ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE
CNPJ: 24.950.495/0001-88
Praca dos 03 Poderes - nº. 3 - Centro - CEP 78.840-00
Telefone (66) 3419-1244

INSTRUÇÃO NORMATIVA SBE nº. 1/2010
Versão:
1
Aprovada em:
29 de Dezembro de 2010.
Ato de Aprovação:
Unidade Responsável: SECRETARIA DE ACAO E PROMOCAO SOCIAL
I - FINALIDADE
Normatizar os procedimentos de atendimento e cadastramento da organização e manutenção do
cadastro a pessoas residentes no município na Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social
e seus Departamentos; Disciplinar a concessão de auxílios a pessoas carentes devidamente
cadastradas; Operacionalizar, acompanhar e avaliar o atendimento aos beneficiários da
Assistência Social.
II - ABRANGÊNCIA
Abrange todos os Departamentos de Programas Sociais e beneficiados pelos programas sociais
no Município de Campo Verde - MT.
III - CONCEITOS
1.CRAS
O Centro de Referência da Assistência Social - CRAS é uma unidade pública localizada em áreas
de vulnerabilidade social que desenvolve o PAIF - Programa de Atenção Integral as Famílias.

2.CREAS
O Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS é uma unidade pública
estatal responsável pelo atendimento às famílias e aos indivíduos com seus direitos violados,
mas que ainda estejam com os vínculos familiares, mesmo tênues, e que se encontrem em
situação de risco pessoal e social, por ocorrência de violência física, sexual, psicológica,
exploração sexual, negligência, uso de drogas e trabalho infantil, entre outros.

3.SMAPS
Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social
4.CAI
Centro de Atendimento ao Idoso
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5.CRAF
Centro de Referencia de Apoio a Família (Capela Mortuária)
6.PAIF
Proteção e Atendimento Integral à Família.
7.MÉDIA COMPLEXIDADE
Serviço de orientação e apoio sócio-familiar, Plantão Social, Abordagem de rua, Cuidado no
domicílio, Acompanhamento social das pessoas com deficiência, Medidas socioeducativas em
meio aberto: Prestação de Serviços e/ Liberdade Assistida.

8.ALTA COMPLEXIDADE
Atendimento Integral Institucional, Medida sócio-educativa, restritivas e privativas de liberdade
(semi liberdade, internação provisória e sentenciada).

9.ABRIGO ACONCHEGO
Acolhimento em situações de risco ou violação de direitos: situação de trabalho; abuso e/ou
exploração sexual; situação de uso de substância psicoativa; situação de maus tratos e violência.

IV - BASE LEGAL E REGULAMENTAR
Constituição Federal de 1988
Lei Federal nº. 8.742, de 07 de dezembro de 1993
Lei Municipal n° 1641/2010 - Dispõe sobre Programas e Projetos de assistência Social e
Benefícios Eventuais
Resolução Federal 212, de 19 de Outubro de 2006 CNAS
Resolução 01/2007 - TCE - Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
Instrução Normativa SCI 001/2007;
Instrução Normativa SCI 001/2008;
Lei Municipal n° 1337/2007 - Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno no Município de Campo
Verde.
Decreto Municipal n° 056/2010 - Regulamenta o Regimento Interno da Capela Mortuária
Municipal
Resolução CFESS N° 572, 25 de maio de 2010. Dispõe sobre a obrigatoriedade de registro nos
conselhos regionais de Serviço Social
V - RESPONSABILIDADES
Praca dos Tres Poderes, - Campo Verde - MT
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1.Da Unidade Responsável pela Instrução Normativa:
Entende-se por Unidade responsável por esta Instrução Normativa a Unidade Central do Sistema
Administrativo Sistema de Bem Estar Social subordinado a Secretaria Municipal de Ação e
Promoção Social, na qual tem as seguintes atribuições entre outras que fizerem necessárias nos
termos legais:
>> Promover a divulgação e implementação da Instrução Normativa, mantendo-a atualizada;
>> Orientar as áreas executoras e supervisionar sua aplicação;
>> Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade responsável pela
coordenação de controle interno, para definir as rotinas de trabalho e os respectivos
procedimentos de controle que devem ser objeto de alteração, atualização ou expansão;
>> Gerenciar, dirigir e controlar os trabalhos que lhe são afetos, respondendo pelos encargos a
ele (a) atribuído (a), determinar a distribuição, controle, orientação e coordenação dos serviços da
Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social de Campo Verde e seus Departamentos;

