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INTRODUÇÃO 

 

A política de assistência social, na sua trajetória histórica, passou por diferentes 

fases, do campo da ação assistencial para o seu reconhecimento enquanto política 

pública de direitos, mediante sua inclusão no texto constitucional de 1988 e sua 

regulação com a aprovação da Lei Orgânica da Assistência Social.  

No rol das políticas sociais, a assistência social configura-se como mecanismo 

de garantia de um padrão básico de inclusão na sociedade dos grupos vulneráveis sem 

acesso ao mercado de trabalho ou acesso precarizado. Essa concepção de proteção 

supõe conhecer os riscos, as vulnerabilidades sociais das pessoas sujeitos de sua ação, 

bem como os recursos necessários para afiançar segurança social. Isso supõe conhecer 

os riscos e as possibilidades de enfrentá-los.  

De acordo com a nova Política Nacional de Assistência Social, aprovada em 

setembro de 2004, há “uma visão social capaz de entender que a população tem 

necessidades, mas também possibilidades ou capacidades que devem e podem ser 

desenvolvidas”. 

 Nessa concepção, a Assistência Social, ao invés de restringir-se ao mero 

repasse de benefícios, passa a atuar mediante um conjunto de seguranças sociais como 

potencializadora das capacidades individuais e coletivas, resgatando o acesso a bens e 

serviços públicos aos grupos vulneráveis.  

O Sistema Único de Assistência Social (SUAS), regulamentado pela lei 12.435 

que altera a lei 8.742 – Lei Orgânica de Assistência Social, expresso na nova Política 

Nacional de Assistência Social, “define e organiza os elementos essenciais e 

imprescindíveis à execução da política de Assistência Social”, possibilitando a 

normatização do padrão de qualidade dos serviços, programas e projetos, os indicadores 

de avaliação e resultado, a nomenclatura dos serviços socioassistenciais, o Vinculo 

SUAS da rede não governamental, e, ainda, os eixos estruturantes da gestão tal como a 

Informação, o Monitoramento e a Avaliação.  

 O Conselho Nacional de Assistência Social aprovou em 2009 a Tipificação de 

Serviços Socioassistenciais que padroniza serviços, contribuindo na definição da 

identidade dessa política e na definição de critérios de qualidade de serviço e na 

construção de indicadores de avaliação. Além disso, dá visibilidade à oferta de serviços 

e cria condições de continuidade de atendimento a partir de uma matriz nacional.    
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O Protocolo de Gestão Integrada de serviços, benefícios, programas e projetos 

da Política de Assistência Social, também no ano de 2009, estabelece a referência e 

contra-referência no atendimento dos usuários da política de assistência social, 

enfatizando a integração das ações e determina que os beneficiários dos programas de 

transferência de renda constituem-se em público prioritário para inserção nos serviços, 

programas e projetos dessa política.  

O SUAS organiza os serviços socioassistenciais a partir das seguintes 

referências:  

Vigilância Social que prima pela “produção, sistematização de informações, 

indicadores e índices territorializados das situações de vulnerabilidade e risco social e 

pessoal que incidem sobre famílias/pessoas nos diferentes ciclos da vida”;  

Proteção Social e a Defesa Social e Institucional que implica a garantia do 

direito ao usuário de acesso à proteção básica e especial. São direitos dos usuários dos 

serviços socioassistenciais, entre outros, o atendimento digno, atencioso, respeitoso; o 

acesso otimizado da rede de serviços; a informação, o protagonismo e manifestação dos 

seus interesses; a oferta qualificada de serviços e a convivência familiar e comunitária.  

Para a consolidação da Política de Assistência Social e implementação do 

SUAS faz-se urgente a formulação e implantação de um sistema de monitoramento e 

avaliação que integre o rol de regulações que tratam sobre o funcionamento dos serviços  

e permita a avaliação das ações, assim como o aprimoramento do trabalho.  
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1 – JUSTIFICATIVA 

O município de São José do Rio Preto possui uma população aproximada de 

408.258 mil habitantes (IBGE, 2010), localizado a 450 km da capital paulista e é sede 

da 8ª região administrativa. 

A Secretaria Municipal de Assistência Social- SEMAS, é o órgão da 

administração pública direta, que tem por finalidade a coordenação, formulação e 

implementação da Política Municipal de Assistência Social e do Sistema Único de 

Assistência Social – SUAS no município de São José do Rio preto, além da gestão dos 

fundos municipais de Assistência  Social e dos  Direitos da Criança e Adolescente, 

respeitando os princípios e diretrizes de participação, descentralização e controle das 

ações.  

Dentre os anos de 2007 a 2010, a Secretaria de Assistência Social e o Conselho 

Municipal em parceria com a Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita – UNESP 

(campos de S. J. Rio Preto), Universidade Federal de São Carlos - UFSCAR através da 

Fundação de Apoio à Pesquisa de São José do Rio Preto – FAPERP, realizou o 

diagnóstico social, quando foram identificados territórios com significativo índice de 

vulnerabilidade social, sobretudo aqueles que possuem loteamentos irregulares. 

Dentre as principais vulnerabilidades pode-se destacar: famílias e indivíduos 

com perda ou fragilidade de vínculos de afetividade, pertencimento à sociabilidade, 

emprego precário ou não inserção no mercado de trabalho formal e informal, migração e 

população em situação de rua, caso de uso de substância psicoativa e prática de ato 

infracional. 

A secretaria construiu no ano de 2010 um instrumental de classificação de 

vulnerabilidade de famílias que subsidiam o seu atendimento no Centro de Referência 

de Assistência Social – CRAS. Com base nos dados do diagnóstico e deste instrumental 

foi criado os indicadores de vulnerabilidade social do município que vem em destaque 

no item VI do presente texto.        

Com a aprovação da Lei Orgânica da Assistência Social, n.º 8.742/93, que 

coloca a assistência social como política pública universal, compondo o tripé com a 

Saúde e Seguridade Social. O município de São José do Rio Preto sempre procurou se 

adequar ao que preconiza a LOAS e demais regulações afetas, implantando essa política 

pública com enfoque no atendimento das demandas existentes, por meio da criação de 
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uma rede de serviços socioassistenciais com a participação governamental e não 

governamental. 

Com a nova Política de Assistência Social no âmbito Federal, aprovada através 

da Lei 12.435 de 2011, o município empreende o desafio de reorganizar sua rede 

socioassistencial a partir de diagnósticos, custo dos serviços, padrões de qualidade, dos 

serviços públicos e privados. 

Com a aprovação da Tipificação Nacional, por meio da resolução 109 de 2009 

que estabelece o rol de serviços socioassistenciais, a política de assistência define 

melhor o seu campo de atuação, o que garantiu a materialidade e a especificidade de 

suas ações. Além desse documento, há um conjunto de regulações que disciplinam o 

funcionamento dos serviços tais como: Política Nacional de Assistência Social – 

PNAS/2004; Norma Operacional Básica do SUAS– NOB/SUAS; Norma Operacional 

Básica de Recursos Humanos– NOB/RH; Estatuto do Idoso; Estatuto da Criança e do 

Adolescente - ECA; Plano Nacional de Promoção Proteção e Defesa dos Direitos de 

Crianças e Adolescentes á Convivência familiar e Comunitária; Orientações técnicas 

para o funcionamento dos serviços de acolhimento institucional; Orientações Técnicas 

para os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos; SINASE; ANVISA.  

Todas as regulações são essenciais para a qualificação dos serviços, entretanto, 

torna-se necessário a sua organização em um documento único de modo a facilitar o 

acesso às informações para que a rede socioassistencial possa apreender os parâmetros 

para a execução dos serviços. 

Além disso, o monitoramento e a avaliação passam a ser exigidos enquanto 

instrumentos estruturantes da gestão, visto que se torna essencial a produção de 

informação sobre a rede socioassistenciais, a construção de estudos, pesquisas, custos 

dos serviços e diagnósticos acerca dos resultados alcançados pelos serviços, de modo a 

otimizar os recursos disponíveis para a referida política, e garantir a qualificação das 

ações. 

Portanto, a estruturação de um sistema de monitoramento e avaliação favorece 

a garantia da capacidade gerencial, técnica e administrativa aos atores da política de 

Assistência Social no município. Além disso, orienta a elaboração do plano de 

monitoramento e avaliação na área social que deve incluir mecanismos de devolução de 

informações para que os Conselhos assumam papel de destaque no exercício do controle 

social e na reformulação das políticas do setor. 
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Assim, em 2011, a Secretaria Municipal de Assistência Social elaborou a 

proposta de um Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação, a qual foi 

amplamente debatida com a rede socioassistencial governamental e não governamental 

e o Conselho Municipal de Assistência Social, tendo sido aprovado em 21 de junho de 

2011 por meio da Resolução Nº 86 CMAS. O processo de elaboração desse documento 

contou com ampla participação de representantes dos serviços socioassistenciais 

governamentais e não governamentais por meio das Comissões de serviços, organizadas 

para esse fim.   

A atribuição de operar a gestão do Sistema Municipal de Monitoramento e 

Avaliação é exclusiva do órgão gestor, devendo sua operacionalização ser realizada por 

técnicos vinculados a Secretaria Municipal de Assistência Social. O Sistema Municipal 

de Monitoramento e Avaliação deve ser compreendido como parte integrante do 

planejamento institucional da política de assistência social de São José do Rio Preto, 

aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social, constituindo-se em referência 

estratégica de gestão da rede socioassistencial do município.  

 

2 - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

  

A avaliação da política de assistência social tem uma dimensão de 

reconhecimento de cidadania e se coloca como mecanismo de qualificação do rol de 

ações desenvolvidas para a garantia dos direitos socioassistenciais.  

O monitoramento e avaliação compreendem o conjunto de procedimentos de 

acompanhamento e análise de dados de execução dos serviços socioassistenciais, com o 

propósito de checar se as atividades e resultados realizados correspondem ao que foi 

planejado e se os objetivos previstos estão sendo alcançados. 

Monitoramento diz respeito à observação regular e sistemática do 

desenvolvimento das atividades, do uso dos recursos e da produção de resultados, 

comparando-os com o planejamento. Ele deve produzir informações e dados confiáveis 

para subsidiar a análise da razão de eventuais desvios, assim como das decisões de 

revisão do plano. 

Avaliação tem o papel de analisar criticamente o andamento dos serviços, 

programas, projetos e benefícios socioassistenciais, segundo seus objetivos, tendo por 

base as informações produzidas pelo monitoramento. 



 
 

23 

 

A sistematização dos dados coletados no processo de monitoramento deve 

subsidiar a elaboração de relatórios, laudos e pareceres sobre as ações desenvolvidas 

pela política de assistência social no município. Deve ainda, ser voltado para orientar, 

evitar ou superar problemas, devendo ser permanente e contínuo, sendo focado na 

qualidade dos serviços prestados.  

Os processos de avaliação de serviços, programas e projetos e benefícios 

socioassistenciais envolvem, geralmente, as seguintes atividades: 

1. Planejamento/desenho do processo de avaliação  

2. Levantamento dos dados/trabalho de campo  

3. Sistematização e processamento dos dados  

4. Análise das informações  

5. Elaboração de relatório(s) laudos e pareceres com os resultados encontrados e 

recomendações.  

6. Disseminação e uso das conclusões junto a diferentes públicos: como equipe técnica, 

conselheiros, outros atores da rede socioassistencial e demais órgãos afetos á política 

de assistência social.  

No processo de avaliação as seguintes questões deverão ser aferidas: 

1. Os resultados do serviço, programa ou projeto estão sendo atingidos?   

2. Quais fatores são facilitadores para o desenvolvimento das ações? 

3. Quais fatores são dificultadores da execução das ações? 

4. Os objetivos estão sendo alcançados? Quais indicadores evidenciam o cumprimento 

dos objetivos propostos.   

A construção de indicadores quantitativos e qualitativos são necessários para 

dimensionar o processo de execução dos serviços, programas e projetos e os resultados 

alcançados. 

A avaliação de processo e de resultados da política de assistência social será 

realizado através de um conjunto de procedimento que serão mais bem detalhados, e por 

instrumentos que compõem o rol de anexos desse documento.  

Compete a equipe vinculada a chefia do Setor de Monitoramento e Avaliação: 

Monitorar todos os serviços que compõem a rede socioassistencial do município, tanto 

os governamentais quanto os não governamentais. É também atribuição dessa equipe: 

 Propor e coordenar estudos e pesquisas necessários ao processo de planejamento, 

implementação e normatização de ações da Política de Assistência Social;  
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 Emitir pareceres sobre o funcionamento dos serviços socioassistenciais 

governamentais e não governamentais; município; 

 Realizar monitoramento físico e analítico das atividades e das ações executadas 

pelos serviços conveniados com o município na área da assistência social 

(Financiamento pelo Fundo Municipal de Assistência Social).  

 

3 - OBJETIVO GERAL 

 

Estabelecer parâmetros para o funcionamento dos serviços socioassistenciais por 

meio de um sistema de monitoramento e avaliação para o aprimoramento da gestão, o 

estabelecimento de padrão de qualidade o controle social e a integração da rede 

socioassistencial.   

 

4 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Definir padrão de qualidade da rede socioassistencial do município a partir da 

regulação nacional; 

Construir um conjunto de indicadores de vulnerabilidade e de avaliação que 

permita o monitoramento e avaliação das ações realizadas;  

Padronizar documentos afetos ao monitoramento e avaliação;  

Parametrizar procedimentos no âmbito da gestão da política municipal de 

assistência social. 

Construir metodologia para elaboração dos custos dos serviços. 

 

5 - MATRIZ DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL DO MUNICÍPIO  

 

As famílias usuárias da política pública de assistência social foram ao longo da 

história desse sistema identificadas como famílias em situação de pobreza. Entretanto, 

com a aprovação da nova Política de Assistência Social, organizada em um Sistema 

Único de Assistência Social, há um entendimento da necessidade de ampliação da 

compreensão dos fenômenos que refletem sobre os usuários dessa política. É sob esse 

prisma que apreendermos a dimensão da vulnerabilidade e risco social. Assim, é preciso 
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entender que pobreza e vulnerabilidade não são sinônimos “nem todos os que se 

encontram em situação de vulnerabilidade são pobres – situados abaixo de alguma linha 

monetária de pobreza – nem todos os pobres são vulneráveis da mesma forma” ou 

possuem uma intensidade baixa de vulnerabilidade (Bronzo, 169). 

A vulnerabilidade pode ser intensificada por situações de risco, compreendida 

conforme abaixo: 

Por riscos entende-se uma variedade de situações que englobam os riscos 

naturais (como terremotos e demais cataclismos), os riscos de saúde (doenças, 

acidentes, epidemias, deficiências), os riscos ligados ao ciclo de vida (nascimento, 

maternidade, velhice, morte, ruptura familiar), os riscos sociais (crime, violência 

doméstica, terrorismo, gangues, exclusão social), os riscos econômicos (choques de 

mercado, riscos financeiros), os riscos ambientais (poluição, desmatamento, desastre 

nuclear), os riscos políticos (discriminação, golpes de estado, revoltas), tal como 

sistematizados pela unidade de proteção social do Banco Mundial. Os indivíduos e as 

famílias posicionam-se diferentemente quanto à capacidade de resposta aos riscos e às 

mudanças do entorno (Holzman; Jorgesen, apud Bronzo, p.170)  

Ao analisar as vulnerabilidades e os riscos, o olhar volta-se para o acesso às 

políticas públicas, posto que seu enfrentamento e/ou superação passa pelo conjunto de 

estratégias empreendidas pelas políticas públicas por meio da provisão de serviços, 

estruturas, benefícios, entre outros. As políticas públicas constituem-se em elementos 

que devem fortalecer a capacidade de respostas das famílias para a redução da sua 

vulnerabilidade. 

