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Quais etapas devem compor o planejamento da implantação do CREAS no município ou 

DF? 

 

O Órgão Gestor deve coordenar o processo de planejamento que conduzirá à implantação 

do CREAS, através da definição de etapas, metas, responsáveis e prazos, com a devida previsão 

no Plano Municipal de Assistência Social, a ser submetido à aprovação do Conselho.  As 

seguintes etapas podem compor o planejamento da implantação planejada do CREAS, as quais 

devem ser flexibilizadas e adaptadas para adequação a cada realidade local:  

 

a) Elaboração de diagnóstico Socioterritorial que permita identificar:  

 

- Particularidades do território (história; cultura; aspectos geográficos – rodovias, 

fronteiras, extensão; movimentos sociais; rede pré-existente; densidade populacional, 

etc.); 

 

- Dados de incidência de riscos e violações de direitos: identificação de demandas, 

avaliação de relevância e pertinência de implantação da Unidade;  

 

- Mapeamento da rede de articulação do CREAS. 

 

b) Identificação do quantitativo de Unidades CREAS necessárias na localidade, 

considerando a realidade local, com definição do número a ser implantado;  

 

c) Definição do território de abrangência de cada Unidade CREAS, no caso de municípios 

com mais de uma Unidade;  

 

d) Definição dos Serviços que cada Unidade CREAS deverá ofertar, considerando a 

realidade de cada território;  

 

e) Definição dos serviços que serão referenciados a cada Unidade CREAS, considerando a 

rede existente no território;  

 

f) Levantamento de custos e planejamento financeiro-orçamentário para implantação do 

CREAS e manutenção dos Serviços ofertados; 

 

g) Elaboração de projeto técnico-político da Unidade que aborde aspectos de seu 

funcionamento interno, serviço (s) ofertado (s), metodologia de trabalho que será adotada 

pela equipe, relacionamento com os usuários e com a rede; 

 

h) Definição de local com infraestrutura adequada e localização estratégica para 

implantação do CREAS;  

 

i) Organização de equipamentos, mobiliário e materiais necessários ao CREAS;  

 

j) Planejamento de política de capacitação e educação permanente;) Mobilização da Rede 

de Articulação;  

 

k) Mobilização da rede e definição de fluxos de articulação no âmbito do SUAS – com os 

serviços referenciados, CRAS, serviços de acolhimento e demais unidades, serviços, 

programas, projetos e benefícios existentes;  
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l) Mobilização da rede das demais políticas públicas e órgãos de defesa de direitos para a 

construção e pactuação de fluxos de articulação intersetorial e interinstitucional;  

 

m) Planejamento de procedimentos para o monitoramento e a avaliação; 

 

n) Inscrição do (s) serviço (s) do CREAS no Conselho Municipal do Direito da Criança e 

do Adolescente, quando for o caso; 

 

o) Encaminhamento da proposta de implantação do CREAS para aprovação do Conselho 

Municipal/DF de Assistência Social, incluindo a destinação de recursos públicos 

necessários. 

 

 

Como definir a melhor localização para a implantação do CREAS em cada município ou 

DF? 

 

 O CREAS deve ter localização estratégica, prioritariamente de fácil acesso à população a ser 

atendida. Deverá ser observada a disponibilidade de transporte público e a proximidade dos 

locais de maior concentração do público a ser atendido.  

 

 Apenas por meio de uma análise local, o gestor poderá definir a melhor localização para a 

implantação do CREAS. Entretanto, a fim de assegurar a facilidade de acesso aos usuários, 

sugere-se:  

 

 Municípios ou DF com uma Unidade CREAS: localização da Unidade 

preferencialmente em área central, com facilidade de acesso e maior circulação da 

população, e/ou em localidade estratégica para facilitar a articulação com a rede (CRAS, 

Poder Judiciário, Conselho Tutelar, etc.) e a própria circulação da família;  

 

 Municípios ou DF com mais de uma Unidade CREAS: localização da Unidade em 

territórios com maior incidência de situações de risco pessoal e social e violação de 

direitos; territorialização e localização dos equipamentos da rede essencial de articulação 

do CREAS (territorialização dos CRAS, rede socioassistencial, Saúde Mental, Poder 

Judiciário, Conselho Tutelar, entre outros); divisão administrativa do município, quando 

for o caso; observada a facilidade de acesso.  

