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TERRITORIALIZAÇÃO 

O território é o resultado de uma acumulação de situações históricas, 

ambientais, sociais que promovem condições particulares para a construção 

dos indivíduos que dele compartilham. 

Deste modo, o território é um elemento que juntamente com outros atores, 

atua em realidades coletivas, que pode potencializar processos de 

fortalecimento da cidadania, mas que pode também manifestar condições de 

degradação dos padrões de civilidade.”(Andrade, 2009,p. 128) 



TERRITORIALIZAÇÃO 

Logo, a territorialização representa uma nova lógica de organização da política 

de assistência social, numa perspectiva de capilarização desta nos diferentes 

territórios do município. Assim, o território é a base da organização do SUAS, 

mas é necessário elucidar que o território representa muito mais que o espaço 

geográfico. Dessa forma,o município pode ser considerado um território, mas 

com múltiplos espaços intraurbanos que expressam diferentes demandas e 

configurações sociais. 



PRINCÍPIOS DA TERRITORIALIZAÇÃO 

,  
Significa o reconhecimento da presença de múltiplos fatores sociais e 

econômicos, que levam o indivíduo e a família a uma situação de 

vulnerabilidade, risco pessoal e social. Possibilita orientar a proteção social 

de Assistência Social:  

• na perspectiva do alcance de universalidade de cobertura entre indivíduos 

e famílias, sob situações similares de risco e vulnerabilidade;  

• na aplicação do princípio de prevenção e proteção pró-ativa, nas ações de 

Assistência Social;  

• no planejamento da localização da rede de serviços, a partir dos territórios 

de maior incidência de vulnerabilidade e riscos. 

 



CAPÍTULO I 
SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Art. 5º São diretrizes estruturantes da gestão do SUAS: 
I - primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência 
social; 
II - descentralização político-administrativa e comando único das ações em cada 
esfera de governo; 
III - financiamento partilhado entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios; 
IV - matricialidade sociofamiliar; 
V - territorialização;..... 

Norma Operacional Básica - 2012 



Norma Operacional Básica - 2012 

CAPÍTULO II 
GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 

Art. 12. Constituem responsabilidades comuns à União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios: 
 
XXVI - desenvolver, participar e apoiar a realização de estudos, pesquisas e diagnósticos 
relacionados à política de assistência social, em especial para fundamentar a análise de 
situações de vulnerabilidade e risco dos territórios e o equacionamento da oferta de 
serviços em conformidade com a tipificação nacional. 





Territorialização em Santa Catarina 

 
 08 Macrorregiões 

 
 

 16 Regiões 



REGIÃO POPULAÇÃO EXTENSÃO TERRITORIAL MUNCÍPIOS 

EXTREMO OESTE 240.254 5.739,89 13 

XANXERÊ 178.762 5319,8 19 

OESTE 334.101 4056,52 26 

TOTAL 753.117 15.116,21 58 

MACRORREGIÃO GRANDE OESTE 

MACRORREGIÃO OESTE 

REGIÃO POPULAÇÃO EXTENSÃO TERRITORIAL MUNCÍPIOS 

ALTO URUGUAI CATARINENSE 173.249 3657,63 18 

MEIO OESTE 149.899 6747,89 17 

ALTO VALE DO RIO PEIXE 283.722 8779,74 20 

TOTAL 606.870 19185,26 55 

MACRORREGIÃO PLANALTO NORTE 

REGIÃO POPULAÇÃO EXTENSÃO TERRITORIAL MUNCÍPIOS 

PLANALTO NORTE 360.349 10.438,48 14 



MACRORREGIÃO FOZ DO RIO ITAJAÍ/NORDESTE 

REGIÃO POPULAÇÃO EXTENSÃO TERRITORIAL MUNCÍPIOS 

NORDESTE 894.286 4.901,20 13 

FOZ DO RIO ITAJAÍ 639.674 1903,94 12 

TOTAL 1.533.960 6.805,14 25 

MACRORREGIÃO DO VALE DO ITAJAÍ 

REGIÃO POPULAÇÃO EXTENSÃO TERRITORIAL MUNCÍPIOS 

ALTO VALE DO ITAJAÍ 276.788 7.812,42 29 

MÉDIO VALE DO ITAJAÍ 626.451 4.097,19 13 

TOTAL 903.239 11.909,61 42 

MACRORREGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS 

REGIÃO POPULAÇÃO EXTENSÃO TERRITORIAL MUNCÍPIOS 

GRANDE FLORIANÓPOLIS 1.029.025 6.446,75 20 



MACRORREGIÃO DA SERRA CATARINENSE 

REGIÃO POPULAÇÃO EXTENSÃO TERRITORIAL MUNCÍPIOS 

SERRA CATARINENSE 277.715 16.231,28 18 

MACRORREGIÃO DO SUL 

REGIÃO POPULAÇÃO EXTENSÃO TERRITORIAL MUNCÍPIOS 

LAGUNA 340.078 3.979,21 18 

CARBONÍFERA 397.652 2.654,87 12 

EXTREMO SUL CATARINENSE 183.931 3.050,10 15 

TOTAL 921.661 9.684,18 45 



Critérios para a divisão  Territorial: 

  

 Articulação dos CRAS com os Serviços de Saúde;  

 Articulação dos CREAS com o Poder Judiciário. 