Disso decorre que a vulnerabilidade é multidimensional e deve ser avaliada sob 

a perspectiva externa e interna que envolve as famílias. Como fatores externos estão as 

oportunidades sociais provisionadas para seu enfrentamento o que implica acesso às 

políticas públicas. Outro campo refere-se aos fatores psicossociais, ciclo de vida e 

condição física que envolvem as condições objetivas e subjetivas das pessoas 

enfrentarem as vulnerabilidades e riscos sob os quais estão expostos.  

É preciso compreender que fatores internos referentes às capacidades de 

enfrentamento das vulnerabilidades também podem ser determinados, entre outras 

coisas, pelo rol de oportunidades sociais que as pessoas tiveram no decorrer de suas 

vidas, portanto a vulnerabilidade é multifatorial, cujos fatores articulam-se entre si. 

Contudo, o acesso às políticas públicas constitui-se fundamental para a redução das 

vulnerabilidades e exposição a riscos, em especial os sociais. 
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O município de São José de Rio Preto, em parceria com a UNESP, a UFSCAR, 

a FAPERP elaboraram estudo das vulnerabilidades sociais da cidade que foi organizado 

em um Sistema denominado SIVF – Sistema de Indicadores de Vulnerabilidade das 

Famílias. Tal estudo subsidiou a realização de um diagnóstico e fundamentou a 

construção de um formulário de Classificação de Vulnerabilidade, elaborado e utilizado 

pelas equipes dos serviços socioassistenciais da Secretaria Municipal de Assistência 

Social. 

Tais documentos, em conjunto com outros referenciais teóricos e documentais 

balizaram a construção da Matriz de Vulnerabilidade e Risco Social. A Matriz abaixo 

descrita foi elaborada de forma coletiva com a equipe gestora da Política de Assistência 

Social do município.     

Segue abaixo os indicadores de vulnerabilidade social do município: 

 

5.1 - DIMENSÃO: DIREITOS VIOLADOS 

 

Riscos Sociais 

 Famílias com crianças e adolescentes em situação de violência intrafamiliar e/ou 

de âmbito doméstico; 

 Famílias com crianças e/ou adolescentes em situação de exploração comercial 

sexual; 

 Famílias com crianças e adolescentes em situação de trabalho infanto-juvenil; 

 Famílias com crianças e adolescentes em situação de mendicância; 

 Famílias com crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional; 

 Famílias com adolescentes em situação de cumprimento de medida 

socioeducativa em meio aberto; 

 Famílias com adolescentes em situação de cumprimento de medida 

socioeducativa em meio fechado; 

 Famílias com adolescentes em situação de descumprimento de medida 

socioeducativa em meio aberto e/ou fechado; 

 Famílias com crianças e adolescentes que se encontram ameaçados de morte; 

 Famílias cujas crianças e adolescentes encontram-se aliciados pelo tráfico/crime; 

 Famílias cujas mulheres encontram-se em situação de violência doméstica; 
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 Famílias cujas mulheres em situação de violência com ameaça de morte 

encontram-se em serviços de acolhimento de institucional; 

 Famílias com um ou mais de seus membros adultos em cumprimento de medida 

judicial de privação de liberdade; 

 Famílias em situação de trabalho escravo; 

 Famílias com pessoas com deficiência em situação de violência doméstica; 

 Famílias com pessoas idosas em situação de violência doméstica; 

 Criança, adolescente e pessoas adultas que fazem uso do espaço da rua como 

sobrevivência e/ou moradia; 

 Famílias que residem em áreas com alta incidência de tráfico de drogas e 

violência urbana e alto número de homicídios de jovens; 

 Famílias com um ou mais de seus membros egressos do sistema prisional.  

 

5.2 - DIMENSÃO: CAPACIDADES RELACIONAIS 

 

Vínculo Familiar e Comunitário 

 Famílias cujos responsáveis apresentam dificuldade de cuidado e proteção 

(indefinição dos papéis); 

 Famílias com baixa capacidade relacional entre seus membros (afetividade e 

comunicação); 

 Famílias que vivem em isolamento social; 

 Famílias que não acessam e/ou apresentam baixa adesão à rede de serviços 

decorrentes do conjunto de vulnerabilidades vivenciadas; 

 Famílias que não participavam de atividades comunitárias no momento de 

inserção nos serviços do PAIF e ou serviços complementares. 

 

5.3 - DIMENSÃO: POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Equipamentos Públicos no Território 

 Famílias residindo em áreas desprovidas de unidades de educação: CEI, ensino 

fundamental, médio e alfabetização de adultos; 

 Famílias residindo em áreas desprovidas de equipamentos de esporte, cultura e 

lazer: praças, quadras poliesportivas e outros; 
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 Famílias residindo em áreas não cobertas por equipamentos da assistência 

social: CRAS, Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, projetos 

de inclusão produtiva, serviços para PCD e idoso; 

 Famílias residindo em áreas desprovidas de segurança pública. 

 

Assistência Social 

 Famílias sem acesso a benefícios sociais que se encontram dentro dos critérios 

de elegibilidade; 

 Famílias em descumprimento de condicionalidades; 

 Famílias sem acesso a serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

para crianças, adolescentes e idosos, e serviços de Média Complexidade; 

 Famílias com dificuldade de adesão/participação das ações do PAIF e demais 

programas e projetos vinculados; 

 Famílias com dificuldade de adesão aos serviços do CREAS. 

 

Habitação e Infraestrutura Urbana 

 Famílias vivendo em moradias cedidas, alugadas ou ocupadas; 

 Famílias residindo em moradia subnormal, construída com material 

reaproveitável (taipa, adobe, pedaços de madeira, entre outros); 

 Famílias residindo em moradias precárias; 

 Famílias residindo em moradias cujo número de habitantes seja incompatível 

com o número de cômodos; 

 Família residindo em áreas não regularizadas; 

 Famílias residindo em áreas de risco ambiental: fundos de vale, beira de rio, 

lixão, esgoto aberto, rodovias; 

 Famílias residindo em áreas desprovidas de redes de esgoto, água, luz elétrica, 

iluminação pública, telefonia e coleta de lixo; 

 Famílias residindo em áreas com difícil acesso a transporte público (num raio de 

02 km); 

 Famílias com moradia própria financiada; 

 Famílias com moradia própria financiada inadimplente. 
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Educação 

 Famílias sem acesso a serviços de educação infantil; 

 Famílias sem acesso a vagas nos serviços de ensino fundamental; 

 Famílias sem acesso a vagas nos serviços de ensino médio; 

 Famílias sem acesso a vagas nos serviços de alfabetização de adultos; 

 Famílias com um ou mais de seus membros em situação de defasagem escolar 

(diferença de 05 anos na idade série); 

 Famílias com um ou mais de seus membros não alfabetizados; 

 Famílias com um ou mais de seus membros adultos com menos de 04 anos de 

estudo; 

 Famílias com um ou mais de seus membros menores de 16 anos evadidos da 

escola; 

 Famílias com um ou mais de seus membros menores de 16 anos com baixa 

frequência escolar; 

 Famílias com um ou mais de seus membros menores de 16 anos com baixo 

desempenho escolar. 

 

Saúde 

 Famílias sem acesso a medicamentos de uso contínuo e ou acesso descontínuo;  

 Famílias sem acesso a fraldas geriátricas, órteses e próteses; 

 Famílias sem acesso a serviços de saúde de média e alta complexidade; 

 Famílias com um ou mais de seus membros deficientes, com algum grau de 

dependência, que necessitem de cuidador; 

 Famílias com um ou mais de seus membros doentes crônicos, com algum grau 

de dependência que necessitem de cuidador; 

 Famílias com um ou mais de seus membros que fazem uso de álcool e outras 

drogas ilícitas; 

 Famílias com um ou mais de seus membros com diagnóstico de 

depressão/doença psicossocial, que impossibilite a atividade laboral; 

 Famílias com um ou mais membros em situação de gravidez precoce (10 a 14 

anos) - ( 15a 19 anos);  

 Famílias em descumprimento de condicionalidades no campo da saúde 

(vacinação, pesagem, acompanhamento de nutrizes e gestantes). 
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5.4 - DIMENSÃO: MUNDO DO TRABALHO 

 

Trabalho e Qualificação Profissional e Renda 

 Família cujos membros maiores de 18 anos não possuem qualificação 

profissional; 

 Famílias cujos membros maiores de 18 anos não possuem habilidades para o 

desenvolvimento de atividades que possibilitem gerar renda; 

 Famílias em situação de desemprego (01 a 02 anos – 03 a 05 anos – acima de 05 

anos); 

 Famílias cujos membros maiores de 18 anos encontram-se em trabalhos 

esporádicos, sem regularidade na renda, sem vínculo com a previdência social; 

 Famílias em subemprego (trabalho informal) com renda per capita inferior a 

meio salário mínimo; 

 Famílias sem acesso a cursos de qualificação profissional e ou de geração de 

renda; 

 Famílias sobrevivendo exclusivamente de benefícios (BPC, Bolsa Família, 

Renda Cidadã); 

 Família vivendo com renda per capita inferior a ¼ do salário mínimo. 

 

5.5 - DIMENSÃO: DESIGUALDADE SOCIAL 

 

Raça, Gênero, Ciclo De Vida, Condição de Deficiência 

 Família com chefia monoparental feminina ou masculina; 

 Famílias monoparentais com chefia feminina com mais de 08 membros com 

idade inferior a 16 anos; 

 Famílias que se declaram negras; 

 Famílias chefiadas por mulheres; 

 Famílias chefiadas por pessoas idosas; 

 Famílias chefiadas por pessoas com deficiência. 
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6 - GESTÃO INTEGRADA DE SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E     

BENEFÍCIOS 

 

O Protocolo de Gestão Integrada de serviços, programas, projetos e benefícios 

socioassitenciais estabelece a referência e contra-referências dos serviços, considerando 

as vulnerabilidades das famílias atendidas, tendo como público prioritário das ações 

dessa política os beneficiários dos programas de transferência de renda das três esferas 

de governo. 

Sob esse prisma, a referência das famílias em situação de vulnerabilidade, que 

não tenham nenhum direito violado será das equipes do Serviço PAIF, organizados na 

estrutura dos CRAS, que deverá articular a rede prestadora de serviços complementares 

para a inclusão dessas famílias nos serviços socioassistenciais que serão a contra-

referência desse atendimento. Além disso, deve promover um trabalho intersetorial com 

as demais políticas públicas para que essas famílias tenham seus direitos garantidos por 

meio do acesso qualificado ás políticas do município. 

As famílias que tenham seus direitos violados serão referenciados nos serviços 

desenvolvidos no âmbito do CREAS, que deverá articular a rede socioassistencial para 

o apoio, ou seja, a contra-referência das ações mediante inclusão das famílias nos 

serviços complementares de proteção social básica e articulação com as demais políticas 

públicas. 

Os serviços de alta complexidade constituem-se na referência das famílias e 

indivíduos com ruptura de vinculo famílias que estejam em acolhimento institucional e 

também contarão com a rede de serviços sociais da proteção social básica enquanto 

contra-referência no atendimento dos usuários e suas famílias. 

O serviço responsável pela referência do atendimento deverá elaborar o Plano 

de Acompanhamento Familiar, de modo articulado com os demais serviços 

socioassistenciais. 

 

7 - TIPIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 

 

A tipificação dos serviços está organizada tendo como parâmetro as regulações 

vigentes e a realidade da rede socioassistencial do município. Foram tipificados projetos 
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e serviços que passarão por um processo de transição a ser realizada em conjunto com o 

Conselho Municipal de Assistência Social. 

 

7.1 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA:  

 

 PAIF- Serviço de Proteção e Atendimento Integral á Família; 

 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Criança e 

adolescente; 

 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Pessoas Idosas; 

 Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com deficiência e 

idosos. 

 

7.2 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA 

COMPLEXIDADE: 

 

 PAEFI – Serviço de Proteção e Atendimento especializado á Famílias e 

Indivíduos; 

 Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência e suas 

Famílias em Centro Dia; 

 Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas Idosas e suas Famílias em 

Centro Dia; 

 Serviço Especializado para Pessoa em Situação de Rua em Centro POP; 

 Serviço Especializado em Abordagem Social; 

 Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida 

Socioeducativa de Liberdade Assistida - LA e de Prestação de Serviços a 

Comunidade - PSC; 

 

 

7.3 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – ALTA 

COMPLEXIDADE: 

 

Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes  

 Casa de Passagem; 
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 Casa Lar para Crianças e Adolescentes; 

 Abrigo Institucional  

 Acolhimento em Família Acolhedora 

  

Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos 

 Serviço de Acolhimento República para Adultos; 

 Serviço de Acolhimento República para Idosos; 

 Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas em Situação de Rua 

 Instituição de Longa Permanência para Pessoa Idosa - ILPI; 

 

7.4 - SERVIÇOS QUE DEVEM PASSAR POR TRANSIÇÃO E/OU 

REORDENAMENTO: 

 

 Trabalho com Famílias. 

 Formação Socioprofissional – Inclusão Produtiva;  

 Educação profissional para adolescentes;  

 Casas de apoio; 

 Habilitação e Reabilitação; 

 Acolhimento institucional para população de rua;  

   

7.5 - SERVIÇOS QUE DEVEM PASSAR POR TRANSIÇÃO PARA 

UNIDADES PUBLICAS (CREAS) DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL: 

 

 Violência sexual contra crianças e adolescentes; 

 Violência doméstica contra crianças e adolescentes; 

 Atenção a Pessoa em Situação de Rua
1
; 

 Medida Socioeducativa – Liberdade Assistida.  

 

                                                           
1
Esse serviço está sendo prestado parcialmente em unidade pública de Centro POP e através de 

instituição não governamental requerendo adequação conforme regulação vigente. 
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7.6 - SERVIÇOS QUE ESTÃO EM ESTUDO NO MINISTÉRIO DO 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DEVEM SER REGULAMENTADOS 

POSTERIORMENTE:  

 

 Formação Socioprofissional – Inclusão Produtiva; 

 Trabalho com Família; 

 Convivência e Fortalecimento de Vínculos; 

 Serviços de Assessoria e Defesa e Garantias de Direitos; 

 

A seguir estão descritos os serviços e projetos socioassistenciais do município, 

considerando descrição, funcionamento, usuários, ações, estrutura de recursos humanos, 

materiais e físicas. 

 

8 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 

  

8.1 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À 

FAMILIA-PAIF 

 

DESCRIÇÃO: Trata-se de serviço de caráter continuado, desenvolvido por um 

conjunto de ações voltadas ao atendimento de famílias, considerando seus diferentes 

níveis de vulnerabilidade social. A atuação dos profissionais engloba o atendimento de 

suas necessidades básicas, garantindo-se a inserção de seus membros em serviços 

socioassistenciais complementares ao PAIF e inclusão nas demais políticas públicas. O 

trabalho social busca fortalecer a função protetiva das famílias, o desenvolvimento de 

suas potencialidades e a melhoria de sua qualidade de vida, com enfoque na 

matricialidade sociofamiliar e a territorialização.  

Constitui-se em serviço de natureza pública desenvolvido exclusivamente no 

âmbito dos CRAS. 

 

FUNCIONAMENTO: dias úteis - 8 horas diárias. 

 

UNIDADE: CRAS – Centro de Referência de Assistência Social. 
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USUÁRIOS:  

 Famílias beneficiárias dos Programas de Transferência de Renda das três esferas 

de governo e benefícios sócio-assistenciais (BPC, eventuais); 

 Famílias que atendem aos critérios de elegibilidade a tais programas ou 

benefícios, mas que ainda não foram contempladas; 

 Famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência de dificuldades 

vivenciadas por algum de seus membros; 

 Pessoas com deficiência e/ou pessoas idosas que vivenciam situações de 

vulnerabilidade e risco social. 

