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RESUMO 
 
O artigo apresenta reflexões acerca do Sistema de Vigilância 
Socioassistencial frente ao Programa de Transferência de 
Renda - Bolsa Família na perspectiva do SUAS e da Política 
Nacional de Assistência Social, considerando seus princípios e 
diretrizes, com destaque na metodologia de trabalho no 
município de Teresina – Piauí. Este estudo é de natureza 
qualitativa. Fruto de pesquisa bibliográfica, com reflexões na 
metodologia de trabalho. A pesquisa revelou que estes 
constituem elementos qualificadores e indispensáveis da 
gestão democrática, e que o município de Teresina tem bom 
êxito e conformidade com o que trata a / Instrução Operacional 
nº19/2013. 
 
Palavras-chave: Vigilância Socioassistencial. Programas de 
Transferência de Renda. Programa Bolsa Família.  
 
ABSTRACT 
 
The paper reflects on the social assistance Surveillance System 
front of the cash transfer program - Bolsa Familia in view of ITS 
and the National Social Assistance Policy, considering its 
principles and guidelines, especially in the working 
methodology in the city of Teresina - Piauí . This study is 
qualitative in nature. Fruit of literature, with reflections on the 
work methodology. The research revealed that these qualifiers 
and are indispensable elements of democratic management, 
and the city of Teresina has success and compliance with that 
comes a / Operating Instruction 19/2013. 
 
Keywords: social assistance surveillance. Cash Transfer 
programs. Family Grant Program. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Constituição de 1988 consagrou a Assistência Social como política pública 

integrante da Seguridade Social. Mas apesar desse progresso legal, houve ao longo dos 

anos uma retração não só na esfera da assistência, mas também no campo social, em 

função do avanço dos preceitos neoliberais. Um destes preceitos gira em torno da defesa de 

programas seletivos e focalizados na extrema pobreza, que não visam alterar as 

desigualdades sociais existentes. São os denominados programas de transferência de 

renda, amplamente desenvolvidos a partir do advento do governo Lula, em que verificou-se 

a introdução de novos aspectos legais na esfera da política de assistência social, como a 

aprovação da Política Nacional da Assistência Social (PNAS) e o Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS).  

Tendo em vista a utilização dos Programas de Transferência de Renda no 

enfrentamento da pobreza e da exclusão social no contexto da Globalização, o presente 

artigo tem como eixo central de análise do Sistema de Vigilância Socioassistencial frente ao 

Programa de Transferência de Renda. 

Assim, o presente artigo fruto de ampla pesquisa bibliográfica, apresenta uma 

reflexão sobre a metodologia de trabalho da Vigilância Socioassistencial junto aos 

Programas de Transferência de Renda, em especial ao Programa Bolsa Família, no 

município de Teresina - Piauí. Para alcançar esse intento, faz-se necessário compreender 

dois princípios básicos: os parâmetros da Vigilância Socioassistencial e Programas de 

Transferência de Renda na sociedade brasileira, considerando os espaços privilegiados 

para sua materialização, bem como suas contribuições para a gestão democrática dessa 

política social, os principais limites e desafios para sua plena efetivação, analisando alguns 

dados, considerando os avanços e desafios e apontando perspectivas.                                                                            

 

2 MÍNIMOS SOCIAIS E AS PRIMEIRAS INICIATIVAS NO ÂMBITO DO SISTEMA DE 

PROTEÇÃO SOCIAL BRASILEIRO 

 

Nas décadas de 1930 e 1940, a economia brasileira passava por uma transição 

de agrário-exportadora para industrial. Nesse contexto ocorreu a o crescimento da 

industrialização e das populações das áreas urbanas acompanhada do êxodo rural.  

Vivenciávamos o estabelecimento de um salário mínimo, tendo por objetivo garantir 

condições de alimentação, habitação, vestuário, cuidados médicos e educação para o 

trabalhador e sua família, como uma das primeiras iniciativas. 



 
 

                  

Em 1974, tivemos a instituição da Renda Mensal Vitalícia no âmbito da 

Previdência Social Urbana destinada aos maiores de 70 anos inválidos, definitivamente 

incapacitados para o trabalho. O benefício era inicialmente uma transferência monetária 

igual à metade do maior salário mínimo vigente no país, mas não ultrapassando 60% do 

valor do salário mínimo local do pagamento, sendo que depois da constituição Federal de 

1988, o valor desse benefício passou a ser a também o de um salário mínimo. 