>> Determinar e chefiar as atividades do Departamento de Programas Sociais de Campo Verde,
entre outras atividades afins;
>> Encaminhar as informações a Unidade de Controle Interno do Município de Campo Verde
quando solicitado.
>> Distribuir tarefas sobre as rotinas de trabalhos a ser executado do Departamento de
Programas Sociais de Campo Verde;
>> Planejar, orientar e assegurar as atividades de rotinas do Departamento de Programas Sociais
de Campo Verde e seus Departamentos;
>> 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 Campo Verde.
2.Das Unidades Executoras:
Entende-se por Unidade Executora dessa Instrução Normativa a Secretaria Municipal de Ação e
Promoção Social de Campo Verde e seus Departamentos, na qual, terá as seguintes atribuições,
entre outras que se fizerem necessárias nos termos legais.
>> Atender às solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa, quanto ao
fornecimento de informações e à participação no processo de atualizações;
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>> Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre alterações que se fizerem
necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em vista,
principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da eficiência
operacional;
>> Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários da unidade, velando pelo
fiel cumprimento da mesma;
>> Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial quanto aos
procedimentos na geração de documentos, dados e informações;
>> Manter no desempenho das tarefas a que estiverem encarregados, atitude de independência,
serenidade e imparcialidade;
3.Da Unidade Responsável pela Coordenação do Controle Interno:
>> Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da Instrução Normativa, em especial no
que tange à identificação e avaliação dos pontos de controle e respectivos procedimentos de
controle;
>> Através da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de controle
inerentes ao SBE, propondo alterações na Instrução Normativa para aprimoramento dos
controles;
>> Manter no desempenho das tarefas a que estiverem encarregados, atitude de independência,
serenidade e imparcialidade;
>> Guardar sigilo sobre dados e informações obtidos em decorrência do exercício de suas
funções e pertinentes a assuntos sob a sua fiscalização, utilizando-os exclusivamente para a
elaboração de relatórios ou para expedição de recomendações.