 

AÇÕES:  

 Articulação com a rede de serviços no território para a realização de trabalhos 

integrados visando à garantia de acesso das famílias a políticas públicas; 

 Descentralização das ações por meio da utilização de espaços físicos disponíveis 

nos territórios, de modo a garantir o acesso do usuário aos serviços; 

 Articulação com os serviços de proteção social especial a partir da leitura das 

vulnerabilidades e violação de direitos para desenvolvimento de ações 

integradas; 

 Realização de estudos de caso entre a Proteção Social Básica e Proteção Social 

Especial, de forma periódica e contínua; 

 Mapeamento da incidência de vulnerabilidade das famílias (baixa, média e alta), 

de acordo com os indicadores de vulnerabilidade dispostos neste documento; 

 Mapeamento das famílias que apresentam dificuldade de vinculação efetiva com 

as propostas de intervenção ofertadas pela rede sócio-assistencial e das demais 

políticas, para o planejamento de novas estratégias de intervenção que 

correspondam às necessidades das mesmas; 

 Encaminhamento dos membros das famílias para os serviços complementares ao 

PAIF; 

 Adoção de estratégias para o estabelecimento de vínculo com as famílias 

mapeadas, a partir do conhecimento acumulado; 

 Desenvolvimento de ações que agilizem o acesso das famílias aos programas de 

transferência de renda e demais benefícios eventuais e emergenciais, utilizando-

se base de dados e cadastros; 
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 Referência na elaboração do PAF - Plano de Acompanhamento Familiar, em 

conjunto com a rede socioassistencial, de acordo com a realidade apresentada;  

 Implementação de metodologias de atendimento como: acolhida, busca ativa, 

visita domiciliar, atendimento domiciliar familiar, atendimento individual na 

unidade, atendimento familiar na unidade, discussão de casos, ações de convívio 

comunitário, ação socioeducativa com famílias, intergeracional por ciclo de vida 

(jovens, idosos etc.), reuniões de equipe, alimentação do Sistema de Informação 

quando implantado, articulação e encaminhamentos junto à rede no território, 

grupo de estudo da equipe, entre outros; 

 Integração das ações da proteção social básica e especial, principalmente para as 

famílias em alta e média vulnerabilidade, com o envolvimento das demais 

políticas públicas, garantindo-se a contra-referência para o atendimento das 

famílias com direitos violados referenciadas nos serviços do CREAS e Alta 

Complexidade; 

 Realização de dinâmicas interativas, considerando as vulnerabilidades e as 

potencialidades das famílias atendidas; 

 Existência de trabalho interdisciplinar, sobretudo das áreas de serviço social, 

psicologia e pedagogia; 

 Avaliação sistemática das ações (de processo e resultado), a partir da matriz de 

avaliação do trabalho social (anexo); 

 Realização de acompanhamento sistemático com as famílias em 

descumprimento de condicionalidades do Programa Bolsa Família. 

 

Observação: O Plano de Acompanhamento Familiar deverá apresentar as estratégias de 

trabalho com as famílias, bem como os pactos de responsabilidades e compromissos 

assumidos e os recursos a serem mobilizados para responder às necessidades detectadas 

e para desenvolver as potencialidades e capacidades. 

 

RECURSOS HUMANOS, FÍSICOS E MATERIAIS: 

 Dispor de uma equipe mínima composta por 01 assistente social com no mínimo 

30 horas semanais e 01 psicólogo com 40 horas semanais para até 500 

famílias/ano atendidas na área de abrangência do CRAS. Outros profissionais 
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podem ser incorporados à equipe a partir de leitura territorial, disponibilidade de 

recursos e novas regulações de âmbito nacional; 

 Dispor de material pedagógico e recursos audiovisuais para o desenvolvimento 

das atividades. Ter veículo para a realização de acompanhamento das famílias e 

trabalho em rede, em quantidade compatível com as atividades da equipe. 

Manter espaços físicos adequados às atividades como: recepção, sala de 

acolhida, sala de atendimento individual ou familiar e grupal que ofereça 

privacidade, sala técnica para os profissionais, móveis ergométricos segundo as 

normas da ABNT e demais regulações e orientações técnicas. 

 

 

8.2 - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE 

VÍNCULOS-CRIANÇAS E ADOLESCENTES  

 

DESCRIÇÃO: Consiste em serviço complementar ao PAIF, desenvolvido com 

crianças e adolescentes voltado à socialização e à participação comunitária, com caráter 

preventivo e pró-ativo promovendo uma educação para a cidadania e participação 

comunitária, possibilitando assim o desenvolvimento integral de suas potencialidades, 

conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, e demais 

legislações voltadas à criança e ao adolescente.  

 O serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças até 06 

anos deve garantir a convivência familiar, fortalecendo a capacidade protetiva das 

famílias através do desenvolvimento da afetividade e responsabilização.  

O serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e 

adolescentes de 06 a 15 anos contempla dois eixos: a Convivência Social e a 

Participação. 

O serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos para adolescentes de 15 

a 17 anos deve promover a efetiva participação comunitária, o protagonismo juvenil, a 

construção de sua identidade e o desenvolvimento de projeto de vida. 

Modalidade I: 06-14 anos, sendo: infância 6-9 anos; pré-adolescente 9-12 

anos; adolescente 12-14 anos. 

Modalidade II: 15 a 17 anos. 
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UNIDADE: referenciado ao CRAS podendo ser desenvolvidos espaços voltados ao 

atendimento de Crianças, adolescentes e Jovens e instituições não governamentais. 

 

USUÁRIOS:  

 Crianças e adolescentes encaminhados pelos serviços CREAS e CRAS no 

território, priorizando os graus de vulnerabilidade e risco social. 

Considerando que o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para 

crianças e adolescentes tem uma interface com a política de Educação, no caso do 

atendimento educacional integral, a política de assistência social atuará com a 

modalidade I:- adolescente de 12-14 anos e modalidade II: 15 – 17 anos. 

 

AÇÕES: 

 Garantia dos direitos fundamentais da criança e do adolescente, nas diferentes 

modalidades de serviço, conforme preconiza a lei n° 8069/90- Estatuto da 

Criança e do Adolescente ECA, possibilitando o desenvolvimento pessoal e 

social e contribuindo para a formação de sua cidadania; 

 Desenvolvimento de metodologias de atendimento (lúdicas) que permitam o 

fortalecimento dos vínculos relacionais e de pertencimento e promovam a 

proteção e a garantia de direitos;  

 Promoção de ações culturais e de lazer que potencializem a sensibilidade, a 

auto-estima, atitudes críticas e conscientes, levando a uma participação ativa na 

vida comunitária e acesso à cidadania; 

 Oferta de um conjunto de ações socioeducativas, por meio das diversas 

linguagens
2
 para o desenvolvimento biopsicossocial da criança e do adolescente 

e jovem; 

 Desenvolvimento de ações que promovam a convivência familiar e comunitária 

e possibilitem a participação da criança, do adolescente, do jovem e da família 

nos serviços prestados, por meio de atividades conjuntas e articuladas com 

organizações e serviços sociais existentes na comunidade; 

 Desenvolvimento de atividades que possam oportunizar à criança o 

autoconhecimento, o despertar de suas potencialidades, habilidades e interesses, 

elevando a autoestima, possibilitando o fortalecimento pessoal e social; 

                                                           
2
 Refere-se ao conjunto de atividades arte educativas. 
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 Desenvolvimento de atividades culturais, artísticas, físicas, de recreação/lúdicas, 

de saúde e participação comunitária, de modo que desenvolvam competências 

cognitivas básicas (expressão oral e escrita, raciocínio lógico-matemático); 

 Desenvolvimento de ações que favoreçam a expressividade emocional e o 

relacionamento interpessoal; 

 Desenvolvimento de ações que auxiliem na formação de valores como 

cooperação, solidariedade, tolerância, fraternidade, respeito, espírito de equipe, 

sociabilidade e ética;  

 Promoção de ações individuais e grupais voltadas para a família de acordo com 

suas necessidades visando proporcionar o desenvolvimento pessoal e social da 

criança e do adolescente e jovem; 

 Manutenção do controle de frequência diária por meio de lista de frequência dos 

educandos; 

 Monitoramento das crianças, adolescentes ou jovens atendidos, especialmente 

nos dias e horários que não estejam no serviço, a fim de garantir que não estejam 

expostos a situações de risco; 

 Manutenção de arquivo dos seguintes documentos: ficha de evolução, 

documentação escolar, comprovante de vacina atualizado e certidão de 

nascimento da criança, adolescente ou jovem; 

 Participação na elaboração do Plano de Acompanhamento Familiar que deverá 

ser construído em conjunto com a rede de serviços sócio assistenciais, 

especialmente para as famílias em média e alta vulnerabilidade; 

 O desligamento de crianças e/ou adolescentes e/ou jovem em situação de maior 

vulnerabilidade e risco implicará a assinatura de termo de responsabilidade pela 

família ou parecer técnico que deverá ser anexado ao cadastro físico da família e 

encaminhado aos órgãos de proteção e garantia de direitos quando o caso 

demandar; 

 Elaboração de ficha individual da criança, adolescente ou jovem, 

semestralmente, contemplando interação educador-educando, educando-

educandos e o desenvolvimento referente às atividades realizadas, a qual deverá 

ser preenchida pela equipe de trabalho responsável pelo serviço; 

 Todas as atividades deverão desenvolver, nas crianças e adolescentes e jovens, 

competências cognitivas básicas (expressão oral e escrita, raciocínio lógico-
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matemático), solução de problemas, capacidade de decisão, habilidades de 

comunicação, interação social e valores ético-sociais, visando à formação plena 

do cidadão;   

 Elaboração de Projeto Pedagógico incluindo o Cronograma de atividades e a 

programação anual; 

 Elaboração de relatório  das atividades executadas no referido mês; 

 Realização de reuniões periódicas com equipe para avaliação e planejamento dos 

serviços, no mínimo mensal. 

Por se tratar de serviço complementar ao PAIF, os serviços de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos deverão garantir atendimento prioritário às crianças, 

adolescentes e jovens oriundos de famílias em maior vulnerabilidade e risco social, 

podendo haver a possibilidade do atendimento a crianças, adolescentes e jovens de 

outras regiões, desde que haja vaga remanescente.  

As crianças e adolescentes deverão ser encaminhadas: 

 Preferencialmente pelo Serviço PAIF, pelas equipes dos CRAS; 

 Pelos serviços do CREAS - PAEFI, Serviço de acolhimento institucional; 

 Demais serviços da rede socioassistencial; 

 Conselho Tutelar; 

 Vara da Infância e Juventude. 

O Fluxo de saída será por mudança de bairro ou cidade, por idade, ou por 

decisão da própria família. É necessário articulação com os serviços de educação 

profissional para a inserção de adolescentes e jovens. 

Os serviços deverão atuar respeitando-se as legislações afetas ao segmento 

criança e adolescente e juventude (LDB, ECA, LOAS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, lei 

do PCD e outras). 

Garantia de fornecimento de alimentação, de acordo com a especificidade do 

atendimento (lanche), bem como orientações quanto aos hábitos alimentares e de 

higiene. 

Cabe à instituição definir a faixa etária e divisão de turmas, observando as 

definições estabelecidas neste documento. 
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RECURSOS HUMANOS, FÍSICOS E MATERIAIS: 

 Serviços com capacidade de atendimento de até 200 crianças, adolescente ou 

jovem atendidos: existência de uma equipe mínima composta por 01 

coordenador de nível superior preferencialmente da área de serviço social, 01 

técnico da área social (assistente social ou psicólogo), 01 pedagogo, 01 agente 

social com formação mínima de ensino médio e habilidade específica para a 

atividade que irá desenvolver para cada 25 educandos por turno, 01 agente ou 

auxiliar administrativo, 01 profissional de serviços gerais e 01 cozinheira, sendo 

que os três últimos não precisam ser exclusivos para esse serviço. O 

coordenador do serviço será o coordenador da instituição, independente do 

número de atendidos. A equipe técnica deverá ser ampliada de acordo com o 

número de atendimentos; 

 Atendimento de no máximo 25 crianças por sala, cuja metragem 

mínima seja de 25 metros quadrados. Cozinha que atenda às exigências da 

Vigilância Sanitária; iluminação e ventilação adequadas à atividade realizada; 

móveis ergométricos e adaptados para as atividades; linha telefônica fixa e fax; 

computadores com capacidade para instalação de sistemas de informação; 

banheiros adaptados à faixa etária, garantindo acessibilidade, de acordo com 

orientações da Vigilância Sanitária; arquivos, mesas, cadeiras e armários para 

escritório e sala técnica e de coordenação; equipamentos audiovisuais. Sala de 

atendimento à família que garanta o sigilo e a privacidade da mesma. Espaço 

adequado, equipamentos, material e pessoal com conhecimento para desenvolver 

as atividades lúdicas, arte-educativas, pedagógicas e culturais;  

 

8.3 - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE 

VÍNCULOS PARA PESSOAS IDOSAS  

 

DESCRIÇÃO: Trabalho social desenvolvido com idosos através de um conjunto de 

ações que proporcionem o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e 

contribuam para o envelhecimento saudável. Consiste em espaço de estar e convívio e 

trabalho socioeducativo que possibilite aos idosos o desenvolvimento de autonomia, 

independência e fortalecimento das relações afetivas e de convívio por meio da 

interação e a vivência de experiência culturais, esportivas, lúdicas, de lazer entre outras. 

Faz parte das ações que compõem o Plano de atendimento do BPC – idoso. 



 
 

42 

 

FUNCIONAMENTO: dias úteis e finais de semana de acordo com avaliação técnica. 

 

UNIDADE: Centros de Convivência de Idosos referenciados e ou nas unidades de 

CRAS. 

 

USUÁRIOS:  

 Pessoas idosas com condições para a vida independente, preferencialmente 

benefícios do BPC e demais programas de transferência de renda. 

 

AÇÕES: 

 Desenvolvimento de atividades artísticas, sócio educativas, físicas, de esporte e 

lazer, de acordo com as suas necessidades; (outras atividades podem ser 

desenvolvidas como o suporte, apoio (complementares); 

 Desenvolvimento de ações planejadas e conjuntas com a rede de serviços 

existente no território; 

 Desenvolvimento de atividades que propiciem a autonomia, contribuindo para 

sua maior participação no contexto familiar; 

 Desenvolvimento de atividades que possam oportunizar o resgate da autoestima, 

possibilitando o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários; 

 Articulação com as demais políticas na perspectiva da inclusão do idoso; 

 Existência de trabalho interdisciplinar para o desenvolvimento das atividades; 

 Envolvimento dos idosos e familiares no planejamento das ações, respeitando-se 

ás demandas e aspectos sócios culturais dos mesmos; 

 Desenvolvimento de ações que oportunizem ao idoso a convivência 

intergeracional; 

 

RECURSOS, FÍSICOS, MATERIAIS E HUMANOS: 

 Dispor de equipe mínima composta por 01 coordenador, 01 assistente social, 01 

psicólogo, 01 terapeuta ocupacional, 01 vigia, 01 auxiliar de serviços gerais e 

agentes sociais acordo com as atividades desenvolvidas; 

 Garantia de alimentação adequada às necessidades dos idosos, considerando 

suas condições de saúde. Existência de mobiliário e equipamentos adequados 

para o desenvolvimento das atividades: mesas, cadeiras, poltronas adaptadas às 
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necessidades dos atendidos, recursos áudios-visuais, material pedagógico, 

artesanal e esportivo. Garantia de espaço adequado para o desenvolvimento das 

atividades, de acordo com normas da Vigilância Sanitária; 

 

8.4 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMÍCILIO 

PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS  

 

DESCRIÇÃO: Trata-se de serviço para a oferta de atendimento especializado a 

famílias com pessoas com deficiência e idosas, com vistas à busca ativa, ao 

desenvolvimento da autonomia e à garantia de acesso às Políticas Públicas. 

O trabalho social deverá enfocar a redução das vulnerabilidades, o 

fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e a prevenção de situações de 

violação de direitos. 

 

FUNCIONAMENTO: dias úteis- 08 horas diárias. 

 

UNIDADE: institucional, referenciada ao CRAS. 

