
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 18 / 2014

Dispõe sobre os procedimentos de atendimento
e cadastramento da organização e manutenção
do cadastro a pessoas residentes no município
na Secretaria Municipal de Assistência Social

CAPÍTULO I
DOS OBJETIVOS

Art. 1º. A presente Instrução Normativa objetiva disciplinar e orientar todos os Serviços,
Programas,  Projetos e Benefícios, bem como operacionalizar,  acompanhar e avaliar  o
atendimento destes aos usuários da Assistência Social.

CAPÍTULO II
DOS CONCEITOS

Art. 2º. A Assistência Social é um direito do cidadão de que dela necessitar 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.

CAPÍTULO III
DAS COMPETÊNCIAS

Art. 3º. Compete à Secretaria Municipal de Assistência Social de Castelo - SEMAS e seus
Equipamentos  as  seguintes  atribuições,  entre  outras  que  se  fizerem necessárias  nos
termos legais:
a) Promover a divulgação e implantação da Instrução Normativa, mantendo-a atualizada; 
b) Orientar as áreas executoras e supervisionar sua aplicação; 
c) Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a Unidade Central
de Controle Interno, para definir as rotinas de trabalho e os respectivos procedimentos de
controle que devem ser objeto de alteração, atualização ou expansão; 
d)  Gerenciar,  dirigir  e  controlar  os  trabalhos  que  lhe  são  afetos,  respondendo  pelos
encargos  a  ele  atribuídos,  determinando  a  distribuição,  controle,  orientação  e
coordenação dos serviços da Secretaria Municipal  de Assistência Social  de Castelo e
seus Equipamentos; 
e)  Encaminhar  as  informações  ao  Controle  Interno  do  Município  de  Castelo  quando
solicitado; 
f)  Coordenar  os  trabalhos  de  Programas  Sociais  de  forma  eficiente,  propondo  e
implantando melhorias, com definições de políticas de desenvolvimento de pessoal na
administração direta e indireta do Município de Castelo;
g)  Manter  a  presente  Instrução  Normativa  à  disposição  de  todos  os  funcionários  da
SEMAS, velando pelo fiel cumprimento da mesma; 
h) Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial quanto aos
procedimentos na geração de documentos, dados e informações.



CAPÍTULO IV
DOS PROCEDIMENTOS E UNIDADES EXECUTORAS

Seção I
Das Políticas de Assistência Social

Art.  4º.  Compete  à  Secretaria  Municipal  de  Assistência  Social  de  Castelo  prestar
assistência  social  nas  seguintes  formas:  Proteção  Social  Básica  e  Proteção  Social
Especial.

I –  Proteção Social Básica – PSB: tem como objetivo a prevenção de situações de risco
por  meio  do  desenvolvimento  de  potencialidades  e  aquisições  e  o  fortalecimento  de
vínculos  familiares  e  comunitários.  Destina-se  à  população  que  vive  em  situação  de
fragilidade  decorrente  da  pobreza,  ausência  de  renda,  acesso  precário  ou  nulo  aos
serviços públicos, bem como fragilização de vínculos afetivos.

a) A Proteção Social Básica oferece Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF,
Benefício de Prestação Continuada – BPC, Serviços de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos – SCFV, Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal Benefícios
Eventuais e Programa de Habitação de Interesse Social. 

II  –  Proteção  Social  Especial  –  PSE:  é  a  modalidade  de  atendimento  assistencial
destinada a famílias e indivíduos que se encontram sua situação de risco pessoal e social,
por ocorrência de abandono, maus tratos físicos e, ou, psíquicos, abuso sexual, uso de
substâncias  psicoativas,  cumprimento  de  medida  socioeducativa  em  meio  aberto,
situação de rua, situação de trabalho infantil, dentre outras situações de risco. A Proteção
Social  Especial  se  organiza em níveis  de complexidade diferenciados – média  e  alta
complexidade – considerando a especificidade do atendimento e da atenção ofertada de
acordo com agravamento e as demandas observadas nas situações vivenciadas.
 

a)  Proteção Social Especial - PSE de Média Complexidade oferece: Serviço de Proteção
e Atendimento Especializado à Famílias e Indivíduos com Direitos Violados – PAEFI e
Serviço Especializado em Abordagem Social e o Programa de Medidas Socioeducativas
em Meio Aberto de Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade.

b)  Proteção  Social  Especial  -  PSE  de  Alta  Complexidade:  oferece  o  Serviço  de
Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes.

Parágrafo  único:  Os  Serviços  e  Programas  descritos  nos  incisos  I  e  II  deverão  ser
executados de acordo com a Lei Nº 8742, de 07 de dezembro de 1993 - Lei Orgânica da
Assistência Social  – LOAS; Política Nacional de Assistência Social  – PNAS, aprovada
através  da  Resolução  Nº  145,  de  15  de  outubro  de  2004  do  Conselho  Nacional  de
Assistência  Social  –  CNAS  e  Tipificação  Nacional  dos  Serviços  Socioassistenciais,
aprovada através da Resolução Nº 109, de 11 de novembro de 2009 do CNAS.

 



Seção II
Das Unidades Executoras

Art. 5º. Os Equipamentos executores da Assistência Social são o Centro de Referência da
Assistência Social - CRAS, Centro de Referência Especializado da Assistência Social -
CREAS, Abrigo de Crianças e Adolescentes e as Entidades Socioassistenciais da Rede
Privada inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social - COMASC.

CAPÍTULO V
DAS ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS DA REDE PRIVADA

Art. 6º. São Entidades de direito privado, sem fins lucrativos, devidamente inscritas no
Conselho Municipal de Assistência Social e nos conselhos de direitos afins, cuja missão
institucional primordial é a oferta de serviços socioassistenciais gratuitos, de acordo com a
Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, aprovada através da Resolução Nº
109, de 11 de novembro de 2009 do CNAS.

CAPÍTULO VI
DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art.  7º. É responsabilidade da Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social  a
manutenção e continuidade dos Serviços e Programas públicos da assistência social.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º. O Município de Castelo, através da SEMAS, poderá vir a ofertar outros Serviços e
Programas de assistência social, desde que haja demanda.

Art. 9º. O Controle Social da Política de Assistência Social será de responsabilidade do
Conselho Municipal de Assistência Social  - COMASC.

Art. 10.  Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação. 
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