
       

 
Encontro de Apoio Técnico de Gestão, Serviços e 

Benefícios da SNAS 

 

Programação  

 

Período: 26 e 27 de fevereiro de 2019 

Local: Auditório SNAS - Edifício The Union 

Temática: O Planejamento como estratégia de gestão no SUAS 

Ementa: Conforme a NOB-SUAS 2012, o Plano de Assistência Social é um instrumento de 
planejamento estratégico que organiza e regula a execução da Política de Assistência Social, 
sendo responsabilidade do órgão gestor de cada ente federado elaborá-lo e submetê-lo à 
aprovação do respectivo Conselho de Assistência Social.  

Este importante instrumento de planejamento compõe um dos requisitos para o repasse de 
recursos federais aos estados e municípios e DF (artigo 30 da Lei Orgânica de Assistência Social 
- LOAS). Nesse sentido, este encontro de apoio técnico se propõe a abordar o planejamento 
estratégico no SUAS e formas de se construir Planos de Assistência Social.  

 

26/02/19 
Terça-feira 

09h30 às 10h Exposição da proposta de trabalho 

10h  às  12h 

O que é o Plano de Assistência Social?  
(Introdução ao tema, importância do planejamento na assistência, 
estrutura geral do plano de assistência social passando por cada item 
superficialmente) 

12h às 14h Almoço 

14h  às 16h15 
Planejamento Estratégico Situacional 
(Falar de modo geral sobre o PES e focar na construção dos objetivos, ações 
e metas) 

16h15  às  16h30 Intervalo 

16h30  às 18h 
Construindo o diagnóstico socioterritorial do seu município (CadÚnico) 
(Prática do diagnóstico no laboratório com abordagem dos sistemas de 
informações disponibilizados pelo MDS) 

27/02/19 
Quarta-feira 

09h  às 12h 
Construindo o diagnóstico socioterritorial do seu município  
(Prática do diagnóstico no laboratório com abordagem dos sistemas de 
informações disponibilizados pelo MDS) 

12h às  14h Almoço  

14h  às  16h 

Monitoramento e controle social  
(Participação no processo de elaboração e monitoramento do plano, bem 
como monitoramento da gestão sobre a implementação das metas, 
resultados e indicadores) 

16h  às  16h15 Intervalo 

16h15  às  17h Bate-papo e avaliação do encontro 

17h Encerramento 


