, 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.
Política Nacional das Relações de Consumo: conjunto de diretrizes que estabelecidas pelo
Código de Defesa do Consumidor, entendido como um programa de metas e objetivos que
devem ser obedecidos, visando a proteção dos consumidores.
Política Nacional de Educação Permanente do Suas: a Política Nacional de Educação
Permanente do SUAS – PNEP/SUAS estabelece os princípios e diretrizes para a instituição da
perspectiva político-pedagógica fundada na educação permanente na Assistência Social (...).
Visa corroborar com a profissionalização do SUAS, que requer dos seus gestores,
trabalhadores e conselheiros novos conhecimentos, habilidades e atitudes frente às
necessidades da provisão dos serviços e benefícios socioassistenciais mais qualificada e
comprometida com um projeto emancipatório de sociedade. Para tanto, contempla duas
dimensões: 1) a dimensão do trabalho, que reconhece os processos de trabalho que vão dar
a concretude ao ideário da própria política; e 2) a dimensão pedagógica que busca processos
continuados de capacitação e formação, que impactam na carreira dos trabalhadores.
Políticas Públicas: ações voltadas para o atendimento de interesses, necessidades e
aspirações do cidadão e da coletividade do Estado. São classificados em sociais e econômicas;
básicas e compensatórias. Referem-se à saúde, à educação, à segurança, ao emprego, à
renda, à assistência social, etc. As políticas públicas devem ser formuladas e executadas de
acordo com as necessidades e aspirações da maioria, admitindo-se que a sociedade
organizada deva participar de sua formulação e execução.
Posto de Atendimento SINE: local de atendimento presencial dos trabalhadores que
procuram os serviços de intermediação de mão de obra, habilitação ao seguro-desemprego,
encaminhamento para qualificação profissional, entre outras atividades executadas pelos
postos.
Povos e Comunidades Tradicionais: são os grupos culturalmente diferenciados e que se
reconhecem como tais, tendo formas específicas de organização social, que ocupam e usam
territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, religiosa,
ancestral, econômica e social, utilizando-se de práticas e conhecimentos gerados e
transmitidos pela tradição.
Preconceito: é um juízo pré-concebido, que se manifesta numa atitude discriminatória,
perante pessoas, crenças, sentimentos e tendências de comportamento. É uma ideia
formada antecipadamente e que não tem fundamento sério. O preconceito pode acontecer
de uma forma banal, até um pensamento, por exemplo: que feio, que gorda, que magro,
como é burro este negrão. Há um sentimento de impotência quando se pretende mudar
alguém com forte preconceito.
Previdência: qualidade ou ato que pode ser previsto antes; faculdade de ver
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antecipadamente. Assistência praticada e favor dos cidadãos de um determinado país.
Instituições ou organismos que têm como objetivo defender e proteger o indivíduo,
geralmente, no desemprego, na doença, na invalidez e na velhice.
Programa Bolsa Família (PBF) : é um programa do Governo Federal que contribui para o
combate à pobreza e às desigualdades sociais no país. Foi criado em 2003 e possui como
eixos principais o complemento de renda, o acesso a direitos e a articulação com outras
ações.
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil: é um programa do Governo Federal,
monitorado pelos Estados e executado pelos Municípios, que visa proteger crianças e
adolescentes, menores de 16 anos, contra qualquer forma de trabalho, garantindo que
frequentem a escola e atividades socioeducativas. Seu objetivo principal é erradicar todas as
formas de trabalho infantil no país, em um processo de resgate da cidadania e inclusão social
de seus beneficiários.
Programa Emprega Rede: é um programa do Governo do Estado e tem como premissa
básica o fortalecimento do sistema público de emprego e trabalho decente, busca dinamizar
o mercado de trabalho no Estado de Mato Grosso, promovendo de forma mais eficiente a
entrada de jovens profissionais no mercado de trabalho, ou a reinserção de desempregados.
Promove também, diretamente, a cidadania de grupos que se encontram em situação
desfavorável no mercado de trabalho como: mulheres vítimas de violência, jovens, pessoas
com deficiência, egressos do trabalho escravo, famílias com criança em situação de
acolhimento, egressos do trabalho infantil e suas famílias e egressos de medidas
socioeducativas.
Programas: compreendem ações integradas e complementares, norteadas pelo princípio da
intersetorialidade, definidas para qualificar, incentivar, potencializar e melhorar os
benefícios e os serviços socioassistenciais.
Projetos: com objetivos e temporalidade definidos, visam fortalecer o SUAS, podendo
contemplar aspectos diversos que vão desde o fortalecimento dos equipamentos
socioassistenciais até a qualificação da oferta dos serviços e o aprimoramento da gestão.
Proteção Social Básica: é a proteção que tem como objetivo a prevenção de riscos sociais e
pessoais, por meio da oferta de programas, projetos, benefícios e serviços aos cidadãos e às
famílias em vulnerabilidade social.
Proteção Social Especial: é a proteção destinada às pessoas e famílias que já estão situação
de risco, cujos direitos foram violados seja por abandono, abuso sexual, uso de drogas, etc.
Protocolo de Intenções: é o instrumento legal através do qual os participantes se
comprometem a conjugar esforços para a implementação do objeto definido no
instrumento.
Protocolo de Palermo: protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime
Organizado Transnacional Relativo à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Seres
Humanos, em Especial Mulheres e Crianças.
Público Prioritário: conjunto de famílias que estão em fase de suspensão e requerem
acompanhamento familiar com registro no SICON, a fim de que voltem a acessar os serviços
básico da educação e saúde.
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Qualificar: é a preparação para aprimorar suas habilidades e especializar-se em
determinadas áreas para executor da melhor forma possível as suas atribuições.
Racismo: previsto na Lei nº 7.716/1989, é a restrição de direitos motivada por
discriminação em razão de raça, cor, etnia, religião ou origem, bem como a ofensa ou
atitude depreciativa em relação a algum grupo social ou étnico. No Brasil, a prática de
racismo é crime, em relação ao qual não cabe finança.
