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1. IDENTIFICAÇÃO: 

1.1 Gestão Municipal 

MUNICÍPIO: São Fidélis 

PREFEITO MUNICIPAL: Amarildo Henrique Alcântara 

VICE-PREFEITO: José Willian Ribeiro de Oliveira 

NÍVEL DE GESTÃO: Plena 

PORTE DO MUNICÍPIO: Pequeno porte II 

ENDEREÇO: Praça São Fidélis, Nº 151, Centro 

TELEFONE: (22) 2758-1082 

FAX: (22) 2758-1671 

E-MAIL: saofidelisgabinete@gmail.com 

SITE: http://saofidelis.rj.gov.br/ 

 

1.2 Gestão da Assistência Social 

SECRETÁRIA: Jusheyla Gandra Cruz Peixoto 

ENDEREÇO: Rua João Francisco Cesário, S/Nº (Antigo Tiro de Guerra) – Centro 

– São Fidélis / RJ 

TELEFONE: (22) 2758-6296  

CORREIO ELETRÔNICO: promocaosocialsf@gmail.com 

 

1.3 Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS 

GESTOR DO FMAS: Jusheyla Gandra Cruz Peixoto 

LEI DE CRIAÇÃO DO FMAS: Lei Municipal nº 610, de 23 de agosto de 1996, 

modificada pela Lei nº 1.138 de 02 de julho de 2007. 

FONTE DE RECURSOS: Municipal, Estadual e Federal.  

 

1.4 Conselho Municipal de Assistência Social 

PRESIDENTE: Renata Kelly Maciel da Silva do Amaral 

RESOLUÇÃO DELIBERATIVA DE ELEIÇÃO: 015/2021  

http://saofidelis.rj.gov.br/
mailto:promocaosocialsf@gmail.com
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REPRESENTAÇÃO: Sociedade Civil – Representante de Trabalhadores / 

Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 

LEI DE CRIAÇÃO DO CMAS: criado através da Lei Municipal nº 610, de 23 de 

agosto de 1996, modificada pela Lei nº 1.138 de 02 de julho de 2007 e revogada 

pela Lei nº 1.423 de 29 de dezembro de 2014. 

NÚMERO DE CONSELHEIROS: 24 – 12 Titulares e 12 Suplentes 

INÍCIO DO MANDATO: 27/10/2021 

TÉRMINO DO MANDATO: 09/2025 

ENDEREÇO: Rua Dom Licínio Rangel, nº 219, Centro, São Fidélis/RJ. 

TELEFONE: (22) 2758-2727 

E-MAIL: cmassf@gmail.com 

 

2. FICHA TÉCNICA DA EQUIPE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO 

PLANO 

2.1 Responsável Técnica pela Elaboração do Plano Municipal 2022-2025 

NOME: Renata Kelly Maciel da Silva do Amaral 

CARGO/FUNÇÃO: Assistente Social 

ÓRGÃO/UNIDADE/EQUIPAMENTO: Secretaria Municipal de Assistência Social 

– Técnica da Gestão 

 

2.2 Corresponsáveis técnicos das Informações contidas no Plano 

Municipal 2022-2025  

Nome Cargo / Função 
Órgão / Equipamento 

Unidade / Programa 

Camila Muniz 

Assumpção Ferreira 
Coordenadora CRAS São Vicente 

Carla Betânia Maciel 

da Silva Faria 
Assessora Jurídica 

Secretaria Municipal de 

Assistência Social 

Emanoel Francisco Coordenador Programa Fidelense 

mailto:cmassf@gmail.com
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de Carvalho Carreiro Cidadão 

Fernanda Coordenadora 
CadÚnico / Programa 

Auxílio Brasil 

Flávio da Fonte 

Nacour 
Chefe de Departamento Guarda Mirim – SCFV 

Héllya Maria 

Assunção Castelar 

Trindade 

Superintendente Municipal 

de Assistência Social 

Secretaria Municipal de 

Assistência Social 

Jumar Félix de 

Souza 
Chefe de Departamento CEDAMI – SCFV 

Liandra Vieira 

Moraes 
Auxiliar Administrativo SEMAS 

Mariana de Almeida 

Serra Pinheiro 
Supervisora 

Programa Criança Feliz – 

Primeira Infância SUAS 

Micheline Azevedo 

Contílio 
Coordenadora CREAS 

Priscilla Faria Santos Coordenadora CRAS Centro 

Siméia dos Santos 
Pina 

Secretária Executiva CMAS 

Tatiane Rodrigues 

Dias Ferreira 
Sub Gerente de PSB 

Secretaria Municipal de 

Assistência Social 

Vivian Ornelas de 

Alvarenga 
Diretora 

Acolhimento para 

Crianças e Adolescentes 

 

 Elencamos na tabela acima os nomes dos coordenadores, diretores, 

chefes de departamento e demais atores que compõem a gestão do SUAS nos 

diferentes âmbitos do município, mas não podemos deixar de registrar que cada 

técnico – nível médio e superior – contribuiu de forma singular na construção 

deste PMAS, visto que sua construção foi coletiva e horizontal. 
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3. PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FUNDAMENTOS  

A Política de Assistência Social em toda a sua trajetória vem 

sistematizando procedimentos de planejamento, que além de cumprir exigências 

legais, são ferramentas primordiais para a gestão no que tange a organização, 

regulação e execução da política de Assistência Social no município. A Lei 

Orgânica de Assistência Social (LOAS), em seu art.30, estabelece a elaboração 

e execução dos diferentes Planos de Assistência Social como exigência para 

repasse de recursos. 

A Norma Operacional Básica – NOB/SUAS/2012 afirma que o Plano de 

Assistência Social é um instrumento de gestão que organiza, regula e norteia o 

cumprimento da Política de Assistência Social na perspectiva do SUAS. Sendo 

assim, o Plano de Assistência Social é uma expressão da Política de Assistência 

Social do município que contém orientação para a execução das ações dessa 

política pelo período determinado de quatro anos, não sendo um fim em si 

mesmo, mas um instrumento de processo e planejamento, em constante 

avaliação e implementação, visto que existem outros planos e instrumentos 

contributivos na implementação dessa Política Pública. 

A elaboração do Plano é de responsabilidade dos órgãos gestores que 

os submetem a aprovação dos Conselhos Municipais de Assistência Social, 

reafirmando deste modo, o princípio democrático e participativo que se exige no 

modo de operar. 

Este Plano foi construído de forma conjunta, a partir de inúmeros 

encontros com todos os coordenadores na SEMAS. A partir desses encontros, 

eram feitas reuniões nas equipes para produção do material que resultou na 

concretização do Plano Municipal de Assistência Social.   

A materialização desse Plano está baseada em todas as prerrogativas 

do SUAS e contou com a participação de todos os atores da rede ofertante de 

serviços socioassistenciais públicos e privados do município, além de 

representações da Proteções Sociais e do Controle Social. 
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A Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS é órgão gestor e 

executivo das políticas sociais de Assistência Social, Direitos Humanos e 

Cidadania da Administração Pública Municipal de São Fidélis, ligado diretamente 

ao Chefe do Poder Executivo, tem como âmbito de atuação o planejamento, 

coordenação, execução e o controle das frentes de trabalho relacionadas à 

Assistência Social e demais áreas que se relacionam e fazem interface direta a 

essa política pública no Município, pautada em princípios, diretrizes e objetivos 

contidos na LOAS, NOB e demais legislações ligadas a Assistência Social. 

Sendo assim, todo trabalho realizado é focado em: 

I. Seguir os princípios doutrinários e organizativos estabelecidos na Lei 

Orgânica de Assistência Social - LOAS; 

II. Coordenar o Sistema Municipal de Assistência Social e Cidadania; 

III. Empreender esforços para implementação do Sistema Único da 

Assistência Social – SUAS; 

IV. Fomentar estudos e pesquisas para produção de informações que 

subsidiem a formulação de políticas, da gestão do sistema e da avaliação 

dos impactos da política de Assistência Social no Município; 

V. Formular a Política Municipal de Assistência Social e Cidadania; 

VI. Conduzir a Política de Assistência Social com a participação da população 

por intermédio do Conselho Municipal de Assistência Social, conferências 

e fóruns, numa visão descentralizada político-administrativa; 

VII. Focar no papel de Gestor Municipal, a responsabilidade de captar e gerir  

recursos do Fundo Nacional de Assistência Social e do Fundo Estadual 

de Assistência Social para o Fundo Municipal de Assistência Social, 

juntamente com os recursos próprios do Município, na rede de Assistência 

Social, buscando assegurar sua continuidade e regularidade, tendo em 

vista o caráter continuado de várias ações desenvolvidas; 

VIII. Definir e executar em conjunto com o Prefeito a gestão dos recursos 

transferidos via Fundos de Assistência Social, possibilitando implementar 
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ações priorizadas no Plano Municipal e aprovadas pelo Conselho 

Municipal de Assistência Social; 

IX. Estreitar parcerias entre o Município e a Sociedade Civil para prestação 

de serviços de ação social, ampliando as condições de produto de bens 

e serviços de qualidade á população; 

X. Organizar e gerir a rede municipal da inclusão e proteção social, composta 

pela totalidade dos serviços, programas e projetos existentes no 

Município – rede pública estatal e pública privada; 

XI. Executar os benefícios eventuais, serviços socioassistenciais, programas 

e projetos de forma direta e/ou coordenar/ supervisionar/ acompanhar/ 

colaborar na execução dos que são realizados pelas entidades e 

organização da sociedade civil; 

XII. Definir a relação com as entidades prestadoras de serviços assistenciais 

e dos instrumentos legais a serem utilizados; 

XIII. Definir padrões de qualidades e formas de acompanhamento e controle 

das ações de Assistência Social;  

XIV. Supervisionar, monitorar e avaliar as ações sociassistenciais; 

XV. Coordenar a elaboração de programas e projetos de Assistência Social; 

XVI. Coordenar e avaliar os Benefícios de Prestação Continuada; 

XVII. Desenvolver programas de qualificação de recursos humanos para área 

de Assistência Social; 

XVIII. Controlar e fiscalizar os serviços prestados por todas as entidades 

beneficentes de assistência social e serviços sociais, cujos recursos são 

oriundos das imunidades e renúncias fiscais por parte do Governo 

Federal; 

XIX. Controlar, em conjunto com o Conselho Municipal, as ações e políticas 

públicas destinadas às crianças e adolescentes, idoso, mulher, juventude, 

público LGBTQIA+, bem como todos os outros públicos considerados 

vulneráveis e de minorias; 
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XX. Controlar e organizar as atividades das Gerências de Programas de 

Assistência Social, Gestão e Desenvolvimento Humano e Social; 

XXI. Solicitar ao setor competente recursos necessários para perfeito 

funcionamento do Órgão, bem como, dos recursos necessários à 

execução, manutenção e ampliação dos diversos programas geridos pela 

Secretaria; 

XXII. Orientar todas as atividades das equipes e servidores que prestam seus 

serviços no âmbito de cobertura da Secretaria; 

XXIII. Emitir informações dos atendimentos efetuados pela Secretaria, quando 

solicitadas, abordando a quantidade de atendimentos e a discriminação 

dos mesmos, bem como, quaisquer outras informações solicitadas pelos 

órgãos da Administração Municipal, Estadual e/ou Federal; 

XXIV. Coordenar, orientar e fiscalizar a implantação de planos, programas e 

projetos de Proteção Social no Município; 

XXV. Fiscalizar as entidades e organizações sociais beneficiadas com recursos 

financeiros da União, Estado e Município para projetos de caráter social; 

XXVI. Monitorar e avaliar programas sociais municipais decorrentes de 

convênios com órgãos públicos e privados que implementem políticas 

voltadas à assistência social e bem estar da sociedade; 

XXVII. Prestar informações ao Conselho Municipal de Assistência Social, bem 

como, aos demais conselhos, quando solicitadas para desenvolvimento 

das atividades dos mesmos; 

XXVIII. Estabelecer ações, em conjunto à defesa civil, para o reassentamento da 

população desalojada, devido a desapropriação da área para execução 

de obra pública, ou desocupação de área de risco; 

XXIX. Elaborar e manter plantão social para os atendimentos declarados como 

de emergência e/ou calamidade em conjunto com os demais órgãos da 

municipalidade e Defesa Civil; 
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XXX. Combater as mazelas geradas pela pobreza e exclusão social, garantindo 

às famílias e indivíduos em risco social o mínimo para sobrevivência até 

o restabelecimento da normalidade; 

XXXI. Praticar todos os atos e ações necessárias ao bom desempenho das 

funções do órgão; 

XXXII. Executar outras atribuições afins ou aquelas designadas por autoridade 

superior. 

 

4. PANORAMA HISTÓRICO, GERAL, TERRITORIAL E SETORIAL DO 

MUNICÍPIO: 

4.1. História de São Fidelis 

Pertencente à capitania de São Thomé, doada por Dom João III ao 

fidalgo Luso Pero Gois da Silveira em 1534, as primeiras notícias sobre o início 

da colonização do atual município de São Fidélis datam da segunda metade do 

século XVIII. Habitadas por Índios Coroados e Puris, suas terras começaram a 

ser desbravadas em 1780. Para promover a interação dessas tribos indígenas, 

o vice-rei Dom Luiz de Vasconcelos ordenou a instalação da primeira aldeia das 

redondezas, incumbindo os frades capuchinhos de fazê-lo, cabendo aos freis 

Ângelo Maria de Luca e Vitório Cambiasca a missão evangelizadora. 

Os nativos começaram a erguer suas habitações em torno da recém-

construída capela de São Fidélis de Sigmaringa, iniciando-se uma povoação que 

seria o núcleo da atual cidade. Para substituir a capela, construiu-se a matriz de 

São Fidélis, inaugurada em 1808. 
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Igreja Matriz de São Fidélis 

Fonte:www.sãofidelisrj.com.br 

 

 
Igreja Matriz de São Fidélis na atualidade 

Fonte: www.saofidelisrj.com.br 
 

A economia da região desenvolvia-se baseada na agricultura, realizada 

em fazendas por colonos brancos ou em roças por indígenas orientados pelos 

religiosos. Também era explorada a madeira de lei. 

Em 1812, foi estabelecido o curato no núcleo urbano, que passou a 

freguesia em 1840, alcançando a emancipação pelo Decreto Nº 503, de 19 de 

abril de 1850. O novo município foi constituído de terras desmembradas de 

Campos dos Goytacazes e instalado em 05 de março de 1855. A Vila de São 

http://www.saofidelisrj.com.br/
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Fidélis de Sigmaringa atingiu o seu maior desenvolvimento no período de 1864 

a 1870, quando recebeu foro de cidade.  

Era o mais importante município da região por possuir grande comércio, 

um porto fluvial, hospedarias, armazéns e representações de firmas comerciais 

do Rio de Janeiro, denominadas casas comissárias, que financiavam e 

compravam a produção regional. A estrada de ferro Santo Antônio de Pádua 

tinha o seu ponto final em Ipuca, localidade em frente à sede municipal, na outra 

margem do rio Paraíba do Sul. Os passageiros chegavam a São Fidélis vindo 

desde Paraoque, na divisa com Minas Gerais, passando por Pádua, Funil e Três 

Irmãos. Seguiam, em vapores que faziam o transporte de passageiros e cargas 

até Campos dos Goytacazes e São João da Barra. 

O progresso era tão intenso que, nas freguesias fidelenses de Santo 

Antônio de Pádua, São José de Leonissa da Aldeia da Pedra (atual Itaocara) e 

São Bom Jesus do Monte Verde (hoje Cambuci), vários movimentos se 

intensificaram objetivando a emancipação de São Fidélis. 

Seu território abrangia, ainda, os atuais municípios de Aperibé, São José 

de Ubá, Miracema e Laje do Muriaé – tendo esses sido desmembrados mais 

recentemente. 

A base da economia de São Fidélis é a agricultura, destacando-se a 

lavoura da cana-de-açúcar e a pecuária, apresentando como culturas principais: 

arroz, milho, tomate, banana, algodão e goiaba. 

A sede municipal é banhada pelo Rio Paraíba do Sul e dois importantes 

afluentes: Dois Rios e Rio do Colégio. 

A região onde hoje se localiza o município de São Fidélis era habitada 

primitivamente, pelos índios Coroados e Puris. Os Coroados habitavam a área 

de Gamboa, hoje "Bairro Coroados", sendo catequizados pelos capuchinhos a 

partir de 1781.  

Após esse período os indígenas tiveram seus trabalhos empregados em 

muitas construções da época, inclusive na Igreja de São Fidélis, construída em 
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1809. Os Puris se localizavam na margem esquerda do rio Paraíba do Sul, na 

região do atual distrito de Ipuca. 

São Fidélis possui este nome em homenagem ao frade capuchinho 

Fidélis de Sygmaringa, mártir da Igreja Católica, trucidado pelos calvinistas e 

canonizado em 29 de junho de 1746. 

 

4.2- Caracterização Geral e Territorial do Município 

São Fidélis pertence à Região Norte Fluminense, que é composta pelos 

municípios de Campos dos Goytacazes, Carapebus, Cardoso Moreira, 

Conceição de Macabu, Macaé, Quissamã, São Francisco de Itabapoana e São 

João da Barra. 
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A cidade de São Fidélis está situada às margens do rio Paraíba do Sul, 

envolvida por belas montanhas e com clima agradável. 

Tem um traçado peculiar, sendo uma das únicas cidades brasileiras cujo 

urbanismo foi rigorosamente previsto e cujas linhas nunca deixaram de ser 

respeitadas, tendo praças ajardinadas. 

Localizada dentro do Bioma Mata Atlântica, tem parte de seu território 

abrangido pelo Parque Estadual do Desengano, uma unidade de proteção 

ambiental composta de vegetação e fauna nativas, além de belíssimas 

cachoeiras. Oferece aos turistas e visitantes oportunidades ímpares para a 

prática do ecoturismo e do turismo de aventura.  