 

USUÁRIOS:  

 Pessoas com deficiência e/ou idosas em situação de vulnerabilidade; 

 

AÇÕES: 

 Realização de Mapeamento das vulnerabilidades das pessoas com deficiência e 

ou idosos e suas famílias, para a elaboração do planejamento das atividades; 

 Mobilização da família ampliada para a melhoria dos cuidados das pessoas com 

deficiência; 

 Articulação com a política de saúde para a garantia de atendimento prioritário, 

considerando suas especificidades e necessidades; 

 Articulação com os órgãos que compõem o Sistema de Garantia de Direitos, 

para acesso das pessoas idosas e pessoas com deficiência a serviços da rede, 

quando necessário; 

 Articulação com a política de educação e os serviços especializados de atenção à 

pessoa com deficiência e/ou idoso para a garantia de atendimento prioritário; 
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 Elaboração de fluxo de atendimento, em conjunto com a rede intersetorial, 

estabelecendo os níveis de responsabilidades de cada política no atendimento 

das pessoas com deficiência e idosos do município; 

 Realização de Campanhas, eventos, cartilhas e material informativo para a 

sensibilização da comunidade sobre as temáticas que envolvam os direitos da 

pessoa com deficiência e/ou idoso, articulados com os demais serviços da 

Proteção Social Básica e Especial; 

 Inserção nos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos para pessoa 

idosa; 

 Referência das pessoas com deficiência e/ou idosos usuários desse serviço, 

garantindo a articulação com os serviços socioassistenciais e das demais 

políticas públicas; 

 Referência na elaboração do PAF – Plano de Acompanhamento Familiar - das 

pessoas com deficiência, idosos e suas famílias;  

 Realização de trabalho voltado ao fortalecimento de vínculos e a capacidade 

protetiva da família; 

 Promoção de ações que garantam a convivência comunitária da pessoa com 

deficiência, idosos e seus familiares; 

 Garantia de capacitação e supervisão continuada da equipe e reuniões periódicas 

para o planejamento e avaliação das atividades; 

 Alimentação sistemática do sistema de informação dos atendimentos realizados; 

 Elaboração de relatórios para os órgãos afetos quando necessário; 

 Subsidiar os conselhos afetos (saúde, assistência social, educação, pessoa com 

deficiência, criança e adolescente, entre outros) sobre a cobertura de 

atendimento, assim como da insuficiência ou inadequação dos serviços voltados 

à pessoa com deficiência e pessoa idosa no município. 

 

RECURSOS HUMANOS, FÍSICOS E MATERIAIS: 

 Existência de uma equipe mínima, composta de 01 assistente social, 01 

psicólogo para até 200 pessoas com deficiência e/ou idosas e 01 motorista. 

 Existência de espaços físicos adequados às atividades, garantindo o atendimento 

nos territórios de moradia dos usuários. Existência de veículo para a realização 

de acompanhamento das famílias e articulação da rede; 
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Observação: essa modalidade de serviço poderá ser desenvolvida por território e não 

por tipo de deficiência. 

 

9 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – SERVIÇOS DE MÉDIA 

COMPLEXIDADE 

 

9.1 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO 

A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI 

 

DESCRIÇÃO: Consiste no serviço de apoio, orientação e acompanhamento a famílias 

com um ou mais de seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos. 

Compreende atenções e orientações direcionadas para a promoção de direitos, para a 

preservação e fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e sociais e para o 

fortalecimento da função protetiva das famílias diante do conjunto de condições que as 

vulnerabilizam e/ou as submetem a situações de risco social. 

O referido serviço constitui-se na referência para famílias com idosos, pessoas 

com deficiência e crianças e adolescentes com direitos violados, o que implica a 

articulação junto aos demais serviços da rede sócio-assistencial, de políticas públicas e 

demais órgãos que compõem o Sistema de Garantia de Direitos para a contra-

referências (apoio) desse acompanhamento. 

O serviço articula-se com as atividades e atenções prestadas às famílias nos 

demais serviços socioassistenciais, nas diversas políticas públicas e com os demais 

órgãos do Sistema de Garantia de Direitos. Deve garantir atendimento imediato e 

providências necessárias para a inclusão da família e seus membros em serviços 

socioassistenciais e/ou em programas de transferência de renda, de forma a qualificar a 

intervenção e restaurar o direito. 

 

FUNCIONAMENTO: dias úteis- 08 horas diárias, podendo flexibilizar de acordo com 

a necessidade e demanda. 

 

UNIDADE: CREAS 
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USUÁRIOS:  

 Crianças, adolescentes e suas famílias que vivenciam violações de direitos por 

ocorrência de: 

 Violência física, psicológica e negligência; 

 Violência sexual: abuso e/ou exploração sexual; 

 Situação de rua e mendicância; 

 Abandono; 

 Vivência de trabalho infantil; 

 Pessoas com deficiência e idosos que vivenciam situação de risco ocasionado 

por violência física, psicológica e negligência.  

No caso de encaminhamento pelo PAIF, será necessária avaliação técnica que 

aponte o esgotamento das possibilidades de intervenção da Proteção Social Básica. 

A porta de entrada para o referido serviço, no que se refere ao atendimento de 

criança e adolescente, é o Conselho Tutelar que fará aplicação da medida de proteção e 

encaminhamento ao CREAS –PAEFI. 

O atendimento a mulheres em situação de violência intrafamiliar e/ou 

intrafamiliar é desenvolvido pela Secretaria Municipal Especial de Políticas para 

Mulheres, Raça, Etnia e Pessoa com Deficiência.  

 

AÇÕES:  

 Inserção das crianças e adolescentes, idosos e pessoas com deficiência nos 

serviços socioassistenciais e nas demais políticas públicas, inclusive para a 

realização de ações específicas nos casos em que se fizerem necessários; 

 Articulação com as equipes dos CRAS para garantir às famílias os benefícios de 

transferência de renda e outros; 

 Desenvolvimento de ações que promovam o resgate e/ou fortalecimento de 

vínculos familiares e comunitários; 

 Realização de ações, de forma lúdica, para o estabelecimento de vínculo com 

crianças e adolescentes, idosos e pessoas com deficiência;  

 Existência de trabalho interdisciplinar nas áreas de serviço social e psicologia 

para o desenvolvimento de metodologias de atendimento que respondam às 

especificidades do serviço; 
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 Referência na elaboração do Plano de Acompanhamento Familiar em conjunto 

com a rede de serviços socioassistenciais e das demais políticas públicas; 

 Alimentação sistemática do sistema de informação e elaboração de relatórios 

para os diferentes órgãos e serviços; 

 Articulação com a rede de serviços socioassistenciais e de outras políticas; 

 Coordenação dos Comitês que atuam na discussão de situações de violação de 

direitos, como o Comitê de Enfrentamento à Exploração Sexual para crianças e 

adolescentes, e outros que forem instituídos, afetos ao serviço prestado; 

 Articulação com os órgãos que compõem o Sistema de Garantia de Direitos: 

Conselho Tutelar, Ministério Público, Poder Judiciário, Centro de Direitos 

Humanos, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 

Conselho Municipal do idoso, Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência, rede de serviços e outros órgãos de proteção e garantia de direitos 

dos usuários e suas famílias referenciadas nos CREAS, para os 

encaminhamentos necessários; 

 Realização de ações que possibilitem o rompimento do ciclo da violência: de 

atendimento individual, familiar e grupal; 

 Desenvolvimento de campanhas educativas, de sensibilização e orientação na 

comunidade; 

 Sistematização de dados referentes aos atendimentos, encaminhamentos e 

atividades desenvolvidas; 

 Articulação com as políticas públicas e demais serviços socioassistenciais para o 

levantamento de dados e elaboração de diagnóstico sobre a situação de risco 

vivenciada pelos usuários e suas famílias; 

 Participação na elaboração de Planos intersetoriais para o enfrentamento a 

situações violadoras de direitos para os usuários e suas famílias;  

 Realização de visitas domiciliares visando o conhecimento da realidade social 

das famílias e a ampliação da visão das possíveis medidas de proteção a serem 

aplicadas; 

 Atendimento descentralizado, por equipes de referência, articulado com a rede 

de serviços do território; 

 Desenvolvimento de capacitações e orientação à comunidades e rede de serviços 

para identificação de situações de violência e procedimentos; 
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 Realização de estudo de caso entre a própria equipe e a rede de serviços;  

 Participação no estabelecimento de protocolos de atendimento entre a rede de 

serviços e Sistema de Garantia de Direitos; 

 Colaboração na elaboração de cartilhas e/ou materiais informativos e educativos 

sobre violência contra crianças e adolescentes, idosos e pessoas com deficiência; 

 Mapeamento das situações de violência por território; 

 Constituição de comissão permanente para a realização de reuniões sistemáticas 

entre os serviços, para avaliação das ações e estabelecimento de propostas de 

trabalho articuladas; 

 Realização de capacitação permanente para os profissionais que atuam no 

serviço, inclusive com garantia de carga horária para estudos sobre a temática. 

 

RECURSOS HUMANOS, FÍSICOS E MATERIAIS:  

 01 assistente social com 30 horas semanais, 01 psicólogo com 40 horas semanais 

e 02 agentes sociais de nível médio para até 80 usuários e suas famílias, 01 

coordenador de nível superior (assistente social ou psicólogo), 01 advogado 

compartilhado com demais serviços dos CREAS, 01 motorista, 01 auxiliar 

administrativo, 01 profissional de serviços gerais; 

 Sala de atendimento técnico que ofereça sigilo em quantidade suficiente para o 

atendimento da demanda, espaço administrativo de acordo com a necessidade do 

serviço, espaço para a realização de atividades coletivas e/ou comunitárias, sala 

de ludoterapia, garantindo a acessibilidade em todos seus ambientes, de acordo 

com as normas da ABNT. 01 veículo, com possibilidade de ampliação de acordo 

com a necessidade do serviço, materiais permanentes e de consumo necessários 

para o desenvolvimento do serviço, tais como mobiliário, existência de 

equipamentos áudio visual, computadores, sistema de informação, linha 

telefônica, artigos de higiene. Materiais socioeducativos: artigos pedagógicos, 

culturais e esportivos. 

  

9.2 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS 

COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS EM CENTRO DIA 
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DESCRIÇÃO: Trata-se de serviço para a oferta de atendimento especializado, em 

regime parcial, a pessoas com deficiência, com algum grau de dependência, que tiveram 

suas limitações agravadas por violações de direitos, tais como isolamento, 

confinamento, atitudes discriminatórias e preconceituosas no seio da família, falta de 

cuidados adequados por parte do cuidador e/ou família, alto grau de estresse do 

cuidador, desvalorização da potencialidade/capacidade da pessoa, dentre outras que 

agravam a dependência e comprometem o desenvolvimento da autonomia incluindo o 

não acesso ou acesso insuficiente às Políticas Públicas. 

O trabalho social deverá enfocar a redução das vulnerabilidades e violação de 

direitos decorrentes do grau de dependência, da sobrecarga decorrente da prestação de 

cuidados, da pobreza e do acesso insuficiente às políticas públicas. Deve ser 

desenvolvido em ambiente adequado que ofereça condições de acessibilidade, além de 

garantir a convivência familiar e comunitária.  

 

FUNCIONAMENTO: em período parcial: dias úteis - 08 h ás 18h. 

 

UNIDADE: institucional, referenciada ao CREAS – PAEFI, podendo ser referenciado 

na coordenação de média complexidade. Pode ser desenvolvida também através de 

Centro Dia. 

 

USUÁRIOS: 

 Pessoas com deficiência com seus direitos violados, com algum grau de 

dependência, seus cuidadores e familiares. 

 

AÇÕES: 

 Realização de Mapeamento das vulnerabilidades das pessoas com deficiência e 

ou idosos, e suas famílias, para a elaboração do planejamento das atividades; 

 Atendimento técnico á pessoa com deficiência, de acordo com as suas 

necessidades; 

 Desenvolvimento de atividades lúdicas, culturais, esportivas, de acordo com o 

índice de autonomia/dependência da pessoa atendida; 
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 Desenvolvimento de ações que propiciem a participação da pessoa com 

deficiência nas atividades comunitárias, de caráter interno e externo, de acordo 

com o grau de autonomia/dependência da pessoa atendida; 

 Garantia da preservação da identidade da pessoa com deficiência e a garantia de 

seus direitos; 

 Garantia de alimentação adequada às necessidades nutricionais da pessoa com 

deficiência, respeitando as especificidades de alimentação a partir da saúde dos 

mesmos; 

 Desenvolvimento de ações voltadas à capacitação de cuidadores; 

 Mobilização da família ampliada para a melhoria dos cuidados das pessoas com 

deficiência; 

 Articulação com a política de saúde para a garantia de atendimento prioritário, 

considerando suas especificidades e necessidades; 

 Articulação com os órgãos que compõem o Sistema de Garantia de Direitos, 

para acesso das pessoas com deficiência a serviços da rede quando necessário; 

 Articulação com a política de educação e os serviços especializados de atenção à 

pessoa com deficiência e para a garantia de atendimento prioritário; 

 Participação na elaboração de fluxo de atendimento, em conjunto com a rede 

intersetorial, estabelecendo os níveis de responsabilidades de cada política no 

atendimento das pessoas com deficiência do município; 

 Realização de Campanhas, eventos, cartilhas e material informativo para a 

sensibilização da comunidade sobre as temáticas que envolvam os direitos da 

pessoa com deficiência, articulado com os serviços da Proteção Social Básica; 

 Referência das pessoas com deficiência com algum grau de dependência e sua 

família, garantindo-se a articulação com os serviços socioassistenciais e das 

demais políticas públicas; 

 Referência na elaboração do PAF – Plano de Acompanhamento Familiar das 

pessoas com deficiência e suas famílias;  

 Realização de trabalho voltado ao fortalecimento de vínculos e à capacidade 

protetiva da família; 

 Promoção de ações que garantam a convivência comunitária da pessoa com 

deficiência e seus familiares; 

 Identificação e capacitação de famílias acolhedoras e/ou cuidadores; 
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 Garantia de capacitação e supervisão continuada da equipe e reuniões periódicas 

para o planejamento e avaliação das atividades; 

 Alimentação sistemática do sistema de informação dos atendimentos realizados; 

 Elaboração de relatórios para os órgãos afetos quando necessário; 

 Envolvimento das pessoas com deficiência e familiares no planejamento das 

ações, respeitando-se às demandas e aspectos socioculturais dos mesmos; 

 Realização de ações de mobilização e sensibilização da família por meio de 

atividade socioeducativas e outras com vistas ao fortalecimento dos vínculos 

familiares, o fortalecimento da capacidade de proteção, cuidado e 

responsabilização para com a pessoa com deficiência; 

 Levantamento de informações para subsidiar os conselhos afetos (saúde, 

assistência social, educação, pessoa com deficiência, criança e adolescente, entre 

outros) sobre a cobertura de atendimento, assim como da insuficiência ou 

inadequação dos serviços voltados à pessoa com deficiência no município. 

 

RECURSOS HUMANOS, FÍSICOS E MATERIAIS: 

 01 coordenador de nível superior (assistente social ou psicologia). Esse 

coordenador poderá ser o coordenador da instituição. Para cada 25 pessoas com 

deficiência: 01 cuidador. 

 Para até 80 pessoas com deficiência e suas famílias: 01 assistente social com 

carga horária mínima de 30 horas semanais, 01 psicólogo (40 horas semanais), 

01 cozinheira, 01 auxiliar de cozinha, 01 profissional de serviços gerais, 01 

agente ou auxiliar administrativo; 

 Existência de sala de convivência para as pessoas atendidas com cadeira e 

bancos que ofereçam conforto, recursos áudio visuais, jogos, entre outros; 

refeitório com mesas, cadeiras, utensílios de cozinha; cozinha equipada 

conforme orientação da vigilância sanitária; número de quartos suficientes para 

comportar no máximo cinco pessoas por cômodo; armários que garantam a 

individualidade dos usuários (as); banheiros em quantidade suficiente para 

atender aos usuários (as), adaptados conforme legislação de acessibilidade; 

existência de sala para atendimento técnico que ofereça privacidade. Garantia de 

materiais pedagógicos e outros necessários ao desenvolvimento das atividades. 

