
 
 

 

151ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES TRIPARTITE 

09 de novembro de 2016 

 

INFORMES DO MDSA 

 

1. CONSULTA PÚBLICA DA ORIENTAÇÃO TÉCNICA DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL 

BÁSICA NO DOMICILIO PARA PESSOAS IDOSAS E COM DEFICIÊNCIA 

O Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário lança a partir de 07/11 uma consulta 

pública para aprimorar a Versão Preliminar das Orientações Técnicas do Serviço de Proteção 

Social Básica no Domicilio para Pessoas com Deficiência e Idosas. 

Estas orientações técnicas têm por objetivo contribuir com a implementação e/ou o 

reordenamento do Serviço de Proteção Social Básica no Domicilio para Pessoas com Deficiência 

e Idosas, conforme previsto na Resolução CNAS nº109, de 11 de novembro de 2009 (Tipificação 

Nacional dos Serviços Socioassistenciais). 

A Secretaria Nacional de Assistência Social conta com a  participação da CIT, no  sentido 

de encaminhar contribuições e sugestões para o aprimoramento das orientações técnicas, 

versão elaborada por técnicos desta Secretaria e disponibilizada no site para consulta pública. 

O objetivo da consulta pública é garantir a participação da sociedade para que as 

orientações técnicas propostas atendam de forma clara e objetiva às necessidades dos 

gestores, dos trabalhadores e dos usuários do SUAS. 

PERÍODO: 07/11 a 25/11/2016 

Link: http://mds.gov.br/assuntos/assistencia-social/servicos-e-programas/consulta-publica-psb 

 

 

2. ENCONTRO TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS INDÍGENAS 

O Encontro “Trabalho Social com Famílias Indígenas” tem como objetivo reunir 

profissionais que trabalham com famílias indígenas no SUAS, parceiros institucionais, 

http://mds.gov.br/assuntos/assistencia-social/servicos-e-programas/consulta-publica-psb


 
 

especialistas, organizações e lideranças indígenas visando discutir temas relacionados à política 

pública de assistência social e ao atendimento a famílias indígenas. 

Data: 30/11 e 01/12 

Local: Auditório do Edifício The Union 

 

 

3. ENCONTRO DE ALINHAMENTO TÉCNICO SOBRE FATOR AMAZÔNICO 

Data: 02/12 

Local: Auditório do Edifício The Union 

 

 

 

4. CÂMARA TÉCNICA DO SERVIÇO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO – 

2ª FASE 

Nos dias 07 e 08/11/2016, foi retomada a Câmara Técnica da CIT de Medidas 

Socioeducativas, na oportunidade foi realizada uma contextualização do atendimento a 

adolescentes em cumprimento de MSE em meio aberto no âmbito do SUAS, apresentadas 

questões sobre vigilância socioassistencial e Serviço de MSE em Meio Aberto,  e discutida a 

oferta do serviço de medidas socioeducativas em meio aberto pela  Rede Socioassistencial 

Privada.  

Essa Câmara Técnica iniciou o debate sobre a construção conjunta de minuta de proposta 

de orientação/recomendação a estados e municípios sobre o atendimento às demandas do 

Sistema de Justiça para atendimento socioeducativo em meio aberto nos municípios que ainda 

não têm CREAS. E também teve início a construção conjunta de minuta com proposta de 

orientação/recomendação a estados e municípios sobre o atendimento socioeducativo em 

meio aberto pela rede privada em municípios cofinanciados pelo Governo Federal para a 

execução do Serviço de MSE em Meio Aberto. 



 
 

5. OFICINA SOBRE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RUA 

Nos dias 10 e 11/11 o Departamento de Proteção Social Especial coordenará a discussão 

sobre novas ofertas de atendimento socioassistencial a crianças e adolescentes em situação de 

rua. 

Essa oficina tem como objetivos levantar insumos para a criação de Diretrizes Políticas e 

Metodológicas de Atendimento às Crianças e Adolescentes em Situação de Rua no âmbito do 

SUAS, e propostas de como deve ser o atendimento às crianças e adolescentes em situação de 

rua no âmbito do SUAS para discussão e pactuação na CIT. 

 

 Participarão dessa oficina representantes do Grupo de Trabalho do Conanda 

responsável pelo tema, especialistas, entidades e organizações de Assistência 

Social, gestores municipais, do Distrito Federal e dos estados, e representantes 

do Sistema de Justiça. 

 


