
                        Encontro de Apoio Técnico de Gestão, Serviços e Benefícios 
da SNAS 

 

 

Programação  

Data: 25 e 26 de setembro de 2019 - 09h00 às 18h00 

Local: Auditório SNAS - Edifício The Union - SMAS, Trecho 3, Quadra 2, Lote 1 – Brasília/DF 

Temática: Serviço De Proteção Social Básica No Domicílio Para Pessoas Com Deficiência E Idosas 
 
Trata-se de um Serviço de suma importância para o SUAS, pois em meio às diversidades de situações 
singulares que permeiam a vida das famílias e das pessoas com deficiência e idosas este Serviço vai 
ao encontro das pessoas no seu território de moradia, aproximando cada vez mais o estado do 
cidadão, em uma atitude de reconhecimento do domicílio como um espaço privilegiado de proteção 
e cuidado e, sobretudo, de convivência e acesso a direitos. 

 
 
Objetivo do encontro:  

Aprimoramento de conceitos e concepções que orientam os processos de gestão e 

operacionalização do Serviço, tendo em vista a qualificação e a disseminação da sua oferta na 

prevenção de agravos de vulnerabilidades e no fortalecimento dos vínculos de cuidado das pessoas 

com deficiências e idosas nos contextos familiares e territoriais. 

 
 
Objetivos específicos: 

 Apresentar os elementos normativos e conceituais que orientam a concepção e a 
organização das ofertas no domicílio pela PSB para este público a partir do contexto 
histórico; 

 Refletir sobre a natureza da oferta socioassistencial no domicílio; 

 Apresentar os conteúdos básicos do Caderno de Orientações Técnicas sobre o Serviço, 
disponibilizado pela SNAS, possibilitando debates, trocas de experiências e reflexões sobre 
questões éticas, conceituais, metodológicas e operacionais que envolve a gestão e o 
trabalho da equipe do Serviço, no território, no domicílio e em rede; 

 Refletir sobre a relação e a complementariedade do Serviço com as demais ofertas da PSB e 
da Proteção Social Especial. 

 Apresentar as formas existentes de registro da oferta do serviço pelos municípios e Distrito 
Federal nos instrumentos de monitoramento do SUAS (Censo SUAS); 

 Refletir sobre as possibilidades de oferta local do serviço diretamente pela gestão pública ou 
em parceria com Organizações e Entidades de Assistência Social no contexto do 
referenciamento do CRAS; 

 Possibilitar a escuta dos participantes sobre práticas locais; 

 Divulgar materiais e publicações. 
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SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO  
PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS 

 
25 DE SETEMBRO 
QUARTA-FEIRA  

 

9h Credenciamento e acolhida dos participantes; 

9h15 às 10h 
Por que implementar uma oferta socioassistencial no domicílio para pessoas 

com deficiência e idosas na Proteção Social Básica? 

10h às 10h30 Debate 

10h30 às 12h30 Pressupostos, objetivos e público 

12h30 às 14h Almoço 

14h às 15h Eixos que orientam a concepção e a organização metodológica 

15h às 16h30 Ações do Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio 

16h30 às 18h Visita Domiciliar – Ação estruturante 

 

 

 

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO  
PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS 

 
26 DE SETEMBRO 

QUINTA-FEIRA 
 

9h às 10h30 Gestão e planejamento  

10h30 às 11h Debate 

11h às 12:30 Equipe de referência do e atribuições 

12h30 às 14h Almoço 

14h  às 15h30 Capacitação da equipe (nível superior e nível médio) 

15h30  às 17h Acompanhamento, monitoramento e avaliação  