Garantia de computador com capacidade para executar sistema de informação. 
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Necessidade de um veículo para realização de acompanhamento domiciliar e 

articulação da rede.  

 

9.3 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS 

IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS EM CENTRO DIA 

 

DESCRIÇÃO: Serviço voltado para o atendimento, em regime parcial, de pessoas 

idosas de 60 anos ou mais, de ambos os sexos, com pequenas limitações que não 

impeçam as atividades da vida diária, residentes no município há no mínimo 06 meses. 

Trata-se de Serviço da Proteção Social Especial, em caráter parcial, para idosos 

oriundos de famílias vulneráveis, com dificuldades de exercer o papel de proteção e 

cuidado dos mesmos. Oferece cuidados para promoção e preservação da saúde física e 

emocional dos (as) usuários (as) e a observância de seus direitos, em locais físicos 

adequados e ambientes que favorecem a garantia da convivência familiar e comunitária.  

Trata-se de um serviço de Média complexidade, que desenvolve ações 

estratégicas para a garantia do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários de 

idosos com maior vulnerabilidade, decorrente de seus direitos violados.  

Tal serviço não se constitui em casa de apoio para a Política de saúde. 

Artigo 5º - As solicitações para Abrigo Parcial (Centro Dia) ou Total 

Permanente obedecerão aos critérios por níveis de Prioridade. 

I – Nível 1 – Alta prioridade: idosos com idade igual ou superior a 60 

(sessenta) anos, sem nenhum parente direto, colateral ou por afinidade, sem condições 

de saúde ou socioeconômicas, para manutenção da própria sobrevivência. 

II - Nível 2 - Média prioridade: idosos com idade igual ou superior a 60 

(sessenta) anos, que possuindo parentes diretos, colaterais ou por afinidade, que não 

possuam condições socioeconômicas ou de saúde para cuidado com o idoso. 

 

FUNCIONAMENTO: em período Parcial: dias úteis, das 08h às 18h.  

 

UNIDADE: institucional (rede não governamental) tendo como porta de entrada o 

CREAS População de Rua e CREAS - PAEFI. 

 

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO: 25 pessoas idosas por unidade 
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AÇÕES: 

 Mapeamento das vulnerabilidades dos idosos e sua família, para subsidiar a 

elaboração do PIA – Plano Individual de Atendimento; 

 Articulação com a rede de serviços socioassistenciais para a garantia de 

atendimento prioritário aos idosos e suas famílias para enfrentamento das 

vulnerabilidades mapeadas; 

 Atendimento técnico aos idosos, de acordo com as suas necessidades; 

 Desenvolvimento de atividades que possam oportunizar o resgate da autoestima, 

por meio de estratégias que se utilizam do lúdico, culturais, esportivas, de 

acordo com o índice de autonomia/dependência da pessoa atendida; 

 Desenvolvimento de ações que propiciem a participação do idoso nas atividades 

comunitárias, de caráter interno e externo; de acordo com o grau de 

autonomia/dependência da pessoa atendida; 

 Garantia da preservação da identidade do idoso e a garantia de seus direitos; 

 Garantia de alimentação adequada às necessidades nutricionais da pessoa idosa, 

respeitando as especificidades de alimentação a partir da saúde dos mesmos; 

 Orientações que proporcionem cuidados à saúde do idoso, conforme a 

necessidade; 

 Envolvimento dos idosos e familiares no planejamento das ações, respeitando-se 

às demandas e aspectos socioculturais do idoso; 

 Realização de ações de mobilização e sensibilização da família por meio de 

atividade socioeducativas e outras com vistas ao fortalecimento dos vínculos 

familiares, o fortalecimento da capacidade de proteção, cuidado e 

responsabilização para com a pessoa idosa; 

 Articulação com a rede de serviços socioassistenciais das demais políticas 

públicas e órgãos de garantia de direitos, para acesso dos idosos a essa rede; 

 Realização de reuniões de equipe para elaboração do PIA e planejamento e 

avaliação das demais atividades afetas ao serviço; 

 Garantia de capacitação continuada dos trabalhadores sociais que atuam no 

serviço; 

 Alimentação sistemática do sistema informatizado da rede socioassistencial com 

as informações sobre o acompanhamento realizado com a pessoa idosa e sua 

família. 
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RECURSOS HUMANOS, FÍSICOS E MATERIAIS: 

 01 coordenador de nível superior (assistente social ou psicologia). Esse 

coordenador poderá coordenar esse serviço e a ILPI, quando os dois estiverem 

sob a responsabilidade da mesma instituição. Para cada 25 idosos: 01 cuidador 

por turno. 

 Para até 80 idosos e suas famílias: 01 assistente social com carga horária mínima 

de 30 horas semanais, 01 psicólogo (40 horas semanais), 01 cozinheira, 01 

auxiliar de cozinha, 01 profissional de serviços gerais, 01 agente ou auxiliar 

administrativo, (equipe compartilhada com ILPI) respeitando a capacidade de 

atendimento;  

 Existência de sala de convivência para as pessoas atendidas com cadeira e 

bancos que ofereçam conforto, recursos áudio visuais, jogos, entre outros; 

refeitório com mesas, cadeiras, utensílios de cozinha; cozinha equipada 

conforme orientação da vigilância sanitária; número de quartos suficientes para 

comportar no máximo cinco pessoas por cômodo; armários que garantam a 

individualidade dos usuários (as); banheiros em quantidade suficiente para 

atender aos usuários(as), adaptados conforme legislação de acessibilidade; 

existência de sala para atendimento técnico que ofereça privacidade. Garantia de 

materiais pedagógicos e outros necessários ao desenvolvimento das atividades. 

Garantia de computador com capacidade para executar sistema de informação. 

Necessidade de um veículo para realização de acompanhamento domiciliar. 

 

Observação: conforme decreto 14.404/2008 é vedado o acolhimento de pessoas idosas 

encaminhadas por hospitais ou instituições de outros municípios. 

 

9.4 - SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO 

DE RUA EM CENTRO POP 

 

DESCRIÇÃO: Trata-se de serviço de natureza pública a ser desenvolvido 

exclusivamente no âmbito do CREAS. Este serviço se constitui na referência da 

garantia de atenção especializada às pessoas que se utilizam das ruas como espaço de 

moradia e/ou sobrevivência. O conjunto de ações deve possibilitar aos usuários o 

desenvolvimento de sociabilidades, na perspectiva de fortalecimento de vínculos 

interpessoais e/ou familiares que oportunizem a construção de novos projetos de vida, 
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para a superação das vulnerabilidades e o seu reconhecimento enquanto sujeitos de 

direitos. 

O referido serviço é a porta de entrada para os serviços de acolhimento 

institucional adulto e acolhimento parcial, devendo atuar como Central de Vagas. 

O Centro de Proteção – População de Rua constitui-se na referência dos 

usuários em situação de rua até o momento do seu acolhimento. A partir do momento 

em que o usuário for acolhido, o serviço de acolhimento deverá referenciá-lo no seu 

atendimento, inclusive com a elaboração do Plano Individual de Acompanhamento e/ou 

do Plano de Acompanhamento Familiar. 

 

FUNCIONAMENTO: dias úteis- 08 horas diárias, com garantia de referência técnica 

em finais de semana e feriados. 

 

UNIDADE: Centro POP - Centro de Proteção para Pessoas em Situação de Rua. 

 

USUÁRIOS: 

 Jovens, adultos, idosos e famílias que utilizam as ruas como espaço de moradia 

e/ou sobrevivência. 

AÇÕES 

 Realização de atendimento individual na unidade para o conhecimento da 

realidade e análise das demandas dos usuários, orientação e encaminhamento 

para a rede de serviços; 

 Realização de acompanhamento sistemático dos usuários; 

 Formação e realização de grupos para discussão de temas de interesse dos 

usuários e afetos a sua situação de vulnerabilidade; 

 Garantia de espaços que proporcionem a construção de vínculos de 

pertencimento como condição fundamental para o processo de inclusão social 

das pessoas atendidas; 

 Realização de visitas domiciliares para os usuários atendidos e/ou suas famílias, 

visando à mobilização para o fortalecimento e/ou restabelecimento dos vínculos; 

 Desenvolvimento de atividades comunitárias enfocando a integração da 

população em situação de rua na família, na escola, na comunidade entre outras 

formas de inserção familiar e social; 
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 Articulação com a rede de serviços socioassistenciais e com as demais políticas 

públicas intersetoriais; 

 Garantia de reuniões e discussões sistemáticas com a equipe de trabalho e 

coordenação, para supervisão, planejamento e avaliação das ações 

desenvolvidas;   

 Realização de reuniões mensais com a rede de serviços socioassistenciais de 

média e alta complexidade para o planejamento das ações de forma integrada;    

 Realização de estudos e pesquisas, inclusive com articulação com outros órgãos 

e municípios, para produção de dados que permitam o desenvolvimento de ações 

compatíveis com as demandas dos usuários;  

 Estabelecimento de protocolo que defina fluxo de atendimento à população em 

situação de rua pelos serviços de acolhimento institucional adulto e pelo serviço 

de abordagem social, em conjunto com as demais políticas públicas, em especial 

a política de saúde do município; 

 Articulação com os demais órgãos do Sistema de Garantia de direitos: 

Ministério Público, Poder Judiciário; Segurança Pública, entre outros;  

 Articulação com órgão Estadual e demais municípios do Estado para 

estabelecimento de protocolo que estabeleça o fluxo de atendimento à População 

de Rua no Estado; 

 Facilitação do acesso dos usuários aos recursos advindos dos Programas de 

transferência de renda e benefícios eventuais e aos direitos previdenciários 

quando identificada tal possibilidade; 

 Participação na realização de Campanhas de sensibilização da comunidade sobre 

a situação de rua dos grupos mais vulneráveis, inclusive com a elaboração de 

material informativo como cartilha, folders, entre outros; 

 Elaboração de Plano Individual de Acompanhamento – PIA para os usuários 

com atendimento sistemático; 

 Garantia de acesso a espaços de guarda de pertences, de higiene pessoal, de 

alimentação e provisão de endereço institucional para utilização, como 

referência do usuário; 

 Articulação sistemática com a política de saúde para o atendimento de usuários 

que fazem uso de drogas (abuso de álcool e de outras drogas); 

 Articulação com os órgãos de Capacitação e inserção no mercado de trabalho;  
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 Constituição de comissão permanente para a realização de reuniões sistemáticas 

entre os serviços para avaliação das ações e estabelecimento de propostas de 

trabalho articuladas. 

 

Observação: No caso de higiene pessoal, alimentação, guarda de pertences e lavagem e 

secagem de roupas, havendo a necessidade, essas ações poderão ser prestadas pela rede 

socioassistencial não governamental, como projeto complementar ao serviço prestado 

pelo Centro- POP. 

 

RECURSOS HUMANOS, FÍSICOS E MATERIAIS:  

 01 coordenador de nível superior (assistente social ou psicólogo), 01 instrutor, 

01 motorista, 01 auxiliar administrativo, 01 profissional serviços gerais; 03 

técnicos, sendo 01 psicólogo e 02 assistentes sociais, 02 agentes sociais para 

cada 80 usuários;  

 Sala de atendimento técnica que ofereça sigilo, espaço administrativo de acordo 

com a necessidade do serviço, espaço para a realização de atividades coletivas 

e/ou comunitárias. Garantia de acessibilidade em todos seus ambientes, de 

acordo com as normas da ABNT. Veículos em quantidade compatível com a 

necessidade do serviço, materiais permanentes e materiais de consumo 

necessários para o desenvolvimento do serviço, tais como mobiliário, 

computadores, sistema de informação, linha telefônica, armários para guardar 

pertences, alimentação, artigos de higiene. Materiais sócio-educativos: 

pedagógicos, culturais e esportivos.  

 

9.5 - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL 

 

DESCRIÇÃO: Consiste em serviço referenciado ao Centro - População de Rua, 

ofertado de forma continuada e programada, com a finalidade de assegurar trabalho 

social de abordagem e busca ativa que identifique, nos diversos territórios, a incidência 

de crianças, adolescentes, pessoas adultas, idosos e/ou famílias que se utilizam do 

espaço da rua e mocós como estratégia de sobrevivência e/ou moradia. 

O Serviço deve identificar a situação de vulnerabilidade e risco social 

imediatos e proceder o encaminhamento para os serviços dos CREAS – PAEFI e/ou 

População de Rua. 
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FUNCIONAMENTO: segunda à sexta das 8h00 às 22h; sábados - 9h às 13h e 18h às 

22h; domingos e feriados- 9h às 13h. 

 

UNIDADE: CENTRO - População de Rua ou a ele referenciado.  

 

USUÁRIOS:  

 Crianças, adolescentes (trabalho infantil, abandono, mendicância), jovens, 

adultos, idosos e famílias que utilizam espaços públicos como forma de moradia 

e/ou sobrevivência. 

 

AÇÕES: 

 Realização de abordagens socioeducativas programadas, visando à identificação, 

estabelecimento de vínculos, escuta, informação, orientação e encaminhamentos 

necessários para a rede de serviços; 

 Identificar famílias e indivíduos com direitos violados, a natureza das violações, 

as condições em que vivem, estratégias de sobrevivência, procedência, 

aspirações, desejos e relações estabelecidas com as instituições; 

 Articulação com a rede de serviços e outros órgãos de proteção e garantia de 

direitos: Ministério Público, Poder Judiciário, Segurança Pública, entre outros, 

para os encaminhamentos necessários; 

 Desenvolvimento de ações que promovam o resgate e fortalecimento de 

vínculos familiares e comunitários; 

 Desenvolvimento de campanhas educativas, de sensibilização e orientação à 

comunidade com vistas à divulgação do trabalho realizado e temas afetos ao 

trabalho; 

 Elaboração do Plano de Acompanhamento Individual e ou Familiar para 

construção de Projeto de Vida, em conjunto com a rede de serviços, para os 

usuários com dificuldade de adesão dos serviços para população de rua e 

PAEFI; 

 Elaboração de relatórios. 
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RECURSOS HUMANOS, FÍSICOS E MATERIAIS: 

 Dispor de um coordenador de nível superior, assistente social, 03 duplas 

composta por técnico de nível superior (assistente social ou psicólogo) e nível 

médio (agente social) como referência e 02 motoristas. Se o serviço for 

desenvolvido no Centro - POP, o coordenador poderá ser o mesmo. Existência 

de sala específica para o desenvolvimento de atividades da equipe. Garantia de 

capacitação continuada para a equipe; 

 Existência de veículos suficientes para a abordagem social nas ruas do 

município de forma continuada. Existência de computadores com capacidade 

para instalação de sistemas informatizados. Existência de material de escritório, 

higiene e outros de uso contínuo: protetor solar, máscara de proteção, bonés, 

luvas, sabonete, anti-séptico, sombrinhas, lanternas, uniformes, celulares, capa 

de chuva, entre outros. 

 

9.6 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM 

CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE 

ASSISTIDA – L.A. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Á COMUNIDADE -

PSC 

 

DESCRIÇÃO: Constitui-se em serviço de natureza pública, desenvolvido no âmbito do 

CREAS, que tem por finalidade a atenção socioassistencial e acompanhamento a 

adolescentes e jovens envolvidos em ato infracional, no cumprimento de medidas 

socioeducativas em meio aberto, por determinação judicial, com caráter pedagógico, de 

responsabilização e de garantia de direitos. A família deve estar inserida no processo de 

acompanhamento dos adolescentes e jovens realizado pela equipe técnica para o 

fortalecimento dos vínculos comunitários. 

O referido serviço constitui-se na referência para os adolescentes em 

cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto, o que implica a articulação 

junto aos demais serviços da rede socioassistencial, de políticas públicas e demais 

órgãos que compõem o Sistema de Garantia de Direitos para a contra-referência (apoio) 

desse acompanhamento. 