Os critérios de concessão da renda mensal vitalícia eram os seguintes: não 

exercer atividade remunerada; não ter rendimento, sob qualquer forma, superior a um 

salário mínimo; não ser mantido por pessoa de quem dependa obrigatoriamente; não ter 

outro meio de prover o próprio sustento; ter sido filiado à Previdência Social, em qualquer 

época por no mínimo por no mínimo 12 meses consecutivos ou não; ter exercido atividades 

remuneradas que se incluíssem no regime da previdência Social Urbana ou rural mesmo 

sem filiação, no mínimo, por 5 anos,consecutivos ou não; ter ingressado no regime da 

Previdência Social, com mais de 60 anos, sem direitos aos benefícios regulamentares. 

Nos meados de 1986, foi instituído a Instituição do Seguro Desemprego que 

consistia no beneficio temporário que concede auxílio em forma de transferência monetária, 

em valor não inferior a um salário mínimo, pago de três a cinco parcelas e seu valor 

variando de caso a caso. Destina-se ao trabalhador formal e doméstico, em razão da 

dispensa sem justa causa.  

Temos o abono salarial destinado aos trabalhadores que tenham recebido de 

empregadores que contribuem para o Programa de Integração Social-PIS ou para o 

Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, até 02 salários 

mínimos médios de remuneração mensal no período trabalhado e que tenham exercido 

atividade remunerada pelo menos durante 30 dias no ano-base e cadastrados há pelo 

menos 05 anos no PIS/PASEP. 

No Brasil um grande avanço na questão dos mínimos sociais ocorreu com a 

Constituição Brasileira de 1988, quando foram instituídos três benefícios, das quais dois 

podem ser considerados como grandes Programas de Transferência de Renda em 

implementação pelo Governo Federal, na atualidade. O primeiro benefício é a elevação dos 

benefícios mínimos da Previdência Social, que foram equiparados ao salário mínimo, na 

qual não chega a cobrir as necessidades básicas de só indivíduo. O segundo benefício 

situado no campo dos mínimos é representado pela Previdência Social Rural (Proteção 

Especial para economia familiar rural). Foi implantado a aposentadoria ao cônjuge com 

consequente permissão da aposentadoria a mulher. A idade limite para aposentadoria 

passou a ser de 60 anos para homens e 55 para mulheres. A garantia de um benefício 

mínimo equivalente a um salário mínimo.  



 
 

                  

A renda mensal vitalícia concedidos aos brasileiros direito reafirmado na 

Constituição Brasileira de 1988, no âmbito da Assistência Social (arts. 203 e 204) na 

categoria de auxílio aos idosos e estendidos aos portadores de deficiência que não possam 

trabalhar e não disponham de renda per capita superior a um quarto de salário mínimo. 

Ambos o auxílio foram fixados no valor de um salário mínimo, e regulamentados pela Lei 

Orgânica da Assistência Social – LOAS (Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993). 

Instituído o Benefício Prestação Continuada o mesmo só entra em vigor a partir de janeiro 

de 1996”. (Silva e Silva, 2008, p.36). 

O Seguro-desemprego, a Renda Mensal Vitalícia, substituída pelo Benefício de 

Prestação Continuada, de caráter não contributivo, outras transferência monetárias podem 

ser identificadas no âmbito do Sistema Brasileiro de Proteção Social são alguns benefícios 

de caráter assistencial, eventual, pontual, localizado e emergencial, destinadas aos pobres 

face à problemática de criança nas ruas e em situação de risco social ou no caso de 

calamidade pública.Incluir-se na categoria de mínimos a concessão de bolsa de estudo, 

repassadas pelo Estado, por entidades filantrópicas ou empresas, filhos de trabalhadores ou 

crianças de famílias pobres.  

Os Programas e Transferência de Renda inauguraram um debate que se 

aprofundou durante toda a década de 1990, passou a se constituir, no início do século XXI, 

estratégia principal no eixo da Política de Assistência Social do Sistema Brasileiro de 

Proteção Social na atualidade. 

 

3 O DEBATE INTERNACIONAL DOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA 

 

Em 1935, o governo de Franklin Roosevelt cria o Ato de Seguridade Social 

(Social Security Act), instituindo o Programa de auxílio às famílias com crianças 

dependentes. Através do Programa foi concedido um complemento de renda as famílias 

com renda abaixo de certo patamar, como mães viúvas que apresentava dificuldades de 

lidar com seus filhos.  

