DÚVIDAS FREQUENTES SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

O que é o Sistema Único de Assistência Social – SUAS?

O Sistema Único de Assistência Social - SUAS é um sistema público não-contributivo,
descentralizado e participativo que tem por função a gestão e organização da oferta de serviços,
programas, projetos e benefícios da política de assistência social em todo o território nacional. Em
termos gerais, o SUAS:
• Estabelece a co-responsabilidade entre os entes federados (União, Estados, DF e Municípios) para
implementar, regular, cofinanciar e ofertar serviços, programas, projetos e benefícios de assistência
social, em todo o território nacional, como dever do Estado e direito do cidadão;
• Considera o território, respeitando as diversidades regionais e municipais, decorrente de
características culturais, socioeconômicas e políticas, e as realidades urbana e rural;
• Adota a matricialidade sociofamiliar como eixo estruturante das ações de assistência social;
• Articula a oferta pública-estatal com a oferta pública não estatal de serviços socioassistenciais;
• Organiza a proteção social por níveis: proteção social básica, proteção social especial de média
complexidade e proteção social especial de alta complexidade.

Quem são os usuários da Assistência Social?

Segundo o art. 1º da Resolução CNAS nº 24/2006 (Anexo I) transcrito textualmente a seguir, define
que:
“Os Usuários são sujeitos de direitos e público da Política Nacional de Assistência Social - PNAS e
que, portanto, os representantes de usuários ou de organizações de usuários são sujeitos coletivos
expressos nas diversas formas de participação, nas quais esteja caracterizado o seu protagonismo
direto enquanto usuário. § 1º Serão considerados representantes de usuários, pessoas vinculadas aos
programas, projetos, serviços e benefícios da PNAS, organizadas sob diversas formas, em grupos
que têm como objetivo a luta por direitos. Reconhecem-se como legítimos: associações,
movimentos sociais, fóruns, redes ou outras denominações, sob diferentes formas de constituição
jurídica, política ou social. § 2º Serão consideradas organizações de usuários aquelas juridicamente
constituídas, que tenham, estatutariamente, entre seus objetivos a defesa dos direitos de indivíduos e
grupos vinculados à PNAS, sendo caracterizado seu protagonismo na organização mediante
participação efetiva nos órgãos diretivos que os representam, por meio da sua própria participação
ou de seu representante legal, quando for o caso.” A Resolução CNAS nº24/2006 representa
importante avanço para ampliar a participação dos usuários, pois permite que estes sejam
representados por grupos de usuários vinculados aos serviços, programas, projetos e benefícios da
assistência social nos Municípios e Estados e não apenas por associações formalmente constituídas.
Quais são as entidades de Assistência Social?

O Decreto nº 6.308/2007 (Anexo II) define que as entidades e organizações são consideradas de
assistência social quando seus atos constitutivos definirem expressamente sua natureza, objetivos,
missão e público alvo, de acordo com as disposições da Lei nº 8.742/93 - LOAS. São características
essenciais das entidades e organizações de assistência social, segundo o Decreto nº 6.308/2007:
I. realizar atendimento, assessoramento ou defesa e garantia de direitos na área da assistência
social, na forma deste Decreto;
II. garantir a universalidade do atendimento, independentemente de contraprestação do usuário;
III. ter finalidade pública e transparência nas suas ações.
As entidades e organizações de assistência social devem prestar os serviços de forma continuada e
permanente, de acordo com os princípios e diretrizes da PNAS e do SUAS, e principalmente, sem
condicionar o atendimento a qualquer forma de pagamento ou colaboração. Para esse assunto cabe
consulta, ainda, à Resolução CNAS nº 191/2005 (Anexo III).
Quem são os trabalhadores da área?
A Resolução do CNAS Nº 23, de 16/02/2006 (Anexo IV), em seu art. 1º estabelece:
“Como legítimas todas as formas de organização de trabalhadores do setor como, associações de
trabalhadores, sindicatos, federações, confederações, centrais sindicais, conselhos federais de
profissões regulamentadas que organizam, defendem e representam os interesses dos trabalhadores
que atuam institucionalmente na política de assistência social, conforme preconizado na Lei
Orgânica de Assistência Social, na Política Nacional de Assistência Social e no Sistema Único da
Assistência Social.