São medidas socioeducativas em meio aberto: PSC – Prestação de Serviços a 

Comunidade, LA – Liberdade Assistida, conforme estabelecido no Estatuto da Criança 

e do Adolescente – Lei 8069/1990. A execução dessas medidas está respaldada nos 
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princípios estabelecidos no Sistema Nacional de Atendimento Sócio Educativo – 

SINASE
3
.   

 

FUNCIONAMENTO: dias úteis das 08 às 17h, podendo flexibilizar de acordo com a 

necessidade e demanda 

 

UNIDADE: CREAS 

 

USUÁRIOS:  

 Adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto 

(Liberdade Assistida e Prestação de Serviço à Comunidade). 

 

AÇÕES: 

 Articulação com o Sistema de Garantia de Direitos: Ministério Público, Poder 

Judiciário, Centros de Socioeducação, Conselho Tutelar, Defensoria Pública, 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, rede de serviços 

e outros órgãos de proteção e garantia de direitos à criança e ao adolescente para 

os encaminhamentos necessários; 

 Realização de visitas domiciliares visando ao conhecimento da realidade social 

das famílias e a ampliação da visão das possíveis medidas de proteção que 

devem ser aplicadas aos adolescentes; 

 Inserção dos adolescentes nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de 

vínculos e rede escolar; 

 Garantia de acesso a todas as informações necessárias aos usuários e familiares, 

referentes ao cumprimento e descumprimento das medidas aplicadas, levando-os 

a compreender sua situação jurídica, interpretando a medida socioeducativa 

aplicada, esclarecendo a finalidade e o compromisso que devem assumir; 

 Desenvolvimento de ações sistemáticas junto ao adolescente e sua família; 

                                                           
3
 Ressalta-se que, em todas as situações acima mencionadas, além do adolescente constituem público alvo 

do serviço suas respectivas famílias. 
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 Desenvolvimento de ações que proporcionem aos adolescentes a reflexão sobre 

os direitos individuais e coletivos, compreensão e respeito às normas sociais 

vigentes; 

 Elaboração junto ao adolescente e sua família de seu projeto educativo, PIA 

(Plano Individual de Atendimento), incluindo as atividades escolares, de 

qualificação profissional, esporte, lazer e trabalho de modo a permitir-lhe 

redimensionar seus hábitos e valores e estruturar adequadamente o seu tempo, 

proporcionando-lhe os meios necessários para participar da vida social; 

 Acompanhamento sistemático dos adolescentes com vista ao rompimento com a 

prática de delitos, por meio de acompanhamento e orientação sistemáticos, de 

forma individual e/ou grupal; 

 Articulação junto à rede de saúde, serviços de alta complexidade, garantindo a 

referência e contra-referência das informações dos procedimentos junto aos 

usuários de substâncias psicoativas; 

 Proporcionar acompanhamento dos Egressos e registrar ao longo de seis meses, 

no mínimo, a situação apresentada, avaliando empregabilidade, óbito, educação 

formal, uso de substância química, reincidência, relações familiares e 

comunitárias e outros; 

 Realização de articulação com os órgãos de garantia de direitos, com 

estabelecimento de fluxos de encaminhamentos e atendimentos, quando forem 

identificadas situações de adolescentes ameaçados de morte;  

 Recebimento e manutenção de arquivo com a documentação e os dados sobre o 

processo judicial do adolescente; 

 Elaboração de relatórios para subsidiar a decisão do juiz quanto à continuidade e 

ou cessão da medida;  

 Realização de visitas de acompanhamento às instituições cadastradas na PSC; 

 Sistematização de relatórios com dados referentes aos atendimentos (individual 

ou grupal para adolescente e\ou familiar), encaminhamentos, atividades 

desenvolvidas, bem como o número de cumprimento e descumprimento de 

medida, por tipo de medida socioeducativa; 

 Desenvolvimento semanal de espaços de convívio, coordenado por equipe 

interdisciplinar, com adolescentes;  
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 Desenvolvimento de oficinas lúdicas, artesanais e culturais complementando as 

ações para o cumprimento da medida socioeducativa pelo serviço ou em parceria 

com a rede de serviços; 

 Atendimento descentralizado nos territórios referenciados pelos serviços 

socioassistenciais de proteção social básica, por meio de grupos socioeducativos 

e terapêuticos com os familiares dos adolescentes que cumprem medida; 

 Desenvolvimento de capacitações, sensibilização e orientação a comunidades e 

rede de serviços; 

 Realização de estudo de caso entre a própria equipe e a rede de serviços, 

garantindo referência e contra-referência; 

 Elaboração do PIA - Plano Individual do Adolescente em conjunto com o 

adolescente e sua família. 

 

RECURSOS HUMANOS, FÍSICOS E MATERIAIS: 

 Dispor de um coordenador, assistente social ou psicólogo, e uma equipe técnica 

composta por 01 assistente social; 03 profissionais de nível médio (agentes 

sociais); 01 psicólogo para até 40 adolescentes em acompanhamento, 01 

motorista, 01 auxiliar administrativo, 01 profissional de serviços gerais; 01 

Advogado (compartilhado com os outros serviços dos CREAS) e instrutores de 

oficinas lúdicas de acordo com as oficinas programadas.  

 Sala de atendimento técnico que ofereça sigilo em quantidade suficiente para o 

 atendimento da demanda, espaço administrativo de acordo com a necessidade 

do serviço, espaço para a realização de atividades coletivas e/ou comunitárias, 

sala de ludoterapia, garantindo a acessibilidade em todos seus ambientes, de 

acordo com as normas da ABNT. 01 veículo, com possibilidade de ampliação de 

acordo com a necessidade do serviço, materiais permanentes e de consumo 

necessários para o desenvolvimento do serviço, tais como: mobiliário, existência 

de equipamentos áudio visual, computadores, sistema de informação, linha 

telefônica, artigos de higiene e Materiais pedagógicos, culturais e esportivos.  
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10 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SERVIÇOS DE ALTA 

COMPLEXIDADE 

 

10.1.SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

 

DESCRIÇÃO: Constitui-se em serviço de Alta Complexidade, voltado para a 

aplicação de medida de proteção para crianças e adolescentes em situação de risco. Atua 

no acolhimento provisório para crianças e adolescentes de 0 a 18 anos incompletos, 

cujos direitos de convivência familiar e comunitária estão sendo violados ou ameaçados 

por ocorrência de um conjunto de situações que impeçam suas famílias de exercer o 

papel de cuidado e proteção.  

Deve atuar no cumprimento do Plano Nacional de Promoção, Proteção, Defesa 

do Direito da Criança e do Adolescente à Convivência Familiar e Comunitária e da 

metodologia descrita nas Orientações Técnicas para os Serviços de Acolhimento 

Institucional para crianças e adolescentes. 

O CREAS constitui-se porta de entrada para os serviços de acolhimento 

institucional.  

São modalidades de acolhimento institucional para crianças e 

adolescentes:  

 Casa-lar ;  

 Casa Passagem; 

 Abrigo institucional. 

Modalidade de acolhimento familiar para crianças e adolescentes: 

 Família Acolhedora.  

 

Observação: a casa de passagem funciona com as mesmas características das casas 

lares, sendo a unidade de recepção das crianças e adolescentes acolhidas. 

 

AÇÕES: 

 Cumprimento do tempo de permanência da criança e do adolescente no serviço, 

respeitando-se a brevidade e a excepcionalidade, com vistas à superação da 

problemática que determinou o acolhimento; 
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 Inserção da criança e do adolescente na rede de serviços em atividades de 

educação, culturais, artísticas, físicas, de recreação, lúdicas, de saúde e 

participação comunitária, de modo que desenvolvam competências cognitivas 

básicas (expressão oral e escrita, raciocínio lógico-matemático), solução de 

problemas, capacidade de decisão, habilidade de comunicação, interação social e 

valores éticos sociais, utilizando preferencialmente os serviços existentes no 

território; 

 Desenvolvimento de ações que garantam o atendimento das crianças e 

adolescentes acolhidas e familiares à rede de serviços para tratamentos de saúde, 

psicossocial, farmacodependência e outros, sendo vedada a existência de 

atendimentos dentro dos serviços, tais como: educação, saúde, cultura, esporte e 

outros; 

 O serviço deverá desenvolver um conjunto de ações que representem para as 

crianças e adolescentes o cotidiano, ou seja, pequenas tarefas domésticas que 

envolvam a participação dos mesmos, considerando o nível de desenvolvimento 

de cada criança e adolescente; 

 Desenvolvimento de ações que oportunizem orientações quanto aos cuidados 

com higiene pessoal que possam contribuir para a aquisição de hábitos 

saudáveis; 

 Planejamento e execução do orçamento doméstico e programação de atividades 

realizadas entre as mães-sociais/educadores-sociais, em conjunto com as 

crianças e adolescentes; 

 Realização de ações voltadas para o atendimento preventivo de questões 

relacionadas à saúde física e psíquica das crianças e adolescentes; 

 Garantia de processo de acolhida das crianças e adolescente abrigados, 

possibilitando a sua adaptação, de modo que não haja maiores danos que os já 

causados pela ruptura dos vínculos familiares; 

 Elaboração, pela equipe técnica responsável, do Plano de Acompanhamento 

familiar, para as famílias das crianças e adolescentes acolhidas de modo a 

oportunizar a convivência familiar e condições objetivas para o retorno familiar. 

Essa ação deve ser realizada em articulação com a Vara da Infância e Juventude 

e demais serviços da rede socioassistencial e de políticas públicas; 
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 Elaboração, pela equipe técnica responsável e mãe social/educador social, do 

Plano Personalizado do adolescente, de forma integrada com a rede de serviço, 

com vista à vida independente; 

 Acionar reuniões para discussões de caso com a rede de serviços para garantir 

acessos à família de origem aos serviços existentes; 

 Garantia de capacitação continuada dos trabalhadores sociais e supervisão 

sistemática para o apoio emocional no enfrentamento das situações-limite que 

envolvem o acolhimento de crianças e adolescentes; 

 Existência de processo de seleção que considere as habilidades necessárias para 

o trabalho em unidades de acolhimento institucional para crianças e 

adolescentes; 

 Garantia da convivência entre irmãos, mesmo em casos de excepcionalidade de 

separação, respeitando-se as regulações vigentes e a avaliação técnica; 

 Acompanhamento de no mínimo 06 (seis) meses das crianças e adolescentes em 

retorno familiar, articulado com o CRAS mediante processo de referenciamento 

na Proteção Social Básica; 

 Elaboração de relatórios e pareceres técnicos para os diferentes órgãos conforme 

solicitação e necessidade, em especial para a Vara da Infância e Juventude para 

garantir celeridade nos processos; 

 Alimentação sistemática do sistema informatizado da rede socioassistencial com 

as informações sobre o acompanhamento realizado. 

 

Unidades de Acolhimento Institucional: Casa de Passagem  

 A casa de passagem constitui-se em serviço de acolhimento institucional que 

deve garantir extrema agilidade nos encaminhamentos necessários à avaliação 

da medida de proteção: Casa Lar, Família Extensa, Família de Origem, Família 

substituta em caráter de adoção. Esse processo deve ser desenvolvido articulado 

com a Vara da Infância e Juventude; 

 Conforme determina o decreto municipal 12.556, o órgão responsável pelo 

encaminhamento da criança e do adolescente ao serviço deverá comunicar 

imediatamente à Vara da Infância e juventude, não devendo esse prazo exceder 

24 horas; 
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 Acompanhamento da criança e/ou adolescente acolhido no suprimento das suas 

necessidades básicas, bem como na adesão e evolução dos tratamentos 

indicados; 

 Comunicar à autoridade judiciária, periodicamente, os casos em que se mostre 

inviável ou impossível o reatamento dos vínculos familiares (conforme ECA art. 

94, inciso III); 

 Existência de regimento interno que indique a rotina e procedimentos da 

unidade. 

 

Unidades de Acolhimento Institucional: Casa Lar 

 O referido serviço é desenvolvido em consonância com o Projeto Teia, 

regulamentado pela lei n.9.333 de setembro de 2004 e decreto n. 12.556 de 29 

de setembro de 2004. 

 Art. 2º - O Projeto Teia visa ao acolhimento em caráter provisório ou 

permanente de crianças e-ou adolescentes, como medida de proteção prevista no 

Estatuo da Criança e Adolescente, através dos Programas Mãe Social e Família 

Acolhedora, podendo ser executado por mais de uma ONGs, as quais deverão 

possuir registro no Conselho Municipal de Assistência Social e Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

 As casas lares serão administradas pelas Mães-Sociais sob a coordenação de 

equipe técnica conforme disposto nas regulamentações afetas; 

 As casas deverão se assemelhar a um lar, estando localizadas na comunidade, 

garantindo que não haja separação de grupos de irmãos, de sexo, idade e raça; 

 As casas lares deverão ser acompanhadas por equipe psicossocial responsável 

pelo acompanhamento das crianças e adolescentes junto à Vara da Infância, 

inserção na rede socioassistencial e de políticas públicas e garantia de 

convivência familiar e comunitária. 

 

Unidades de Acolhimento Institucional: Abrigo institucional  

 O abrigo institucional é voltado ao acolhimento de adolescentes com vínculos 

familiares fragilizados ou rompidos e/ou adolescentes egressos de tratamento de 

drogas e excepcionalmente crianças nessas mesmas condições. Visa à promoção 
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da autonomia, projeto de vida dos adolescentes, garantindo a inserção na rede de 

serviços, em especial em cursos profissionalizantes; 

 A porta de entrada desse serviço é o CREAS – PAEFI; 

 O serviço é voltado para adolescentes, podendo prestar atendimento em regime 

excepcional a jovens até 21 anos. 

 

Acolhimento Familiar: Família Acolhedora 

A modalidade de Família Acolhedora é medida transitória, vinculada a 

incentivo financeiro para as famílias da comunidade que se dispõe a acolher crianças e 

adolescentes encaminhados pela Vara da Infância e Juventude; 

  

AÇÕES: 

 Mapeamento e cadastro de famílias para inserção nessa modalidade de 

atendimento; 

 Definição de metodologia para habilitação das famílias na modalidade de 

atendimento; 

 Capacitação das famílias cadastradas para habilitação de acolhimento;  

 Acompanhamento das famílias com crianças e adolescentes acolhidos. 

 Elaboração de relatórios para os órgãos afetos; 

 Articulação com a rede de serviços socioassistencial e das demais políticas 

públicas para inserção da família acolhedora, da criança e/ou adolescente 

acolhido e da família de origem. 

O desligamento das crianças e/ou adolescentes, em todas as modalidades 

de atendimento, ocorrerá diante das seguintes situações: 

 Quando se tratar de adolescente e o mesmo apresentar condições adequadas à 

vida independente, desde que haja determinação judicial; 

 Quando a família de origem for preparada e já oferecer condições de reassumir a 

criança e/ou adolescente, desde que haja determinação judicial; 

 Quando por deliberação da autoridade judiciária será assumida por uma família 

substituta mediante adoção, tutela ou guarda. 
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RECURSOS HUMANOS, FÍSICOS E MATERIAIS: 

 Funcionamento em período integral, com exceção da modalidade de Família 

Acolhedora; 

Casa Lar:  

 Atendimento de no máximo 08 crianças e\ou adolescentes por unidade.  

 Dispor de um coordenador técnico de nível superior (assistente social), 01 

auxiliar administrativo, para o serviço, um assistente social (de 30 horas 

semanais) e um psicólogo (40 horas semanais) para o atendimento de até 20 

processos, 01 mãe social por unidade, 01 profissional de serviços gerais por 

unidade.  A instituição deverá garantir 01 profissional de serviços gerais para 

cumprir o papel de folguista. 

Casa de Passagem:  

 Atendimento de no máximo 08 crianças e adolescentes por unidade. Dispor de 

um coordenador técnico e administrativo (mesmos da casa lar), um assistente 

social (30 horas semanais) e um psicólogo (40 horas semanais) para o 

atendimento de até 20 processos, 01 mãe social por unidade, 01 profissional de 

serviços gerais por unidade. A instituição deverá garantir 01 profissional de 

serviços gerais para cumprir o papel de folguista. 