Reavaliação: rotina executada regularmente pelo SGB, que serve para verificar se, depois de
analisadas as alterações cadastrais feitas pelo município, uma família permanece com as
condições de elegibilidade que garantem a continuidade da concessão dos benefícios
financeiros dos Programas Bolsa Família e demais remanescentes.
Rede SINE: o Sistema Nacional de Emprego tem por finalidade principal a implantação de
serviços e agências de colocação em todo o país. São ainda objetivos: estabelecer condições
para adequação entre a demanda do mercado de trabalho e a força de trabalho, em todos
os níveis de capacitação, organizar um sistema de informações e pesquisas sobre o mercado
de trabalho, capaz de subsidiar a operacionalização da política de emprego, dentre outros.
Rede Socioassistencial: é o conjunto integrado de iniciativas das instituições públicas e da
sociedade, o qual visa oferecer e operar programas, projetos, benefícios e serviços
socioassistenciais, tendo a articulação entre todas estas unidades de provisão de proteção
social a hierarquia de básica e especial e, ainda, por níveis de complexidade.
Refugiado: é uma pessoa que está fora do seu país natal devido a fundados temores de
perseguição relacionados a raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opinião política.
São pessoas comuns, que tiveram de deixar para trás seus bens, empregos, familiares e
amigos para preservar sua liberdade, sua segurança e sua vida. Também são consideradas
refugiadas pessoas obrigadas a deixar seu país devido a conflitos armados, violência
generalizada e violação massiva dos direitos humanos.
Regras de Beijing: regras mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça
Juvenil.
Regras de Tóquio: regras mínimas das Nações Unidas para Medidas Não Privativas de
Liberdade
Relação Anual de Informações Sociais – RAIS: é a partir dessas informações que o Governo
Federal tem acesso a dados para elaboração de estatísticas relacionadas ao trabalho, dados
esses que servirão de base para tomada de decisão dos mais diversos órgãos
governamentais.
Relações do consumo: relação estabelecida entre consumidor e fornecedor relativa à
aquisição de produtos e contratações de serviços.
Repercussão: processo de consolidação dos resultados das condicionalidades do Programa
Bolsa Família, verificação do descumprimento e aplicação dos efeitos no benefício de
famílias em situação de descumprimento.
Representação: exposição escrita de motivos, de queixas, etc., a quem de direito. A
representação junto ao Ministério Público é assegurada na Constituição. Deve ser utilizada
pelo cidadão ou por uma entidade, através de uma petição ao Promotor. O objetivo dessa
representação pode ser a proteção ao meio ambiente, ao patrimônio público e social e
outros interesses coletivos. Possibilidade e autorização para agir, inclusive no Judiciário, em
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nome de outro. A Constituição do Brasil prevê a representação para a defesa do direito
coletivo.
Requalificar: é o ato ou efeito de qualificar, mais de uma vez; requalificação.
Requerente: toda pessoa que solicita o benefício do Seguro-Desemprego.
Rescisão Contratual: término da relação contratual de trabalho.
Responsável pela Unidade Familiar – RF: deve ser um dos membros da família e morador do
domicílio, com idade mínima de 16 anos. Essa pessoa é quem vai prestar as informações da
família, que serão registradas no Cadastro Único.
Restaurante Prato Popular: integra a estrutura operacional do Sistema Nacional/Estadual de
Segurança Alimentar – SISAN, administrado pela SETASC, se caracteriza pela produção e
comercialização de refeições saudáveis, nutricionalmente balanceadas, originadas de
processos seguros, garantindo assim o sagrado direito humano à alimentação adequada,
cuja prioridade são os grupos populacionais específicos em situação de insegurança
alimentar e nutricional e/ou vulnerabilidade social.
Revisão de Suspensão: atividade utilizada para corrigir a suspensão indevida e disponibilizar
os benefícios anteriormente suspensos.
Risco Social: é a violação ou rompimento dos direitos dos indivíduos e famílias, a partir do
momento em que se complexifica e se agrava a situação de vulnerabilidade.
SAGI – Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação: é a unidade do Ministério da
Cidadania (MC) responsável pelas ações de gestão da informação e monitoramento de
políticas, programas e serviços implementados pelo MC, avaliação e capacitação de agentes
sociais.
Sanções: parte coativa da lei, que comina contra os que a violam. Pena que corresponde à
violação na execução de uma lei.
Secretaria Nacional do Cadastro Único – DECAU: gestão, em nível nacional, dos sistemas e
bases de dados do Cadastro Único.
Segurado: é o Requerente que comprova ter direito ao benefício do Seguro-Desemprego.
Segurança Alimentar: direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos básicos
de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades
essenciais, tendo como base em práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a
diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômico e socialmente sustentáveis.
Seguridade Social: definida no Art. 194 da Constituição Federal que 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, sistema de
proteção social destinada aos cidadãos. 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, a previdência social e a assistência social (art. 194 da
Constituição Federal). É financiada por toda a sociedade na forma determinada pela lei, e os
recursos são provenientes dos orçamentos públicos nas esferas federal, estadual e
municipal. A seguridade social visa a amparar os segurados, quando estes não têm condições
de prover, por seus próprios meios, suas necessidades na área da saúde, previdência e
assistência social.
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Seguro Pescador: é uma assistência financeira temporária concedida ao pescador
profissional que exerça sua atividade de forma artesanal, individualmente ou em regime de
economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de parceiros, que teve suas atividades
paralisadas no período de defeso.
Seguro-Desemprego Doméstico: é um benefício que tem por finalidade prover assistência
financeira temporária ao empregado doméstico que é todo aquele que presta serviços à
pessoa ou família.
Seguro-Desemprego Formal: é um benefício que tem por finalidade prover assistência
financeira temporária a qualquer ocupação trabalhista, manual ou intelectual, com
benefícios e carteira profissional assinada.
Seguro-Desemprego: é um benefício integrante da seguridade social, garantido pelo art.7º
dos Direitos Sociais da Constituição Federal e tem por finalidade prover assistência
financeira temporária ao trabalhador dispensado involuntariamente.