Junção de Regiões da Secretária da Saúde com as Comarcas. 
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Gráfico 1: Articulações  
dos CRAS com serviços, programas e outras instituições - Santa Catarina, 

2012 

Encaminha usuários ao CRAS 

Recebe usuários encaminhados pelo CRAS 
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Gráfico 2: Articulação dos CREAS com serviços, programas e outras 
instituições - Santa Catarina, 2012  

Encaminha usuários ao CREAS 

Recebe usuários encaminhados pelo CREAS 



CAPÍTULO III 
PLANOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Art. 18. O Plano de Assistência Social é um instrumento de planejamento estratégico 
que organiza, regula e norteia a execução da PNAS na perspectiva do SUAS. 
  
§2º A estrutura do plano é composta por, dentre outros: 
  
I - diagnóstico socioterritorial; 
II - objetivos gerais e específicos; 
III - diretrizes e prioridades deliberadas; 
IV - ações e estratégias correspondentes para sua implementação; 
V - metas estabelecidas; 
VI - resultados e impactos esperados; 
(...) 



DIAGNÓSTICO SOCIOTERRITORIAL 

O diagnóstico socioterritorial deve estar em consonância com a 

Vigilância Social que “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”. 



DIAGNÓSTICO SOCIOTERRITORIAL DO 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

 

O Diagnóstico Do Estado de Santa Catarina será realizando mediante a coleta 

de dados nas seguintes  bases de informação: 

 

Censo SUAS 2012; 

 

Cadastro Único – Cad Único 

 

Demonstrativo Físico- financeiro do SUAS WEB 

 

Levantamento Estadual das Medidas Socioeducativas 

 



DIAGNÓSTICO SOCIOTERRITORIAL DO 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

O Diagnóstico será divido em: 
 
 04 Dimensões; 
 
 16 Componentes; 
 
 78 Indicadores. 
 

 



DIMENSÕES COMPONENTES INDICADORES 

CRAS 

Execução do Serviço 

  Executa mais de 15 ações e/ou atividades no âmbito do PAIF 

  Executa mais de 11 ações e/ou atividades no âmbito do PAIF 

  Executa mais de 7 ações e/ou atividades no âmbito do PAIF 

  Executa mais de 3 ações e/ou atividades no âmbito do PAIF 

Estrutura Física 

  Possui CRAS 
  Estrutura Própria 
  Estrutura Própria ou Alugada 

  Estrutura Própria ou Alugada ou Cedida 

  Estrutura Exclusiva 
  Acesso principal adaptado com rampas e rota acessível desde   
a calçada até a recepção do CRAS de acordo com as normas da 
ABNT 

Recursos Humanos 

  Possui coordenador(a) 
  O coordenador(a) é exclusivo 
  Referência para PPI 
  1 Assistente Social 
  1 Psicólogo 
  2 Técnicos de nível médio 
  1 ou 2 Técnicos de nível médio 



DIMENSÕES COMPONENTES INDICADORES 

CREAS  
 

 Execução do Serviço 
  

 Executa mais de 20 ações e/ou atividades no âmbito do PAEFI 

 Executa mais de 15 ações e/ou atividades no âmbito do PAEFI 

 Executa mais de 10 ações e/ou atividades no âmbito PAEFI 

 Executa mais de 5 ações e/ou atividades no âmbito do PAEFI 

Estrutura Física 

 Possui CREAS 
 Estrutura Própria 
 Estrutura Própria ou Alugada 

 Estrutura Própria ou Alugada ou Cedida 

 Estrutura Exclusiva 
 Acesso principal adaptado com rampas e rota acessível desde a 
calçada até a recepção do CRAS de acordo com as normas da  
ABNT 

Recursos Humanos 

 Possui coordenador(a) 
 O coordenador(a) é exclusivo 
 Referência para PPII e Médio 
 1 Assistente Social 
 1 Psicólogo 
 1 Advogado 
  1 Auxiliar Administrativo 



DIMENSÕES COMPONENTES INDICADORES 

CREAS  
Medidas Socioeducativas 

(Não considerar os 
municípios que responderam 

não executar o serviço por 
ausência de demanda)  