O que significa participar?
A participação significa auto-apresentação, ou seja, a participação é direta, onde o próprio indivíduo
se manifesta. Já a representação significa tornar presente, algo que está ausente. Representar implica
que alguém tem a delegação para falar, atuar em nome de outro ou de um grupo (PTKIN,1967 in
PAZ,2009).
O que é Controle Social?
Controle social é a participação da população na gestão pública, possibilitando aos cidadãos meios e
canais de fiscalização e controle das instituições e organizações governamentais, de modo a
verificar
o
bom
andamento
das
decisões
tomadas
em
seu
nome.
É o exercício de democratização da gestão pública, que permite à sociedade organizada intervir nas
políticas públicas, interagindo com o Estado para a definição de prioridades e na elaboração dos
planos
de
ação
dos
Municípios,
Estados
ou
do
governo
Federal.
Visa direcionar as políticas para o atendimento das necessidades prioritárias da população, melhorar
os níveis de oferta e de qualidade dos serviços e fiscalizar a aplicação dos recursos públicos.
Sua concepção está diretamente relacionada com o Estado de Direito, democracia, participação
popular, partilha de decisões. Ou seja, trata-se de um Estado que esteja a serviço do interesse

público
onde
os
cidadãos
possam
exercer
e
reclamar
seus
direitos.
Supõe a existência de espaços públicos onde a sociedade organizada possa exercer este controle
sobre o Estado.
Quais as dimensões do controle social?
A dimensão política relaciona-se à mobilização da sociedade para influenciar a agenda
governamental e indicar prioridades;
A dimensão técnica diz respeito ao trabalho da sociedade para fiscalizar a gestão de recursos e a
apreciação dos trabalhos governamentais, inclusive sobre o grau de efetividade desse trabalho na
vida dos destinatários;
A dimensão ética trata da construção de novos valores e de novas referências, fundadas nos ideais
de solidariedade, da soberania e da justiça social. Essa dimensão está comprometida com a
construção de uma sociedade voltada, para o “atendimento das necessidades sociais sobre
exigências da rentabilidade econômica, como dispõe a LOAS (art. 4º).
Por que o usuário deve participar?
O sucesso de uma Conferência de Assistência Social depende da participação popular. A presença
dos USUÁRIOS é fundamental para que os objetivos sejam alcançados. Afinal qual é a finalidade
de uma Conferência? Conferir e avaliar o que está sendo realizado e propor novas medidas para que
a política de assistência social possa avançar para atender às necessidades e direitos dos seus
usuários.
Só a população deve decidir, de forma autônoma, sobre seus interesses para assim poder ser sujeito
da transformação social, rompendo com os processos de subalternização social. Este é o ponto de
partida da assistência social comprometida com a participação popular e com um projeto de uma
nova sociedade mais democrática, justa e solidária.
Assim sendo, torna-se necessário desencadear um amplo movimento de mobilização nos
Municípios, particularmente dos usuários dos serviços socioassistenciais, para que sejam
protagonistas nas decisões tomadas nas Conferências.
Qual o papel dos Conselhos de Assistência Social na participação democrática?
A criação dos Conselhos de Assistência Social, após a aprovação da LOAS, significou um salto
histórico na construção democrática dessa área, possibilitando que governo e sociedade civil
debatessem suas posições e propostas, celebrassem acordos e tomassem decisões conjuntas em
espaços públicos de discussão e deliberação.
Portanto, embora ainda existam recuos e contradições, os avanços em termos do controle social são
inegáveis, repercutindo decisivamente na formulação e execução da política de assistência social,
em todos os níveis da federação.
Centro de Referência da Assistência Social e os Serviços de Proteção Básica
Esclarecemos que o Centro de Referência da Assistência Social - CRAS é uma unidade pública
estatal localizada em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco social, destinada ao
atendimento socioassistencial de famílias. O CRAS é o principal equipamento de desenvolvimento
dos serviços socioassistenciais da proteção social básica. Constitui espaço de concretização dos