Em 1974 também nos Estados Unidos foi criado o Crédito Fiscal por 

Remuneração Recebida destinado as famílias que estivessem trabalhando e com crianças, 

fixando–se um corte de renda abaixo do qual as famílias recebem uma transferência 

monetária variável, conforme a renda e numero de filhos e a partir do qual passam a pagar 

imposto de renda (Imposto de Renda Negativo). 

Na América Latina, temos como experiência o Programa Assignación Familiar, 

desenvolvido no Uruguai, Chile e Argentina, para complementação de renda aos 

trabalhadores do mercado formal que tenham criança frequentando escola. 



 
 

                  

 

4 UMA BREVE APROXIMAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO ÂMBITO DOS 

PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA NO BRASIL 

 

Em 1991, tivemos com a aprovação do Projeto de Lei nº 80/1991 de autoria do 

Senador Eduardo Suplicy (PT/SP) que instituiu o Programa de Garantia de Renda Mínima-

PGRM, para beneficiar todos os brasileiros residentes no país. Em 1992 a temática da fome 

e da pobreza passa a ter visibilidade na Agenda Pública do país e debatida como a 

Campanha Nacional de Ação da Cidadania Contra a Fome liberada pelo Sociólogo Herth de 

Sousa (Betinho), incorporada em 1993 ao governo de Itamar Franco com o nome de 

Combate à Fome a Miséria. 

As referidas propostas até então discutidas trouxeram duas grandes inovações: 

articulação da educação com a transferência monetária e a introdução da unidade familiar 

no lugar do indivíduo. Em 1995, no Brasil ocorreram as experiências pioneiras em 

Campinas, Ribeirão Preto, Santos, São Paulo e Distrito Federal com programas de 

transferência condicionada de renda. 

Entre os anos de 1999-2000 no governo de Fernando Henrique Cardoso, 

tivemos a implementação e descentralizada em nível municipal dos programas de 

transferência de renda. O PGRM é transformado em Programa Nacional de Renda Mínima 

vinculado a educação – Bolsa Escola. A Criação do programa Bolsa Alimentação. Expansão 

dos programas BPC/93 e PETI/96 criados nesses referidos anos. 

Após a década de 1997, os programas começaram a ser implantados em alguns 

Estados, a partir de 2001, com a criação e expansão de grandes de grandes programas 

federais (Bolsa Família, Bolsa Alimentação e Auxílio Gás). Com Projeto de Lei 266/2001 

(Suplicy), no qual propõe a criação de uma renda de cidadania a todos os brasileiros e 

estrangeiros residindo no Brasil por cinco anos ou mais. Em 2003, já no governo Lula, a 

reforma fiscal foi aprovada, prevendo a implantação de programa de renda para prover a 

subsistência de pessoas ou famílias dando prioridade aquelas que vivem em estado de 

maior necessidade, financiado pela União, Estado e Municípios, porém não conseguiu se 

efetivar. Ocorreu a unificação dos programas de transferência de renda e criação do 

Programa Bolsa Família, considerado um dos maiores programas sociais já implantados, 

representando o eixo principal da proteção social no Brasil na atualidade (SILVA, YAZBEK, 

GIOVANNI, 2008). 

O Programa Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda com 

condicionalidades, que beneficia famílias em situação de pobreza de acordo com a lei 

10,863, de 09 de janeiro de 2004 e o Decreto nº 5,209, de 17 de setembro de 2004. O 



 
 

                  

Programa Bolsa Família integra a estratégia Fome Zero, que tem como objetivo assegurar o 

direto humano à alimentação adequada, promovendo a segurança alimentar e nutricional e 

contribuindo para erradicação da extrema pobreza e para a conquista da cidadania pela 

parcel Ada população mais vulnerável à fome. As contrapartidas, conhecida como 

condicionalidades exigidas às famílias ou aos indivíduos podem incluir a manutenção de 

filhos (as) na escola, o uso dos serviços básicos de saúde, ou ainda, a inserção em ações 

complementares de capacitação profissional, educação e geração de emprego e renda, 

favorecendo, portanto, efeitos de longo prazo no perfil de desigualdades sociais (SILVA, 

2002). 

Na visão de Santana (2007) os programas de transferência de renda surgiram: 

como uma alternativa de combate a pobreza. Foram concebidos segundo a idéia que o 

beneficiário é portador de habilidades para o exercício da cidadania na medida que se 

comportam com agentes econômicos eficazes no mercado, de modo a trazer benefício não 

para si e sua família, mas para inserir-se no contexto mais amplo de relações por meio das 

quais podem paulatinamente mitigar os efeitos da sua condição de pobreza. 