Devido suas belezas naturais e ao grande número de poetas e 

seresteiros, o município de São Fidélis é conhecido também pelo nome de 

Cidade Poema. Seu Território é formado por área total de 1.031,6 quilômetros 

quadrados, correspondentes a 10,6% da área da Região Norte Fluminense. Os 

limites municipais, no sentido horário, são: Cambuci, Italva, Cardoso Moreira, 

Campos dos Goytacazes, Santa Maria Madalena, São Sebastião do Alto e 

Itaocara conforme imagem abaixo: 
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Entre as principais ligações rodoviárias que atendem o município, 

destacam-se a RJ-158, que o liga a Cambuci – seguindo a noroeste – e a 

Campos – seguindo na direção leste –; e a RJ-192 (BR-492 no plano federal), 

que alcança a artéria RJ-116 em Itaocara – seguindo na rota sudoeste. Também 

integrada à BR-492, a RJ-204 começa em São Fidélis e termina por se conectar 

à RJ-224 para alcançar Barra de Itabapoana. A Ferrovia de Bitola Estreita liga 

São Fidélis aos municípios de Campos dos Goytacazes/RJ e Recreio/MG. 

São Fidélis é dividida em distritos da seguinte forma: 

✓ São Fidélis (1° Sede); 

✓ Ipuca (2º Distrito); 

✓ Pureza (3º Distrito); 

✓ Colônia (4º Distrito); 

✓ Cambiasca (5º Distrito). 
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4.3 Aspectos Demográficos 

De acordo com os dados do Censo populacional do IBGE dos anos 2000 

e 2010, o crescimento populacional dos municípios da microrregião de Campos 

dos Goytacazes mostrou-se bastante variado. 

O município de São Fidélis, segundo o censo 2010, apresenta 79,1% de 

sua população residente na área urbana, sendo que em 1991 esse valor era de 

64,08. 

Entre 1991 e 2010, houve um pequeno, mas progressivo crescimento da 

população total do município e da população que reside na área urbana. 

Em relação à área rural percebe-se que a população sofreu um 

decréscimo ao longo desses anos. Entre 1991 e 20101, a população da área rural 

passou de 12.421 habitantes para 7.864 habitantes, uma redução de 36,69%. 

No censo de 1991, a população rural formava 35,92% da população do 

município. No último censo, ela compunha apenas 20,90% da população, o que 

representa um crescente processo de urbanização pelo qual a cidade vem 

passando. 

 
1 O IBGE realizou o último Censo em 2010 e estava em preparação para a realização do Censo 2020 
quando eclodiu no País a crise sanitária provocada pela pandemia de COVID-19. 
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A população de São Fidélis é uma população jovem a adulta, com quase 

38% da população com idade entre 15 e 39 anos e pouco mais de 30% da 

população entre 40 e 64 anos. 

As crianças e adolescentes, entre 0 e 14 anos, representam somente 

20,41% da população. A população mais idosa (Idade superior a 65 anos) 

compõe 11,39% dos moradores. 

Em um município em que a população é mais adulta, é preciso identificar 

carências específicas, como equipamentos desportivos e de lazer, mas 

principalmente, vagas de emprego para essa concentração de população 

economicamente ativa. 

A população local, de acordo com o censo, distribuía-se no território 

municipal conforme o gráfico a seguir: 

 
Distribuição local da população – 2010 

Segundo levantamento, o município possuía 15.936 domicílios, dos 

quais 6% eram de uso ocasional. Ainda conforme o censo, não haviam domicílios 

localizados em aglomerado subnormal. 

A população de São Fidélis, foi estimada em 2021 38.749 pessoas. O 

município tinha um contingente de 30.148 eleitores, correspondente a 80% do 

total da população. 

 

População por distrito (Censo 2010) 

Pureza 2.859

Ipuca 5.896

Colônia 3.143

Cambiasca 2.359

São Fidélis 23.286

5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 
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4.4- Aspectos Econômicos  

O setor econômico do município de São Fidélis é caracterizado pelas 

atividades agropecuárias, de confecções, industriais e prestação de serviços. De 

acordo com dados do TEM/RAIS 2010, São Fidélis caracteriza seu setor 

econômico por apresentar altos índices de estabelecimentos de comércios e 

serviços. Os registros contabilizam 476 estabelecimentos comerciais para o ano 

de 2010, enquanto o setor de serviços contabiliza 371 estabelecimentos, tais 

estabelecimentos existentes no município de São Fidélis são em sua maioria de 

porte micro. O setor agropecuário, como aqui já citado, no ano de 2010 

apresentou 112 estabelecimentos. 

A produção agrícola do município é bastante diversificada, com destaque 

para as lavouras permanentes de Banana, Coco-da-bahía, Manga e Laranja; e 

para as lavouras temporárias de cana-de-açúcar, tomate, milho, feijão e arroz, 

segundo dados do Censo Agropecuário 2017 do IBGE – último ano que se 

realizou o Censo Agropecuário. Destacamos ainda que o município possui 439 

estabelecimentos de lavouras permanentes, 570 de lavouras temporárias e 06 

com lavouras de cultivo de flores. 

Com relação à pecuária2, destacam-se: a criação de bovinos (67.676 

cabeças – 1.421 estabelecimentos agropecuários), equinos (2.431 cabeças – 

618 estabelecimentos agropecuários), caprinos (274 cabeças – 23 

estabelecimentos agropecuários), galináceos – galinhas, galos, frangas, frangos 

e pintos (28.000 cabeças – 824 estabelecimentos agropecuários) e, suínos 

(1.894 cabeças – 348 estabelecimentos agropecuários). Destaca-se também a 

produção de leite de vaca (14.817.000 litros/ano). 

Segundo estudo socioeconômico desenvolvido pelo TCE, a Região 

Norte Fluminense representava, em 2015, 5,47% do total da população estimada 

do estado (incluindo a capital). São Fidélis encontra-se entre as 20 menores 

arrecadações per capita, no conjunto dos 91 municípios analisados no período 

entre 2010 a 2015, como demonstra a tabela a seguir:  

 
2 Censo Agropecuário 2017 - IBGE  
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Fonte: Comparativo dos Municípios Fluminenses 2011. Estudos Socioeconômicos – 2012 a 

2016 

Ainda segundo o estudo realizado pelo TCE, a receita total do município 

em 2015, foi de R$ 91 milhões, sendo assim a 54ª do estado (em comparação 

que não inclui a capital).  O estudo aponta ainda que as receitas correntes do 

Município estão comprometidas em 98% com o custeio da máquina 

administrativa. Em relação às receitas vinculadas ao petróleo, o município teve 

nelas 9% de sua receita total, um montante de R$ 208,32 por habitante no ano 

de 2015, 60ª colocação no estado. A carga tributária per capita de R$ 154,23 é 

a 82ª do estado, sendo R$ 25,35 em IPTU (70ª posição) e R$ 39,65 em ISS (87º 

lugar). A despesa corrente per capita de R$ 2.299,03 é a 49ª do estado, contra 

um investimento per capita de R$ 77,28, posição de número 73 dentre os 91 

demais. 

No que tange a trabalho e rendimento, o IBGE3 conclui que em 2019 o 

município de São Fidélis o salário médio mensal era de 1.7 salários mínimos. A 

proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 14.3%. Na 

comparação com os outros municípios do estado, ocupava as posições 84 de 92 

e 67 de 92, respectivamente. Já na comparação com cidades do país todo, ficava 

na posição 3754 de 5570 e 2400 de 5570, respectivamente. Considerando 

 
3 IBGE 2019 - https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/sao-fidelis/panorama acesso 12/2021. 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/sao-fidelis/panorama
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domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, 

tinha 35.1% da população nessas condições, o que o colocava na posição 43 de 

92 dentre as cidades do estado e na posição 3547 de 5570 dentre as cidades do 

Brasil 

 

4.5- Educação 

Em São Fidélis, a população apresenta um baixo nível de escolaridade 

de acordo com o IBGE, onde 43% dos responsáveis pelos domicílios possuem 

de 1 a 4 anos de estudo e 21% possuem menos de 1 ano de estudo. Os 

responsáveis com 5 a 8 e mais de 9 anos de estudo correspondem, 

respectivamente, a apenas 19% e 17% do total da população. 

O número total de matrículas nos ensinos infantil, fundamental e médio 

regulares de São Fidélis, em 2014, foi de 7.406 alunos, tendo evoluído para 

7.230 em 2015, apresentando variação de -2,4% no número de estudantes. 

A rede municipal respondeu por 73% das matrículas na Creche em 

2015. O número total de matrículas teve evolução de 119% no período de 2010 

a 2015. Na Pré-escola, a rede do município de São Fidélis foi responsável por 

63% das matrículas em 2015. 

EDUCAÇÃO4 
 

Taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade [2010] 97,1 % 

IDEB – Anos iniciais do ensino fundamental (Rede 

pública) [2019] 

4,9 

IDEB – Anos finais do ensino fundamental (Rede 

pública) [2019] 

4,5 

Matrículas no ensino fundamental [2020] 4.370 matrículas 

Matrículas no ensino médio [2020] 1.054 matrículas 

Docentes no ensino fundamental [2020] 323 docentes 

Docentes no ensino médio [2020] 132 docentes 

 
4 Dados extraídos do IBGE 
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Número de estabelecimentos de ensino 

fundamental [2020] 

29 escolas 

Número de estabelecimentos de ensino médio [2020] 7 escolas 

Sinopse do CENSO Escolar 2020 – IBGE  

 

Impossível não citar aqui o quanto a educação tem enfrentado questões 

desafiadoras desde o início da pandemia.  

O governo do Estado do Rio de janeiro, na necessidade de 

regulamentação da Lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, publicou o Decreto 

Estadual 46. 966 de 11 de março de 2020 e posteriormente o Decreto Estadual 

47.970 de 13 de março de 2020, que dispõe sobre medidas temporárias de 

prevenção ao contágio e de enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de 

Importância Estadual e Internacional, determinando a suspensão por 15 (quinze) 

dias das atividades escolares sem prejuízo da manutenção do calendário 

escolar, a contar a partir de 16 de março de 2020. A Gestão Pública Municipal, 

por sua vez, regulamentou o Decreto Estadual nº 46.966 por meio do Decreto 

Municipal nº 3.823 de 16/03/2020 e subsequentemente o Decreto Estadual nº 

47.970, de 13/03/2020, por meio do Decreto Municipal nº 3.824 de 17 de março 

de 2020.  

A Secretaria Municipal de Educação de São Fidélis-RJ, na diretriz do 

Decreto Municipal nº 3.824, publicou Portaria/SEMED nº 005, na data de 16 de 

março, e sob a orientação do Conselho Nacional de Educação/MEC, por meio 

de nota de esclarecimento (Deliberação do CEE-RJ nº 376 nota pública da 

UNDIME) antecipou o Recesso Escolar do mês de julho, previsto em calendário 

letivo publicado em 14/01/2020, com vistas ao planejamento de suas atividades 

remotas e levantamentos estatísticos de sua clientela educacional para o 

atendimento eficaz de toda sua rede, garantindo assim o direito à vida e a 

educação pública com qualidade social, sem ferir o princípio da igualdade de 

condições no acesso e permanência dos alunos na rede escolar. 

Sequencialmente, foi publicada a Portaria SEMED nº 006, na data de 27 de 
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março de 2020, regulamentando o processo pedagógico remoto sob nova 

configuração, em função do distanciamento social. 

Neste momento o município se prepara para o retorno das aulas 

totalmente presencias no início do ano letivo de 2022, seguindo todas as regras 

de segurança para evitar o contágio e propagação do Coronavírus. 

 

4.6- Saúde 

Os dados a seguir, coletados no sistema CNEAS5, referem-se à rede 

local, equipamentos e leitos por especialidade disponíveis em São Fidélis. 

 

ESTABELECIMENTO CNES GESTÃO 

Academia da Saúde João Devasel Mota  9293124 M 

Academia da Saúde Vereador Juarez Reis Rangel  9293191 M 

Acqua Vida Consultório De Fisioterapia  6368433 M 

Ambulatório de Saúde Mental Hélio dos Santos 

Sodré 

9801308 M 

APAE de São Fidelis 6368751 M 

Associação Pestalozzi de São Fidelis  7017626 M 

CAEDE Centro De Atendimento Especializado da 

Educação  

9803009 M 

CAPS Oficina Terapêutica De Artesanato  3008363 M 

Casa de Saúde São Lucas  2283344 D 

CEMESF  3386961 M 

Central de Ambulâncias  9846042 M 

Central de Rede de Frio de São Fidelis  0966762 M 

Centro de Atenção a Saúde Bucal João Rubaina 

Muniz 

5981271 M 

 
5 Fonte de informação 
http://cnes2.datasus.gov.br/Lista_Es_Municipio.asp?VEstado=33&VCodMunicipio=330480&NomeEstad
o=RIO%20DE%20JANEIRO acesso janeiro 2022 

http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3304809293124&VEstado=33&VCodMunicipio=330480
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3304809293191&VEstado=33&VCodMunicipio=330480
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3304806368433&VEstado=33&VCodMunicipio=330480
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3304809801308&VEstado=33&VCodMunicipio=330480
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3304809801308&VEstado=33&VCodMunicipio=330480
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3304806368751&VEstado=33&VCodMunicipio=330480
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3304807017626&VEstado=33&VCodMunicipio=330480
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3304809803009&VEstado=33&VCodMunicipio=330480
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3304809803009&VEstado=33&VCodMunicipio=330480
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3304803008363&VEstado=33&VCodMunicipio=330480
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3304802283344&VEstado=33&VCodMunicipio=330480
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3304803386961&VEstado=33&VCodMunicipio=330480
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3304809846042&VEstado=33&VCodMunicipio=330480
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3304800966762&VEstado=33&VCodMunicipio=330480
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3304805981271&VEstado=33&VCodMunicipio=330480
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3304805981271&VEstado=33&VCodMunicipio=330480
http://cnes2.datasus.gov.br/Lista_Es_Municipio.asp?VEstado=33&VCodMunicipio=330480&NomeEstado=RIO%20DE%20JANEIRO
http://cnes2.datasus.gov.br/Lista_Es_Municipio.asp?VEstado=33&VCodMunicipio=330480&NomeEstado=RIO%20DE%20JANEIRO
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Centro de Atenção Psicossocial Antônio da Silva 

Gandra 

5261228 M 

Centro de Diagnostico e Imagem CDI  2294613 M 

Centro de Especialidades Médicas  9845828 M 

Centro de Tratamento de Doenças Crônicas José C 

O Filho 

6612679 M 

Centro Laboratorial de Saúde 2294869 M 

Centro Materno Infantil Altair Hentzy  6311083 M 

Centro Mun. de Reabilitação Física Vereadora Ilda 

Marins 

5871921 M 

Centro Municipal de Vigilância em Saúde  5912008 M 

Centrocardio de São Fidélis Ltda  3113167 M 

Christine Miller Maia 7103859 M 

CLIMED 9372393 M 

Clínica da Família Vereador Valdemir Hespanhol 

Diniz 

6503136 M 

Clínica Integrada Dr Alberto Latuffe Damiao  0768642 M 

Clínica Santa Lucia Ltda 2283336 M 

Clínica São Matheus 7573944 M 

Consultório Odontológico Alessandra Murad  6311512 M 

Edson Hiroshi Kitada  5018706 M 

ESF Barro Branco Geraldo Diogo 2294818 M 

ESF Boa Esperança  2294710 M 

ESF Centro Cimarlei Leite Da Cruz  2294648 M 

ESF Colônia Manoel Goudard So Ne Lobo  2294842 M 

ESF Ipuca Jose De Abreu  2294745 M 

ESF Penha 7245742 M 

ESF Pureza Salvador Da Silva Abreu  2294702 M 

ESF Vila Dos Coroados Augusto Jose De Andrade  2294753 M 

Fisiocenter 6398154 M 

http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3304805261228&VEstado=33&VCodMunicipio=330480
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3304805261228&VEstado=33&VCodMunicipio=330480
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3304802294613&VEstado=33&VCodMunicipio=330480
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3304809845828&VEstado=33&VCodMunicipio=330480
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3304806612679&VEstado=33&VCodMunicipio=330480
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3304806612679&VEstado=33&VCodMunicipio=330480
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3304802294869&VEstado=33&VCodMunicipio=330480
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3304806311083&VEstado=33&VCodMunicipio=330480
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3304805871921&VEstado=33&VCodMunicipio=330480
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3304805871921&VEstado=33&VCodMunicipio=330480
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3304805912008&VEstado=33&VCodMunicipio=330480
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3304803113167&VEstado=33&VCodMunicipio=330480
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3304807103859&VEstado=33&VCodMunicipio=330480
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3304809372393&VEstado=33&VCodMunicipio=330480
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3304806503136&VEstado=33&VCodMunicipio=330480
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3304806503136&VEstado=33&VCodMunicipio=330480
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3304800768642&VEstado=33&VCodMunicipio=330480
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3304802283336&VEstado=33&VCodMunicipio=330480
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3304807573944&VEstado=33&VCodMunicipio=330480
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3304806311512&VEstado=33&VCodMunicipio=330480
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3304805018706&VEstado=33&VCodMunicipio=330480
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3304802294818&VEstado=33&VCodMunicipio=330480
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3304802294710&VEstado=33&VCodMunicipio=330480
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3304802294648&VEstado=33&VCodMunicipio=330480
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3304802294842&VEstado=33&VCodMunicipio=330480
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3304802294745&VEstado=33&VCodMunicipio=330480
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3304807245742&VEstado=33&VCodMunicipio=330480
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3304802294702&VEstado=33&VCodMunicipio=330480
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3304802294753&VEstado=33&VCodMunicipio=330480
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3304806398154&VEstado=33&VCodMunicipio=330480
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Fisioterapia A Arte De Reabilitar  9011552 M 