Sem Vínculo Escolar - SVE: essa situação refere-se às crianças e aos (às) adolescentes
beneficiários(as) do PBF que estão no município, mas não se matricularam em nenhuma
escola por motivos como: inexistência de Ensino Fundamental na comunidade em que
moram; inexistência de escola indígena no território onde moram; inexistência de
atendimento educacional específico para ciganos circenses e outras populações itinerantes;
entre outros.
SENARC – Secretaria Nacional de Renda de Cidadania: é responsável pela implementação
da Política Nacional de Renda de Cidadania, que promove a transferência direta de renda a
famílias em situação de pobreza e extrema pobreza em todo o Brasil.
Serviços de Fortalecimento de Vínculos Familiares e Comunitários: são serviços da
Proteção Social Básica do SUAS, regulamentado pela Tipificação Nacional de Serviços
Socioassistenciais (Resolução CNAS nº 109/2009). Foi reordenado em 2013 por meio da
Resolução CNAS nº01/2013. É ofertado de forma complementar ao trabalho social com
famílias realizado por meio do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias (PAIF)
e Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos (PAEFI).
Serviços Socioassistenciais: são atividades continuadas que visam à melhoria da vida da
população e cujas ações estejam voltadas para as necessidades básicas da população,
observando os objetivos, princípios e diretrizes estabelecidos nessa lei. A Política Nacional
de Assistência Social prevê seu ordenamento em rede, de acordo com os níveis de proteção
social: básica e especial, de média e alta complexidade (BRASIL. LOAS, 2003).
SICON - Sistema de Condicionalidades do Programa Bolsa Família: é uma ferramenta de
apoio à gestão intersetorial que integra as informações do acompanhamento de
condicionalidades nas áreas de Saúde, Educação e Assistência Social.
SIGPBF - Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família: este sistema permite o
acompanhamento de todas as ações de gestão relativas ao Programa Bolsa Família (PBF) e
ao Cadastro Único e é destinado, especificamente, aos gestores e técnicos municipais e
coordenadores e técnicos estaduais que trabalham na gestão do PBF.
Sindicato: associação de pessoas da mesma categoria ou profissão para a defesa de seus
interesses profissionais, econômicos, políticos ou sociais. Pode ser constituído por chefes
de empresas e empregadores ou por empregados. A Constituição de 1988 assegura a
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possibilidade de se constituir sindicato autônomo e livre (art. 8º).
Sistema de Atendimento e Solicitação de Formulários – SASF: foi desenvolvido pela
Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc), do Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome (MDS), para que os municípios solicitem pela internet formulários
do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.
Sistema de Benefícios ao Cidadão – SIBEC: sistema informatizado desenvolvido pela Caixa
Econômica Federal para dar atendimento às funções o SGB – Sistema de Gestão de
Benefícios.
Sistema de Gestão de Benefícios – SGB: é o aplicativo internet onde se processam as ações
de gestão de benefícios do Programa Bolsa Família.
Sistema Informatizado de Controle de Óbitos – SISOBI: é um Sistema que foi instituído por
meio da Portaria do Ministério da Previdência Social (MPS) nº 847/2001 e é responsável por
colher as informações de óbitos dos cartórios de registro civil de pessoas naturais do Brasil.
Sistema operacional: programa criado com a função de, neste caso específico, agilizar nos
processos de acompanhamento e de supervisão dos cronogramas de atendimento do Estado
com cursos de qualificação profissional contratados.
Sistema Presença: é a plataforma digital, disponibilizada pelo MEC, utilizada para o
acompanhamento da frequência escolar de crianças e jovens que estão em situação de
vulnerabilidade e são participantes do Programa Bolsa Família na Educação.
Sistema Único de Assistência Social: o Sistema Único de Assistência Social (Suas) é um
sistema público que organiza os serviços de assistência social no Brasil. Com um modelo de
gestão participativa, articula os esforços e os recursos dos três níveis de governo, isto é,
municípios, estados e a União, para a execução e o financiamento da Política Nacional de
Assistência Social (PNAS), envolvendo diretamente estruturas e marcos regulatórios
nacionais, estaduais, municipais e do Distrito Federal (MDS, 2015).
Sociedade: conjunto de indivíduos politicamente organizados que partilhando de objetivos
comuns dão sentido à vida e justificam a concepção do homem como um ser de relações,
capaz de fazer história própria.
Solicitante de Refúgio: é alguém que afirma ser um refugiado e que fez sua solicitação de
refúgio às autoridades competentes, mas que ainda não teve seu pedido avaliado pelo país
onde se encontra.
Subcomissão : subcomissão para a Prevenção da Discriminação e a Proteção das Minorias.
Sufrágio : o direito ao voto. É um direito político, de participação, pelo qual o cidadão pode
escolher seu representante no poder estatal. O sufrágio, de acordo com a Constituição do
Brasil, é universal (alcança a todos que podem votar e serem votados) e se realiza através
do voto direto e secreto. O sufrágio é uma instituição importante no regime democrático.
Suspensão: é uma atividade, realizada somente pela SENARC, que interrompe o pagamento
dos benefícios, como consequência do descumprimento de condicionalidades pela família
ou pelo recebimento do Seguro Defeso pelo pescador artesanal. Encerrado o prazo da
suspensão, o pagamento é regularizado, sem que a família receba os benefícios desse
período.
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Suspensões Reiteradas: quando a família entra na fase de suspensão, não tem registro de
acompanhamento familiar no Sicon e novos descumprimentos, dentro do período de 6
meses, geram efeitos de suspensão de forma reiterada.
Tabulador de Informações do Cadastro Único – TABCAD: é uma alternativa para acessar a
maioria dos dados disponíveis no CECAD sem a necessidade de senha de acesso, pois se
trata de uma plataforma aberta à consulta de qualquer cidadão interessado. Permite gerar
tabelas simples ou cruzadas com informações do Cadastro Único.
Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE: é um benefício criado pelo Governo Federal e
corresponde a um desconto na conta de energia elétrica, concedido aos primeiros 220 kWh
consumidos mensalmente por clientes residenciais.