 

5 O SISTEMA DE VIGILÂNCIA SOCIOASSITENCIAL FRENTE AO PROGRAMAS DE 

TRANSFERÊNCIA DE RENDA BOLSA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE TERESINA - PIAUÍ 

 

A Vigilância Socioassistencial é vinculada à gestão do Sistema Único de 

Assistência Social (Suas) e tem como objetivo a produção e a sistematização de 

informações territorializadas sobre as situações de vulnerabilidade e risco que incidem sobre 

famílias e indivíduos. A Vigilância considera ainda as diferentes etapas da vida do cidadão, 

desde a infância, passando pela adolescência, idade adulta e terceira idade. 

A Vigilância é uma área de gestão da informação dedicada a apoiar as 

atividades de planejamento, supervisão e execução dos serviços socioassistenciais. 

Trabalha através do fornecimento de dados, indicadores e análises que contribuam para 

efetivação do caráter preventivo e proativo da política de assistência social, assim como 

para a redução dos danos (MDS, 2013). 

A Vigilância deve estar estruturada em todos os níveis federados sendo 

responsável pela organização no sistema de notificações das situações de violação de 

direitos. Ela contribui com as áreas de Proteção Social Básica e Especial na elaboração de 

planos e diagnósticos e na produção de análises baseadas nos dados do Cadastro Único de 

Programas Sociais. Para o MDS atender aos objetivos, a Vigilância Socioassistencial é 

estruturada a partir de dois eixos: a Vigilância de Riscos e Vulnerabilidades e a Vigilância de 

Padrões e Serviços. A partir desses dois eixos, são articuladas, de um lado, as informações 



 
 

                  

relativas às incidências de violações e necessidades de proteção da população e, de outro 

lado, as características e distribuição da rede de proteção social instalada para a oferta de 

serviços (MDS, 2013). 

A vigilância socioassistencial consiste no desenvolvimento da capacidade e de 

meios de gestão assumidos pelo órgão público gestor da Assistência Social para conhecer a 

presença das formas de vulnerabilidade social da população e do território pelo qual é 

responsável.  

A função de vigilância social no âmbito da Assistência Social (NOB/SUAS, 

2005): Produz, sistematiza informações, constrói indicadores e índices territorializados das 

situações de vulnerabilidade e risco pessoal e social, que incidem sobre famílias / pessoas, 

nos diferentes ciclos de vida (crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos); Identifica 

pessoas com redução da capacidade pessoal, com deficiência ou em abandono; Identifica a 

incidência de crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e vítimas de formas de 

exploração, de violência, de maus tratos e de ameaças; Identifica a incidência de vítimas de 

apartação social, que lhes impossibilite sua autonomia e integridade, fragilizando sua 

existência; Exerce vigilância sobre os padrões de serviços de Assistência Social, em 

especial aqueles que operam na forma de albergues, abrigos, residências, semi-residências, 

moradias provisórias para os diversos segmentos etários. 

O sistema de vigilância social de Assistência Social é responsável por detectar e 

informar as características e dimensões das situações de precarização, que vulnerabilizam e 

trazem riscos e danos aos cidadãos, a sua autonomia, à socialização e ao convívio familiar. 

A função de vigilância social inclui, também, o Sistema Público de Dados das Organizações 

de Assistência Social, dando forma à responsabilidade do SUAS de instalar o Cadastro 

Nacional de Entidades prestadoras de serviços socioassistenciais (NOB/SUAS, 2005). 

No município de Teresina a Secretaria Municipal do Trabalho, Cidadania e de 

Assistência Social – SEMTCAS é o órgão gestor da política de assistência social no 

município de Teresina, política de seguridade social, que afiança proteção social como 

direito de cidadania, preceituados nos Artigos 203 e 204 da Constituição Federal, 

regulamentadas pela Lei Federal 8.742/93(LOAS) no município de Teresina. 

A política de assistência social tem como centralidade o território em suas 

múltiplas dimensões considerando as relações do indivíduo com o seu cotidiano e as 

desigualdades sociais geradas no contexto do sistema capitalista. No que se refere aos 

territórios geridos pela política de assistência social de Teresina, a Secretaria Municipal do 

Trabalho, Cidadania e Assistência Social (SEMTCAS) é o órgão da administração pública 

direta, responsável pelo planejamento, coordenação e execução da assistência social, 



 
 

                  

visando afiançar proteção social como direito de cidadania, preceituados nos Artigos 203 e 

204 da Constituição Federal, regulamentadas pela Lei Federal 8.742/93(LOAS). 