VI - PROCEDIMENTOS
1.- DA OPERACIONALIZAÇÃO
No município de Campo Verde, a Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social é a
responsável pela coordenação geral, operacionalização, acompanhamento e avaliação do
atendimento aos beneficiários da Assistência Social.
1.1.- A Secretaria de Ação e Promoção Social deverá manter atualizado o cadastro sócio
econômico de pessoas ou famílias carentes do município homologados pelo serviço de
assistência social do Município;
1.2.- Todo o beneficiário deverá passar por uma entrevista individual pelo profissional
devidamente registrado no Conselho Regional de Serviço Social - CRASS, independente do
cargo exerce, Conforme Resolução CFESS N° 572, 25 de maio de 2010;
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1.3.- Havendo necessidade o profissional devidamente registrado no Conselho Regional de
Serviço Social - CRASS, independente do cargo exerce, conforme Resolução CFESS N° 572, 25
de maio de 2010, deverá efetuar visitas domiciliares para conhecimento e estudo da realidade
socioeconômica familiar e de todo o contexto onde a família está inserida, mapeando a
ocorrência de situações de risco e vulnerabilidade social para desenvolver estratégias em
conjunto para prevenção e enfrentamento das mesmas;
1.4.- Os profissionais devem efetuar o cadastro inicial da família a sua atualização
independentemente se for atendidos pelo CRAS para rede de proteção básica, CREAS para a
rede de proteção social especial e Plantão Social para casos isolados, eventuais, pontuais e/ou
emergenciais;
1.5.- Investigar e certificar a hipossuficiência econômico-financeira das pessoas cadastradas;
1.6.- Avaliar os pedidos de assistência formulados, emitindo parecer a respeito;
1.7.- A análise dos requisitos para a legítima concessão do benefício (carência do requerente)
deverá ser rigorosa, de sorte a recusar atendimento a cidadãos oportunistas, que não necessitam
da assistência municipal, e canalizar os escassos recursos públicos aos realmente
desamparados;
1.8.- Todos os registros referentes ao cadastramento, manutenção concessão de benefícios a
carentes do município deverá ser lançado obrigatoriamente no sistema informatizado
denominado Gestão de Ação Social, da empresa Agili Sistemas;
1.9.- Todos os benefícios cedidos a pessoas carentes (devidamente comprovada) deverão ser
emitidos uma "requisição" a qual após ser impressa, é assinada pelo mesmo e carimbada e
assinada pelo profissional que o atendeu;
1.10.- Essas requisições são organizadas por ordem cronológica conforme cada modalidade de
benefício e arquivadas na Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social;
1.11.- Ainda, dentro do CRAS, as famílias são cadastradas no PAIF - Serviço de Proteção e
Atendimento Integral à Família;
1.12.- Para cada grupo familiar atendido no PAIF deverá haver uma pasta com formulário
específico (prontuário) devidamente datado e numerado onde ficam registradas,
cronologicamente, todas as informações coletadas sobre a família, o contexto socioeconômico da
mesma, os encaminhamentos realizados, os benefícios concedidos, visitas domiciliares
realizadas, possíveis retornos, participação nos grupos de convivência e nos cursos de
capacitação e geração de renda, atendimentos complementares necessários etc.
1.13.- O referido formulário deverá ser carimbado e assinado pela equipe técnica (Assistente
Social e Psicóloga) e assinado pelo usuário atendido. Os prontuários e demais documentos
relativos aos atendimentos realizados ficam arquivados no CRAS;
1.14.- As famílias deverão ser atendidas/acompanhadas durante um período de,
aproximadamente, dois (02) anos, sendo desligadas do serviço quando finalizado todo
atendimento necessário ou esgotadas todas as possibilidades disponíveis, ou ainda, o
atendimento poderá ser interrompido quando a família transferir residência para outro município
ou por desistência espontânea;
1.15.- Dentre os beneficiários da Assistência Social, o público alvo prioritário deverá ser a família
com registro de fragilidades, vulnerabilidade e presença de vitimizações entre seus membros;
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1.16.- Dessa forma, além do atendimento imediato, a família deverá ser encaminhada aos demais
serviços, programas, projetos e benefícios disponíveis, sendo o atendimento efetivado através da
Rede Socioassistencial, que se configura num conjunto integrado de ações que ofertam e operam
os benefícios, serviços, programas e projetos (Unidades de provisão: CRAS - Centro de
Referência de Assistência Social, CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência
Social, Plantão Social, ONGs - Organizações Não-Governamentais e Órgãos Públicos Diversos).

VII - CONSIDERAÇÕES FINAIS
1. - Os profissionais devem efetuar o cadastro inicial da família a sua atualização
independentemente se for atendidos pelo CRAS para rede de proteção básica, CREAS para a
rede de proteção social especial e Plantão Social para casos isolados, eventuais, pontuais e/ou
emergenciais.
2. - Todos os benefícios cedidos a pessoas carentes (devidamente comprovada), deverá ser
emitida uma "requisição" (em anexo) a qual após ser impressa, é assinada pelo mesmo e
carimbada e assinada pelo profissional que o atendeu.
3. - Atentar para o atendimento pleno das disposições contidas nesta Norma Interna;
4. - Em caso de dúvidas e/ou omissões geradas por esta Norma Interna deverão ser
solucionadas junto a Unidade Central de Controle Interno.
Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de sua aprovação.
CAMPO VERDE, 29 de Dezembro de 2010.

DIMORVAN ALENCAR BRESCANCIM
PREFEITO MUNICIPAL
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Controladora Interna do Municipio
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Ciente

DIMORVAN ALENCAR BRESCANCIM
PREFEITO MUNICIPAL

Aprovada em: 29/12/2010
Por:
SONIA FILIPETTO SÁFADI
O conteúdo desta Instrução Normativa (ou desta nova versão) foi levado ao conhecimento do
Chefe de Poder em 29/12/2010.

Praca dos Tres Poderes, - Campo Verde - MT

-7-