Hospital Armando Vidal 2283328 M 

INBESPS 6368689 M 

Laboratório Alcantara e Souza  7619405 M 

Maria Thereza de Jesus Cesário  3132552 M 

Marly Rangel Vivas  3929078 M 

Milton Vivas Guimaraes Junior  3929035 M 

Mult Med Clínica 6319785 M 

Nossa Farmácia  9803424 M 

Odonto Clim Med 6488056 M 

Odontocenter Clinica Odontológica Especializada  6214576 M 

Secretaria Municipal de Saúde de São Fidelis  6583628 M 

Segmed  9598677 M 

Serv Lab  6237177 M 

Serviço Odontológico Móvel  2294605 M 

Super Municipal De Controle Avaliação Auditoria E 

Regulação  

9056335 M 

Support Care São Miguel 9539115 M 

UBS Cambiasca  2294672 M 

UBS Ernesto Machado  2294737 M 

UBS Santa Catarina Joaquim Mendonca  2294834 M 

UBS Santo Aleixo  0405655 M 

UBS Tabua  2294729 M 

UBS Usina de Pureza José R Barbosa  2294796 M 

UBS Valão dos Milagres Lupercinio Martins Ribeiro  2294680 M 

Unidade de Reabilitação Física Aída Pontes Pinto  9021558 M 

Unidade de Transfusional  2294850 E 

 

Equipamentos – dezembro 2021 

 

http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3304809011552&VEstado=33&VCodMunicipio=330480
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3304802283328&VEstado=33&VCodMunicipio=330480
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3304806368689&VEstado=33&VCodMunicipio=330480
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3304807619405&VEstado=33&VCodMunicipio=330480
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3304803132552&VEstado=33&VCodMunicipio=330480
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3304803929078&VEstado=33&VCodMunicipio=330480
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3304803929035&VEstado=33&VCodMunicipio=330480
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3304806319785&VEstado=33&VCodMunicipio=330480
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3304809803424&VEstado=33&VCodMunicipio=330480
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3304806488056&VEstado=33&VCodMunicipio=330480
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3304806214576&VEstado=33&VCodMunicipio=330480
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3304806583628&VEstado=33&VCodMunicipio=330480
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3304809598677&VEstado=33&VCodMunicipio=330480
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3304806237177&VEstado=33&VCodMunicipio=330480
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3304802294605&VEstado=33&VCodMunicipio=330480
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3304809056335&VEstado=33&VCodMunicipio=330480
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3304809056335&VEstado=33&VCodMunicipio=330480
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3304809539115&VEstado=33&VCodMunicipio=330480
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3304802294672&VEstado=33&VCodMunicipio=330480
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3304802294737&VEstado=33&VCodMunicipio=330480
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3304802294834&VEstado=33&VCodMunicipio=330480
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3304800405655&VEstado=33&VCodMunicipio=330480
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3304802294729&VEstado=33&VCodMunicipio=330480
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3304802294796&VEstado=33&VCodMunicipio=330480
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3304802294680&VEstado=33&VCodMunicipio=330480
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3304809021558&VEstado=33&VCodMunicipio=330480
http://cnes2.datasus.gov.br/Exibe_Ficha_Estabelecimento.asp?VCo_Unidade=3304802294850&VEstado=33&VCodMunicipio=330480
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EQUIPAMENTO EXISTENTES EM 

USO 

EXISTENTES 

SUS 

EM USO 

SUS 

1-EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM 

Mamógrafo com Comando 

Simples  

3 2 2 1 

Raio X até 100 MA 1 1 1 1 

Raio X de 100 a 500 MA 2 2 1 1 

Raio X Dentário 6 6 4 4 

Tomógrafo 

Computadorizado 
1 1 1 1 

Ultrassom Doppler Colorido 2 2 1 1 

Ultrassom Ecógrafo 3 3 3 3 

Processadora de filme 

exclusiva para mamografia 
2 1 2 1 

TOTAL 20 18 15 13 

2-EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA 

AR CONDICIONADO 84 82 84 82 

Grupo Gerador 1 1 1 1 

Usina de Oxigenio 1 1 1 1 

Refrigerador 42 42 42 42 

TOTAL 128 126 128 126 

3-EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA 

Equipo Odontológico 22 20 19 17 

Compressor Odontológico 17 16 14 13 

Fotopolimerizador 11 9 6 6 

Caneta de Alta Rotação 26 25 20 19 

Caneta de Baixa Rotação 6 6 2 2 

Amalgamador 16 16 14 14 

TOTAL 98 92 75 71 

4-EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA 

http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Equipamentos_Listar.asp?VCod_Equip=02&VTipo_Equip=1&VListar=1&VEstado=33&VMun=330480&VComp=202112
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Equipamentos_Listar.asp?VCod_Equip=02&VTipo_Equip=1&VListar=1&VEstado=33&VMun=330480&VComp=202112
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Equipamentos_Listar.asp?VCod_Equip=04&VTipo_Equip=1&VListar=1&VEstado=33&VMun=330480&VComp=202112
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Equipamentos_Listar.asp?VCod_Equip=05&VTipo_Equip=1&VListar=1&VEstado=33&VMun=330480&VComp=202112
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Equipamentos_Listar.asp?VCod_Equip=07&VTipo_Equip=1&VListar=1&VEstado=33&VMun=330480&VComp=202112
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Equipamentos_Listar.asp?VCod_Equip=11&VTipo_Equip=1&VListar=1&VEstado=33&VMun=330480&VComp=202112
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Equipamentos_Listar.asp?VCod_Equip=11&VTipo_Equip=1&VListar=1&VEstado=33&VMun=330480&VComp=202112
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Equipamentos_Listar.asp?VCod_Equip=13&VTipo_Equip=1&VListar=1&VEstado=33&VMun=330480&VComp=202112
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Equipamentos_Listar.asp?VCod_Equip=14&VTipo_Equip=1&VListar=1&VEstado=33&VMun=330480&VComp=202112
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Equipamentos_Listar.asp?VCod_Equip=16&VTipo_Equip=1&VListar=1&VEstado=33&VMun=330480&VComp=202112
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Equipamentos_Listar.asp?VCod_Equip=16&VTipo_Equip=1&VListar=1&VEstado=33&VMun=330480&VComp=202112
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Equipamentos_Listar.asp?VCod_Equip=19&VTipo_Equip=2&VListar=1&VEstado=33&VMun=330480&VComp=202112
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Equipamentos_Listar.asp?VCod_Equip=22&VTipo_Equip=2&VListar=1&VEstado=33&VMun=330480&VComp=202112
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Equipamentos_Listar.asp?VCod_Equip=23&VTipo_Equip=2&VListar=1&VEstado=33&VMun=330480&VComp=202112
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Equipamentos_Listar.asp?VCod_Equip=66&VTipo_Equip=2&VListar=1&VEstado=33&VMun=330480&VComp=202112
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Equipamentos_Listar.asp?VCod_Equip=80&VTipo_Equip=7&VListar=1&VEstado=33&VMun=330480&VComp=202112
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Equipamentos_Listar.asp?VCod_Equip=81&VTipo_Equip=7&VListar=1&VEstado=33&VMun=330480&VComp=202112
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Equipamentos_Listar.asp?VCod_Equip=82&VTipo_Equip=7&VListar=1&VEstado=33&VMun=330480&VComp=202112
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Equipamentos_Listar.asp?VCod_Equip=83&VTipo_Equip=7&VListar=1&VEstado=33&VMun=330480&VComp=202112
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Equipamentos_Listar.asp?VCod_Equip=84&VTipo_Equip=7&VListar=1&VEstado=33&VMun=330480&VComp=202112
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Equipamentos_Listar.asp?VCod_Equip=85&VTipo_Equip=7&VListar=1&VEstado=33&VMun=330480&VComp=202112
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Bomba de Infusão 6 4 6 4 

Berço Aquecido 2 2 2 2 

Desfibrilador 3 2 3 2 

Equipamento de 

Fototerapia 
1 1 1 1 

Incubadora 2 2 2 2 

Marcapasso Temporário 2 2 2 2 

Monitor de ECG 10 6 10 6 

Monitor de Pressão 

Invasivo 
2 2 2 2 

Monitor de Pressão Não-

Invasivo 
2 2 2 2 

Reanimador 

Pulmonar/AMBU 
5 2 5 2 

Respirador/Ventilador 7 5 6 4 

TOTAL 42 30 41 29 

5-EQUIPAMENTOS POR METODOS GRÁFICOS 

Eletrocardiografo 14 13 11 10 

Eletroencéfalografo 2 2 1 1 

TOTAL 16 15 12 11 

6-EQUIPAMENTOS POR METODOS OPTICOS 

Endoscópio das Vias 

Respiratórias 
1 1 1 1 

Endoscópio Digestivo 2 2 2 2 

TOTAL 3 3 3 3 

7-OUTROS EQUIPAMENTOS 

Aparelho de Diatermia por 

Ultrassom/Ondas Curtas 
7 7 4 4 

Aparelho de 

Eletroestimulação 
13 13 7 7 

http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Equipamentos_Listar.asp?VCod_Equip=52&VTipo_Equip=5&VListar=1&VEstado=33&VMun=330480&VComp=202112
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Equipamentos_Listar.asp?VCod_Equip=53&VTipo_Equip=5&VListar=1&VEstado=33&VMun=330480&VComp=202112
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Equipamentos_Listar.asp?VCod_Equip=56&VTipo_Equip=5&VListar=1&VEstado=33&VMun=330480&VComp=202112
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Equipamentos_Listar.asp?VCod_Equip=57&VTipo_Equip=5&VListar=1&VEstado=33&VMun=330480&VComp=202112
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Equipamentos_Listar.asp?VCod_Equip=57&VTipo_Equip=5&VListar=1&VEstado=33&VMun=330480&VComp=202112
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Equipamentos_Listar.asp?VCod_Equip=58&VTipo_Equip=5&VListar=1&VEstado=33&VMun=330480&VComp=202112
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Equipamentos_Listar.asp?VCod_Equip=59&VTipo_Equip=5&VListar=1&VEstado=33&VMun=330480&VComp=202112
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Equipamentos_Listar.asp?VCod_Equip=60&VTipo_Equip=5&VListar=1&VEstado=33&VMun=330480&VComp=202112
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Equipamentos_Listar.asp?VCod_Equip=61&VTipo_Equip=5&VListar=1&VEstado=33&VMun=330480&VComp=202112
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Equipamentos_Listar.asp?VCod_Equip=61&VTipo_Equip=5&VListar=1&VEstado=33&VMun=330480&VComp=202112
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Equipamentos_Listar.asp?VCod_Equip=62&VTipo_Equip=5&VListar=1&VEstado=33&VMun=330480&VComp=202112
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Equipamentos_Listar.asp?VCod_Equip=62&VTipo_Equip=5&VListar=1&VEstado=33&VMun=330480&VComp=202112
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Equipamentos_Listar.asp?VCod_Equip=63&VTipo_Equip=5&VListar=1&VEstado=33&VMun=330480&VComp=202112
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Equipamentos_Listar.asp?VCod_Equip=63&VTipo_Equip=5&VListar=1&VEstado=33&VMun=330480&VComp=202112
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Equipamentos_Listar.asp?VCod_Equip=64&VTipo_Equip=5&VListar=1&VEstado=33&VMun=330480&VComp=202112
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Equipamentos_Listar.asp?VCod_Equip=41&VTipo_Equip=4&VListar=1&VEstado=33&VMun=330480&VComp=202112
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Equipamentos_Listar.asp?VCod_Equip=42&VTipo_Equip=4&VListar=1&VEstado=33&VMun=330480&VComp=202112
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Equipamentos_Listar.asp?VCod_Equip=31&VTipo_Equip=3&VListar=1&VEstado=33&VMun=330480&VComp=202112
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Equipamentos_Listar.asp?VCod_Equip=31&VTipo_Equip=3&VListar=1&VEstado=33&VMun=330480&VComp=202112
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Equipamentos_Listar.asp?VCod_Equip=33&VTipo_Equip=3&VListar=1&VEstado=33&VMun=330480&VComp=202112
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Equipamentos_Listar.asp?VCod_Equip=71&VTipo_Equip=6&VListar=1&VEstado=33&VMun=330480&VComp=202112
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Equipamentos_Listar.asp?VCod_Equip=71&VTipo_Equip=6&VListar=1&VEstado=33&VMun=330480&VComp=202112
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Equipamentos_Listar.asp?VCod_Equip=72&VTipo_Equip=6&VListar=1&VEstado=33&VMun=330480&VComp=202112
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Equipamentos_Listar.asp?VCod_Equip=72&VTipo_Equip=6&VListar=1&VEstado=33&VMun=330480&VComp=202112
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Forno de Bier 2 2 1 1 

TOTAL 22 22 12 12 

 

Distribuição de leitos hospitalares – dezembro 2021 

 

CIRÚRGICO 

Descrição EXISTENTE SUS 

CIRURGIA GERAL 12 11 

GINECOLOGIA 4 4 

ORTOPEDIATRAUMATOLOGIA 1 1 

TOTAL CIRÚRGICO 17 16 

CLÍNICO 

Descrição EXISTENTE SUS 

CLINICA GERAL 35 33 

GERIATRIA 10 9 

NEFROUROLOGIA 2 2 

NEONATOLOGIA 8 7 

UNIDADE ISOLAMENTO 36 34 

TOTAL CLÍNICO 91 85 

OBSTÉTRICO 

Descrição EXISTENTE SUS 

OBSTETRICIA CIRURGICA 12 11 

OBSTETRICIA CLINICA 3 2 

TOTAL OBSTÉTRICO 15 13 

PEDIÁTRICO 

Descrição EXISTENTE SUS 

PEDIATRIA CLINICA 22 20 

PEDIATRIA CIRURGICA 2 2 

TOTAL PEDIÁTRICO 24 22 

COMPLEMENTAR 

Descrição EXISTENTE HABILITADOS 

http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Equipamentos_Listar.asp?VCod_Equip=78&VTipo_Equip=6&VListar=1&VEstado=33&VMun=330480&VComp=202112
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Leitos_Listar.asp?VCod_Leito=03&VTipo_Leito=1&VListar=1&VEstado=33&VMun=330480&VComp=202112
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Leitos_Listar.asp?VCod_Leito=06&VTipo_Leito=1&VListar=1&VEstado=33&VMun=330480&VComp=202112
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Leitos_Listar.asp?VCod_Leito=13&VTipo_Leito=1&VListar=1&VEstado=33&VMun=330480&VComp=202112
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Leitos_Listar.asp?VCod_Leito=33&VTipo_Leito=2&VListar=1&VEstado=33&VMun=330480&VComp=202112
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Leitos_Listar.asp?VCod_Leito=36&VTipo_Leito=2&VListar=1&VEstado=33&VMun=330480&VComp=202112
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Leitos_Listar.asp?VCod_Leito=40&VTipo_Leito=2&VListar=1&VEstado=33&VMun=330480&VComp=202112
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Leitos_Listar.asp?VCod_Leito=41&VTipo_Leito=2&VListar=1&VEstado=33&VMun=330480&VComp=202112
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Leitos_Listar.asp?VCod_Leito=66&VTipo_Leito=2&VListar=1&VEstado=33&VMun=330480&VComp=202112
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Leitos_Listar.asp?VCod_Leito=10&VTipo_Leito=4&VListar=1&VEstado=33&VMun=330480&VComp=202112
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Leitos_Listar.asp?VCod_Leito=43&VTipo_Leito=4&VListar=1&VEstado=33&VMun=330480&VComp=202112
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Leitos_Listar.asp?VCod_Leito=45&VTipo_Leito=5&VListar=1&VEstado=33&VMun=330480&VComp=202112
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Leitos_Listar.asp?VCod_Leito=68&VTipo_Leito=5&VListar=1&VEstado=33&VMun=330480&VComp=202112


ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

 

31 
João Francisco Cesário, S/Nº, Barão de Macaúbas - São Fidélis - RJ - CEP: 28.400-000 

Tel.: (22) 2758-6296 / 27586602 
 

 

UTI II ADULTO-SINDROME RESP. 

AGUDA GRAVE (SRAG)-COVID-19 

10 10 

UTI ADULTO - TIPO II 10 7 

UNIDADE DE CUIDADOS 

INTERMEDIARIOS ADULTO 

2 2 

TOTAL COMPLEMENTAR 22 19 

Sumário 

TOTAL CLÍNICO/CIRÚRGICO 108 101 

TOTAL GERAL MENOS 

COMPLEMENTAR 

147 136 

  

De acordo com IBGE, a taxa de mortalidade infantil (2019) média na 

cidade é de 14.22 para 1.000 nascidos vivos. As internações devido a diarreias 

(2016) são de 3.7 para cada 1.000 habitantes. Comparado com todos os 

municípios do estado, fica nas posições 43 de 92 e 4 de 92, respectivamente. 

Quando comparado a cidades do Brasil todo, essas posições são de 2085 de 

5570 e 946 de 5570, respectivamente.  

 

4.7- Habitação 

A caracterização e análise dos dados primários e secundários permitiram 

a identificação, em meio cartográfico, das áreas com problemas habitacionais no 

município, que por sua vez foi acompanhada de uma descrição das principais 

características e dos tipos mais frequentes de problemas encontrados. 

Algumas áreas têm problemas com inundação, outras sofrem com 

enchentes, deslizamento de terra e/ou desabamento de encostas, outras estão 

instaladas muito próximas às APPs – áreas de preservação permanentes. 

Algumas moradias têm mais que um problema, outras somente um.  

 De modo geral, observa-se que o problema de ocupação em APP de 

curso d’água é predominante, seguido do risco de alagamento e da 

carência/deficiência de rede de esgoto. Os demais problemas ocorrem de forma 

http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Leitos_Listar.asp?VCod_Leito=51&VTipo_Leito=3&VListar=1&VEstado=33&VMun=330480&VComp=202112
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Leitos_Listar.asp?VCod_Leito=51&VTipo_Leito=3&VListar=1&VEstado=33&VMun=330480&VComp=202112
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Leitos_Listar.asp?VCod_Leito=75&VTipo_Leito=3&VListar=1&VEstado=33&VMun=330480&VComp=202112
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Leitos_Listar.asp?VCod_Leito=95&VTipo_Leito=3&VListar=1&VEstado=33&VMun=330480&VComp=202112
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Leitos_Listar.asp?VCod_Leito=95&VTipo_Leito=3&VListar=1&VEstado=33&VMun=330480&VComp=202112
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pontual e de construção irregular devido a expansão de domicílios, dentre outros 

com menores incidências. 