Taxa de Acompanhamento de Agenda de Saúde – TAAS: é o número de famílias do PBF com
perfil e com informação da agenda da saúde dividida pelo número de famílias beneficiárias
do PBF com perfil saúde no município.
Taxa de Acompanhamento de Frequência Escolar – TAFE: é o número de crianças de
famílias beneficiárias do PBF com informação de frequência escolar dividido pelo número
total de crianças de famílias beneficiárias do PBF no município.
Taxa de Atualização Cadastral – TAC: é o total de cadastros atualizados divididos pelo total
de cadastros do município.
Termo de adesão ou contrato de adesão: instrumento legal por meio do qual são
estabelecidas previamente cláusulas e condições as quais são aceitas tacitamente, ou por
adesão, pela outra parte.
Termo de Cooperação Técnica: instrumento em que há o intuito de recíproca cooperação a
ser alcançada com determinado fim de interesse comum.
Termo de parceria: tipo de contrato definido pela Lei nº 9.790/1999 que pode ser firmado
entre o poder público e as OSCIPS com o objetivo de formar vínculo de cooperação entre as
partes, visando apoiar e executar atividades de interesse público.
Território e Territorialidade: território é a área geográfica onde um Estado soberano exerce
sua soberania, onde ele não reconhece nenhuma outra autoridade além dele.
Territorialidade é a ação dos agentes sobre o território, ou seja, o modo de agir em seu
espaço territorial.
Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais: é o documento que normatiza os
serviços prestados conforme o nível de complexidade, seja de Proteção Social Básica ou de
Proteção Social Especial de Média ou Alta Complexidade, o qual organiza a atuação
profissional, com padronização das nomenclaturas facilitando os serviços e avaliação
destes e até o entendimento por outros profissionais das redes de serviços e à própria
população usuária, atingindo uma maior efetividade nas ações das políticas sociais, nas
ações em rede e a nível de país.
Trabalhador Resgatado: seguro-desemprego trabalhador resgatado é um auxílio temporário
concedido ao trabalhador comprovadamente resgatado de regime de trabalho forçado ou
da condição análoga à de escravo.
Trabalhadores da Assistência Social: são as categorias profissionais que integram as equipes
técnicas de referência no atendimento dos serviços socioassistenciais tanto da Proteção
Social Básica quanto da Proteção Social Especial (Média e Alta Complexidade).
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Trabalho Infantil: conforme o artigo 60 de Estatuto da Criança e do Adolescente, é proibido
para as crianças e adolescentes com menos de 18 (dezoito), porém, a única exceção é a
Aprendizagem Profissional, a partir dos 14 (quatorze anos).
Tráfico de pessoas : é uma prática criminosa que se associa a outras violações de direitos
humanos. É realizado com diferentes propósitos sendo a exploração na indústria do sexo, a
forma mais disseminada e denunciada, porém existem outros destinos para as vítimas
como: trabalho escravo ou sob condições abusivas, mendicância forçada, servidão
doméstica e retirada involuntária de órgãos para transplantes.
Transferências de Renda: é uma das iniciativas que a política de Assistência Social deve
garantir. É um direito social que assegura a sobrevivência de famílias em situação de
pobreza, por meio do acesso à renda, e a promoção da autonomia dessas famílias.
Transfobia: discriminação contra travestis e transexuais em razão de sua identidade de
gênero diferente do que a sociedade impõe como padrão. Ou seja, por se comportarem e
definirem seu corpo de maneira oposta ao esperado pela sociedade para uma pessoa
nascida com aquele sexo. Travestis e transexuais podem ser hetero, homo ou bissexuais.
Transgênero: também transexual, é um termo mais recente que se refere a pessoas cuja
identidade de gênero não está em conformidade com o sexo designado no nascimento,
nem com papéis tradicionais de sexo.
Tribunal : conjunto de agentes públicos (juízes, desembargadores, conselheiros, ministros)
que julgam questões de interesse individual ou coletivo em instâncias do Poder Judiciário
(Tribunal de Justiça e Tribunais Superiores) e Poder Legislativo (Tribunais de Contas dos
Municípios, Estados e União).
União de associação de bairro: é a entidade que reúne várias associações de bairros de um
município ou regiões, com o objetivo de fortalecer reivindicações, representar e auxiliar na
organização das associações de bairros e similares.
Usuário Comum: é usuário que realiza consulta e/ou manutenção dos benefícios no SIBEC.
Usuário do Suas: é qualquer cidadão que esteja passando por dificuldades ou por algumas
situações que podem estar relacionadas à pobreza, a falta de acesso a serviços públicos, a
problemas familiares, discriminação e sofre algum tipo de violação em seus direitos sociais e
pessoais.
Usuário Master: é o responsável por promover o cadastramento dos demais usuários
comuns, gerenciar a ativação (permissionamento) ou desativação do usuário quando for
necessário e realizar as ações de consulta e/ou manutenção no SIBEC.
Usuário: indivíduo que faz uso de um serviço de utilidade pública. Ex: Usuários do
Restaurante Prato Popular.
Vaga: todo posto de trabalho oferecido pelo SINE no mercado de trabalho.
Vigilância Socioassistencial - é uma função da Política de Assistência Social, comprometida
com a: “produção e disseminação de informações, possibilitando conhecimentos que
contribuam para a efetivação do caráter preventivo e proativo da política de assistência
social, assim como para a redução dos agravos, fortalecendo a função de proteção social do
SUAS.
Vínculo Empregatício: relação trabalhista de hierarquia estabelecida entre empregador e
empregado.
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Vínculo Familiar e Comunitário: refere-se a uma das seguranças que devem ser garantidas
na Política de Assistência Social, que supõe a não aceitação de situações de reclusão, de
situações de perda das relações. Tendo-se como entendimento, que é na relação que o ser
cria a sua identidade e reconhece a sua subjetividade.
Violência contra mulher: é qualquer conduta – ação ou omissão – de discriminação, agressão
ou coerção, ocasionada pelo simples fato de a vítima ser mulher e que cause danos, morte,
constrangimento, limitação, sofrimento físico, sexual, moral, psicológico, social, político ou
econômico, bem como perda patrimonial. Essa violência pode acontecer tanto em espaços
públicos como privados.