direitos socioassistenciais nos territórios, materializando a política de assistência social.
Sobre a utilização do CRAS para fins não vinculados ao seu funcionamento ou identidade
Esclarecemos que a existência do CRAS Centro de Referência da Assistência Social está
estritamente vinculada ao funcionamento do Programa de Atenção Integral à Família – PAIF, ou
seja, à implementação do PAIF, cofinanciado ou não pelo Governo Federal, que constitui condição
essencial e indispensável para o funcionamento do CRAS. Reconhece-se, portanto, ser atribuição
exclusiva do poder público, o trabalho social com famílias, sendo esta a identidade que deve ser
expressa no espaço físico do CRAS. No CRAS, portanto, deve ser necessariamente ofertado o PAIF,
podendo ser ofertados outros serviços, programas, benefícios e projetos conforme disponibilidade
de espaço físico e de profissionais qualificados para implementá-los, e desde que não prejudiquem a
execução do PAIF e nem ocupem os espaços a ele destinados. Os demais serviços socioeducativos,
ações complementares e projetos de proteção básica desenvolvidos no território de abrangência do
CRAS devem ser a ele referenciados.
Como atua o CRAS
O CRAS é o lugar que possibilita, em geral, o primeiro acesso das famílias aos direitos
socioassistenciais e, portanto, à proteção social. Estrutura-se, assim, como porta de entrada,
unificada dos usuários da política de assistência social para a rede de proteção básica e referência
para encaminhamentos à Proteção Especial. É a unidade local do SUAS - Sistema Único de
Assistência Social. Desempenha papel central no território onde se localiza ao constituir a principal
estrutura física local, cujo espaço físico é compatível com o trabalho social com famílias que vivem
no seu território de abrangência e conta com uma equipe profissional de referência. Nessa
perspectiva, o CRAS é a unidade que efetiva a referência e a contra-referência do usuário na rede
socioassistencial do SUAS. A função da referência e contra-referência supõe processar, no âmbito
do SUAS, as demandas oriundas das situações de vulnerabilidade e risco sociais detectadas no
território para garantir ao usuário o acesso à renda, serviços, programas e projetos, conforme a
complexidade da demanda, tanto na rede socioassistencial do território de abrangência do CRAS,
como na rede de proteção especial de média e alta complexidade do município e/ou na rede estadual
ou regional, bem como para outras políticas setoriais. Na organização da Proteção Social Básica, o
CRAS tem um papel central e atua como “porta de entrada” dos usuários para essa rede e é seu
principal articulador. Nesse sentido, destacam-se como principais atuações do CRAS: 1) O CRAS é
um espaço físico, uma unidade pública estatal de referência da Rede de Proteção Social Básica do
SUAS, presente no território onde vivem famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade
social; 2) Presta serviços continuados de Proteção Social Básica de Assistência Social para famílias,
seus membros e indivíduos em situação de vulnerabilidade social, por meio do PAIF tais como:
acolhimento, acompanhamento em serviços socioeducativos e de convivência ou por ações
socioassistenciais, encaminhamentos para a rede de proteção social existente no lugar onde vivem e
para os demais serviços das outras políticas sociais, orientação e apoio na garantia dos seus direitos
de cidadania e de convivência familiar e comunitária; 3) Articula e fortalece a rede de Proteção
Social Básica local; 4) Previne as situações de risco no território onde vivem famílias em situação
de vulnerabilidade social apoiando famílias e indivíduos em suas demandas sociais, inserindo-os na
rede de proteção social e promover os meios necessários para que fortaleçam seus vínculos
familiares e comunitários e acessem seus direitos de cidadania.
O que é a Proteção Social Especial?
A Proteção Social Especial organiza, no âmbito do SUAS, a oferta de serviços, programas e
projetos de caráter especializado, destinado a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e
social, por violação de direitos. Tais situações podem incidir sobre as relações familiares e

comunitárias, gerando conflitos, tensões e rupturas, demandando, portanto, atenção especializada e
maior articulação com os órgãos de defesa de direitos e outras políticas públicas setoriais. A atenção
na Proteção Social Especial tem como objetivo principal contribuir para a prevenção de
agravamentos e potencialização de recursos para o enfrentamento de situações que envolvam risco
pessoal e social, violência, fragilização e rompimento de vínculos familiares, comunitários e/ou
sociais. Nesse sentido, algumas situações podem ser aqui elencadas: violência física, psicológica e
negligência; abandono; violência sexual; situação de rua; trabalho infantil; cumprimento de medidas
socioeducativas em meio aberto; afastamento do convívio familiar, dentre outras.