 Pode-se dizer que a precariedade habitacional tem relação próxima com 

o baixo poder aquisitivo das pessoas. Dos dez bairros e/ou distritos com o maior 

número de famílias cadastradas no Cadastro Único, nove apresentam problemas 

habitacionais mais sérios. São eles: São Vicente de Paula, Vila dos Coroados, 

Ipuca, Jonas de Almeida e Silva, Colônia, Pureza, Nova Divinéia, Barão de 

Macaúbas e Usina Pureza. 

Das áreas identificadas que apresentam restrições ambientais e legais, 

três estão situadas em locais com risco de desabamento/deslizamento de terra. 

Todas as três estão localizadas na zona urbana: Jonas de Almeida e Silva e São 

Vicente na sede do município e, Antônio Beliene e Nova Divinéia no distrito de 

Ipuca. 

 Os problemas relativos à ocupação em área de risco no Bairro Jonas de 

Almeida e Silva englobam diversas unidades habitacionais, sendo necessário 

pesquisa de campo para quantificar. O primeiro caso a ser apresentado é o do 

conjunto habitacional Chatuba, construído em dezembro de 2010, com 30 

unidades habitacionais populares - investimento feito pela Companhia Estadual 

de Habitação do Rio de Janeiro. 

Embora as casas sejam recentes e planejadas, se encontram em situação 

de risco por estarem à jusante de encostas instáveis – consequência de 

inadequado corte no terreno - sem qualquer dispositivo de contenção. Além 

disso, o poder paralelo do tráfico obrigou que famílias se retirassem de suas 

casas para outras famílias a habitarem e, ainda há situações de comercialização 

irregular de alguns desses imóveis 

Ainda no Bairro Jonas Almeida e Silva, foram identificados outros casos 

de habitações em situação de risco por desabamento/soterramento. 

Por se tratar de uma cidade ribeirinha, construída às margens do Rio 

Paraíba do Sul e por ser cortada também pelo Rio do Colégio, grande parte da 
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cidade está inserida em Áreas de Preservação Permanente de curso d’água, fato 

que leva a ocorrência de inúmeros casos de ocupação irregular. 

Ainda falando do Rio Paraíba do Sul, na zona rural aproximadamente 603 

habitações foram identificadas em áreas de APP, áreas de preservação 

permanentes, podendo haver mais no ano corrente. 

 Em Barão de Macaúbas, bairro localizado próximo a região central de 

São Fidélis, também existe um problema de ocupação em APP de curso d’água, 

além do agravante de moradias e estabelecimentos comerciais terem sido 

construídos em cima de um córrego que corta a cidade. 

Sobre Indicadores de Habitação do Município, segundo PNUD, Ipea e FJP 

2010,92,33% da população em domicílios contam com água encanada, 99,76% 

da população em domicílios tem energia elétrica e 98,87% da população em 

domicílios tem coleta de lixo. O tratamento de resíduos e rede de esgoto é 

deficitário e/ou nulo. 

 

4.8 – Mercado de Trabalho: 

Conforme dados do Censo Demográfico Em 2019, o salário médio 

mensal era de 1.7 salários mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em 

relação à população total era de 14.3%. Na comparação com os outros 

municípios do estado, ocupava as posições 84 de 92 e 67 de 92, 

respectivamente. Já na comparação com cidades do país todo, ficava na posição 

3754 de 5570 e 2400 de 5570, respectivamente. Considerando domicílios com 

rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 35.1% da 

população nessas condições, o que o colocava na posição 43 de 92 dentre as 

cidades do estado e na posição 3547 de 5570 dentre as cidades do Brasil. 

 

4.9 – Assistência Social 

A realidade que se estabelece no município de São Fidelis não foge do 

quadro social do conjunto da sociedade brasileira e do panorama mundial. 
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Agrava-se a questão social e a situação da população, em especial dos 

trabalhadores, principalmente no período pandêmico. 

O desemprego estrutural é a marca do modelo econômico mundial, 

condenando parcela considerável dos cidadãos ao mercado informal, 

desemprego e situações de miséria extrema. 

Em janeiro de 2022, São Fidélis possuía 6.593 famílias inseridas no 

CADÚnico6, dessas, 3.986 (60%) em situação de extrema pobreza, 439 (7%) em 

situação de pobreza, 1.170 (18%) em situação de baixa renda e 998 (15%) com 

renda superior a ½ salário mínimo. Falando de pessoas cadastradas são 10. 206 

em situação de extrema pobreza, 1.286 em situação de pobreza, 3.290 em 

situação de baixa renda e 1.411 com renda superior a ½ salário mínimo 

Como equipamentos de porta de entrada, São Fidélis possui 02 CRAS 

e 01 CREAS, cada um deles executando serviços tipificados para seu público 

alvo, dentro da respectiva proteção.  

Considerando 02 CRAS com capacidade anual de atendimento de 700 

famílias cada, e o número de famílias em extrema pobreza – perfil prioritário para 

acompanhamento familiar e inserção nas Políticas Públicas de Proteção Social 

–, já identificamos que seria necessário pelo menos 04 CRAS para realizar a 

cobertura territorial, referenciamento e acompanhamento sistemático só dessas 

famílias. 

O município conta com oferta de programas de transferência de renda, 

benefícios eventuais, serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, 

dentre outros 

 

5. A rede socioassistencial do município de São Fidélis 

A rede socioassistencial de São Fidélis é composta por um conjunto 

interligado de serviços, geridos pela Secretaria Municipal de Assistência Social 

e em parceria com entidades público privadas que compõem de maneira 

integrada e articulada a rede de serviços socioassistenciais do município.  

 
6Informação disponível em https://cecad.cidadania.gov.br/painel01.php?p_ibge=33&mu_ibge=3304805#  
  acesso em março 2022. 

https://cecad.cidadania.gov.br/painel01.php?p_ibge=33&mu_ibge=3304805
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No que tange as unidades e equipamentos da rede pública estatal, o 

município conta com: 02 CRAS – Centro e CRAS São Vicente –, 01 CREAS e 

01 (uma) unidade de acolhimento municipal para crianças e adolescentes (Casa 

Abrigo). São executados nesses os seguintes serviços, de acordo com o nível 

de proteção e complexidade: 

➢ Serviços de Proteção Social Básica:  

o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) – 02 

CRAS;  

o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – 01 pólo da 

Guarda Mirim e 03 pólos do CEDAMI.  

➢ Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade:  

o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e 

Indivíduos (PAEFI) – CREAS;  

o Serviço Especializado em Abordagem Social – CREAS;  

o Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de 

Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA), e de 

Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) – CREAS; 

o Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua – 

CREAS.  

➢ Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade:  

o Serviço de Acolhimento – modalidade abrigo institucional para 

crianças e adolescentes – Casa Abrigo de São Fidélis. 

Referindo-nos a rede pública privada, o município conta com: 

➢ Serviços de Proteção Social Básica:  

o 01 (uma) unidade de Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos não governamental para crianças e adolescentes; 

o 01 (uma) unidade de Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos não governamental para idosos; 

➢ Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade:  

o 02 (duas) unidades não governamentais de atendimento à pessoa 

com deficiência. 
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➢ Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade:  

o 02 (duas) unidades de acolhimento para idosos. 

 

 A seguir especificaremos a base matriz padronizada de cada um dos 

serviços, conforme Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. 

 

5.1 Rede Pública Estatal de Serviços da Proteção Social Básica 

 

5.1.1 PAIF – CRAS Centro e CRAS São Vicente 

Nome do serviço: Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF. 

Descrição: O PAIF consiste no trabalho social com famílias, de caráter 

continuado, com a finalidade de fortalecer a função protetiva das famílias, 

prevenir a ruptura dos seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos 

e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida. Prevê o desenvolvimento de 

potencialidades e aquisições das famílias e o fortalecimento de vínculos 

familiares e comunitários, por meio de ações de caráter preventivo, protetivo e 

proativo. 

Realiza ações com famílias que possuem pessoas que precisam de cuidado, 

com foco na troca de informações sobre questões relativas à primeira infância, 

a adolescência, à juventude, o envelhecimento e deficiências a fim de promover 

espaços para troca de experiências, expressão de dificuldades e 

reconhecimento de possibilidades. Tem por princípios norteadores a 

universalidade e gratuidade de atendimento, cabendo exclusivamente à esfera 

estatal sua implementação. Serviço ofertado necessariamente no Centro de 

Referência de Assistência Social (CRAS). 

O trabalho social com famílias, assim, apreende as origens, significados 

atribuídos e as possibilidades de enfrentamento das situações de vulnerabilidade 

vivenciadas por toda a família, contribuindo para sua proteção de forma integral, 

materializando a matricialidade sociofamiliar no âmbito do SUAS. 



ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

 

37 
João Francisco Cesário, S/Nº, Barão de Macaúbas - São Fidélis - RJ - CEP: 28.400-000 

Tel.: (22) 2758-6296 / 27586602 
 

 

Usuários: Famílias em situação de vulnerabilidade social decorrente da 

pobreza, do precário ou nulo acesso aos serviços públicos, da fragilização de 

vínculos de pertencimento e sociabilidade e/ou qualquer outra situação de 

vulnerabilidade e risco social residentes nos territórios de abrangência dos 

CRAS, em especial: famílias beneficiárias de programas de transferência de 

renda e benefícios assistenciais; que atendem os critérios de elegibilidade a tais 

programas ou benefícios, mas que ainda não foram contempladas; 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. 

Objetivos: Fortalecer a função protetiva da família, contribuindo na melhoria da 

sua qualidade de vida; prevenir a ruptura dos vínculos familiares e comunitários, 

possibilitando a superação de situações de fragilidade social vivenciadas; 

promover aquisições sociais e materiais às famílias, potencializando o 

protagonismo e a autonomia das famílias e comunidades; promover acessos a 

benefícios, programas de transferência de renda e serviços socioassistenciais, 

contribuindo para a inserção das famílias na rede de proteção social de 

assistência social; promover acesso aos demais serviços setoriais, contribuindo 

para o usufruto de direitos; apoiar famílias que possuem, dentre seus membros, 

indivíduos que necessitam de cuidados, por meio da promoção de espaços 

coletivos de escuta e troca de vivências familiares. 

Provisões:  

AMBIENTE FÍSICO: os dois CRAS possuem espaços destinados para recepção, 

02 salas de atendimento individualizado, 01 sala de atividades coletivas e 

comunitárias, 01 sala para atividades administrativas, 01 cozinha, 01 sala para 

depósito de materiais, 02 banheiros. Possuem acessibilidade para pessoas com 

mobilidade reduzida, porém, não atendem a plenitude do que é exigido pela 

ABNT.  
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RECURSOS MATERIAIS: Materiais permanentes e materiais de consumo 

necessários ao desenvolvimento do serviço, tais como: mobiliário, 

computadores, entre outros. MATERIAIS SOCIOEDUCATIVOS: Artigos 

pedagógicos; Banco de Dados de usuários de benefícios e serviços 

socioassistenciais; Banco de Dados dos serviços socioassistenciais; Cadastro 

Único dos Programas Sociais; Cadastro de Beneficiários do BPC.  

RECURSOS HUMANOS: Possuem equipe mínima, com técnico presente em 

todos os dias da semana, sendo esses em sua maioria com vínculo permanente, 

efetivo.  

TRABALHO SOCIAL ESSENCIAL AO SERVIÇO: Acolhida; estudo social; visita 

domiciliar; orientação e encaminhamentos; grupos de famílias; 

acompanhamento familiar; atividades comunitárias; campanhas 

socioeducativas; informação, comunicação e defesa de direitos; promoção ao 

acesso à documentação pessoal; mobilização e fortalecimento de redes sociais 

de apoio; desenvolvimento do convívio familiar e comunitário; mobilização para 

a cidadania; conhecimento do território; cadastramento socioeconômico; 

elaboração de relatórios e/ou prontuários; notificação da ocorrência de situações 

de vulnerabilidade e risco social; busca ativa. 

Aquisições dos usuários:  

SEGURANÇA DE ACOLHIDA: Ter acolhida suas demandas, interesses, 

necessidades e possibilidades; receber orientações e encaminhamentos, com o 

objetivo de aumentar o acesso a benefícios socioassistenciais e programas de 

transferência de renda, bem como aos demais direitos sociais, civis e políticos; 

acesso a ambiência acolhedor; ter assegurada sua privacidade. SEGURANÇA 

DE CONVÍVIO FAMILIAR E COMUNITÁRIO: Vivenciar experiências que 

contribuem para o estabelecimento e fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários; vivenciar experiências de ampliação da capacidade protetiva e de 

superação de fragilidades sociais; acesso a serviços de qualidade, conforme 

demandas e necessidades. SEGURANÇA DE DESENVOLVIMENTO DA 
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AUTONOMIA: vivenciar experiências pautadas pelo respeito a si próprio e aos 

outros, fundamentadas em princípios ético-políticos de defesa da cidadania e 

justiça social; vivenciar experiências potencializadoras da participação cidadã, 

tais como espaços de livre expressão de opiniões, de reivindicação e avaliação 

das ações ofertadas, bem como de espaços de estímulo para a participação em 

fóruns, conselhos, movimentos sociais, organizações comunitárias e outros 

espaços de organização social; vivenciar experiências que contribuam para a 

construção de projetos individuais e coletivos, desenvolvimento da autoestima, 

autonomia e sustentabilidade; vivenciar experiências que possibilitem o 

desenvolvimento de potencialidades e ampliação do universo informacional e 

cultural; ter reduzido o descumprimento de condicionalidades do Programa Bolsa 

Família (PBF); acesso a documentação civil; acesso a experiências de 

fortalecimento e extensão da cidadania; acesso a informações e 

encaminhamentos a políticas de emprego e renda e a programas de 

associativismo e cooperativismo 

CONDIÇÕES E FORMAS DE ACESSO: Famílias territorialmente referenciadas 

aos CRAS encaminhadas ou não por outros órgãos e setores, a partir de busca 

ativa, famílias com beneficiários do Benefício de Prestação Continuada, famílias 

inseridas em programas de transferência de renda. 

UNIDADE: CRAS. 

PERÍODO DE FUNCIONAMENTO: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. 

ABRANGÊNCIA: todo município, dividido em 02 territórios cobertos cada um por 

um equipamento. 

ARTICULAÇÃO EM REDE: Serviços socioassistenciais de proteção social 

básica e proteção social especial; serviços públicos locais de educação, saúde, 

trabalho, cultura, esporte, segurança pública e outros conforme necessidades; 

Conselhos de políticas públicas e de defesa de direitos de segmentos 

específicos; instituições de ensino e pesquisa; serviços de enfrentamento à 
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pobreza; programas e projetos de preparação para o trabalho e de inclusão 

produtiva; Redes sociais locais: associações de moradores, ONG’s, entre outros 

IMPACTO SOCIAL ESPERADO: Redução da ocorrência de situações de 

vulnerabilidade social no território de abrangência do CRAS; prevenção da 

ocorrência de riscos sociais, seu agravamento ou reincidência no território de 

abrangência do CRAS; aumento de acessos a serviços socioassistenciais e 

setoriais; melhoria da qualidade de vida das famílias residentes no território de 

abrangência dos CRAS. 

 

5.1.2 SCFV – CEDAMI e Guarda Mirim 

NOME DO SERVIÇO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

DESCRIÇÃO:  Possui articulação com o Serviço de Proteção e Atendimento 

Integral à Família (PAIF) e recebe usuários encaminhas também pelo CREAS, 

de modo a promover o atendimento das famílias dos usuários destes serviços, 

garantindo a matricialidade sociofamiliar da política de assistência social. 

GUARDA MIRIM: Tem por foco o fortalecimento da convivência familiar e 

comunitária e contribui para o retorno ou permanência dos adolescentes e jovens 

na escola, por meio do desenvolvimento de atividades que estimulem a 

convivência social, a participação cidadã e uma formação geral para o mundo do 

trabalho. As atividades abordam questões relevantes sobre a juventude, 

contribuindo para a construção de novos conhecimentos e formação de atitudes 

e valores que reflitam no desenvolvimento integral do jovem. As atividades 

também desenvolvem habilidades gerais, tais como a capacidade comunicativa 

e a inclusão digital de modo a orientar o jovem para a escolha profissional, bem 

como realizar ações com foco na convivência social por meio da arte-cultura e 

esporte-lazer. As intervenções valorizam a pluralidade e a singularidade da 

condição juvenil e suas formas particulares de sociabilidade; sensibilizam para 

os desafios da realidade social, cultural, ambiental e política de seu meio social; 
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criam oportunidades de acesso a direitos; estimulam práticas associativas e as 

diferentes formas de expressão dos interesses, posicionamentos e visões de 

mundo de jovens no espaço público. 

CEDAMI: Tem por foco o desenvolvimento de atividades que contribuem no 

processo de envelhecimento saudável, no desenvolvimento da autonomia e de 

sociabilidades, no fortalecimento dos vínculos familiares e do convívio 

comunitário e na prevenção de situações de risco social. A intervenção social é 

pautada nas características, interesses e demandas dessa faixa etária e 

considera que a vivência em grupo, as experimentações artísticas, culturais, 

esportivas e de lazer e a valorização das experiências vividas constituem formas 

privilegiadas de expressão, interação e proteção social. Incluem vivências que 

valorizam suas experiências e que estimulam e potencializam a condição de 

escolher e decidir. 

