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Assistência Social: Objetivos 

Proteção Social

• Proteção à família e aos indivíduos em situação de 

vulnerabilidade ou risco social; 

• Proteção do convívio familiar e comunitário

• Prevenção ou redução de vulnerabilidades e riscos sociais

• Apoio a processos de inclusão social

Vigilância Socioassistencial

• Conhecimento da realidade social dos territórios: 

vulnerabilidades, riscos e potencialidades. 

Defesa de Direitos

• Apoio para acesso a direitos e redução de desigualdades. 





Equipamentos do SUAS no Brasil

8.364 CRAS

5.541 municípios 99,5%

1.641 Centros-Dia

1.031 municípios 18,5%

225 Centros POP

199 municípios 3,6%

2.680 CREAS

2.445 municípios 43,9%

6.642 Unidades de acolhimento

2.283 municípios 41%



Secretaria Nacional de Inclusão Social 

e Produtiva Rural - SEISP

Responsável pela gestão nacional:

• Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional

• Implementar o Sistema Nacional de Segurança 

Alimentar – SISAN e 

• Execuções de ações de inclusão produtiva rural e 

promoção da alimentação saudável



Gestão Intersetorial para implementação e execução da 

Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

onde se encontram, entre outras ações:
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Equipamentos públicos: Agricultura urbana:



Captação de água de chuva 

e outras tecnologias sociais 

de acesso à água:

Alimentação saudável:



Secretaria Nacional de Inclusão Social 

e Produtiva Urbana - SENISP

Responsável pela gestão nacional:

• Execução de ações de Inclusão Produtiva 

Urbana

• Fortalecimento dos empreendimentos 

Econômicos Solidários



Plano Progredir

• Focaliza o público e dissemina oportunidades inclusivas

• Mobiliza, articula e coordena em rede

• Compartilha a política de inclusão entre o público e o privado

• Promove a inclusão produtiva com aumento da renda

• Colabora para a redução da desigualdade no país e para o 

fortalecimento dos vínculos sociais



Os três eixos do Plano Progredir

INTERMEDIAÇÃO 
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QUALIFICAÇÃO 

PROFISSIONAL
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Secretaria Nacional de Promoção de 

Desenvolvimento Humano -SNPDH

Responsável pela gestão nacional:

• Fortalecimento da perspectiva do 

desenvolvimento humano nas políticas 

públicas para os diferentes ciclos de vida;

• Execuções do Programa Criança Feliz.



Criança Feliz

Objetivo:
• Promover o desenvolvimento integral das 

crianças na primeira infância, considerando 

sua família e seu contexto de vida.

Público:
• Gestantes beneficiárias do Programa Bolsa 

Família;

• Criança s de 0 a 3 anos beneficiárias do 

Programa Bolsa Família (PBF);

• Crianças de 0 a 6 anos beneficiárias do BPC;

• Crianças 0 a 6 anos afastadas do convívio 

familiar em razão da aplicação de medida 

protetiva.



Eixos do Programa
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MUNICÍPIOS 

COM OFERTA 

PARA O 

ADITIVO

1.283

MUNICÍPIOS 

QUE 

ACEITARAM O 

ADITIVO DE 

METAS

840
QUANTITATIVO 

DE METAS 

ADERIDAS NO 

ADITIVO

108.150

* de um total de 169.650

Total de indivíduos visitados 754.676

Famílias visitadas 629.267

Crianças visitadas 631.568

Gestantes visitadas 123.108



Secretaria Nacional de Renda de Cidadania

Responsável pela gestão nacional:

• Execução do Programa Bolsa Família;

Público:

• Famílias com:

• Renda mensal por pessoa de até R$ 89,00; ou 

• Renda mensal por pessoa entre R$ 89,01 e R$ 

178,00 desde que tenham crianças e/ou 

adolescentes de 0 a 17 anos na sua composição.



Dimensões do Programa Bolsa Família



FOCALIZADO CONDICIONADO DE LIVRE UTILIZAÇÃO

Bolsa Família



Condicionalidades do Programa Bolsa Família

O que são? 

• Compromissos das famílias beneficiárias do PBF e, em 

especial, do poder público para ampliar o acesso dessas 

famílias a seus direitos sociais de educação, saúde e 

assistência social. 

Objetivos:

• Contribuir para o rompimento do ciclo de pobreza entre 

gerações, por meio do reforço ao acesso a serviços 

básicos de saúde, educação e assistência social;

• Identificar as situações de vulnerabilidade social das 

famílias do PBF, por meio do monitoramento do seu 

cumprimento.



Condicionalidades do Programa Bolsa Família

Saúde (Acompanhada 2 vezes por ano):

• Vacinação e acompanhamento nutricional (peso e altura) 

de crianças menores de 7 anos;

• Pré-natal de gestantes.

Educação (Acompanhada 5 vezes por ano):

• Frequência escolar mensal mínima de 85% para crianças 

e jovens de 6 a 15 anos;

• Frequência escolar mensal mínima de 75% para os/as 

adolescentes que recebem o Benefício Variável Jovem.



Gestão do Programa Bolsa Família

Intersetorial: 

• Com os responsáveis pela gestão do PBF, 

assistência social, educação e saúde

Compartilhada: 

• Governo federal, 

• Governo do Distrito Federal, 

• Governos estaduais e municipais

SAÚDE ARTICULAÇÃO

GESTÃO 

DO PBF

ASSISTÊNCIA 

SOCIAL

EDUCAÇÃO



Bolsa Família em números

Famílias

beneficiárias13,8 milhões

Pessoas

beneficiárias43 milhões



Secretaria Nacional de Cuidados e 

Prevenção a Drogas

Ações na área de cuidados:

São instituições privadas, sem fins lucrativos, que 

prestam serviços de acolhimento residencial, de 

caráter transitório, com adesão e permanência 

VOLUNTÁRIAS  de pessoas com transtornos 

decorrentes do uso, abuso ou dependência de 

substâncias psicoativas



Ações na área de reinserção social

Parceria com o Plano Progredir e Brasil Mais Empreendedor

Oferecer qualificação profissional e criar oportunidades no mercado 

de trabalho para jovens dependentes químicos e em situação de 

vulnerabilidade social. O Acordo de Cooperação Técnica celebrado 

com a CONFENACT oferece cursos profissionalizantes, orientação 

na área de empreendedorismo e acesso à microcrédito produtivo.



Ações de prevenção

• Lançamento de Campanha Nacional  de  
Prevenção 

• Publicação de material informativo e de 
orientação 

• Celebração de parcerias com  Ministérios
• Celebração de Acordo de Cooperação com os 

Estados para a implementação da Comissão 
Intergestores Bipartite

• Palestras com especialistas da área
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