Abrigo institucional:  

 Atendimento de no máximo 10 adolescentes por unidade. 

 Dispor de 01 coordenador de nível superior com experiência congênere (da 

instituição), 01 assistente social (30 horas semanais) e um psicólogo (40 horas 

semanais) para o atendimento de até 20 processos, 04 agente sociais de nível 

médio por unidade, 01 cozinheira. No caso de nível médio deve ser garantido o 

folguista, atentando-se à legislação que trata da carga horária de 12/36. 

Família acolhedora 

 01 assistente social (30 horas semanais) e 01 psicólogo (40 horas semanais) para 

até 20 processos. 

Das unidades de acolhimento institucional: 

 Existência de armários para o armazenamento do vestuário das crianças e 

adolescentes, preservando a individualidade;  

 Existência de vestuário em quantidade suficiente, de uso pessoal obedecendo a 

tamanho exato, não havendo padronização; 
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 Existência de local adequado para acondicionamento de medicamentos; 

 Existência de material de higiene de uso pessoal como toalha, bucha, escova de 

dente, absorvente, desodorante, entre outros; 

 Existência de quartos que comportem no máximo 04 crianças e/ou adolescentes, 

considerando as faixas etárias; 

 As unidades devem assemelhar-se o mais possível de um lar, sendo que a 

estrutura física deve comportar cozinha, lavanderia, sala, quartos, despensa, 

banheiros e espaço de estar e convívio; 

 Nas unidades de casa lar, garantia de quarto e banheiro para as mães sociais, que 

possibilitem sua individualidade. 

 

Observações:  

 As salas para atendimento e administrativa deverão ser obrigatoriamente 

alocadas em espaço diferenciado ao da unidade de acolhimento; 

 Seguir outras orientações definidas pela Vigilância Sanitária e demais 

regulamentações. 

 

10.2 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA PARA 

ADULTOS 

 

DESCRIÇÃO: Trata-se de serviço organizado como moradia subsidiada a grupos de 

pessoas cujos vínculos familiares estejam fragilizados e/ou rompidos e em desligamento 

de alternativas institucionais de proteção integral. Nesta modalidade os custos da 

locação e tarifas são subsidiados e as demais despesas são cotizadas entre os moradores, 

com subsídio quando necessário. O grupo recebe assessoria de profissionais habilitados 

para a gestão coletiva da moradia: regras de convívio, atividades domésticas cotidianas, 

gerenciamento de despesa, entre outros. 

As repúblicas podem ser organizadas por grupos com características 

semelhantes, de acordo com a origem do serviço: de procedência de serviços de 

acolhimento adulto. 

 

Capacidade de Atendimento: 12 pessoas por moradia maiores de 18 anos de idade. 
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AÇÕES: 

 Assessoria sistemática com orientações quanto formas adequadas de higiene, 

alimentação, organização do domicílio, divisão de tarefas, convívio na moradia e 

comunidade, orçamento doméstico, uso dos serviços da rede no território, entre 

outros; 

 

RECURSOS HUMANOS, FÍSICOS E MATERIAIS: 

 Recursos humanos: essa modalidade não contará com profissionais fixos no 

local, devendo receber assessoria de serviço especializado de alta e/ou média 

complexidade integrado com os serviços de proteção social básica.  

 Estrutura física e equipamentos: a moradia deve ter todas as características de 

uma residência familiar, equipada com móveis e utensílios domésticos em 

quantidade suficiente para as necessidades dos moradores e deverá possuir 

quartos suficientes para comportar no máximo quatro pessoas por cômodo, 

armários que garantam a individualidade dos moradores, banheiros adaptados 

conforme legislação de acessibilidade.  

 

10.3 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICA PARA 

PESSOAS IDOSAS 

 

DESCRIÇÃO: Residência participativa destinada a idosos sós ou afastados do 

convívio familiar e com renda insuficiente para sua sobrevivência. 

 

AÇÕES: 

 Desenvolvimento de ações planejadas e conjuntas com a rede de serviços 

existente no território; 

 Desenvolvimento de atividades que propiciem a autonomia, contribuindo para 

sua maior participação no contexto familiar; 

 Desenvolvimento de atividades que possam oportunizar o resgate da auto-

estima, possibilitando o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários; 

 Envolvimento dos idosos e familiares no planejamento das ações, respeitando-se 

as demandas e aspectos socioculturais dos idosos. 
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RECURSOS HUMANOS, FÍSICOS E MATERIAIS: 

 Acompanhamento realizado pela equipe CREAS PAEFI IDOSO. 

 Existência de mobiliário residencial: geladeira, fogão, freezer, utensílios 

domésticos, armário de cozinha, mesa, cadeiras, sofá, camas com colchão, 

estante, rádio, tv, guarda roupas, máquina de lavar, ferro de passar e outros. 

Existência de espaço físico adequado: sala de estar, cozinha, área de serviços, 

lavanderia, 02 banheiros, 01 dormitório para cada dois idosos, totalizando 03 

dormitórios (06 idosos no máximo por residência); 

 

10.4 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA 

PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA 

 

Modalidade: Abrigo para pessoas adultas  

 

DESCRIÇÃO: Consiste no serviço que oferece atendimento integral para pessoas 

adultas, a partir dos 18 anos, que se encontra em situação de rua ou abandono, trecheiros 

e migrantes, munícipes ou não. Oferece acolhimento de curta ou maior permanência 

considerando as vulnerabilidades apresentadas. Durante o dia oferece condições de 

convívio, alimentação, espaço e condições para cuidados pessoais e procedimentos de 

higienização. 

 

FUNCIONAMENTO: em período integral. 

 

UNIDADE: institucional referenciado ao CREAS População de Rua. 

 

USUÁRIOS:  

 Indivíduos com seus direitos violados que se encontrem em situação de rua e/ou 

migrante. 

O serviço poderá atender munícipes ou migrantes separadamente dependendo 

da avaliação técnica. Trata-s de serviço que tem como porta de entrada o CREAS para 

população de rua. 
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AÇÕES: 

 Realização de atividades estruturadas: recreativas, terapêuticas, ocupacionais, 

esportivas, entre outras; 

 Definição de regras de convivência no serviço (regimento interno); 

 Encaminhamentos para a rede de serviços, em especial para os serviços de saúde 

quando se tratar de usuários de álcool e outras drogas e necessidade de 

atendimento clinico; 

 Garantia de Atendimento sistemático enquanto durar o período de permanência 

no serviço; 

 Garantia de 04 refeições diárias com acompanhamento nutricional, considerando 

as necessidades dos atendidos; 

 Articulação com o Serviço de Atenção à população de Rua do CREAS para 

acompanhamento dos usuários; 

 Elaboração do PIA - plano individualizado de atendimento. 

 

RECURSOS HUMANOS, FÍSICOS E MATERIAIS: 

 Capacidade de atendimento: 20 pessoas adultas por unidade. 

Observação: as instituições que já atuam nesta modalidade de serviço poderão dar 

continuidade às suas ações nas estruturas já existentes conforme orientações técnicas, 

porém, a ampliação do atendimento ou a implantação de novos serviços deverão ser 

feitos em unidades compatíveis com os critérios aqui elencados. 

 01 assistente social e 01 psicólogo com no mínimo 30 horas semanais, podendo 

atender 20 pessoas; 01 coordenador na área de serviço social/psicologia por 

entidade/serviço; 04 agentes sociais, por período com atendimento ininterrupto 

(12X36), 01 cozinheira, 01 profissional de serviços gerais, por unidade. 

 Existência de sala de convivência para as pessoas atendidas: bancos, recursos 

áudio visuais, jogos, entre outros; refeitório com mesas, cadeiras, utensílios de 

cozinha; cozinha equipada conforme orientação da vigilância sanitária; número 

de quartos suficientes para comportar no máximo seis pessoas por cômodo, 

armários que garantam a individualidade dos usuários; banheiros adaptados 

conforme legislação de acessibilidade; existência de sala para atendimento 

técnico que ofereça privacidade; lavanderia; espaço para atividades coletivas. 
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 Existência de roupa de cama e banho individuais. Garantia de veículo para os 

usuários com dificuldades de utilização de transporte coletivo e para os técnicos 

desenvolverem o processo de atendimento e trabalho com a rede. Garantia de 

linha telefônica para a realização de ligações locais e interurbanas – telefones 

fixos e celulares para a equipe técnica. Existência de computador com 

capacidade para a instalação do Sistema Informatizado da Rede Sócio 

Assistencial. Existência de materiais para a realização de atividades recreativas, 

terapêuticas, ocupacionais, esportivas, entre outras. Equipamentos necessários: 

Freezer, Geladeira, Máquina de lavar roupas. Móveis em quantidade suficiente e 

adequados às normas da vigilância sanitária. 

 

10.5.SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA 

PESSOAS IDOSAS EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA – 

I.L.P.I.  

 

DESCRIÇÃO: Trata-se de serviço de acolhimento para pessoas idosas de 60 anos ou 

mais, de ambos os sexos. Oferece proteção integral e cuidados para promoção e 

preservação da saúde física, emocional dos usuários, a convivência familiar e 

comunitária e a observância de seus direitos. É realizado em unidade institucional com 

característica domiciliar que acolhe idosos com diferentes necessidades e graus de 

dependência 1 e 2 (ANVISA na sua resolução 283). Esse serviço deve garantir a 

convivência familiar e comunitária dos idosos atendidos de modo a preservar seus 

vínculos.  

 

FUNCIONAMENTO: ininterrupto. 

 

UNIDADE: institucional (rede não governamental) tendo como porta de entrada o 

CREAS. 

 

USUÁRIOS: 

 Idosos com mais de 60 anos que estejam nos critérios definidos pelo decreto 

14.404-2008. 
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CAPACIDADE DE ATENDIMENTO POR MODALIDADE
4
: 50 usuários. 

 

Conforme artigo do Decreto 14.404-2008: 

Artigo 5º - As solicitações para Abrigo Parcial (Centro Dia) ou Total 

Permanente obedecerão aos critérios por níveis de Prioridade. 

I - Nível 1 – Alta prioridade: idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) 

anos, sem nenhum parente direto, colateral ou por afinidade, sem condições de saúde ou 

socioeconômicas, para manutenção da própria sobrevivência. 

II - Nível 2 - Média prioridade: idosos com idade igual ou superior a 60 

(sessenta) anos, que possuindo parentes diretos, colaterais ou por afinidade, que não 

possuam condições socioeconômicas ou de saúde para cuidado com o idoso. 

 

AÇÕES:  

 Desenvolvimento de ações que garantam o atendimento dos idosos à rede de 

serviços para tratamento de saúde, psicossocial, fármaco dependência e outros; 

 Atendimento bio-psico-social aos idosos, de acordo com as suas necessidades; 

 Desenvolvimento de atividades que possam oportunizar o resgate da autoestima, 

possibilitando o fortalecimento pessoal e dos vínculos familiares e comunitários; 

 Desenvolvimento de ações que propiciem a participação do idoso nas atividades 

comunitárias, de caráter interno e externo; 

 Garantia da preservação da identidade do idoso e oferecimento de ambiente de 

respeito e dignidade, observando os direitos e garantia dos idosos; 

 Garantia de alimentação adequada às necessidades nutricionais dos idosos, 

respeitadas as condições de saúde dos mesmos;  

 Desenvolvimento de atividades lúdicas, educacionais, esportivas, culturais e de 

lazer, considerando as condições físicas e de saúde dos atendidos; 

 Realização de grupos reflexivos para discussões de temas que envolvam as 

necessidades e potencialidades das pessoas idosas; 

 Envolvimento dos idosos e familiares no planejamento das ações, respeitando-se 

as demandas e aspectos socioculturais dos idosos; 

 Realização de reuniões de equipe para elaboração do PIA, planejamento e 

avaliação das demais atividades afetas ao serviço; 

                                                           
4
As modalidades são relacionadas ao grau de dependência. 
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 Garantia de capacitação continuada dos trabalhadores sociais que atuam no 

serviço; 

 Alimentação sistemática do sistema informatizado da rede socioassistencial com 

as informações sobre o acompanhamento realizado com a pessoa idosa e sua 

família. 

 

RECURSOS HUMANOS, FÍSICOS E MATERIAIS: 

Modalidade 1: Instituição destinada a idosos independentes
5
 para atividades diárias: 

(70% de quartos para 04 idosos e 30% para 02 idosos). 

Modalidade 2: Destinado a idosos dependentes
6
 e independentes que necessitem de 

auxílio e cuidados especializados que exijam controle e acompanhamento adequados de 

profissionais de saúde, (50% de quartos para 04 idosos e 50% para 02 idosos). 

 Existência de banheiros adaptados à faixa etária, com equipamentos para uso de 

sabonete líquido e toalha descartável, corrimão e porta adaptada para cadeira de 

rodas, entre outros definidos pela vigilância sanitária; 

 Existência de material de higiene de uso pessoal como sabonetes, toalhas, bucha, 

escova de dente e fraldas geriátricas; 

 Existência de número de cuidadores de acordo com a modalidade de 

atendimento: 

 

Modalidade 1:  

 01 cuidador para cada 20 idosos, ou fração, com carga horária de 8 horas dia; 

(Poderão ser utilizadas outras formas de definição de carga horária desde que 

não prejudique a continuidade do atendimento). 

Modalidade 2:  

 01 cuidador para cada 10 idosos ou fração, por turno. 

 

Quadro geral de funcionários:  

 01 coordenador (assistente social, psicólogo); 01 profissional de serviços gerais; 

01 cozinheira e uma auxiliar de cozinha; 01 profissional de lavanderia; 01 

                                                           
5
 Mesmo os idosos que requeiram uso de equipamento de auto-ajuda. 

6
Refere-se ao idoso com dependência em até 03 atividades de auto cuidado para a vida diária como 

alimentação, mobilidade e higiene, sem comprometimento cognitivo ou com alteração cognitiva 

controlada. (70% de quartos para 04 idosos e 30% para 02 idoso);  
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psicólogo com 40 horas semanais para até 80 idosos e suas famílias; 01 

terapeuta ocupacional; 01 assistente social com 30 horas semanais para até 80 

idosos e suas famílias; 01 motorista. 

 

Observação: para ILPI’s com número inferior a 80, a assistente social acumulará o 

trabalho técnico e a coordenação. 

Observação: conforme decreto 14.404/2008 é vedado o acolhimento de pessoas idosas 

encaminhados por hospitais ou instituições de outros municípios. 

 

11 - SERVIÇOS QUE DEVEM PASSAR POR TRANSIÇÃO 

 

11.1. TRABALHO COM FAMÍLIAS 

 

DESCRIÇÃO: Consiste em ações voltadas às famílias vulneráveis, desenvolvidas de 

forma complementar ao trabalho no âmbito do CRAS no serviço PAIF. O trabalho 

enfoca o desenvolvimento de potencialidades, a superação das vulnerabilidades sociais, 

assim como o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários das famílias 

atendidas. 

Por tratar-se de ações que correspondem ao trabalho desenvolvido no âmbito 

do CRAS pelo PAIF, tais projetos serão co-financiados e realizados em parceria com a 

rede não governamental durante o período de transição. 

 

FUNCIONAMENTO: dias úteis, das 08h00 às 17h00min, ou conforme necessidade. 

 

UNIDADE: desenvolvido no âmbito das instituições não governamentais como 

projetos complementares ao PAIF. 

 

USUÁRIOS:  

 Famílias dos programas de transferência de renda, inclusive do BPC, 

encaminhadas pelos serviços do CRAS. 