A SEMTCAS tem competências voltadas para a formulação e execução, em 

nível municipal, da política de assistência social, mediante a operacionalização do Sistema 

Único de Assistência Social (SUAS), em articulação com órgãos da administração pública 

federal, estadual e municipal e com entidades da sociedade civil organizada. Na SEMTCAS 

é onde fica localizado o sistema de Vigilância Socioassistêncial do município de Teresina. 

Com base na instrução Operacional Conjunta Nº19 SENARC – da Secretaria 

Nacional de Assistência Social o município de Teresina as ações metodologias do Sistema 

de Vigilância Socioassitencial junto a Coordenação de Renda Mínima com o objetivo de 

assegurar o registro do acompanhamento/atendimento e a interrupção dos efeitos no 

benefício por descumprimento de condicionalidades. 

 

6 RESPONSABILIDADES/COMPETÊNCIAS NA GESTÃO MUNICIPAL 

 

6.1 Gestão Municipal do Programa Bolsa Família 

 

A Gestão Municipal do Programa Bolsa Família analisa o conjunto de 

informações relativas ao descumprimento de condicionalidades das famílias do Programa no 

município e propõe estratégias intersetoriais de ação envolvendo as áreas de educação, de 

saúde e de assistência social, desenvolvida pela coordenação de Renda Mínima a cada dois 

meses. 

Realiza ações intersetorais necessárias ao enfrentamento das questões que 

envolvem o descumprimento de condicionalidades, em especial junto as outras políticas 

públicas. Gera e disponibiliza a senha de acesso ao SICON para as equipes de gestão da 

assistência social responsáveis pela Vigilância Socioassistencial, pela Proteção Social 

Básica e Proteção Social Especial. 

Gera e disponibiliza senha de acesso ao SICON para os coordenadores do 

CRAS e do CREAS, onde as unidades estejam informatizadas e se comprometam a realizar 

diretamente o registro de acompanhamento; 

Realiza capacitações sistemática para a utilização do SICON os técnicos 

municipais que receberam as referidas senhas de acesso; 

É definido em comum acordo com GGSUAS/CTVS a responsabilidade na 

digitação das informações do acompanhamento das famílias em descumprimento de 

condicionalidades e das atividades decorrentes desse atendimento no SICON. 

 



 
 

                  

6.2 A Vigilância Socioassistencial  

 

A coordenação de Vigilância Socioassistencial extrair dos sistemas eletrônicos 

(SICON ou RMA-SUAS) a listagem de famílias em descumprimento em fase de suspensão 

e territorializá-las; 

A pactuação junto a GPSB e GPSE ocorre no inicio do ano constando em um 

calendário anual da SEMTCAS os procedimentos, metas e prazos do envio das listagens 

aos CRAS e CREAS. 

O envio da listagem das famílias com suspensão ocorre logo que esteja 

disponível no sistema para que as unidades informem se alguma família já está sendo 

acompanhada para o registro do SICON. 

A coordenação de Vigilância Socioassistencial realiza a interlocução entre os 

CRAS, a partir das informações dos CREAS sempre que a família estiver sendo 

acompanhada pela PSE. 

O município de Teresina adota modelo de Relatório Sintético para controle de 

registro no SICON; 

Monitora o cumprimento de metas e prazos pactuados com a gestão das 

Proteções Básica e Especial; 

Fica sobre a responsabilidade da Vigilância Socioassistencial a digitação das 

informações do acompanhamento das famílias em desempenho de condições contidas nos 

Relatórios Sintéticos; 

A coordenação da Vigilância Socioassistencial retornar aos CRAS e CREAS a 

lista de famílias com acompanhamento registrado no SICON para atualização e avaliações 

que se fizerem necessárias. 