O que é Proteção social especial de Média Complexidade?
A Proteção Social Especial de Média Complexidade organiza a oferta de serviços, programas e
projetos de caráter especializado que requerem maior estruturação técnica e operativa, com
competências e atribuições definidas, destinados ao atendimento às famílias e aos indivíduos em
situação de risco pessoal e social, por violação de direitos. Devido à natureza e ao agravamento dos
riscos, pessoal e social, vivenciados pelas famílias e indivíduos atendidos, a oferta da atenção na
Proteção Social Especial de Média Complexidade requer acompanhamento especializado,
individualizado, continuado e articulado com a rede. Em conformidade com a Tipificação Nacional
de Serviços Socioassistenciais, constituem Unidades de referência para a oferta de serviços
especializados no âmbito da Proteção Social Especial de Média Complexidade:
• Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS
• Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua- Centro POP

O que é Proteção social especial de alta Complexidade?
A Proteção Social Especial de Alta Complexidade tem como o objetivo ofertar serviços
especializados com vistas a afiançar segurança de acolhida a indivíduos e/ou famílias afastados
temporariamente do núcleo familiar e/ou comunitários de origem. Em conformidade com a
Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, constituem serviços de Proteção Social
Especial de Alta Complexidade:
• Serviço de Acolhimento Institucional;
• Serviço de acolhimento em República;
• Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora;
• Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências.

O que é Centro de referência especializado de assistência social - Creas?

Considerando a definição expressa na lei n° 12.435/2011, o CREAS é a unidade pú- blica estatal de
abrangência municipal ou regional que tem como papel construir-se em lócus de referência, nos
territórios, da oferta de trabalho social especializado no SUAS a famílias e indivíduos em situação
de risco pessoal e social, por violação de direitos.
Sua implantação, funcionamento e a oferta direta dos serviços constituem responsabilidades do
poder público local e, no caso dos CREAS Regionais, do Estado e municípios envolvidos, conforme
pactuação de responsabilidades. Devido à natureza público-estatal, os CREAS não podem ser
administrados por organizações de natureza privada sem fins lucrativos. Dada a especificidade das
situações vivenciadas, os serviços ofertados pelo CREAS não podem sofrer interrupções, seja por
questões relativas à alternância da gestão ou qualquer outro motivo.
Quais normativas fundamentam a oferta de serviços especializados pelo Creas, no âmbito da
Política de assistência social?
Dentre outras, pode-se citar:
• Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, 1993;
• Política Nacional de Assistência Social – PNAS, 2004;
• Norma Operacional Básica – NOB/SUAS, 2005;
• Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social – NOBRH/SUAS, 2006;
• Protocolo de Gestão Integrada de Serviços, Benefícios e Transferência de Renda no âmbito do
Sistema Único de Assistência Social (SUAS), 2009;
• Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, 2009; • Portaria nº 843, de 28 de dezembro
de 2010.
Qual público pode ser atendido no Creas?
Nos serviços ofertados pelo CREAS podem ser atendidas famílias e indivíduos em situação de risco
pessoal e social, por violação de direitos, em conformidade com as demandas identificadas no
território, tais como: violência física, psicológica e negligência; violência sexual: abuso e/ou
exploração sexual; afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medida de proteção;
situação de rua; abandono; vivência de trabalho infantil; discriminação em decorrência da
orientação sexual e/ou raça/etnia; descumprimento de condicionalidades do Programa Bolsa Família
e do PETI em decorrência de situações de risco pessoal e social, por violação de direitos,
cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto de Liberdade Assistida e de Prestação de
Serviços à Comunidade por adolescentes, dentre outras.
Quais são as principais ações/atividades que constituem o trabalho social essencial aos
serviços a serem realizados pela equipe do Creas?
As principais ações/atividades que constituem o trabalho social essencial ao servi- ço e que devem
ser realizadas pelos profissionais do CREAS são: acolhida; escuta; estudo social; diagnóstico
socioeconômico; monitoramento e avaliação do serviço; orientação e encaminhamentos para a rede
de serviços locais; construção de plano individual e/ou familiar de atendimento; orientação sócio-

familiar; atendimento psicossocial; orientação jurídico-social; referência e contra-referência;
informação, comunicação e defesa de direitos; apoio à família na sua função protetiva; acesso à
documentação pessoal; mobilização, identificação da família extensa ou ampliada; articulação da
rede de serviços socioassistenciais; articulação com os serviços de outras políticas públicas
setoriais; articulação interinstitucional com os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos;
mobilização para o exercício da cidadania; trabalho interdisciplinar; elaboração de relatórios e/ou
prontuários; estímulo ao convívio familiar, grupal e social; mobilização e fortalecimento do
convívio e de redes sociais de apoio; dentre outros.