 

AÇÕES: 

 Planejamento das ações em conjunto com a equipe técnica do PAIF de modo a 

evitar a sobreposição de ações junto aos usuários; 
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 Desenvolvimento de ações voltadas ao fortalecimento da função protetiva das 

famílias e fortalecimento dos vínculos familiares, mediante grupos de famílias e 

outras estratégias de atendimento; 

 Desenvolvimento de grupos socioeducativos com famílias para discussão de 

temas relativos à cidadania, acesso a políticas públicas e demais temas 

relacionados ao fortalecimento comunitário; 

 Desenvolvimento de atividades lúdicas, culturais e arte-educativas voltadas ao 

fortalecimento pessoal dos indivíduos atendidos; 

 Desenvolvimento de atividades de convívio comunitário que possibilite a 

interação intergeracional e que tratem de temas como convivência comunitária, 

tolerância, relações de gênero, entre outras; 

 Articulação com a rede de serviços socioassistenciais e demais políticas públicas 

para garantia de acesso das famílias atendidas; 

 Mapeamento das vulnerabilidades das famílias atendidas; 

 Alimentação sistemática de sistema de informação do município acerca dos 

atendimentos realizados; 

 Desenvolvimento de metodologias de atendimento, considerando o nível de 

vulnerabilidade e potencialidades das famílias atendidas e as especificidades 

territoriais; 

 Elaboração do Plano de Acompanhamento à Família em conjunto com a rede de 

serviços; 

 Articulação com o CRAS para garantia de acesso das famílias aos programas de 

transferência de renda e demais benefícios eventuais; 

 Realização de visitas domiciliares e atendimentos familiares conforme 

necessidade apresentada; 

  

RECURSOS HUMANOS, FÍSICOS E MATERIAIS 

 Dispor de 01 assistente social, 01 psicólogo com no mínimo 30 horas semanais 

para até 500 famílias/ano, 01 motorista; 

 Existência de espaço físico que garanta acessibilidade, salas e atendimento 

técnico que garantam privacidade, salas de atividades coletivas com capacidade 

para cerca de 25 pessoas, banheiros, cadeiras, bebedouros, lanche, móveis, 

equipamentos de informática, áudio visual e telefonia para o bom 
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desenvolvimento das ações. Veículo para realização dos atendimentos no 

domicílio e demais atividades da equipe técnica. Material pedagógico, 

necessários para realização das atividades. 

 

11.2 - FORMAÇÃO SOCIOPROFISSIONAL – INCLUSÃO 

PRODUTIVA 

 

DESCRIÇÃO: Consiste em projetos de enfrentamento à pobreza, para pessoas a partir 

de 16 anos, definidos nos artigos 25 da LOAS, desenvolvidos com   apoio técnico e 

financeiro que possibilitem a inserção produtiva de pessoas em situação de 

vulnerabilidade social. Os projetos constituem-se em ações complementares ao 

atendimento do CRAS, especificamente do serviço PAIF, e devem contemplar 

atividades de sensibilização e capacitação profissional e preparação para o trabalho, 

além da garantia de acesso a informações, orientações e encaminhamentos necessários à 

inserção produtiva e à melhoria da qualidade de vida dos usuários atendidos. 

As ações devem ser desenvolvidas com vistas à inserção no mercado de 

trabalho, para a geração de renda, e deve ser desenvolvida mediante articulação com a 

secretaria municipal do trabalho. 

 

FUNCIONAMENTO: dias úteis, das 08h às 17h. 

 

UNIDADE: desenvolvido no âmbito das instituições não governamentais, como 

projetos complementares ao PAIF. 

 

USUÁRIOS:  

 Prioritariamente famílias inscritas no Cadastro Único. 

 

AÇÕES: 

 Desenvolvimento de ações de sensibilização para a geração de trabalho e renda, 

inclusive na perspectiva da economia solidária por meio de oficinas lúdicas e  

palestras, entre outros; 

 Articulação com a rede de serviços para a realização de trabalhos integrados 

visando à garantia de acesso das famílias às políticas públicas; 
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 Desenvolvimento de ações voltadas ao trabalho de autogestão para a geração de 

renda; 

 Desenvolvimento de ações que promovam hábitos e atitudes para o trabalho, 

inclusive com a realização de oficinas de elaboração de curriculum; 

 Desenvolvimento de habilidades de gestão; 

 Garantia de acompanhamento, de no mínimo 06 (seis) meses, das pessoas que 

concluírem os cursos e/ou forem encaminhadas para o mercado de trabalho; 

 Estabelecimento de carga horária compatível com as habilidades necessárias 

para a qualificação profissional; 

 Articulação com outras políticas públicas para formulação e a garantia do acesso 

a cursos de capacitação para o mercado formal de trabalho; 

 Garantia de informações, orientação, encaminhamentos, articulação com a rede 

de serviços públicos, programas e demais projetos de emprego e renda; 

 No caso de cursos de qualificação profissional e de geração de renda, deve ser 

realizada análise de mercado das vagas de empregos disponíveis no município 

para realização dos cursos; 

 No caso de geração de renda individual e/ou na perspectiva da economia 

solidária com a formação de grupos solidários, deverá ser realizada análise de 

mercado de consumo para que haja compatibilidade entre produtos consumidos 

e consumidores; 

 Garantia de certificação dos usuários. 

 

RECURSOS HUMANOS, FÍSICOS E MATERIAIS: 

 Existência de uma equipe mínima composta por 01 assistente social com 30 

horas semanais, 01profissional de serviços gerais, 01 auxiliar administrativo, 40 

horas semanais cada profissional. Contratação de instrutores qualificados 

conforme necessidade/demanda; 

 Apresentação de cronograma de execução e da carga horária dos cursos 

oferecidos compatível com os requisitos do processo de formação e habilidades 

necessárias; 

 Existência de equipamentos adequados para a capacitação prática em quantidade 

necessária para as atividades constantes dos cursos ofertados. Computadores 

com capacidade para instalação de sistemas informatizados; existência de um 
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veículo; espaço físico adequado aos cursos ofertado e em cumprimento às 

normas da Vigilância Sanitária.  

 

11.3 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PARA ADOLESCENTES 

 

DESCRIÇÃO: Consiste em ações voltadas à educação profissional de adolescentes e 

jovens, desenvolvidas de forma complementar ao trabalho social do Serviço PAIF. 

Compreende um processo educativo cuja competência é propiciar, ao adolescente de 15 

a 17 anos, em situação de vulnerabilidade e risco social, uma educação para a 

participação cidadã, o acesso ao universo do mundo do trabalho e a convivência social, 

possibilitando assim o seu protagonismo e a construção de competências e habilidades 

básicas, específicas e de gestão. 

Esses projetos serão desenvolvidos e financiados pela política de assistência 

social até que a política pública responsável por esta área assuma de fato o serviço.  

Por se tratar de ações complementares devem ser buscadas outras parcerias e 

co-financiamento das demais políticas públicas e esferas de governo, além de órgãos 

que atuam na qualificação profissional, entre eles o Sistema “S”.   

 

FUNCIONAMENTO: dias úteis - 08 horas por dia - das 8h às 17h. 

 

UNIDADE: referenciado ao CRAS. 

 

USUÁRIOS: 

 Adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade e risco social cujas 

famílias são atendidas pelos serviços socioassistenciais, prioritariamente: 

 Adolescentes e Jovens em situação de vulnerabilidade e risco social (trabalho 

infantil, violência doméstica, situação de rua, cumprimento de medida 

socioeducativa, entre outros) atendidos pelos serviços de média e alta 

complexidade; 

 Adolescentes e jovens oriundos de famílias atendidas nos serviços de proteção 

social básica PAIF e Convivência e Fortalecimento de Vínculos; 

 Adolescentes e jovens oriundos de famílias inseridas nos programas de 

transferência de renda, inclusive do BPC. 
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AÇÕES: 

 As ações devem ser desenvolvidas de acordo com as dimensões dialógica e 

reflexiva, cognitiva, afetiva, ética, estética e lúdica;  

 Desenvolvimento de ações que promovam hábitos e atitudes para o trabalho; 

 Existência de ações complementares que busquem o desenvolvimento integral 

do adolescente como atividades artísticas, culturais e esportivas;  

 Oferta de oficinas técnico-pedagógicas ou pré-oficinas, com prioridade para o 

desenvolvimento de habilidades que envolvem o processo de trabalho da área 

específica (indústria, comércio, serviços ou outros);  

 Garantia de conteúdo básico de informática, português e matemática, raciocínio 

lógico, solução de problemas, capacidade de decisão, habilidade de 

comunicação, interação social e valores éticos sociais; 

 Desenvolvimento de habilidades de gestão, conforme especificidade dos cursos;  

 Participação e co-responsabilidade dos adolescentes e jovens no planejamento, 

na execução; na avaliação e sistematização das ações, possibilitando a 

construção coletiva do conhecimento com a valorização do saber e da vivência 

dos mesmos;  

 Desenvolvimento de atividades que possam oportunizar ao adolescente o 

autoconhecimento, o despertar de suas potencialidades, habilidades e interesses, 

elevando a auto-estima e possibilitando o fortalecimento pessoal e social;  

 Desenvolvimento de atividades culturais, artísticas, físicas, de saúde e 

participação comunitária; 

 Promoção de ações que enfoquem a relação adolescente-família-comunidade; 

 Articulação com a rede de serviços para o encaminhamento de adolescentes com 

demandas específicas; 

 Articulação com o Sistema “S” para o desenvolvimento de parcerias; 

 Mapeamento da vocação local, considerando as áreas profissionais de maior 

demanda por trabalhadores. 

 Existência de treinamento e habilitação para atividade profissional com 

certificação; 

 Existência de carga horária compatível com o conteúdo e as habilidades a serem 

desenvolvidas nos adolescentes e jovens; 
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 Existência de programa de colocação e acompanhamento no mercado de 

trabalho em cumprimento à Lei do Aprendiz;  

 Existência de mediação e acompanhamento do adolescente junto ao 

empresariado; 

 Desenvolvimento de oficina protegida voltada a grupos com necessidades 

específicas.  

 

OBSERVAÇÕES:  

 Os custos do serviço poderão ser diferenciados para os projetos voltados à 

qualificação profissional e à aprendizagem. 

1. Seguir normas do Ministério do Trabalho, por suas portarias e decretos que 

dizem respeito às atividades proibidas para menores de 18 anos;  

2. Possuir laudo técnico de segurança do trabalho atestando a inexistência de risco 

nos equipamentos utilizados;  

3. Seguir outras orientações definidas pela Vigilância Sanitária; 

4. Cumprir o disposto na Lei nº 10.097.  

 

RECURSOS HUMANOS, FÍSICOS E MATERIAIS:  

 Serviços com capacidade de atendimento de até 100 adolescentes: existência de 

uma equipe mínima composta por 01 técnico da área serviço social ou 

psicólogo, 01 pedagogo, 01 agente social com formação mínima de ensino 

médio e habilidade específica para a atividade que irá desenvolver para cada 25 

educandos por turno, 01auxiliar administrativo, 01 profissional de serviços 

gerais e 01 cozinheira, sendo que os três últimos não precisam ser exclusivos 

para esse serviço. O coordenador da instituição poderá coordenar todos os 

serviços. Não havendo coordenador, o técnico da área social poderá acumular 

essa função.  

 Acima de 101 adolescentes atendidos, existência de uma equipe mínima 

composta por 01 técnico da área de serviço social ou psicologia, 01 pedagogo, 

01 agente social com formação mínima de ensino médio e específica para a 

atividade que irá desenvolver para cada 25 educandos por turno, 01 agente 

administrativo ou auxiliar administrativo, 01 profissional de serviços gerais e 01 

cozinheira. O coordenador da instituição poderá coordenar todos os serviços. 
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Não havendo coordenador, o técnico da área social poderá acumular essa 

função. 

 Atendimento em média de 25 adolescentes por sala, cuja metragem mínima seja 

de 25 metros quadrados. Quando se tratar de cursos na área da alimentação, 

existência de cozinha industrial. Equipamentos compatíveis com cursos 

oferecidos e com as necessidades do mercado de trabalho. Existência de espaço 

adequado, equipamentos, material e pessoal com conhecimento para desenvolver 

as atividades lúdicas, terapêuticas, pedagógicas e culturais. 

  

11.4 - ATENÇÃO À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – MÉDIA 

COMPLEXIDADE 

 

DESCRIÇÃO: Consiste em atendimento à população migrante no município, com 

garantia de atendimento parcial por meio da provisão de higiene pessoal, alimentação e 

espaços para lavagem e secagem de roupas. Atua na operacionalização de benefícios de 

transporte intermunicipal e interestadual, além do desenvolvimento de atividades que 

potencializem o resgate dos vínculos familiares e comunitários. 

 

AÇÕES: 

 Gestão de benefícios de transporte intermunicipal e interestadual; 

 Garantia de espaço de higienização e alimentação; 

 Garantia de espaço para lavagem e secagem de roupas; 

 Realização de atividades coletivas e lúdicas para o fortalecimento das 

sociabilidades; 

 Inserção nas políticas públicas do município, em especial para o acesso a 

benefícios socioassistenciais (cadastro único, BPC e outros); 

 Garantia de acesso à documentação civil; 

 Realização de abordagens solicitadas. 

 Observação: considerando que o referido serviço passará por processo de 

transição, os itens referentes a estrutura física, de recursos humanos de de 

materiais não serão tratados nesse documento. 
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12 - DO PROCESSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA 

 

Para o aprimoramento da Política Municipal de Assistência Social, deve ser 

realizado anualmente um Programa de Formação Continuada para os trabalhadores, 

diretores das instituições e conselheiros da política considerando as necessidades e 

especificidades dos serviços. 

 

13 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os serviços apresentados nesse documento são de natureza contínua, sendo 

vedado sua interrupção em qualquer período do ano, salvo em situações específicas 

reguladas pelo Conselho Municipal de Assistência Social. 

Considerando que as unidades públicas de CRAS e CREAS são a porta de 

entrada dos serviços da socioassistencial, a prioridade do atendimento deve ser 

garantida para as famílias encaminhadas pelas equipes dessas unidades.  

Considerando diretrizes do município de garantia de educação em tempo 

integral, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e 

adolescentes deverá ser transferido gradualmente para a política de educação, sem 

prejuízos para a continuidade e qualidade do atendimento. 

Os serviços de natureza pública que se encontram desenvolvidos na rede 

socioassistencial não governamental deverão passar por um processo de transição para a 

municipalização do serviço, com a instituição de comissão de transição formada por 

representantes do conselho, do órgão gestor e das instituições prestadoras do serviço 

para definição do processo de transição, bem como de prazos para sua finalização. 

Considerando o processo de transição, os serviços atualmente co-financiados 

que não se enquadrarem nesse sistema serão analisados pela comissão de transição e o 

período de continuidade da sua manutenção serão tratados em resolução específica do 

conselho.  

Os serviços e projetos especiais a serem analisados, passarão por um processo 

de transição para outras políticas públicas e/ou reordenamento para adequação a política 

de assistência social.  

A comissão de transição será composta por representantes do conselho 

municipal de assistência social e da secretaria municipal de assistência social. As 
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políticas afetas aos serviços e projetos especiais e as entidades que os desenvolvem 

serão convidadas para participarem dos debates e análise. 

Fará parte desse documento, na forma de anexo, a Planilha de Custo de 

Serviços Socioassistenciais, que tem como índice para a definição de seus valores, o 

custo médio na manutenção dos serviços, elaborada a partir de estudo da média de 

gastos das instituições para execução dos mesmos e da Regulamentação da Política de 

Padronização dos Convênios da Secretaria Municipal de Assistência Social atualizada. 

Essa última será utilizada na revisão do custo médio dos serviços para o 

estabelecimento de base para o co-financiamento da rede socioassistencial, mediante a 

definição dos critérios de partilha dos recursos do Fundo Municipal de Assistência 

Social. A Planilha de Custo de Serviços e a de Regulamentação da Política de 

Padronização dos Convênios da Secretaria Municipal de Assistência Social deverá ser 

apreciada pelo CMAS e aprovada em resolução específica, devendo ser revisada no 

mínimo a cada dois anos, considerando a disponibilidade orçamentária.  

Esse documento deverá ser revisado de acordo com a necessidade do 

município e das regulações vigentes. 
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