Violência de gênero: violência que sofrem as mulheres, sem distinção de raça, classe social,
religião, idade ou qualquer outra condição, produto de um sistema social que subordina o
sexo feminino.
Violência Doméstica: quando ocorre em casa, no ambiente doméstico, ou em uma relação
de familiaridade, afetividade ou coabitação.
Voluntário: indivíduo que se encarrega espontaneamente de uma incumbência a qual não
estava obrigado. Aquilo que é realizado sem constrangimento ou coação, espontâneo e não
remunerado.
Voto: manifestação da vontade ou preferência que fazem os participantes de ato eleitoral
ou assembleia ao escolher o seu candidato. No Brasil, só é possível votar o cidadão acima
de 16 anos. O voto é facultativo até os 18 anos e depois dos 70. Entre os 19 e 70 anos o
voto é obrigatório. O voto é um direito humano de participação política.
Vulnerabilidade Social: refere-se à situação socioeconômica de grupos de pessoas com
poucos recursos financeiros, de moradia, educação e acesso a oportunidades para seu
desenvolvimento enquanto cidadão.
3.2 SIGLAS E ABREVIATURAS
AA – Auto de Apreensão
AAS - Alimentação Adequada e Saudável
ABGLT- Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais
ABIA – Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação
ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas
AC – Auto de Constatação
ACESSUAS TRABALHO - Programa Nacional de Promoção ao Acesso ao Mundo do Trabalho
ACNUR- Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados
ACS – Agente Comunitário de Saúde
ACTMT - Associação De Conselheiros e ex- Conselheiros Tutelares de Mato Grosso
ADA - Ação de Distribuição de Alimentos
ADACSE-MT – Associação dos Agentes Comunitários de Saúde e Endemias de Mato Grosso
AF - Agricultura Familiar
AI – Auto de Infração
AN – Auto de Notificação
ANA - Agência Nacional de Águas
ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil
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ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações
ANDI - Atenção Nutricional à Desnutrição Infantil
ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica
ANP – Agência Nacional de Petróleo e Abastecimento
ANS – Agência Nacional de Saúde
ANVISA - Agência Nacional de Vigilância
ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária
APRACDF – Associação de Pequenos Produtores Rurais de Assentamento Conquista
com Pessoas Deficientes e Famílias
APRORCPAI – Associação de Produtores Rurais de Moradores e Trabalhadores da
Comunidade Pai Andre
APROSOL – Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Comunidade Chapéu Do Sol
AR – Aviso de Recebimento
Armas ABQ- Armas Atômicas, Bacteriológicas e Químicas
Art./Arts.- Artigo/Artigos
AS – Assistente Social
ASBRAD- Associação Brasileira de Defesa da Mulher, da Infância e da Juventude
ATER - Assistência Técnica e Extensão Rural
AUP - Agricultura Urbana e Periurbana
BACEN – Banco Central do Brasil
BE - Benefício Eventual
BFA - Benefício da Família
BPC-Benefício de Prestação Continuada
BSM - Plano Brasil Sem Miséria
BSP – Benefício de Superação da Extrema Pobreza
BVG- Benefício Variável Vinculado à Gestante
BVJ – Benefício Variável Vinculado ao Adolescente
BVN - Benefício Variável à Nutriz
CAD Único – Cadastro Único
CADH - Convenção Americana sobre os Direitos Humanos
CADHP- Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos
CADÚNICO - Cadastro Único Para Programas Sociais do Governo Federal
CAEPF - Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física
CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregado
CAISAN - Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional
CAMUC – Central de Associações de Mulheres Comunitários
CAPS- Centro de Atenção Psicossocial
Carta - a Carta das Nações Unidas
CASIES -Centro de Apoio e Suporte à Inclusão da Educação Especial de Mato Grosso
CBC – Central da Agricultura Familiar da Baixada Cuiabana- Cooperativa
CBO - Classificação Brasileira de Ocupação
CC – Código Civil
CCEAL- Código de Conduta para os Encarregados da Aplicação da Lei
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CCT- Convenção Contra a Tortura, e Outras Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos ou
Degradantes
CD - Comunicação de Dispensa
CDC – Código de Proteção e Defesa do Consumidor
CDC - Convenção sobre os Direitos da Criança
CDC - Cuidados no Desenvolvimento Infantil
CDDPH - Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana
CDH - Comissão dos Direitos Humanos
CDI - Comissão de Direito Internacional
CEAS - Conselho Estadual de Assistência Social
CEASA - Central de Abastecimento
CEBAS - Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social
CECAD - Consulta, Seleção e Extração de Informações do CadÚnico
CECANE - Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar
CEDCA- Conselho Estadual da Criança e do Adolescente
CEDDPH -Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana
CEDH - Convenção Européia para a Proteção dos Direitos Humanos e Liberdades
Fundamentais /Convenção Européia dos Direitos Humanos
CEDM - Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher
CEF - Caixa Econômica Federal
CEI – Cadastro Especifico do INSS
CENTRO POP - Centros de Referência Especializados para População em Situação de Rua
CEPIR- Conselho Estadual de Políticas da Igualdade Racial
CETA – Centro Espirita Tereza D'avila
CETP- Comitê Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas
CETRAP- Comitê Estadual de Prevenção e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas
CF/88 – Constituição Federal de 1988
CG - Convenção de Genebra
CGAN - Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição
CGBS - Coordenadoria de Gestão de Benefícios Socioassistenciais
CGCUPSPBF -Coordenadoria de Gestão do cadastro Único para Programas Sociais e do
Programa Bolsa Família
CGE – Comitê Gestor Estadual
CGEQP – Coordenação-Geral de Equipamentos Públicos de Segurança Alimentar e
Nutricional
CGM – Comitê Gestor Municipal
CGMAS - Coordenação-Geral de Monitoramento das Ações de Segurança Alimentar e
Nutricional
CGPCT – Coordenação-Geral de Apoio Povos e Comunidades Tradicionais
CGPPCT - Coordenação Geral de Políticas para Povos e Comunidades Tradicionais CIAPO Câmara Interministerial de Agroecologia e Produção Orgânica
CGRIS- Coordenadoria Geral dos Direitos das Populações em situação de risco
CGU – Controladoria Geral da União
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CIB - Comissão Intergestora Bipartite