Quais são os eixos norteadores da atenção ofertada nos Creas?
Abaixo estão elencados alguns eixos que devem nortear a atenção nos serviços especializados do
CREAS, devendo ser observados tanto no processo de implantação e gestão da Unidade, quanto em
seu funcionamento e no desenvolvimento de atividades por parte da equipe profissional.
ATENÇÃO ESPECIALIZADA E QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO; TERRITÓRIO E
LOCALIZAÇÃO DO CREAS; ACESSO A DIREITOS SOCIOASSISTENCIAIS;
CENTRALIDADE NA FAMÍLIA; MOBILIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL; TRABALHO
EM REDE.
Quais sãos os objetivos da atenção ofertada pelos serviços do Creas?
Os serviços ofertados pelo CREAS devem propiciar acolhida e escuta qualificada, visando, dentre
outros aspectos:
• Ao fortalecimento da função protetiva da família;
• À interrupção de padrões de relacionamento familiares e comunitários com violação de direitos;
• À potencialização dos recursos para a superação da situação vivenciada e reconstrução de
relacionamentos familiares, comunitários e com o contexto social, ou construção de novas
referências, quando for o caso;
• Ao acesso das famílias e indivíduos a direitos socioassistenciais e à rede de proteção social;
• Ao exercício do protagonismo e da participação social; e
• À prevenção de agravamentos e da institucionalização.

Quais serviços podem ser ofertados pelo Creas?
De acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, pactuada na Comissão
Intergestores Tripartite – CIT, e aprovada pelo Conselho Nacional de Assistência Social, por meio
da Resolução Nº 109, de 11 de dezembro de 2009, o CREAS pode ofertar os seguintes serviços:

O que é o PAEFI – serviço de Proteção e atendimento especializado a Famílias e Indivíduos?
É o 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, a preservação e o 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 pessoal e social. O atendimento
fundamenta-se no respeito à heterogeneidade, potencialidades, valores, crenças e identidades das
famílias. 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 sistemático, continuado 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 ampliar o acesso a direitos.
Usuários: Famílias e indivíduos que vivenciam situação de risco social e pessoal, por violação de
direitos, tais como: Violência física, psicológica e negligência; violência sexual: abuso e/ou
exploração sexual; cumprimento de medida socioeducativa de LA e PSC; afastamento do convívio
familiar devido à aplicação de medida de proteção; indivíduos que vivenciaram situação de tráfico
de pessoas; situação de rua e mendicância; abandono; vivência de trabalho infantil; discriminação
em decorrência da orientação sexual e/ou raça/etnia; outras formas de violação de direitos
decorrentes de discriminações/ submissões a situações que provoquem danos e agravos a sua
condição de vida e os impeçam de usufruir da autonomia e bem estar; descumprimento de
condicionalidades do PBF e do PETI em decorrência de violação de direitos.
Atividades Essenciais:
• Entrevistas de acolhida e avaliação inicial;
• Atendimento psicossocial (individual, familiar e em grupo);
• Construção do Plano de Acompanhamento Individual e/ou Familiar;
• Orientação jurídico-social;
• Elaboração de relatórios técnicos sobre o acompanhamento realizado;
• Ações de mobilização e enfrentamento;
• Acompanhamento dos encaminhamentos;
• Visita domiciliar, quando necessário;
• Articulação com a rede.
Condições e Formas de Acesso:
Condições: Famílias e indivíduos que vivenciam situação de risco pessoal e social, por violação de
direitos.
Formas: Por identificação e encaminhamento dos serviços de proteção e vigilância social; por
encaminhamento de outros serviços socioassistenciais, das demais políticas públicas setoriais, dos

demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos e do Sistema de Segurança Pública; por demanda
espontânea.
O que é o serviço de Proteção social a adolescentes em Cumprimento de Medida
socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC)?
O Serviço tem por finalidade prover atenção socioassistencial e acompanhamento a adolescentes e
jovens em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, determinadas judicialmente.
Deve contribuir para o acesso a direitos e para a ressignificação de valores na vida pessoal e social
dos (as) adolescentes e jovens. Usuários: Adolescentes de 12 a 18 anos incompletos, ou jovens de
18 a 21 anos, em cumprimento de medida socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de
Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) aplicada pela Justiça da Infância e da Juventude ou, na
ausência desta, pela Vara Civil correspondente; Suas famílias.
Atividades Essenciais:
• Elaboração do PIA (Plano Individual de Atendimento);
• Atendimento do Adolescente (individual e em grupo);
• Atendimento da Família, em articulação com o PAEFI;
• Acompanhamento da frequência escolar do adolescente;
• Elaboração e encaminhamento de relatórios sobre o acompanhamento dos adolescentes em
cumprimento de medidas socioeducativas (LA e PSC) ao Poder Judiciário e Ministério Público;
• Elaboração e encaminhamento de relatórios quantitativos ao órgão gestor sobre atendimentos
realizados;
• Articulação com a rede.
Condições e formas de acesso:
Condições: Adolescentes e jovens que estão em cumprimento de medidas socioeducativas de
Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade;
Formas: Encaminhamento da Vara da Infância e da Juventude ou, na ausência desta, pela Vara Civil
correspondente.
O que é o serviço especializado em abordagem social?
O Serviço Especializado em Abordagem Social é ofertado de forma continuada e programada com a
finalidade de assegurar trabalho social de abordagem e busca ativa que identifique, nos territórios, a
incidência de trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, situação de rua, dentre
outras. Deverão ser consideradas praças, entroncamento de estradas, fronteiras, espaços públicos
onde se realizam atividades laborais, locais de intensa circulação de pessoas e existência de
comércio, terminais de ônibus, trens, metrô e outros. O Serviço deve buscar a resolução de
necessidades imediatas e promover a inserção na rede de serviços socioassistenciais e das demais
políticas públicas na perspectiva da garantia de direitos.
Usuários: Crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos (as) e famílias que utilizam espaços
públicos como forma de moradia e/ou sobrevivência.

Atividades Essenciais:
• conhecimento do território;
• informação, comunicação e defesa de direitos;
• escuta; orientação e encaminhamentos sobre/para a rede de serviços locais com resolutividade;
• articulação da rede de serviços socioassistenciais;
• articulação com os serviços de políticas públicas setoriais;
• articulação interinstitucional com os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos;
• geoprocessamento e georeferenciamento de informações;
• elaboração de relatórios.
Condições e formas de acesso:
Condições: Famílias e/ou indivíduos que utilizam os espaços públicos como forma de moradia e/ou
sobrevivência.
Formas: Por identificação da equipe do serviço.
O que é o serviço de Proteção social especial para Pessoas com Deficiência, Idosos(as) e suas
Famílias?
É o serviço para a oferta de atendimento especializado a famílias com pessoas com deficiência e
idosos (as) com algum grau de dependência, que tiveram suas limitações agravadas por violações de
direitos, tais como: exploração da imagem, isolamento, confinamento, atitudes discriminatórias e
preconceituosas no seio da família, falta de cuidados adequados por parte do cuidador, alto grau de
estresse do cuidador, desvalorização da potencialidade/capacidade da pessoa, dentre outras que
agravam a dependência e comprometem o desenvolvimento da autonomia. O serviço tem a
finalidade de promover a autonomia, a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida das
pessoas participantes.
Usuários: Pessoas com deficiência e idosos (as) com dependência, seus cuidadores e familiares.
Atividades Essenciais:
• acolhida e escuta;
• informação, comunicação e defesa de direitos;
• articulação com os serviços de políticas públicas setoriais;
• articulação da rede de serviços socioassistenciais;
• articulação interinstitucional com os demais serviços do Sistema de Garantia de Direitos;
• atividades de convívio e de organização da vida cotidiana;
• orientação e encaminhamento para a rede de serviços locais;
• construção de plano individual e/ou familiar de atendimento;
• orientação sociofamiliar;

• estudo social e cuidados pessoais;
• desenvolvimento do convívio familiar, grupal e social;
• acesso à documentação pessoal;
• apoio à família na sua função protetiva;
• mobilização de família extensa ou ampliada;
• mobilização e fortalecimento do convívio e de redes sociais de apoio;
• mobilização para o exercício da cidadania;
• elaboração de relatórios e/ou prontuários.
Condições e formas de acesso:
Condições: Pessoas com deficiência e idosos (as) com dependência, seus cuidadores e familiares
com vivência de violação de direitos que comprometam sua autonomia.
Formas: Demanda espontânea de membros da família e/ou da comunidade; Busca ativa; Por
encaminhamento dos demais serviços socioassistenciais e das demais políticas públicas setoriais;
Por encaminhamento dos demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos.