 

 Além de localização estratégica e facilidade de acesso a meio de transporte público, é 

importante assegurar às equipes do CREAS possibilidades e meios para o deslocamento no 

território. 

 

O CREAS pode ser implantado em imóvel compartilhado? 

 

O CREAS deve ser implantado, preferencialmente, em imóvel exclusivo. Todavia, o 

compartilhamento do imóvel será permitido desde que assegurado, ao CREAS, placa de 

identificação e espaços exclusivos para realização de suas atividades.  

 

Poderão ser compartilhados os seguintes espaços:   

 

• Entrada ou porta de acesso;  

• Copa ou Cozinha; 

• Almoxarifado ou similar, desde que os materiais do CREAS sejam guardados com 

reserva;  
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• Área externa; 

• Banheiros. 

 

Em caso de compartilhamento, com quais instituições ou serviço o imóvel de 

funcionamento do CREAS poderá ser compartilhado? 

 

Assegurada a exclusividade dos espaços essenciais para o desenvolvimento de suas 

atividades, o CREAS poderá compartilhar infra- estrutura física, porém, recomenda-se não 

compartilhar o espaço físico do CREAS com unidades administrativas (Órgão gestor, 

Prefeitura, etc.); 

 

O CREAS não deve ser instalado em imóvel compartilhado com ONG, Serviço de 

Acolhimento e órgãos de defesa de direitos (Poder Judiciário, Delegacias, Conselho 

Tutelar, Ministério Público; Disque Denúncia). 

 

 

Quantos CREAS podem ser implantados em cada município? 

 

 

Porte do Município 

 

Número de habitantes Parâmetros de 

referência 

Pequeno Porte I Até 20.000 Cobertura de 

atendimento em CREAS 

Regional; ou  

Implantação de 01 

CREAS, quando a 

demanda local justificar. 

Pequeno Porte II De 20.001 a 50.000 

 

Implantação de pelo 

menos 01 CREAS. 

Médio Porte 

 

De 50.001 a 100.000 

 

Implantação de pelo 

menos 01 CREAS. 

Grande Porte, 

Metrópoles e DF 

 

A partir de 100.001. Implantação de 01 

CREAS a cada 200.000 

habitantes. 

 

É importante mencionar que o quadro apresenta parâmetros de referência, sendo o 

diagnóstico socioterritorial e os dados de vigilância socioassistencial fundamentais para a 

definição mais apropriada do quantitativo de unidades CREAS necessárias, considerando a 

realidade de cada território.  

 

Em que situações o CREAS Regional poderá ser implantado? 

 

 O CREAS de abrangência regional poderá ser implantado nas seguintes situações: 

 

 a) Nos casos em que a demanda do município não justificar a disponibilização, no seu 

âmbito, de serviços continuados no nível de proteção social especial de média 

complexidade, ou,  

 

b) Nos casos em que o município, devido ao seu porte ou nível de gestão, não tenha 

condições de gestão individual de um serviço em seu território. 
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A implantação do CREAS regional dar-se-á por iniciativa do Estado ou de grupos de 

Municípios. O Estado deve assumir a responsabilidade de regular, cofinanciar, coordenar e 

supervisionar o funcionamento dos CREAS de âmbito regional, desde sua implantação, com a 

participação dos municípios envolvidos. 

 

Na regionalização do atendimento deverá ser observada a proximidade geográfica entre os 

municípios envolvidos, de forma a viabilizar o acesso dos usuários aos serviços ou da equipe 

técnica aos municípios vinculados ao CREAS Regional.  

 

 

 

Acesse aqui a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais 

http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/secretaria-nacional-de-assistencia-social-snas/livros/tipificacao-

nacional-de-servicos-socioassistenciais/tipificacao-nacional-dos-servicos-socioassistenciais 

 

 

Acesse aqui a Cartilha Perguntas e Respostas: CREAS  

http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/secretaria-nacional-de-assistencia-social-snas/cartilhas/perguntas-e-

respostas-centro-de-referencia-especializado-de-assistencia-social-creas/03-livreto-perguntas-respostascreas-

impressao-20-12.pdf 

 

Acesse aqui o Caderno Orientações Técnicas: CREAS 

http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/secretaria-nacional-de-assistencia-social-snas/cadernos/orientacoes-

tecnicas-centro-de-referencia-especializado-de-assistencia-social-creas-1/04-caderno-creas-final-dez..pdf 
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