 

6.3 CRAS – Centro de Referência da Assistência Social junto a Vigilância 

socioassistencial 

 

Aos CRAS cabe analisar a listagem de famílias com suspensão do benefício 

enviada pela Vigilância Socioassistencial e verificar se alguma das famílias da lista já se 

encontra em acompanhamento pela Unidade; 

Registrar no SICON o acompanhamento das famílias em descumprimento de 

condicionalidades que já estão sendo atendidas pela Unidade e, de acordo com a avaliação 

das equipes técnicas, solicitar interrupção temporária dos efeitos no benefício por 

descumprimento de condicionalidades. (online no SICON ou utilização de Relatório Sintético 

quando não disponível internet); 



 
 

                  

Realizar a busca ativa e o atendimento das famílias com suspensão do benefício 

e que ainda não estavam sendo acompanhadas pela Unidade; 

Inserir no acompanhamento familiar do PAIF as famílias localizadas e atendidas 

por meio da busca ativa (ou encaminhá-las ao CREAS/PAIFI conforme situação); 

Realizar o registro do atendimento destas famílias, informando a inclusão no 

acompanhamento, ou o encaminhamento para acompanhamento pelo CREAS/PAEFI, e 

solicitar a interrupção dos efeitos no benefício em caso de avaliação de descumprimento ou 

qualquer ação decorrente deste acompanhamento dentro da esfera da competência do 

serviço socioassistencial. (Online no SICON ou utilização de Relatório Sintético quando não 

disponível internet); Em caso de interrupção temporária dos efeitos do benefício e/ou 

encaminhamento de acompanhamento pelos CREAS, a Unidade deverá realizá-la no 

próprio CRAS INDICANDO os devidos registros no campo “informações gerais sobre a 

família”; O técnico responsável por esta marcação de encaminhamento ao CREAS deverá 

formalizar o encaminhamento ao CREAS (primar pelo contato com equipes de referências 

das unidades); 

Enviar para a Vigilância Socioassistencial na Secretaria, no prazo acordado, os 

formulários (Formulário de registro de acompanhamento familiar no Sicon e Relatório 

Sintético para controle de registros no sistema de condicionalidades do PBF). 

 

6.4 CREAS – Centro de Referência Especializado da Assistência Social junto a 

Vigilância socioassistencial 

 

Analisar a listagem de famílias com suspensão do benefício enviada pela 

Vigilância Socioassistencial e verificar se alguma das famílias da lista já se encontra em 

acompanhamento pela Unidade; 

Registrar no SICON o acompanhamento das famílias em descumprimento de 

condicionalidades que já estão sendo atendidas pela Unidade e, de acordo com a avaliação 

das equipes técnicas, solicitar interrupção temporária dos efeitos no benefício por 

descumprimento de condicionalidades. (online no SICON ou utilização de Relatório Sintético 

quando não disponível internet); 

Inserir no acompanhamento familiar do PAEFI as famílias com suspensão do 

benefício encaminhadas pelos CRAS, devido à identificação de situações de risco pessoal e 

social, por violação de direitos; 

Atualizar o registro das informações no SICON, sempre  que necessário. 

Nos casos encaminhados para acompanhamento pelo CRAS, o CREAS deverá indicar, NO 



 
 

                  

SICON, que a família será acompanhada pelo CRAS; O técnico responsável pela 

atualização deverá encaminhar formalmente ao CRAS o acompanhamento. 

 

7 CONCLUSÃO 

Diante de trajetória dos programas de transferência de renda em especial a 

Programa Bolsa Família, pode-se considerar a relação intrínseca entre o Sistema de 

Vigilância Socioassistencial a Coordenação de Renda Mínima e as Unidades de 

atendimento (CRAS e CREAS), o papel exercido pelas políticas sociais, como parte das 

estratégias do Estado, ao interferir nos conflitos, buscando responder às conseqüências das 

expressões da “questão social” em um determinado momento histórico.  

Verifica com o estudo que embora a Vigilância Socioassistencial, não seja um 

diagnostico com o eixo voltado exclusivamente para Projetos e Programas Sociais, o 

mesmo pode contribuir positivamente em alguns aspectos nas Política Sociais.  

Os debates e pesquisas sobre a Vigilância Socioassistencial é muito relevante 

para atuação da Gestão Municipal no que tange os eixos da Política Nacional de Assistência 

Social. Com base neste estudo, verifica-se que no dia a dia dos gestores Municipais há uma 

necessidade de estarem sempre atualizados como perspectivas de transformação nos 

aspectos referentes à contribuição e o fortalecimento da qualidade dos serviços prestados. 

Observando que o sistema de Vigilância Socioassitencial o Gestor Municipal tem a 

possibilidade de realizar diagnósticos, planejamento e monitoramentos em determinadas 

áreas, desenvolvendo as políticas publicas especificas com projetos nas três esferas de 

governo Municipal, Estadual e Federal. 
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