USUÁRIOS: GUARDA MIRIM – Adolescentes e jovens pertencentes às famílias 

beneficiárias de programas de transferência de renda; adolescentes e jovens 

egressos de medida socioeducativa de internação ou em cumprimento de outras 

medidas socioeducativas em meio aberto, conforme disposto no Estatuto da 

Criança e do Adolescente; adolescentes e jovens em cumprimento ou egressos 

de medida de proteção, conforme disposto na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 

1990 - Estatuto da Criança e do Adolescentes (ECA); adolescentes e jovens com 

vivência de Trabalho Infantil ou adolescentes e jovens egressos ou vinculados a 

programas de combate à violência e ao abuso e à exploração sexual; 

adolescentes e jovens de famílias com perfil de renda de programas de 

transferência de renda; jovens com deficiência, em especial beneficiários do 

BPC; jovens fora da escola; adolescentes de famílias cadastradas/referenciadas 

no CRAS e/ou CREAS. CEDAMI – Idosos beneficiários do Benefício de 

Prestação Continuada; idosos de famílias beneficiárias de programas de 

transferência de renda; idosos com vivências de isolamento social por ausência 

de acesso a serviços e oportunidades de convívio familiar e comunitário e cujas 

necessidades, interesses e disponibilidade indiquem a inclusão no serviço. 
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OBJETIVOS: GUARDA MIRIM – Complementar as ações da família, e da 

comunidade na proteção e desenvolvimento de crianças e adolescentes e no 

fortalecimento dos vínculos familiares e sociais; assegurar espaços de referência 

para o convívio grupal, comunitário e social e o desenvolvimento de relações de 

afetividade, solidariedade e respeito mútuo; possibilitar a ampliação do universo 

informacional, artístico e cultural dos jovens, bem como estimular o 

desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua 

formação cidadã; propiciar vivências para o alcance de autonomia e 

protagonismo social; estimular a participação na vida pública do território e 

desenvolver competências para a compreensão crítica da realidade social e do 

mundo contemporâneo; possibilitar o reconhecimento do trabalho e da educação 

como direito de cidadania e desenvolver conhecimentos sobre o mundo do 

trabalho e competências específicas básicas; contribuir para a inserção, 

reinserção e permanência do jovem no sistema educacional. CEDAMI – 

Contribuir para um processo de envelhecimento ativo, saudável e autônomo; 

assegurar espaço de encontro para os idosos e encontros intergeracionais de 

modo a promover a sua convivência familiar e comunitária; detectar 

necessidades e motivações e desenvolver potencialidades e capacidades para 

novos projetos de vida; propiciar vivências que valorizam as experiências e que 

estimulem e potencializem a condição de escolher e decidir, contribuindo para o 

desenvolvimento da autonomia e protagonismo social dos usuários. 

PROVISÕES GUARDA MIRIM: AMBIENTE FÍSICO: 01 sala de atendimento 

individualizado no CRAS Centro, demais espaços de uso compartilhado com os 

CRAS Centro e São Vicente, visto que o Serviço tem como referência os dois 

equipamentos. RECURSOS MATERIAIS: Materiais permanentes e de consumo 

necessários ao desenvolvimento do serviço, tais como: mobiliário, 

computadores, entre outros. MATERIAIS SOCIOEDUCATIVOS: artigos 

pedagógicos, culturais e esportivos; banco de dados de usuários(as) de 

benefícios e serviços socioassistenciais; banco de dados dos serviços 

socioassistenciais e dos adolescentes e jovens inseridos no SCFV. RECURSOS 



ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

 

43 
João Francisco Cesário, S/Nº, Barão de Macaúbas - São Fidélis - RJ - CEP: 28.400-000 

Tel.: (22) 2758-6296 / 27586602 
 

 

HUMANOS: 01 diretor, 01 orientador social, 01 administrativo e 01 técnico de 

referência de cada CRAS. TRABALHO SOCIAL ESSENCIAL AO SERVIÇO: 

Acolhida; orientação e encaminhamentos; grupos de convívio e fortalecimento 

de vínculos; informação, comunicação e defesa de direitos; fortalecimento da 

função protetiva da família; mobilização e fortalecimento de redes sociais de 

apoio; informação; banco de dados de usuários e organizações; elaboração de 

relatórios e/ou prontuários; desenvolvimento do convívio familiar e comunitário; 

mobilização para a cidadania. 

CEDAMI – AMBIENTE FÍSICO: 01 Sala de atendimento individualizado, 01 sala  

de atividades coletivas e comunitárias e instalações sanitárias, com adequada 

iluminação, ventilação, conservação, privacidade, salubridade, limpeza e 

acessibilidade, academia ao ar livre. RECURSOS MATERIAIS: Materiais 

permanentes e de consumo necessários ao desenvolvimento do serviço, tais 

como: mobiliário, computadores, entre outros. MATERIAIS 

SOCIOEDUCATIVOS: artigos pedagógicos, culturais e esportivos; banco de 

dados de usuários de benefícios e serviços socioassistenciais; banco de dados 

dos serviços socioassistenciais. RECURSOS HUMANOS: De acordo com a 

NOB-RH/SUAS, além de médico, enfermeiro, nutricionista e professor de 

educação física. TRABALHO SOCIAL ESSENCIAL AO SERVIÇO: Acolhida; 

orientação e encaminhamentos; grupos de convívio e fortalecimento de vínculos; 

informação, comunicação e defesa de direitos; fortalecimento da função protetiva 

da família; mobilização e fortalecimento de redes sociais de apoio; informação; 

banco de dados de usuários e organizações; elaboração de relatórios e/ou 

prontuários; desenvolvimento do convívio familiar e comunitário; mobilização 

para a cidadania 

AQUISIÇÕES DOS USUÁRIOS: SEGURANÇA DE ACOLHIDA: Ter acolhida 

suas demandas interesses, necessidades e possibilidades; receber orientações 

e encaminhamentos com o objetivo de aumentar o acesso a benefícios 

socioassistenciais e programas de transferência de renda, bem como aos 

demais direitos sociais, civis e políticos; acesso a ambiência acolhedora. 
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SEGURANÇA DE CONVÍVIO FAMILIAR E COMUNITÁRIO: vivenciar 

experiências que contribuam para o fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários; - Vivenciar experiências que possibilitem meios e oportunidades 

de conhecer o território e (re)significá-lo, de acordo com seus recursos e 

potencialidades; acesso a serviços, conforme demandas e necessidades. 

SEGURANÇA DE DESENVOLVIMENTO DA AUTONOMIA: Vivenciar 

experiências pautadas pelo respeito a si próprio e aos outros, fundamentadas 

em princípios éticos de justiça e cidadania; vivenciar experiências que 

possibilitem o desenvolvimento de potencialidades e ampliação do universo 

informacional e cultural; vivenciar experiências potencializadoras da participação 

social, tais como espaços de livre expressão de opiniões, de reivindicação e 

avaliação das ações ofertadas, bem como de espaços de estímulo para a 

participação em fóruns, conselhos, movimentos sociais, organizações 

comunitárias e outros espaços de organização social; vivenciar experiências que 

possibilitem o desenvolvimento de potencialidades e ampliação do universo 

informacional e cultural; vivenciar experiências que contribuam para a 

construção de projetos individuais e coletivos, desenvolvimento da autoestima, 

autonomia e sustentabilidade; vivenciar experiências de fortalecimento e 

extensão da cidadania; vivenciar experiências para relacionar-se e conviver em 

grupo; vivenciar experiências para relacionar-se e conviver em grupo, 

administrar conflitos por meio do diálogo, compartilhando outros modos de 

pensar, agir, atuar; vivenciar experiências que possibilitem lidar de forma 

construtiva com potencialidades e limites; vivenciar experiências de 

desenvolvimento de projetos sociais e culturais no território e a oportunidades de 

fomento a produções artísticas; ter reduzido o descumprimento das 

condicionalidades do PBF; contribuir para o acesso a documentação civil; 

acesso a ampliação da capacidade protetiva da família e a superação de suas 

dificuldades de convívio; acesso a informações sobre direitos sociais, civis e 

políticos e condições sobre o seu usufruto; acesso a atividades de lazer, esporte 

e manifestações artísticas e culturais do território e da cidade; acesso benefícios 

socioassistenciais e programas de transferência de renda; ter oportunidades de 
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escolha e tomada de decisão; poder avaliar as atenções recebidas, expressar 

opiniões e reivindicações; apresentar níveis de satisfação positivos em relação 

ao serviço; acesso a experimentações no processo de formação e intercâmbios 

com grupos de outras localidades e faixa etária semelhante. 

CONDIÇÕES E FORMAS DE ACESSO: Usuários territorialmente referenciados 

aos CRAS, via procura espontânea, busca ativa, encaminhamento da rede 

socioassistencial ou encaminhamento das demais políticas públicas. 

UNIDADE: CRAS e CEDAMI 

PERÍODO DE FUNCIONAMENTO: Atividades em dias úteis, feriados ou finais 

de semana, em turnos de até 3 (três) horas, conforme regulamentação de 

serviços específicos e, em horários programados, conforme demanda. 

ABRANGÊNCIA: todo território do CRAS 

ARTICULAÇÃO EM REDE: Serviços socioassistenciais da proteção social 

básica e proteção social especial; serviços públicos locais de educação, saúde 

(em especial, programas e serviços de reabilitação), cultura, esporte e, meio-

ambiente e outros conforme necessidades; Conselhos de Políticas Públicas e de 

Defesa de Direitos de segmentos específicos; Redes sociais; Instituições de 

ensino e pesquisa; Conselho Tutelar; Programas e projetos de desenvolvimento 

de talentos e capacidades. 

IMPACTO SOCIAL ESPERADO: Redução das ocorrências de situações de 

vulnerabilidade social; prevenção da ocorrência de riscos sociais, seu 

agravamento ou reincidência; aumento de acessos a serviços socioassistenciais 

e setoriais; ampliação do acesso aos direitos socioassistenciais; melhoria da 

qualidade de vida dos usuários e suas famílias; aumento no número de jovens 

que conheçam as instâncias de denúncia e recurso em casos de violação de 

seus direitos; aumento no número de jovens autônomos e participantes na vida 

familiar e comunitária, com plena informação sobre seus direitos e deveres; 

reduzir, junto a outras políticas públicas, índices de: violência entre os jovens; 
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uso/abuso de drogas; doenças sexualmente transmissíveis e gravidez precoce; 

melhoria da condição de sociabilidade de idosos; redução e Prevenção de 

situações de isolamento social e de institucionalização. 

5.2 Rede Pública Estatal de Serviços da Proteção Social Especial de Média 

Complexidade 

5.1.1 PAEFI – CREAS 

Nome do serviço: Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias 

e Indivíduos - PAEFI. 

DESCRIÇÃO: 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 submeteram 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 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. 

USUÁRIOS: Famílias e indivíduos que vivenciam violações de direitos por 

ocorrência de: violência física, psicológica e negligência; violência sexual: abuso 

e/ou exploração sexual; afastamento do convívio familiar devido à aplicação de 

medida socioeducativa ou medida de proteção; 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 provocam 
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danos e agravos a sua condição de vida e os impedem de usufruir autonomia e 

bem estar; descumprimento de condicionalidades do PBF em decorrência de 

violação de direitos. 

OBJETIVOS: Contribuir para o fortalecimento da família no desempenho de sua 

função protetiva; processar a inclusão das famílias no sistema de proteção social 

e nos serviços públicos, conforme necessidades; contribuir para restaurar e 

preservar a integridade e as condições de autonomia dos usuários; contribuir 

para romper com padrões violadores de direitos no interior da família; contribuir 

para a reparação de danos e da incidência de violação de direitos; prevenir a 

reincidência de violações de direitos 

PROVISÕES: AMBIENTE FÍSICO: Espaços destinados à recepção, 2 salas de 

atendimento individualizado com privacidade, 01 salão para atividades coletivas 

e comunitárias, 01 sala de atividades administrativas e 01 varanda externa para 

espaço de convivência. Acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida. 

RECURSOS MATERIAIS: Materiais permanentes e de consumo para o 

desenvolvimento do serviço, tais como: mobiliário, computadores, linha 

telefônica, dentre outros. Materiais socioeducativos: artigos pedagógicos e 

culturais. Banco de Dados de usuários de benefícios e serviços 

socioassistenciais; Banco de Dados dos serviços socioassistenciais. 

RECURSOS HUMANOS: De acordo com a NOB/RH-SUAS. TRABALHO 

SOCIAL ESSENCIAL AO SERVIÇO: 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 sociofamiliar; atendimento psicossocial; 

orientação jurídico-social; referência e contrarreferência; 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 
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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. 

AQUISIÇÕES DOS USUÁRIOS: SEGURANÇA DE ACOLHIDA: Ser acolhido 

em condições de dignidade em ambiente favorecedor da expressão e do diálogo; 

ser estimulado a expressar necessidades e interesses; ter reparados ou 

minimizados os danos por vivências de violações e riscos sociais; ter sua 

identidade, integridade e história de vida preservadas; ser orientado e ter 

garantida efetividade nos encaminhamentos. SEGURANÇA DE CONVÍVIO OU 

VIVÊNCIA FAMILIAR, COMUNITÁRIA E SOCIAL: Ter assegurado o convívio 

familiar, comunitário e social; ter acesso a serviços de outras políticas públicas 

setoriais, conforme necessidades. SEGURANÇA DE DESENVOLVIMENTO DE 

AUTONOMIA INDIVIDUAL, FAMILIAR E SOCIAL: ter vivência de ações 

pautadas pelo respeito a si próprio e aos outros, fundamentadas em princípios 

éticos de justiça e cidadania; ter oportunidades de superar padrões violadores 

de relacionamento; poder construir projetos pessoais e sociais e desenvolver a 

autoestima; ter acesso à documentação civil; ser ouvido para expressar 

necessidades e interesses; avaliar as atenções recebidas, expressar opiniões e 

reivindicações; acesso a serviços do sistema de proteção social e indicação de 

acesso a benefícios sociais e programas de transferência de renda; alcançar 

autonomia, independência e condições de bem estar; ser informado sobre seus 

direitos e como acessá-los; ter ampliada a capacidade protetiva da família e a 

superação das situações de violação de direitos; vivenciar experiências que 

oportunize relacionar-se e conviver em grupo, administrar conflitos por meio do 

diálogo, compartilhando modos não violentos de pensar, agir e atuar; acesso a 

experiências que possibilitem lidar de forma construtiva com potencialidades e 

limites. 

CONDIÇÕES E FORMAS DE ACESSO: Famílias e indivíduos que vivenciam 

violação de direitos. Por identificação e encaminhamento dos serviços de 

proteção e vigilância social; encaminhamento de outros serviços 
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socioassistenciais, das demais políticas públicas setoriais, dos demais órgãos 

do Sistema de Garantia de Direitos e do Sistema de Segurança Pública; 

demanda espontânea. 

UNIDADE: CREAS 

PERÍODO DE FUNCIONAMENTO: segunda a sexta-feira das 8h às 17h 

ABRANGÊNCIA: todo município. 

ARTICULAÇÃO EM REDE: Serviços socioassistenciais de Proteção Social 

Básica e Proteção Social Especial; Serviços das políticas públicas setoriais; 

Sociedade civil organizada; Demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos; 

Sistema de Segurança Pública; Instituições de Ensino e Pesquisa; Serviços, 

programas e projetos de instituições não governamentais e comunitárias. 

IMPACTO SOCIAL ESPERADO:  Redução das violações dos direitos 

socioassistenciais, seus agravamentos ou reincidência; Orientação e proteção 

social a Famílias e indivíduos; Acesso a serviços socioassistenciais e das 

políticas públicas setoriais; Identificação de situações de violação de direitos 

socioassistenciais; Melhoria da qualidade de vida das famílias. 

 

5.2.2 SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL 

NOME DO SERVIÇO: Abordagem Social 

DESCRIÇÃO: Serviço 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. 

USUÁRIOS: Crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e famílias que 

utilizam espaços públicos como forma de moradia e/ou sobrevivência. 
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OBJETIVOS: - Construir o processo de saída das ruas e possibilitar condições 

de acesso à rede de serviços e a benefícios assistenciais; identificar famílias e 

indivíduos com direitos violados, a natureza das violações, as condições em que 

vivem, estratégias de sobrevivência, procedências, aspirações, desejos e 

relações estabelecidas com as instituições; promover ações de sensibilização 

para divulgação do trabalho realizado, direitos e necessidades de inclusão social 

e estabelecimento de parcerias; promover ações para a reinserção familiar e 

comunitária. 

PROVISÕES: As mesmas do CREAS 

AQUISIÇÕES DOS USUÁRIOS: SEGURANÇA DE ACOLHIDA: Ser acolhido 

nos serviços em condições de dignidade; Ter reparados ou minimizados os 

danos por vivências de violência e abusos; Ter sua identidade, integridade e 

história de vida preservadas. SEGURANÇA DE CONVÍVIO OU VIVÊNCIA 

FAMILIAR, COMUNITÁRIA E SOCIAL: Ter assegurado o convívio familiar, 

comunitário e/ou social; ter acesso a serviços socioassistenciais e das demais 

políticas públicas setoriais, conforme necessidades. 

CONDIÇÕES E FORMAS DE ACESSO: Famílias e/ou indivíduos que utilizam 

os espaços públicos como forma de moradia e/ ou sobrevivência, via 

identificação da equipe do serviço. 

UNIDADE: CREAS. 

PERÍODO DE FUNCIONAMENTO: Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. 

ABRANGÊNCIA: Todo município 

ARTICULAÇÃO EM REDE: Serviços socioassistenciais de Proteção Social 

Básica e Proteção Social Especial; - Serviços de políticas públicas setoriais; 

Sociedade civil organizada; Demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos; 

Instituições de Ensino e Pesquisa; Serviços, programas e projetos de instituições 

não governamentais e comunitárias. 
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IMPACTO SOCIAL ESPERADO: Redução das violações dos direitos 

socioassistenciais, seus agravamentos ou reincidência; proteção social a 

famílias e indivíduos; identificação de situações de violação de direitos; redução 

do número de pessoas em situação de rua. 

 

5.2.3 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM 

CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE 

ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC)  

NOME DO SERVIÇO: DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE 

ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). 