 O Município realiza o serviço de Proteção Social a 
adolescentes  em cumprimento de Medidas Socioeducativas 
de Liberdade  Assistida e de Prestação de Serviços à 
Comunidade 

 A equipe técnica responsável pelo Serviço de Proteção Social 
a  adolescentes em cumprimento de Medida Socioeducativa é 
exclusiva desse Serviço 

 Existência de Projeto Político Pedagógico 

 Elaboração do Plano Individual de Atendimento (PIA) do  
adolescente 

 Espaço físico próprio 



DIMENSÕES COMPONENTES INDICADORES 

GESTÃO 
MUNICIPAL 

Gestão financeira 

 Execução acima de 85% dos recursos alocados 

 Execução acima de 65% dos recursos alocados 

 Execução acima de 50% dos recursos alocados 

 Execução acima de 30% dos recursos alocados 

 Recebe recursos estaduais para cofinaciamento 

 O Fundo Municipal possui CNPJ próprio 

 O Fundo Municipal é uma unidade orçamentária 

Conselho  

 CMAS Emite parecer sobre Plano, Demonstrativo e  
Relatórios 
 Possui secretária executiva 

 Secretária executiva é exclusiva do CMAS 

Orientação e apoio técnico 
 Nos últimos 12 meses recebeu pelo menos uma visita  
dos técnicos da Secretaria de Estado 

Inclusão produtiva 

 Desenvolve ações, programas ou projetos de formação,  
qualificação ou capacitação  

 Desenvolve ações de qualificação profissional e/ou 
intermediação de mão-de-obra 



DIMENSÕES COMPONENTES INDICADORES 

CADÚNICO 

Domicílio 

 Domicílio particular permanente 

 Material predominante na construção da parede externa  
do domicílio de alvenaria com ou sem revestimento 

 Possui iluminação elétrica 

 Calçamento/pavimentação total ou parcial do logradouro  
em frente ao domicílio  

Saneamento básico 

 Possui água canalizada 
 Forma de abastecimento de água por rede geral de  
distribuição 

 Possui coleta de lixo direta ou indiretamente 

 Possui banheiro ou sanitário 

 Forma de escoamento do banheiro ou sanitário realizada  
por meio de rede coletora de esgoto ou pluvial 

Trabalho e Remuneração 

 Pelo menos uma pessoa com trabalho remunerado nos  
últimos 12 meses com idade  acima de 16 anos 

 Pelo menos um Trabalhador  com carteira assinada ou  
servidor público 

 Ausência  de trabalho infantil na família 



DIMENSÕES COMPONENTES INDICADORES 

CADÚNICO 

Escolaridade 

 Ausência de analfabeto com idade superior a 10 anos 

 Responsável familiar com ensino superior completo 

 Responsável familiar com ensino médio completo 

 Responsável familiar com ensino fundamental completo 

 Todas as crianças e adolescentes frequentando escola 

Vulnerabilidade familiar 

 Ausência de idoso na família 

 Ausência de pessoa com deficiência 

 Ausência de criança 

 Ausência de adolescente 



DIAGNÓSTICO SOCIOTERRITORIAL 
DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

Para fins de avaliação é calculado como se cada Município respondesse sim ou não 

para cada um dos indicadores.  

Cada sim é computado como algo positivo e recebe o valor 1, assim  aumenta a 

pontuação do Município na direção de um alcance de melhor índice.   

Na mesma direção, as negativas para cada um dos indicadores recebe a pontuação 0.  

De acordo com a pontuação final recebida, quanto mais próximo de zero estiver pior 

estará o índice naquele determinado município, região e Macroregião. Assim a proposta 

é iniciar o trabalho de Assessoria técnica naquela região que apresentar  o mais baixo 

índice do Estado.  



REGIONALIZAÇÃO 

A regionalização dos serviços da Proteção Social Especial deve ser entendida como 

uma estratégia fundamental para universalizar o acesso da população aos serviços 

especializados do SUAS,e por consequência, aos direitos socioassistenciais e 

seguranças afiançadas pelo Sistema. 

 

 

O processo de regionalização deverá ser coordenado pela gestão estadual, 

considerando seu papel fundamental na articulação política, técnica e 

operacional entre os municípios e capacidade de apoio técnico e financeiro 

das regiões de assistência social. 



REGIONALIZAÇÃO 

O desenho da regionalização deve ser definido conjuntamente pelos entes 

federados presentes em um dado território, sob coordenação do Estado, de 

modo a assegurar o acesso dos usuários ao conjunto de serviços da Proteção 

Social Especial de Média e Alta Complexidade, resguardando a convivência 

familiar e comunitária. 



Obrigada! 
 

 

Gerência de Monitoramento e Avaliação  
Telefone: 48 3229-3673 
                  48 3229-3730 

 
E-mail: gemav@sst.sc.gov.br 