CICV - Comitê Internacional da Cruz Vermelha
CIEDR - Convenção Internacional sobre a eliminação de todas as formas de discriminação
racial
CIJ- Corte Internacional de Justiça
CIL- Central de Interpretação de Libras
CIP - Carta de Informações Preliminares
CIT - Comissão Intergestora Tripartite
CLT - Consolidação das Leis do Trabalho
CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social
CMN – Conselho Monetário Nacional
CMSIS – Coordenadoria de Mobilização Social e Inclusão Sociprodutiva
CNAS – Conselho Nacional de Assistência Social
CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
CNEAS - Cadastro Nacional de Entidades da Assistência Social
CNETP- Coordenação Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas
CNH – Carteira Nacional de Habilitação
CNIg- Conselho Nacional de Imigração
CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais
CNPJ - Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
CNSAN - Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
CNSS - Conselho Nacional de Serviço Social
CODEFAT – Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador
COEGEMAS - Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social
CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento
CONARE- Conselho Nacional de Refugiados
CONATRAP- Comitê Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas
CONDECON – Conselho Estadual de Defesa do Consumidor
CONEDE - Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência
CONGEMAS - Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social
CONJUVM - Conselho Estadual da Juventude do Estado de Mato Grosso
CONSEA - Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
CONSEG – Conselho Comunitário de Segurança
CONTAC – Conselho Tangaraense de Associações
COOMERP – Cooperativa das Mulheres Rurais de Cáceres Coomerp
COPHS- Coordenadoria de Promoção e Humanização da Saúde
CPAN – Coordenadoria de Projetos de Alimentação e Nutrição
CPDH- Coordenadoria de Proteção à Pessoa e Defesa dos Direitos Humanos
CPF - Cadastro de Pessoa Física
CPI- Comissão Parlamentar de Inquérito
CPPDDH- Coordenadoria de Proteção à Pessoa e Defesa dos Direitos Humanos
CRAS- Centro de Referência de Assistência Social
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CRDH - Centro de Referência em Direitos Humanos
CRDH/CÁCERES - Centro de Referência em Direitos Humanos de Cáceres
CRDH/CUIABÁ - Centro de Referência em Direitos Humanos de Cuiabá
CREAS- Centro de Referência Especializado de Assistência Social
CRER - Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados (1951)
CSADS – Coordenadoria de Segurança Alimentar e Desenvolvimento Socioprodutivo
CT- Conselho Tutelar
CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social
D.A - Dívida Ativa
DAP - Declaração de Aptidão ao Pronaf
DAR – Documento de Arrecadação
DATASAN - Portal de Dados e Indicadores em Segurança Alimentar e Nutricional DECOM Departamento de Apoio à Aquisição e à Comercialização da Produção Familiar
DEBEN – Departamento de Benefícios
DECAU - Secretaria Nacional de Cadastro Único
DECON – Departamento de Condicionalidades
DEFEP - Departamento de Fomento à Produção e à Estruturação Produtiva
DEISP - Departamento de Estruturação e Integração de Sistemas Públicos Agroalimentares
DEOP – Departamento de Operações
DETRAN – Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso
DHAA – Direito Humano à Alimentação Adequada
DI - Deslocados Internos
DIH - Direito Internacional Humanitário
DP - Declaração sobre a Polícia (Conselho da Europa, 1979)
DPDC – Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor
DPE- Defensoria Pública de Mato Grosso
DPMR - Diretoria de Políticas para as Mulheres Rurais
DPU - Defensoria Pública da União
DSEI - Distrito Sanitário Especial Indígena
DUDH - Declaração Universal dos Direitos Humanos
EAD-Educação a distância
EAN - Educação Alimentar e Nutricional
EBAPI -Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa
ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente
ECOSOC -Conselho Econômico e Social das Nações Unidas
EDH - Educação em Direitos Humanos
Embrapa – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
ESI – Escola sem INEP
ESOCIAL - Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e
Trabalhistas
ETP- Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas
EUA - Estados Unidos da América
FA - Ficha de Atendimento
81

FAO - Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura
FAT – Fundo de Amparo ao Trabalhador
FCD – Fraternidade Cristã de Pessoas com Dificiência
FDC - Fiscal de Defesa do Consumidor
FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social
FEPETI - Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil
FETSUAS - Fórum Estadual de Trabalhadores do SUAS
FEUSUAS - Fórum Municipall de Usuários do SUAS
FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
FICUS/E - Ficha de Cadastramento de Usuário Externo
FIDA - Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola das Nações Unidas
FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social
FMTSUAS - Fórum Municipal de Trabalhadores do SUAS
FMUSUAS - Fórum Estadual de Usuários do SUAS
FNAS - Fundo Nacional de Assistência Social
FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
FNTSUAS - Fórum Nacional de Trabalhadores do SUAS
FNUSUAS - Fórum Nacional de Usuários do SUAS
FONSEAS - Fórum Nacional de Secretários Estaduais de Assistência Social
FUNAI – Fundação Nacional do Índio
FUNASA – Fundação Nacional de Saúde
FUNDECON – Fundo Estadual de Defesa do Consumidor
GECAT- Gerência de Combate a Crimes de Alta Tecnologia
GECCH- Grupo Estadual de Combate aos Crimes de Homofobia
GGIs - Gabinetes de Gestão Integradas Estaduais e Municipais
GMC – Grupo Mercado Comum
GP – Grupo de Trabalho
GPTEs - Grupos Populacionais Tradicionais e Específicos
GT – Ganha Tempo
GVD - Guia de Visita Domiciliar
IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
ICMPD-International Centre for Migration Policy Development
ICS – Instância de Controle Social
IDEC - Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor
IDH – Índice de Desenvolvimento Humano
IGD - Índice de Gestão Descentralizada
IGD-E - Índice de Gestão Descentralizada do Estado
IGD-M - Índice de Gestão Descentralizada por Município
IGD-SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS
IGDSUAS-E - Índice de Gestão Descentralizada dos Estados