DESCRIÇÃO: 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 resignificação de valores na vida pessoal e 

social dos adolescentes e jovens. Para a oferta do serviço faz-se necessário a 

observância da responsabilização face ao ato infracional praticado, cujos direitos 

e obrigações devem ser assegurados de acordo com as legislações e normativas 

específicas para o cumprimento da medida. Na sua operacionalização é 

necessário a elaboração do Plano Individual de Atendimento (PlA) com a 

participação do adolescente e da família, devendo conter os objetivos e metas a 

serem alcançados durante o cumprimento da medida, perspectivas de vida 

futura, dentre outros aspectos a serem acrescidos, de acordo com as 

necessidades e interesses do adolescente. O acompanhamento social ao 

adolescente deve ser realizado de forma sistemática, com frequência mínima 

semanal que garanta o acompanhamento contínuo e possibilite o 

desenvolvimento do PIA. No acompanhamento da medida de Prestação de 

Serviços à Comunidade o serviço deverá identificar no município os locais para 

a prestação de serviços, a exemplo de: entidades sociais, programas 

comunitários, hospitais, escolas e outros serviços governamentais. A prestação 

dos serviços deverá se configurar em tarefas gratuitas e de interesse geral, com 

jornada máxima de oito horas semanais, sem prejuízo da escola ou do trabalho, 
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no caso de adolescentes maiores de 16 anos ou na condição de aprendiz a partir 

dos 14 anos. A inserção do adolescente em qualquer dessas alternativas deve 

ser compatível com suas aptidões e favorecedora de seu desenvolvimento 

pessoal e social. 

 USUÁRIOS Adolescentes de 12 a 18 anos incompletos, ou jovens de 18 a 21 

anos, em cumprimento de medida socioeducativa de Liberdade Assistida e de 

Prestação de Serviços à Comunidade, aplicada pela Justiça da Infância e da 

Juventude ou, na ausência desta, pela Vara Civil correspondente e suas famílias. 

OBJETIVOS: Realizar acompanhamento social a adolescentes durante o 

cumprimento de medida socioeducativa de Liberdade Assistida e de Prestação 

de Serviços à Comunidade e sua inserção em outros serviços e programas 

socioassistenciais e de políticas públicas setoriais; criar condições para a 

construção/reconstrução de projetos de vida que visem à ruptura com a prática 

de ato infracional; estabelecer contratos com o adolescente a partir das 

possibilidades e limites do trabalho a ser desenvolvido e normas que regulem o 

período de cumprimento da medida socioeducativa; contribuir para o 

estabelecimento da autoconfiança e a capacidade de reflexão sobre as 

possibilidades de construção de autonomias; possibilitar acessos e 

oportunidades para a ampliação do universo informacional e cultural e o 

desenvolvimento de habilidades e competências; fortalecer a convivência 

familiar e comunitária. 

PROVISÕES: As mesmas do CREAS 

AQUISIÇÕES DOS USUÁRIOS: SEGURANÇA DE ACOLHIDA: Ser acolhido 

em condições de dignidade em ambiente favorecedor da expressão e do diálogo; 

ser estimulado a expressar necessidades e interesses. SEGURANÇA DE 

CONVÍVIO OU VIVÊNCIA FAMILIAR, COMUNITÁRIA E SOCIAL: Ter acesso a 

serviços socioassistenciais e das políticas públicas setoriais, conforme 

necessidades; ter assegurado o convívio familiar, comunitário e social. 

SEGURANÇA DE DESENVOLVIMENTO DE AUTONOMIA INDIVIDUAL, 

FAMILIAR E SOCIAL: Ter assegurado vivências pautadas pelo respeito a si 

próprio e aos outros, fundamentadas em princípios éticos de justiça e cidadania. 
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- Ter acesso a: oportunidades que estimulem e ou fortaleçam a 

construção/reconstrução de seus projetos de vida; oportunidades de convívio e 

de desenvolvimento de potencialidades; informações sobre direitos sociais, civis 

e políticos e condições sobre o seu usufruto; oportunidades de escolha e tomada 

de decisão; experiências para relacionar-se e conviver em grupo, administrar 

conflitos por meio do diálogo, compartilhando modos de pensar, agir e atuar 

coletivamente; experiências que possibilitem lidar de forma construtiva com 

potencialidades e limites; possibilidade de avaliar as atenções recebidas, 

expressar opiniões e participar na construção de regras e definição de 

responsabilidades.  

CONDIÇÕES E FORMAS DE ACESSO: Adolescentes e jovens que estão em 

cumprimento de medidas socioeducativas de Liberdade Assistida e de Prestação 

de Serviços à Comunidade, encaminhadas pela Vara da Infância e da Juventude 

ou, na ausência desta, pela Vara Civil correspondente. 

UNIDADE: CREAS. 

PERÍODO DE FUNCIONAMENTO: Segunda a sexta-feira das 08h às 17h 

ABRANGÊNCIA: Todo município 

ARTICULAÇÃO EM REDE: Serviços socioassistenciais de Proteção Social 

Básica e Proteção Social Especial; serviços das políticas públicas setoriais; 

sociedade civil organizada; programas e projetos de preparação para o trabalho 

e de inclusão produtiva; demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos; 

serviços, programas e projetos de instituições não governamentais e comunitária 

IMPACTO SOCIAL ESPERADO: Vínculos familiares e comunitários 

fortalecidos; redução da reincidência da prática do ato infracional; redução do 

ciclo da violência e da prática do ato infracional. 

5.3 Rede Pública Estatal de Serviços da Proteção Social Especial de Alta 

Complexidade 

5.3.1 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 

NOME DO SERVIÇO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. 

DESCRIÇÃO: Acolhimento provisório e excepcional para crianças e 

adolescentes de ambos os sexos, inclusive crianças e adolescentes com 
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deficiência, sob medida de proteção (Art. 98 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente) e em situação de risco pessoal e social, cujas famílias ou 

responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua 

função de cuidado e proteção. Atende grupos de crianças e adolescentes com 

vínculos de parentesco – irmãos, primos, etc. O acolhimento será feito até que 

seja possível o retorno à família de origem (nuclear ou extensa) ou colocação 

em família substituta.  

USUÁRIOS: Crianças e adolescentes  

OBJETIVOS: Preservar vínculos com a família de origem, salvo determinação 

judicial em contrário e desenvolver com os adolescentes condições para a 

independência e o autocuidado. 

PROVISÕES: AMBIENTE FÍSICO: Espaço para moradia, endereço de 

referência, condições de repouso, espaço de estar e convívio, guarda de 

pertences, lavagem e secagem de roupas, banho e higiene pessoal, vestuário e 

pertences. RECURSOS HUMANOS: De acordo com a NOB-RH/SUAS 

AQUISIÇÕES DOS USUÁRIOS: SEGURANÇA DE ACOLHIDA: Ter ambiente e 

condições favoráveis ao processo de desenvolvimento peculiar da criança e do 

adolescente. SEGURANÇA DE CONVÍVIO OU VIVÊNCIA FAMILIAR, 

COMUNITÁRIA E SOCIAL: Ter acesso a benefícios, programas, outros serviços 

socioassistenciais e demais serviços públicos; Ter assegurado o convívio 

familiar, comunitário e/ou social. SEGURANÇA DE DESENVOLVIMENTO DE 

AUTONOMIA INDIVIDUAL, FAMILIAR E SOCIAL: Garantir colocação em família 

substituta, sempre que houver a impossibilidade do reestabelecimento e/ou a 

preservação de vínculos com a família de origem. 

CONDIÇÕES E FORMAS DE ACESSO: - Por determinação do Poder Judiciário; 

- Por requisição do Conselho Tutelar. Nesse caso, a autoridade competente 

deverá ser comunicada, conforme previsto no Artigo 93 do Estatuto da Criança 

e do Adolescente. 

UNIDADE: Abrigo Institucional semelhante a uma residência, destinada ao 

atendimento de grupos de até 20 crianças e/ou adolescentes.  

PERÍODO DE FUNCIONAMENTO: Ininterrupto (24 horas) 
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ABRANGÊNCIA: Municipal. 

ARTICULAÇÃO EM REDE: Serviços socioassistenciais e serviços de políticas 

públicas setoriais; programas e projetos de formação para o trabalho, de 

profissionalização e de inclusão produtiva; serviços, programas e projetos de 

instituições não governamentais e comunitárias; - Demais órgãos do Sistema de 

Garantia de Direitos. 

IMPACTO SOCIAL ESPERADO: Redução das violações dos direitos 

socioassistenciais, seus agravamentos ou reincidência e rompimento do ciclo da 

violência doméstica e familiar. 

 

5.4 Rede Pública Privada de Serviços da Proteção Social Básica 

NOME DO SERVIÇO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

Nossa Senhora de Fátima 

DESCRIÇÃO:  Complementa o trabalho social com famílias, com ações 

planejadas de viés fortalecedor de vínculos familiares e comunitários por meio 

de intervenções sociais, criando situações desafiadoras e estimulantes. 

USUÁRIOS: crianças e adolescentes com idade entre 07 e 17 anos e idosos a 

partir de 60 anos. 

OBJETIVOS: Complementar o trabalho social com família, prevenindo a 

ocorrência de situações de risco social e fortalecendo a convivência familiar e 

comunitária; Prevenir a institucionalização e a segregação de crianças, 

adolescentes, jovens e idosos, assegurando o direito à convivência familiar e 

comunitária; Promover acessos a benefícios e serviços socioassistenciais, 

fortalecendo a rede de proteção social de assistência social nos territórios; - 

Promover acessos a serviços setoriais, em especial das políticas de educação, 

saúde, cultura, esporte e lazer existentes no território, contribuindo para o 

usufruto dos usuários aos demais direitos; Oportunizar o acesso às informações 

sobre direitos e sobre participação cidadã, estimulando o desenvolvimento do 
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protagonismo dos usuários; Possibilitar acessos a experiências e manifestações 

artísticas, culturais, esportivas e de lazer, com vistas ao desenvolvimento de 

novas sociabilidades; Favorecer o desenvolvimento de atividades 

intergeracionais, propiciando trocas de experiências e vivências, fortalecendo o 

respeito, a solidariedade e os vínculos familiares e comunitários. 

PROVISÕES: Previstas na Tipificação e assegurar a independência dos 

usuários a partir de atividades que utilizam técnicas e participação coletiva de 

empoderamento social. 

AQUISIÇÕES DOS USUÁRIOS: SEGURANÇA DE ACOLHIDA: Ter acolhida 

suas demandas interesses, necessidades e possibilidades e acesso a ambiência 

acolhedora. SEGURANÇA DE CONVÍVIO FAMILIAR E COMUNITÁRIO: 

vivenciar experiências que contribuam para o fortalecimento de vínculos 

familiares e comunitário. SEGURANÇA DE DESENVOLVIMENTO DA 

AUTONOMIA: Vivenciar experiências pautadas pelo respeito a si próprio e aos 

outros, fundamentadas em princípios éticos de justiça e cidadania; vivenciar 

experiências que possibilitem o desenvolvimento de potencialidades e ampliação 

do universo informacional e cultural; vivenciar experiências potencializadoras da 

participação social, tais como espaços de livre expressão de opiniões, de 

reivindicação e avaliação das ações ofertadas, bem como de espaços de 

estímulo para a participação em fóruns, conselhos, movimentos sociais, 

organizações comunitárias e outros espaços de organização social; 

desenvolvimento da autoestima, autonomia e sustentabilidade; vivenciar 

experiências de fortalecimento e extensão da cidadania; vivenciar experiências 

para relacionar-se e conviver em grupo, administrar conflitos por meio do diálogo, 

compartilhando outros modos de pensar, agir, atuar. 

CONDIÇÕES E FORMAS DE ACESSO: Avaliação da equipe do SCFV após 

demanda espontânea ou encaminhamento da rede. 

UNIDADE: Serviço de Assistência Social Nossa Senhora de Fátima, 

referenciado aos CRAS Centro e São Vicente. 
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PERÍODO DE FUNCIONAMENTO: Atividades em dias úteis, feriados ou finais 

de semana, em turnos de até 3 (três) horas, conforme regulamentação de 

serviços específicos e, em horários programados, conforme demanda. 

ABRANGÊNCIA: todo território do CRAS 

ARTICULAÇÃO EM REDE: Serviços socioassistenciais da proteção social 

básica e proteção social especial; serviços públicos locais de educação, saúde; 

Conselhos de Políticas Públicas e de Defesa de Direitos de segmentos 

específicos. 

IMPACTO SOCIAL ESPERADO: Redução das ocorrências de situações de 

vulnerabilidade social; prevenção da ocorrência de riscos sociais, seu 

agravamento ou reincidência; aumento de acessos a serviços socioassistenciais 

e setoriais. 

 

5.5 Rede Pública Privada de Serviços da Proteção Social Especial de Média 

Complexidade 

5.5.1 Associação Pestalozzi de São Fidélis  

NOME DO SERVIÇO: Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com 

deficiência. Idosas e suas famílias. 

DESCRIÇÃO: Este serviço oferta de atendimento especializado a famílias com 

pessoas com deficiência, 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. As ações possibilitam a 
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ampliação da rede de pessoas com quem a família do dependente convive e 

compartilha cultura, troca vivências e experiências. A partir da identificação das 

necessidades, é viabilizado o acesso a benefícios, programas de transferência 

de renda, serviços de políticas públicas setoriais, atividades culturais e de lazer, 

sempre priorizando o incentivo à autonomia da dupla “cuidador e dependente”. 

A intervenção é sempre voltada a diminuir a exclusão social tanto do dependente 

quanto do cuidador, a sobrecarga decorrente da situação de 

dependência/prestação de cuidados prolongados, bem como a interrupção e 

superação das violações de direitos que fragilizam a autonomia e intensificam o 

grau de dependência da pessoa com deficiência. 

USUÁRIOS: Crianças, Adolescentes e adultos com deficiência e com algum 

grau de dependência e suas famílias e cuidadores. 

OBJETIVOS: Promover autonomia, inclusão social e a melhoria da qualidade de 

vida, por meio da oferta de atendimento especializado, no que tange ao serviço 

de proteção social especial para pessoas com deficiência, articulando a rede 

de serviços socioassistenciais, assim como articulação com o Sistema de 

Garantia de Direitos, dentre outros serviços. Complementando e ou 

suplementando os conteúdos do ensino regular à pessoa com deficiência 

visando uma maior interação e socialização; Habilitação, reabilitação e 

socialização de pessoas com deficiência, na promoção de seu exercício de 

cidadania à vida comunitária; Identificar as necessidades, diferenças, 

especificidades (gênero, geração, etnia, entre outros) e potencialidades das 

pessoas com deficiência, no sentido de viabilizar o acesso aos direitos 

socioassistenciais e demais direito; Trabalhar em articulação com outras 

políticas setoriais na perspectiva do enfrentamento e superação das barreiras 

atitudinais, sociais, culturais, econômicas, arquitetônicas e tecnológicas, 

contribuindo para autonomia e protagonismo das pessoas com deficiência; 

Informar, orientar e referenciar as famílias com pessoas com deficiência, bem 

como ofertar os serviços e benefícios socioassistenciais; Contribuir para o 

fortalecimento dos vínculos familiares e superação de situações de 

vulnerabilidades através de apoio, orientação e acompanhamento ás famílias; 
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Contribuir no desenvolvimento de autonomia; potencialidades da pessoa com 

deficiência para melhoria da qualidade de vida; Inclusão e suplementação da 

pessoa com deficiência inserida no ensino regular; Contribuir no 

desenvolvimento e crescimento individual respeitando suas necessidades e 

diferenças; Integração social com a participação da família; Desenvolver nos 

usuários a autonomia, a socialização, o protagonismo, valorizando suas 

potencialidades e contribuir no desenvolvimento educacional. 

PROVISÕES:  

Ambiente Físico 

Sala de Atendimento Técnico 01 

Sala do Setor Administrativo 01 

Sala para realização das atividades 03 

Cozinha 01 

Refeitório 01 

Banheiro 03 

Área Livre 01 

Galpão 01 

 

Recursos Materiais 

Televisão 47 p 01 

Televisão 29 p 01 

Computador completo 03 

Notebook 02 

Data Show 01 

Mesas para computador 03 

Lousas 03 

Mesa para professor 04 

Cadeira para professor 04 

Mesa para professor c/ cadeira 04 

Armários de aço tipo grande 14 
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Mesa escritório c/ cadeira 03 

Armários de aço tipo grande 14 

Mesa escritório c/ cadeira 03 

Jogos escolares 50 

Impressora  02 

Impressora Multifuncional 01 

Ar condicionado 03 

Ventilador de teto 06 

Ventilador de parede 07 

Armário para cozinha  02 

Exaustor 01 

Geladeira 280 l 01 

Geladeira 340l 02 

Freezer 02 

Fogão industrial 3 bocas 01 

Fogão industrial 3 bocas 01 

Forno industrial 02 

Mesa para refeitório c/ 06 cadeiras cada 05 

Bebedouro refrigerador 01 

Bebedouro de pressão elétrico c/ compressor – 

modelo mfa 40  

01 

Máquina de lavar roupa  01 

Impressora c/ fax 01 

Amplificador para som 01 

Dvd 01 

Mesa para Artesanato 01 

Microondas 01 

Espremedor de fruta 01 

Cafeteira elétrica 01 

Liquidificador 03 



ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

 

61 
João Francisco Cesário, S/Nº, Barão de Macaúbas - São Fidélis - RJ - CEP: 28.400-000 

Tel.: (22) 2758-6296 / 27586602 
 

 

Sanduicheira 01 

Fruteira 02 

 

Recursos Humanos 

Quantidade 
Cargo 

Função 
Vínculo Horas Semanais 

01 Assistente Social CLT 16h 

01 Auxiliar Administrativo CLT 40h 

01 Auxiliar de Serviços Gerais CLT 40h 

01 Coordenador Administrativo CLT 40h 

01 Coordenadora Técnica CLT 20h 

01 Cozinheira CLT 40h 

01 Cuidadora Social CLT 30h 

01 Diretora RPA 40h 

02 Motorista CLT 40h 

04 Oficineira CLT 20h 

01 Pedagoga CLT 30h 

06 Professora CLT 20h 

01 Psicóloga CLT 16h 

01 Técnico em Contabilidade CLT 20h 

 

Trabalho Social: Acolhida; Acompanhamento familiar; Estudo social; 

Elaboração de Plano de Acompanhamento Individual e/ou familiar; Elaboração 

de relatórios e/ou prontuários; Realiza atividade de cuidados básicos de vida 

diária e de autocuidado; Oficinas e atividades coletivas de convívio e 

socialização; Reuniões em que apresentamos o plano de trabalho e expomos as 

atividades; Palestras e oficinas envolvendo os(as) usuários(as); 

Desenvolvimento do convívio familiar e comunitário; Visitas domiciliares; 

Atividades individualizadas ou em grupos de apoio ao desenvolvimento pessoal 
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e autonomia; Atendimento psicossocial; Mobilização dos(as) usuários(as) para 

acesso aos serviços e Redes Sociais de apoio(mobilização e fortalecimento). 

AQUISIÇÕES DOS USUÁRIOS: SEGURANÇA DE ACOLHIDA: Acolher com 

segurança, suas demandas, interesses, necessidades e possibilidades 

garantindo formas de acesso aos direitos sociais; Garantir formas de acesso aos 

direitos sociais. SEGURANÇA DE CONVÍVIO OU VIVÊNCIA FAMILIAR, 

COMUNITÁRIA E SOCIAL: Vivenciar experiências com segurança de convívio 

ou vivência familiar, comunitária e social que contribuem para fortalecimento de 

vínculos familiares; Ampliar a capacidade protetiva e de superação de 

fragilidades e riscos na tarefa do cuidar; Ter acesso a serviços socioassistenciais 

e das políticas setoriais, conforme necessidades. SEGURANÇA DE 

DESENVOLVIMENTO DA AUTONOMIA: Desenvolver a autonomia vivenciando 

experiências que contribuem no desenvolvimento da autoestima, autonomia, 

inserção e sustentabilidade na construção de projetos individuais e coletivos; 

Utilizar de recursos disponíveis pela comunidade, família e recursos lúdicos 

vivenciando experiências para potencializar a autonomia; Criar estratégias que 

diminuam os agravos decorrentes da dependência e promovam a inserção 

familiar e social. 

CONDIÇÕES E FORMAS DE ACESSO: Pessoas com deficiência com 

dependência, seus cuidadores e familiares com vivência de violação de direitos 

que comprometam sua autonomia. Demanda espontânea da população; 

Encaminhamento aos demais Serviços Socioassistenciais e das demais 

Políticas Setoriais; Encaminhamento aos demais órgãos do Sistema de Garantia 

de Direitos  

UNIDADE: Centro Dias e Similares “Associação Pestalozzi de São Fidélis.” 

Referenciada ao CREAS. 

PERÍODO DE FUNCIONAMENTO: segunda a sexta-feira das 7h às 17h. 

ABRANGÊNCIA: Municipal 
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ARTICULAÇÃO EM REDE: Centro de Atenção Psicossocial (CAPS); Secretaria 

Municipal de Saúde; Secretaria Municipal de Assistência Social; Centro 

Diagnóstico de  Imagem/CDI – Saúde Bucal; Secretaria Municipal de Educação; 

Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) ; Centro de Referência 

Especializado da Assistência Social CREAS); Centro de Atendimento 

Especializado da Educação (CAEDE); Instituição de Acolhimento – Casa Abrigo; 

Conselho Tutelar; Conselho Municipal de Assistência Social/CMAS; Conselho 

Municipal da Criança e Adolescente/CMDCA; Sistema de Justiça – Judiciário. 

IMPACTO SOCIAL ESPERADO: Contribuir para que as crianças/adolescentes 

com deficiência mantenham frequência igual ou maior que 85% no ensino 

regular; Contribuir para que 100% das crianças e adolescentes com deficiência 

superem suas limitações contribuindo para o desenvolvimento escolar; Realizar 

palestras e mobilizações para ampliar o universo de informação/cultura com 

finalidade desenvolver autonomia/emancipação e o protagonismo; Promover a 

autonomia, a inclusão e proteção social, a melhoria da qualidade de vida das 

pessoas participantes; Realizar reuniões mensais ou trimestrais com as famílias 

visando a redução dos agravos decorrentes de situações violadoras de direitos; 

Promover o acesso a 100% das famílias, aos serviços da rede de acordo com 

os encaminhamentos realizados; Contribuir para sua efetiva integração e 

inclusão social; Reduzir e prevenir as crianças/adolescentes e familiares de 

situações de isolamento e de abrigo institucional; Contribuir para a proteção 

social e cuidados individuais e familiares voltados ao desenvolvimento de 

autonomia. 

 

5.5.2 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO 

FIDÉLIS 

NOME DO SERVIÇO: Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com 

deficiência. Idosas e suas famílias. 
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DESCRIÇÃO: Este serviço oferta de atendimento especializado a famílias com 

pessoas com deficiência, 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. As ações possibilitam a 

ampliação da rede de pessoas com quem a família do dependente convive e 

compartilha cultura, troca vivências e experiências. A partir da identificação das 

necessidades, é viabilizado o acesso a benefícios, programas de transferência 

de renda, serviços de políticas públicas setoriais, atividades culturais e de lazer, 

sempre priorizando o incentivo à autonomia da dupla “cuidador e dependente”. 

A intervenção é sempre voltada a diminuir a exclusão social tanto do dependente 

quanto do cuidador, a sobrecarga decorrente da situação de 

dependência/prestação de cuidados prolongados, bem como a interrupção e 

superação das violações de direitos que fragilizam a autonomia e intensificam o 

grau de dependência da pessoa com deficiência. 

USUÁRIOS: Crianças, Adolescentes e adultos com deficiência e com algum 

grau de dependência e suas famílias e cuidadores. 

USUÁRIOS: Pessoas com deficiência, seus cuidadores e familiares. 

OBJETIVOS: Proporcionar reabilitação, elevação de escolaridade com inserção 

e parceria com Escolas da rede regular de ensino, elevação de sua saúde e 

autoestima, promover o bem-estar e a integração psicossocial das pessoas com 

deficiência, favorecendo assim a uma melhor qualidade de vida; Promoção da 

inclusão social dos assistidos com a da família; Garantia da permanência na 

escola; participação familiar nas atividades dos atendidos. 

PROVISÕES:  

RECURSOS FÍSICOS QUANTIDADE 

Salas 12 
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Salão de fisioterapia 01 

Banheiro 12 

Cozinha 01 

Refeitório 01 

Piscina aquecida 01 

RECURSOS MATERIAIS PERMANENTES QUANTIDADE 

Computadores 15 

Impressoras 04 

Geladeiras 02 

Freezers 03 

Bebedouro 02 

Fogão Industrial 01 

Telefone 04 

Fax 01 

Ar Condicionado 14 

DVD 02 

Televisão 04 

Peugeout/Boxer 01 

RECURSOS HUMANOS QUANTIDADE 

Motorista 01 

Auxiliar Administrativo 01 

Auxiliar de Cozinha 02 

Assistente Social / Diretora 01 

Professora 05 

Nutricionista 01 

Fonoaudióloga 01 

Auxiliar de Serviços Gerais 01 

Contínuo 01 

Agente Administrativo 01 

Pedagoga 01 
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Cuidadora 02 

Psicóloga 01 

Psicopedagogo 01 

Oficineiro 02 

Fisioterapeuta 02 

AQUISIÇÕES DOS USUÁRIOS: A instituição de forma continuada e planejada, 

realizado por equipe técnica especializada de acordo com o previsto na Política 

Nacional de Assistência social. A ação desenvolvida são: acolhimento, escuta, 

rodas de conversa, grupos e oficinas, acompanhamento e monitoramento dos 

usuários e suas famílias. Por meio de uma equipe interdisciplinar deverá utilizar 

recursos que vise estimular a participação das famílias, promovendo reflexões e 

debates sobre demandas e conflitos da vida cotidiana visando o fortalecimento 

de vínculos e maior conhecimento para a concretização da garantia de direitos. 

Essas atividades têm o objetivo de articular e criar dispositivos que facilitem a 

integração entre os usuários, famílias e instituição. Serviço consiste em 

encontros socioeducativos grupais quinzenais com diversas temáticas, visando 

oferecer ao público desse instituição (APAE), além do atendimento e a defesa e 

garantia de direitos, visando o fortalecimento do desenvolvimento na autonomia 

individual, familiar e social da pessoa com deficiência intelectual e múltiplas. 

Além disso, valorizando e capacitando a pessoa com deficiência intelectual e 

múltiplo e sua família, dando-lhes voz e incentivando sua participação ativa no 

Movimento Apaeano e na sociedade para se tornarem protagonistas de seus 

direitos e deveres. 

CONDIÇÕES E FORMAS DE ACESSO:  demanda espontânea e 

crianças/adolescentes encaminhados pelo CREAS, Conselho Tutelar e Bolsa 

Família. 

UNIDADE: Centro Dia APAE, referenciada no CREAS 

PERÍODO DE FUNCIONAMENTO: Segunda a sexta das 7h às 17h e sábado 

das 8h às 15h.  

ABRANGÊNCIA: Municipal 
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ARTICULAÇÃO EM REDE: Serviços socioassistenciais da proteção social 

básica e proteção social especial; Serviços de políticas públicas setoriais; 

Demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos; Conselhos de políticas 

públicas e de defesa de direitos de segmentos específicos; Serviços, programas 

e projetos de instituições não governamentais e comunitárias. 

IMPACTO SOCIAL ESPERADO: Acessos aos direitos socioassistenciais; 

Redução e prevenção de situações de isolamento social e de abrigamento 

institucional; Diminuição da sobrecarga dos cuidadores advinda da prestação 

continuada de cuidados a pessoas com dependência; Fortalecimento da 

convivência familiar e comunitária; Melhoria da qualidade de vida familiar; 

Redução dos agravos decorrentes de situações violadoras de direitos; Proteção 

social e cuidados individuais e familiares voltados ao desenvolvimento de 

autonomias. 

 

 

5.6 Rede Pública Privada de Serviços da Proteção Social Especial de Alta 

Complexidade 

5.6.1 AMAR Obras Sociais 

NOME DO SERVIÇO: Serviço de Acolhimento Institucional – Instituição de 

Longa Permanência para Idoso - ILPI 

DESCRIÇÃO:  Acolhimento destinado pessoas idosas. A organização do serviço 

garante privacidade, respeito aos costumes, às tradições e à diversidade. 

Funciona em unidade inserida na comunidade com características residenciais, 

ambiente acolhedor e estrutura física adequada, visando o desenvolvimento de 

relações mais próximas do ambiente familiar. As edificações são organizadas de 

forma a atender aos requisitos previstos nos regulamentos existentes e às 

necessidades dos usuários, oferecendo condições de habitabilidade, higiene, 

salubridade, segurança, acessibilidade e privacidade. A natureza do acolhimento 



ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

 

68 
João Francisco Cesário, S/Nº, Barão de Macaúbas - São Fidélis - RJ - CEP: 28.400-000 

Tel.: (22) 2758-6296 / 27586602 
 

 

é de longa permanência quando esgotadas todas as possibilidades de 

autossustento e convívio com os familiares. É previsto para idosos que não 

dispõem de condições para permanecer com a família, com vivência de 

situações de violência e negligência, em situação de rua e de abandono, com 

vínculos familiares fragilizados ou rompidos.  

USUÁRIOS: Idosos com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, independentes 

e/ou com diversos graus de dependência. 

OBJETIVOS: Incentivar o desenvolvimento do protagonismo e de capacidades 

para a realização de atividades da vida diária; Desenvolver condições para a 

independência e o autocuidado; Promover o acesso a renda; Promover a 

convivência mista entre os residentes de diversos graus de dependência. 

PROVISÕES:  

RECURSOS FÍSICOS QUANTIDADE 

Escritório 01 

Sala de Estar 02 

Sala de Atendimento Técnico 01 

Dormitório com Banheiro 05 

Banheiro para Acolhidos 05 

Banheiro de Funcionário 01 

Banheiro Social 02 

Refeitório 01 

Cozinha 01 

Dispensa 02 

Sala de Enfermagem 01 

Sala de Atendimento Médico 01 

RECURSOS MATERIAIS PERMANENTES QUANTIDADE 

Computadores 03 

Impressoras 02 

Geladeiras 03 

Freezers 03 
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Bebedouro 02 

Fogão Industrial 01 

Microondas 01 

Máquina de Lavar Rroupas 04 

Mesa de Jantar 04 

Cadeiras 20 

Cama de Solteiro 11 

Cama de Casal 02 

Cômoda 04 

Guarda Roupa 02 

Telefone 02 

Televisão 04 

RECURSOS HUMANOS QUANTIDADE 

Cozinheira 01 

Assistente Social  01 

Administradora 01 

Nutricionista 01 

Auxiliar de Serviços Gerais 02 

Cuidador 02 

Psicóloga 01 

Fisioterapeuta 01 

Técnica em enfermagem  03 

Médica 01 

Enfermeiro 02 

Prof Educação Física 01 

AQUISIÇÕES DOS USUÁRIOS: SEGURANÇA DE ACOLHIDA: Ser acolhido 

em condições de dignidade; Ter sua identidade, integridade e história de vida 

preservadas; Ter acesso a espaço com padrões de qualidade quanto a: higiene, 

acessibilidade, habitabilidade, salubridade, segurança e conforto; Ter acesso a 

alimentação em padrões nutricionais adequados e adaptados a necessidades 
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específicas; Ter acesso a ambiência acolhedora e espaços reservados a 

manutenção da privacidade do usuário e guarda de pertences pessoais. 

SEGURANÇA DE CONVÍVIO OU VIVÊNCIA FAMILIAR, COMUNITÁRIA E 

SOCIAL:  Ter acesso a benefícios, programas, outros serviços socioassistenciais 

e demais serviços públicos. SEGURANÇA DE DESENVOLVIMENTO DE 

AUTONOMIA INDIVIDUAL, FAMILIAR E SOCIAL: Ter endereço institucional 

para utilização como referência; Ter vivências pautadas pelo respeito a si próprio 

e aos outros, fundamentadas em princípios éticos de justiça e cidadania;  Ter 

acesso a atividades, segundo suas necessidades, interesses e possibilidades; 

Ter acompanhamento que possibilite o desenvolvimento de habilidades de 

autogestão, autossustentação e independência; Ter respeitados os seus direitos 

de opinião e decisão; Ter acesso a espaços próprios e personalizados; Ter 

acesso a documentação civil; Obter orientações e informações sobre o serviço, 

direitos e como acessá-los; Ser ouvido e expressar necessidades, interesses e 

possibilidades; Desenvolver capacidades para autocuidados, construir projetos 

de vida e alcançar a autonomia; Avaliar o serviço. 

CONDIÇÕES E FORMAS DE ACESSO:  demanda espontânea, requisição de 

serviços de políticas públicas setoriais, CREAS, demais serviços 

socioassistenciais, Ministério Público ou Poder Judiciário. 

UNIDADE: Amar Obras Sociais - Abrigo Institucional (Instituição de Longa 

Permanência para Idosos - ILPI) 

PERÍODO DE FUNCIONAMENTO: Ininterrupto para o público acolhido e, de 

08h às 17h para público externo  

ABRANGÊNCIA: Municipal 

ARTICULAÇÃO EM REDE: Serviços socioassistenciais da proteção social 

básica e proteção social especial; Serviços de políticas públicas setoriais; 

Demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos; Conselhos de políticas 

públicas e de defesa de direitos de segmentos específicos; Serviços, programas 

e projetos de instituições não governamentais e comunitárias. 

IMPACTO SOCIAL ESPERADO: Redução das violações dos direitos 

socioassistenciais, seus agravamentos ou reincidência; Redução da presença 
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de pessoas em situação de rua e de abandono; Indivíduos protegidos; 

Construção da autonomia; Rompimento do ciclo da violência doméstica e 

familiar. 

5.6.2 Lar dos Idosos 

NOME DO SERVIÇO: Serviço de Acolhimento Institucional – Instituição de 

Longa Permanência para Idoso – ILPI, Lar dos Idosos 

DESCRIÇÃO:  Acolhimento destinado pessoas idosas. A organização do serviço 

garante privacidade, respeito aos costumes, às tradições e à diversidade. 

Funciona em unidade inserida na comunidade com características residenciais, 

ambiente acolhedor e estrutura física adequada, visando o desenvolvimento de 

relações mais próximas do ambiente familiar. As edificações são organizadas de 

forma a atender aos requisitos previstos nos regulamentos existentes e às 

necessidades dos usuários, oferecendo condições de habitabilidade, higiene, 

salubridade, segurança, acessibilidade e privacidade. A natureza do acolhimento 

é de longa permanência quando esgotadas todas as possibilidades de 

autossustento e convívio com os familiares. É previsto para idosos que não 

dispõem de condições para permanecer com a família, com vivência de 

situações de violência e negligência, em situação de rua e de abandono, com 

vínculos familiares fragilizados ou rompidos.  

USUÁRIOS: Idosos com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, independentes 

e/ou com diversos graus de dependência. 

OBJETIVOS: Incentivar o desenvolvimento do protagonismo e de capacidades 

para a realização de atividades da vida diária; Desenvolver condições para a 

independência e o autocuidado; Promover o acesso a renda; Promover a 

convivência mista entre os residentes de diversos graus de dependência. 

PROVISÕES: conforme Tipificação e NOB SUAS 

AQUISIÇÕES DOS USUÁRIOS: SEGURANÇA DE ACOLHIDA: Ser acolhido 

em condições de dignidade; Ter sua identidade, integridade e história de vida 

preservadas; Ter acesso a espaço com padrões de qualidade quanto a: higiene, 

acessibilidade, habitabilidade, salubridade, segurança e conforto; Ter acesso a 

alimentação em padrões nutricionais adequados e adaptados a necessidades 
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específicas; Ter acesso a ambiência acolhedora e espaços reservados a 

manutenção da privacidade do usuário e guarda de pertences pessoais. 