IGDSUAS-M - Índice de Gestão Descentralizada dos Municípios e Distrito
IMO - Intermediação de Mão de Obra
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INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
INMETRO – Instituto Nacional de Meteorologia e Qualidade
INSAN - Insegurança Alimentar e Nutricional
INSS - Instituto Nacional de Seguro Social
IP – Investigação Preliminar
IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
JEC – Juizado Especial do Consumidor
LA - Liberdade Assistida
LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
LGBT -Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transexuais
LGBTQIAP+- Movimento Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais, Queers, Intersexo,
Assexuais, Pansexxuais
LOA - Lei Orçamentária Anual
LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social
LOSAN - Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional
MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
MCidades – Ministério das Cidades
MCTIC - Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
MDH – Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos
MDS – Ministério do Desenvolvimento Social
ME - Ministério da Economia
MEC – Ministério da Educação
Mercosul - Mercado Comum do Sul
MF – Ministério da Fazenda
MI - Ministério da Integração Nacional
MI Social - Matriz de Informação Social
MJ – Ministério da Justiça
MJSP – Ministério da Justiça e Segurança Pública
MMA – Ministério do Meio Ambiente
MMFDH- Ministério da Mulher, da família, e dos Direitos Humanos
MNPR - Movimento Nacional de População de Rua
MOPS - Mapa de Oportunidade e Serviços Públicos
MP – Ministério Público
MPT- Ministério Público do Trabalho
MRE – Ministério das Relações Exteriores
MS – Ministério da Saúde
MSE – Medida Sócio Educativa
MT - Ministério do Trabalho
MUNIC - Pesquisa Básica de Informações Municipais
N&P- Núcleos e Postos, ou Núcleos de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Postos
Avançados de Atendimento Humanizado ao Migrante
NASF - Núcleo da Saúde da Família
NAT – Natureza da Infração
83

NBR – Norma Brasileira
NETP- Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas
NETRAP- Núcleo Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas
NF – Notificação
NIS - Número de Identificação Social
NIT - Número de Registro do Trabalhador
NLOC - Não Localizados
NOB - Norma Operacional Básica
NOB/ SUAS – Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência
NOB-RH – Norma Operacional Básica de Recursos Humanos
NOB-RH/ SUAS – Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS
NOTA MT – Programa de incentivo ao exercício da cidadania fiscal com a intenção de
estimular, mediante premiação em sorteios, os cidadãos a exigirem a emissão do
documento fiscal durante as aquisições de mercadorias
NT - Nota Técnica
OAB-Ordem dos Advogados do Brasil
ODM - Objetivos de Desenvolvimento do Milênio
ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
OEA - Organização dos Estados Americanos
OIM -Organização Internacional para as Migrações
OIT – Organização Internacional do Trabalho
OMC - Organização Mundial do Comércio
OMS -Organização Mundial da Saúde
ONGS- Organizações Não Governamentais
ONU – Organização das Nações Unidas
OPMs -Organização de Políticas para as mulheres
OS – Organizações Sociais
OSCIP – Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público
OTAN - Organização do Tratado do Atlântico Norte
OUA - Organização da Unidade Africana
PAA – Programa de Aquisição de Alimentos
PAAHM-Postos Avançados de Atendimento Humanizado ao Migrante
PAEFI - Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos
PAF -Processo Administrativo de Fiscalização
PAIF – Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família
PAI - Plano de Assistência Individual
PAS - Plano de Assistência Social
PAT – Programa de Alimentação do Trabalhador
PB - Princípio Básico
PBF – Programa Bolsa Família
PBUFAF - Princípios Básicos sobre o Uso da Força e de Armas de Fogo
PCD – Pessoa com Deficiência
PCF - Programa Criança Feliz
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PCTs - Povos e Comunidades Tradicionais
PE – Porte Econômico do Fornecedor
PEEP/Suas - Plano Estadual de Educação Permanente do Sistema Único de Assistência Social
PeNSE - Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar
PEPDDH/MT- Programa Estadual aos Defensores de Direitos Humanos de Mato Grosso
PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil
PF - Protocolo Facultativo
PF- Polícia Federal
PGE – Procuradoria Geral do Estado
PGPM - Política de Garantia de Preços Mínimos
PGPMBio - Política de Garantia de Preços Mínimos para a Sociobiodiversidade
PGTA - Plano de Gestão Territorial e Ambiental
PIB – Produto Interno Bruto
PIDCP - Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos
PIDESC - Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais
PIJ/MP- Promotoria da Infância e Juventude do Ministério Público
PIS - Programa de Integração Social
PL – Projeto de Lei
PLANSAB - Plano Nacional de Saneamento Básico
PLANSAN - Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
PMA – Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas
PMAS - Política Municipal de Assistência Social
PNAA - Política Nacional de Abastecimento Alimentar
PNAD – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar
PNAS - Política Nacional da Assistência Social
PNDH - Programa Nacional de Direitos Humanos
PNDS - Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde
PNEDH -Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos
PNEP/Suas – Política Nacional de Educação Permanente do Sistema Único
PNETP- Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas
PNGATI - Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial de Terras Indígenas
PNH ou Humaniza SUS - Plano Nacional de Humanização
PNRA – Programa Nacional de Reforma Agrária
PNSAN – Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
PO – Plano Orçamentário
POF - Pesquisa de Orçamentos Familiares
PPA - Plano Plurianual
PPCAAM - Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte
PPPs - Parcerias Público-Privadas
PROCON – Programa de Proteção e Defesa do Consumidor
PROJOVEM - Programa Nacional de Inclusão de Jovens
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PRONAF – Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar
PRONARA - Programa Nacional de Redução de Uso de Agrotóxicos
PRONATEC - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
PROVITA - Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas
PSB - Proteção Social Básica
PSC – Prestação de Serviços à Comunidade
PSE - Programa Saúde na Escola
PSE - Proteção Social Especial
RCN – Registro Civil de Nascimento
RDC - Resolução da Diretoria Colegiada
REALI – Rede de Alerta e Comunicação de Riscos de Alimentos
REC – Receita Bruta
RF- Relatório de Fiscalização
RF- Responsável pela Unidade Familiar
RG – Registro Geral de Identificação Civil
RGAA - Recursos Genéticos para Alimentação e Nutrição
RI Social - Relatório de Informações Sociais
RMA – Relatório Mensal de Atendimento
RMTP - Regras Mínimas para o Tratamento de Presos
RNUPCA - Regras das Nações Unidas para a Proteção de Crianças e Adolescentes Privados de
Liberdade
SAAS – Secretaria Adjunta de Assistência Social
SAASCOM - Secretaria Adjunta de Assuntos Comunitários
SACIS – Secretaria Adjunta de Cidadania e Inclusão Socioprodutiva
SADA – Sistema de Acompanhamento da Dívida Ativa
SADDH -Superintendência de Apoio e Defesa dos Direitos Humanos
SADH -Secretaria Adjunta de Direitos Humanos
SAF - Secretaria da Agricultura Familiar
SAGI - Secretaria Nacional de Avaliação e Gestão da Informação
SAN – Segurança Alimentar e Nutricional
SAPEAF - Secretaria Adjunta de Programas e Projetos Especiais e Atenção à Família
SBF - Secretaria de Biodiversidade e Florestas
SBPPSSUAS -Superintendência de Benefícios, Programas e Projetos Socioassistenciais do
SUAS
SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento De Vínculos
SD – Seguro-Desemprego
SDE – Secretaria de Direito Econômico
SDH-Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República
SEAD - Secretaria Especial da Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário
SEAF - Seguro da Agricultura Familiar
SECITECI- Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação
SEDC - Sistema Estadual de Defesa do Consumidor
SEDR - Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável
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SEDUC - Secretaria de Estado de Educação
SEFAZ – Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso
SENACON – Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor
SENAR – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
SENARC – Secretaria Nacional de Renda de Cidadania
SEPPIR – Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial
SESAN – Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
SESC – Serviço Social do Comércio
SESP - Secretaria de Estado de Segurança Pública
SETASC - Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania
SGA - Sistema de Gerenciamento de Atendimento
SGB - Sistema de Gestão de Benefícios
SGS - Superintendência de Gestão do SUAS
SIBEC - Sistema de Benefícios ao Cidadão
SICON - Sistema de Condicionalidades
SIGEP - Sistema Integrado de Gestão de Empresas e Pessoas (Correios)
SIGEP WEB – Sistema Gerenciador de Postagem dos Correios
SIGPBF - Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família
SINAN - Sistema de Informação de Agravos de Notificação
SINASE - Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo
SINDEC - Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor
SINE - Sistema Nacional de Emprego
SISAN - Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
SISOBI –Sistema Nacional de Óbitos
SISPLANSAN - Sistema de Monitoramento do Plano de Segurança Alimentar e Nutricional
Sistema S - Serviços Sociais Autônomos
SISVAN - Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional
SNAS - Secretaria Nacional de Assistência Social
SNDC – Sistema Nacional de Defesa do Consumidor
SNDPD - Secretaria Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência
SNJ - Secretaria Nacional da Juventude
SNJ - Secretaria Nacional de Justiça
SNPDH- Secretaria Nacional de Promoção do Desenvolvimento Humano
SNPI -Secretaria Nacional da Pessoa Idosa
SNPIR- Secretaria Nacional de Políticas da Igualdade Racial
SPF - Superintendência de Polícia Federal
SPM - Secretaria de Políticas para as Mulheres
SRT - Superintendência Regional do Trabalho
SSADS – Superintendência de Segurança Alimentar e Desenvolvimento Socioprodutivo
SUAS - Sistema Único de Assistência Social
SUS - Sistema Único de Saúde
SVE - Sem Vínculo Escolar
SVS - Secretaria de Vigilância em Saúde
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TAAS - Taxa de Acompanhamento de Agenda de Saúde
Tab Social - Tabulador de Microdados Sociais
TABCAD - Tabulador de Informações do Cadastro Único
TAC -Taxa de Atualização Cadastral
TAFE - Taxa de Acompanhamento de Frequência Escolar
TJMT – Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
TNC – Termo de Notificação ao Consumidor
TNF – Termo de Notificação ao Fornecedor
TRCT – Termo de rescisão do contrato de trabalho
TRM-EU - Mecanismo de Referência Transnacional para Pessoas Traficadas na Europa
TSEE - Tarifa Social de Energia Elétrica
TSH -Tráfico de seres humanos
UACBM – União das Associações Comunitárias de Barão De Melgaço
UACMO – União das Associações Comunitárias de Mirassol D' Oeste
UAMBG – União de Associação de Bairros de Barra Do Garças
UAMCOL – União das Associações de Moradores de Colider
UAMNOL - União das Associações de Moradores de Nova Olímpia
UAMVIB - União de Associação Moradores de Vila Bela
UARC-MT – União das Associações Rurais de Cuiabá – MT
UBS – Unidades Básicas de Saúde
UCAM – União Coxipoense de Associações de Moradores
UCAMB – União Cuiabana de Associações de Moradores de Bairro e Similares
UDAC – União Diamantinense de Associações Comunitária
UFMT - Universidade Federal de Mato Grosso
UNAC/PL – União das Associações Comunitária de Pontes e Lacerda
UNAJU – União das Associações de Moradores de Bairro do Município De Juína
UNAMB - União Nobrense das Associações de Moradores de Bairros
UNAMB-NX – União das Associações Comunitárias de Nova Xavantina
UNESCO- Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
UNICLUBMAES – União De Coxipoense De Clube De Mães Do Coxipo
UNODC- Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crime
UPAC – União Poxoreensse das Associação
UPAM – União Poconeana de Associação de Município
UPRIAMB – União Primaverense das Associações de Moradores de Bairros
URAM – União Rosariense de Associação de Moradores de Rosário Oeste
URTP - Unidade de Repressão ao Tráfico de Pessoas
USAMB – União Sinopense das Associações de Moradores de Bairro
VAN – Vantagem Auferida
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