SEGURANÇA DE CONVÍVIO OU VIVÊNCIA FAMILIAR, COMUNITÁRIA E 

SOCIAL:  Ter acesso a benefícios, programas, outros serviços socioassistenciais 

e demais serviços públicos. SEGURANÇA DE DESENVOLVIMENTO DE 

AUTONOMIA INDIVIDUAL, FAMILIAR E SOCIAL: Ter endereço institucional 

para utilização como referência; Ter vivências pautadas pelo respeito a si próprio 

e aos outros, fundamentadas em princípios éticos de justiça e cidadania;  Ter 

acesso a atividades, segundo suas necessidades, interesses e possibilidades; 

Ter acompanhamento que possibilite o desenvolvimento de habilidades de 

autogestão, autossustentação e independência; Ter respeitados os seus direitos 

de opinião e decisão; Ter acesso a espaços próprios e personalizados; Ter 

acesso a documentação civil; Obter orientações e informações sobre o serviço, 

direitos e como acessá-los; Ser ouvido e expressar necessidades, interesses e 

possibilidades; Desenvolver capacidades para autocuidados, construir projetos 

de vida e alcançar a autonomia; Avaliar o serviço. 

CONDIÇÕES E FORMAS DE ACESSO:  demanda espontânea, requisição de 

serviços de políticas públicas setoriais, CREAS, demais serviços 

socioassistenciais, Ministério Público ou Poder Judiciário. 

UNIDADE: Lar dos Idosos - Abrigo Institucional (Instituição de Longa 

Permanência para Idosos - ILPI) 

PERÍODO DE FUNCIONAMENTO: Ininterrupto para o público acolhido e, de 

08h às 17h para público externo  

ABRANGÊNCIA: Municipal 

ARTICULAÇÃO EM REDE: Serviços socioassistenciais da proteção social 

básica e proteção social especial; Serviços de políticas públicas setoriais; 

Demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos; Conselhos de políticas 

públicas e de defesa de direitos de segmentos específicos; Serviços, programas 

e projetos de instituições não governamentais e comunitárias. 

IMPACTO SOCIAL ESPERADO: Redução das violações dos direitos 

socioassistenciais, seus agravamentos ou reincidência; Redução da presença 
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de pessoas em situação de rua e de abandono; Indivíduos protegidos; 

Construção da autonomia; Rompimento do ciclo da violência doméstica e 

familiar. 

 

6. PRINCÍPIOS, DIRETRIZES E DELIBERAÇÕES 

Seguindo nosso compromisso em gerir e executar a Política Pública de 

Assistência Social em conformidade com o SUAS e a Política Nacional de 

Assistência Social – PNAS ( e todas as outras normativas direcionadoras), 

utilizaremos nesse tópico os princípios e diretrizes do SUAS e as deliberações 

da XII Conferência Municipal de Assistência Social, realizada dia 29 de Julho de 

2021 com o Tema: “Assistência Social: Direito do Povo e Dever do Estado com 

financiamento público para enfrentar as desigualdades e garantir proteção 

social”. A referida Conferência aconteceu de maneira híbrida, devido ao 

momento de pandemia do COVID-19, com 65 pessoas presentes e transmissão 

ao vivo pela Página do Facebook da prefeitura com alcance de 1.870 pessoas 

assistindo ao vivo e tendo pelo YouTube 262 visualizações.  

6.1 Princípios 

I- Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as 

exigências de rentabilidade econômica; 

II- Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da 

ação assistencial alcançável pelas demais políticas públicas; 

III- Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a 

benefícios e serviços de qualidade, bem como a convivência familiar 

e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de 

necessidade; 
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IV- Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação 

de qualquer natureza, garantindo-se a equivalência às populações 

urbanas e rurais; 

V- Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos 

assistências, bem como dos recursos oferecidos pelo poder público e 

dos critérios de sua concessão. 

6.2 Diretrizes 

I- Descentralização político-administrativa e territorial; 

II- Participação da população, por meio de organizações representativas, 

na formulação da política de assistência social e no controle das suas 

ações nos diferentes níveis de proteção; 

III- Primazia da responsabilidade do Estado na condução da política em 

cada esfera de governo, de acordo com a competência de cada uma; 

IV- Centralidade na família para concepção e implementação de 

benefícios, serviços, programas e projetos; 

V- Aprimoramento do sistema de gestão da política de assistência social 

no município; 

VI- Expansão da rede social existente no município; 

VII- Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da 

ação assistencial alcançável pelas demais políticas públicas; 

6.3 Deliberações de cunho municipal da XII Conferência de Assistência 

Social 

I. Alterar a Lei Municipal (nº 124, de Junho de 2010), que garante a 

concessão dos Benefícios Eventuais, fazendo reajuste no valor do 
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Benefício Eventual Auxílio Funeral, Bolsa Municipal Aluguel Social, 

bem como a Instrução Normativa PMSFSE Nº0018/2010. 

II. Gerar trabalho e renda oferecendo cursos de qualificação profissional 

ao público beneficiário do Programa Bolsa Família. 

III. Elaborar um Plano Municipal de capacitação para todos os 

profissionais do SUAS, atentando para as especificidades de cada 

categoria; 

IV. Manter os recursos alocados no Fundo Municipal de Assistência 

Social. 

V. Chamar a sociedade para criar projetos socioassistenciais dentro dos 

bairros e oferecer parceria do governo com a sociedade civil. 

VI. Ativar os conselhos inativos: da mulher, da pessoa idosa, pessoas 

com deficiência e antidrogas. 

VII. Retornar os cursos profissionalizantes para os usuários da 

Assistência Social como forma de emancipação destes, dentro da 

política do SUAS.  

VIII. Implementar e garantir a Vigilância Socioassistencial no município.  

IX. Criar lei de Benefícios Eventuais especificamente para a situação de 

calamidade e emergência. 

X. Elaborar Plano de Ação Municipal para atuação em situações de 

calamidade e emergências em conjunto com as demais Políticas 

públicas e sociedade civil, e criar o Gabinete de Crise ou instância de 

acompanhamento e execução das ações, articulando a rede pública. 
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7. OBJETIVOS, METAS E AÇÕES ESTRATÉGICAS ESTABELECIDAS 

 Esse ponto contempla de forma sucinta e didática as frentes de trabalho que cada equipamento e programa irá realizar no 

que tange a oferta de serviços socioassistenciais nos próximos quatro anos. Por se tratar de um planejamento, esse não é estático 

e poderá sofrer alterações no decorrer de sua execução. 

7.1 Gestão 

GESTÃO 

DEPARTAMENTO OBJETIVOS METAS AÇÕES ESTRATÉGICAS 

PREVISÃO DE 

EXECUÇÃO 

2022 2023 2024 2025 

PROTEÇÃO SOCIAL 

 

Manter e implantar 

serviços, programas, 

projetos e benefícios de 

Proteção Social Básica e 

Especial 

100% 

Garantir no mínimo equipe de referência 

mínima completa nos equipamentos em 

conformidade com a NOB RHSUAS; 

X X X X 

100% 

Executar de forma plena e satisfatória 

todos os serviços do SUAS, de acordo 

com o porte do município; 

X X X X 

100% 

Implantar o serviço de proteção social 

básica no domicílio para pessoas com 

deficiência e idosos; 

X X X X 

100% 
Adequar a sede da SEMAS aos setores 

de serviços que comporta; 
X X X X 

100% 

Construir a sede própria dos Centro de 

Referência em Assistência Social – CRAS 

Centro e São Vicente; 

---- X X ---- 

100% Implantar no CEDAMI Centro Dia; X ---- ---- ---- 
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100% 

Adquirir equipamentos, recursos materiais 

e veículos para oferta dos serviços 

socioassistenciais; 

X X X X 

100% 

Estruturar a SEMAS instituindo 

formalmente subdivisões administrativas 

– Proteção Social Básica, Proteção Social 

Especial, Gestão do SUAS, Vigilância 

Socioassistencial, Subsecretarias, 

Departamentos, Superintendências, 

Coordenadorias, Gerências dentre outras 

que se fizerem necessárias; 

X ---- ---- ---- 

100% 

Implantar sistema de informação para 

articulação e acompanhamento dos 

serviços socioassistenciais; 

X ---- ---- ---- 

100% 
Criar Departamento de Habitação para 

oferta de programas habitacionais 
---- X ---- ---- 

100% 

Implantar Programa que oferte 

qualificação profissional para os usuários 

dos serviços – similar à Padaria Escola; 

---- X ---- ---- 

100% 

Ofertar Café da Manhã diário para 

pessoas referenciadas nos CRAS/CREAS 

inscritas no CadÚnico; 

X X X X 

100% 
Criar Casa de Passagem para 

acolhimento de adultos; 
---- ---- ---- X 

100% Implantar CRAS Volante; X ---- ---- ---- 

100% 
Expandir a PSB com abertura de um 

CRAS na área Rural - Pureza; 
X ---- ---- ---- 
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100% 

Adequar lei de benefícios eventuais, 

sobretudo no que compete a acesso aos 

benefícios e valores financeiros pagos, 

com destaque para Aluguel Social e 

Auxílio Funeral; 

X ---- ---- ---- 

100% 

Elaborar o SUAS Municipal e Política 

Pública Municipal de Assistência Social, 

além de prover meios para virarem Lei. 

X ---- ---- ---- 

GESTÃO DO TRABALHO  

100% 

Adequar quadro de profissionais para 

contemplar todas as necessidades do 

SUAS, contemplando os diferentes níveis 

de escolaridade e atendendo as 

formações das equipes de referência; 

X X X X 

100% 

Ampliar o quantitativo de servidores nas 

equipes de referência para maior 

cobertura socioassistencial e trabalho 

volante; 

X X X X 

100% 

Elaborar e implantar o Plano de Cargos, 

Carreiras e Salários (PCCS) em 

consonância com a NOB-RH SUAS; 

X X ---- ---- 

100% 

Promover de forma continuada a 

capacitação de recursos humanos, com 

elaboração de Política e Plano de 

Educação Permanente; 

X X X X 

100% 
Realizar Concurso Público para todas as 

áreas da Assistência Social. 
---- X ---- ---- 

VIGILÂNCIA 

SOCIOASSISTENCIAL 

Analisar territorialmente a 

capacidade protetiva das 
100% 

Instituir formalmente a Vigilância 

Socioassistencial na SEMAS; 
X ---- ---- ---- 
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famílias e nela a ocorrência 

de vulnerabilidades, de 

ameaças, de vitimizações e 

danos. 

100% 

Criar departamento para 

operacionalização da vigilância 

socioassistencial; 

X ---- ---- ---- 

100% 

Elaborar e implantar instrumentos para 

realização do monitoramento e avaliação 

dos territórios de riscos e vulnerabilidades 

do município, além de diagnóstico social 

e territorial; 

X X X X 

100% 

Implantar sistema informatizado para 

integrar as informações da rede 

socioassistencial; 

---- X ---- ---- 

100% 

Elaborar instrumentos para 

monitoramento e avaliação da rede 

socioassistencial privada e estatal, para 

captação de dados do sistema de 

informação do SUAS, para produção de 

estudos e indicadores; 

X X X X 

100% 

Garantir equipe em quantidade suficiente 

de profissionais para realizar 

monitoramento e avaliação das ações e 

serviços, com técnicos de vínculo 

estatutário. 

X X X X 

 

DEFESA DE DIREITOS 

 

Garantir o pleno acesso 

aos direitos no conjunto das 

provisões 

socioassistenciais 

100% 

Estabelecer e fortalecer as parcerias 

intersetoriais para realização da 

articulação da rede para proteção e 

garantia dos direitos dos cidadãos; 

X X X X 
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100% 

Viabilizar realização de campanhas que 

combatam todos os tipos de violência, 

descriminação e preconceito; 

X X X X 

100% 
Reativar Conselhos criados por Lei 

Municipal e atualmente inativos; 
X ---- ---- ---- 

100% 

Criar e estruturar com recursos materiais 

e humanos, departamento para 

acompanhar e combater todos os tipos de 

violação de direitos humanos, além de 

trabalhar na promoção desses mesmos 

direitos. 

X X X X 

GESTÃO DO FUNDO 

MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Planejar, elaborar e 

executar o orçamento da 

assistência social do 

município. 

100% 

Destinar recursos financeiros para o 

custeio, conservação, manutenção, 

adequação e ampliação estrutural dos 

equipamentos que compõem a rede 

socioassistencial gerida pela SEMAS 

Prover recursos necessários para o 

funcionamento dos Conselhos de 

Direitos; 

X X X X 

100% 
Prover recursos necessários para o 

funcionamento do Conselho Tutelar; 
X X X X 

100% 

Receber a demanda do órgão gestor e 

prover meios para atender os respectivos 

pedidos de aquisição/serviços para 

consecução dos objetivos propostos; 

X X X X 

100% 

Captar recursos em todas as esferas para 

execução da Política Pública Municipal de 

Assistência Social; 

X X X X 
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100% 
Executar o orçamento de forma 

satisfatória; 
X X X X 

100% 

Implantar sistema informatizado para 

maior eficiência e qualidade no 

gerenciamento dos dados orçamentários; 

 

Realizar planejamento e 

acompanhamento orçamentário, 

econômico e financeiro; 

X ---- ---- ---- 

100% 

Assessorar o órgão gestor e demais 

departamentos, programas e projetos da 

SEMAS. 

X X X X 

100% 

Elaborar as prestações de contas 

vinculadas a Assistência Social e 

apresentá-las nos respectivos Conselhos 

e órgãos. 

X X X X 

CONTROLE SOCIAL  

100% 

Fortalecer o controle social com a 

manutenção e criação de instâncias de 

participação social; 

X X X X 

100% 

Reativar e estruturar com recursos 

humanos, materiais, orçamentários e 

financeiros os Conselhos de Habitação, 

Pessoa com Deficiência, mulher, 

Antidrogas e Segurança Alimentar; 

---- X ---- ---- 

100% 

Garantir recursos e meios necessários 

para realização dos Fóruns da Sociedade 

Civil e Conferências Municipais; 

X X X X 
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100% 
Promover meios de capacitação dos 

conselheiros em âmbito local ou não. 
X X X X 

 

7.2 Proteção Social Básica 

CRAS CENTRO E CRAS SÃO VICENTE 

OBJETIVOS METAS AÇÕES ESTRATÉGICAS 

PREVISÃO DE EXECUÇÃO 

2022 2023 2024 2025 

Fortalecer a função protetiva da família, 

contribuindo na melhoria da sua 

qualidade de vida; 

100% dos 

usuários 

Promover acolhida e escuta minuciosa dos 

usuários com elaboração de relatórios e 

prontuários; 

X X X X 

100% dos 

usuários 

Utilizar instrumentos capazes de tornar possível 

o conhecimento da realidade do usuário afim de 

melhor atender sua demanda; 

X X X X 

50% do 

público 

prioritário 

Realizar Acompanhamento Familiar 

Sistematizado, com Estudo Social 

constantemente atualizado, Plano Familiar e 

Prontuário SUAS; 

X X X X 

100% dos 

usuários 

Realizar atendimentos com respostas 

qualificadas a cada uma das demandas 

apresentadas pelas famílias ou microterritórios. 

X X X X 
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100% dos 

usuários 

Realizar atendimento às famílias residentes em 

territórios de baixa densidade demográfica, com 

espalhamento ou dispersão populacional (áreas 

rurais, quilombolas, calhas de rios, 

assentamentos, dentre outros) com modelo de 

trabalho similar ao de equipe volante. 

X X X X 

Prevenir a ruptura dos vínculos 

familiares e comunitários, 

possibilitando a superação de 

situações de fragilidade social 

vivenciadas; 

12 reuniões 

anuais 

Promover o desenvolvimento do convívio 

familiar e comunitário; 
X X X X 

100% dos 

usuários 
Mobilizar e fortalecer as redes sociais de apoio. X X X X 

100% dos 

usuários 

Realizar notificação da ocorrência de situações 

de vulnerabilidade e risco social. 
X X X X 

Promover aquisições sociais e 

materiais às famílias, potencializando o 

protagonismo e a autonomia das 

famílias e comunidades; 

06 

campanhas 

anuais 

Promover campanhas socioeducativas e 

informativas; 
X X X X 

Realizar e colaborar com ações de mobilização 

para a cidadania. 
X X X X 

Promover acessos a benefícios, 

programas de transferência de renda e 

serviços socioassistenciais, 

100% dos 

usuários 

Promover acesso aos benefícios, programas de 

transferência de renda e serviços 

socioassistenciais; 

X X X X 
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contribuindo para a inserção das 

famílias na rede de proteção social de 

assistência social 

100% dos 

usuários 
Realizar cadastramento socioeconômico; X X X X 

100% dos 

usuários 

Realizar busca ativa das famílias em estado de 

pobreza e/ou extrema pobreza residentes no 

território de abrangência do CRAS; 

X X X X 

100% dos 

usuários 

Realizar busca ativa das famílias em 

descumprimento de condicionalidade do 

Programa Bolsa Família. 

X X X X 

Promover acesso aos demais serviços 

setoriais, contribuindo para o usufruto 

de direitos; 

100% dos 

usuários 

Mobilizar, fortalecer e acompanhar os 

encaminhamentos dos usuários para rede de 

apoio; 

X X X X 

100% dos 

usuários 

Promover aos usuários o acesso à 

documentação pessoal; 
X X X X 

12 encontros 

anuais 
Realizar grupos de famílias periódicos. X X X X 

100% dos 

usuários 

Promover a socialização e resgate da 

autoestima das famílias com usuários 

beneficiários do BPC; 

X X X X 
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100% dos 

usuários 

Gerar motivações para que seja possível 

desenvolver novos projetos de vida das famílias 

com usuários beneficiários do BPC; 

X X X X 

06 encontros 

anuais 

Favorecer o desenvolvimento de atividades que 

possam proporcionar trocas de experiência e 

vivência, fortalecendo o respeito, a solidariedade 

e os vínculos familiares e comunitários das 

famílias com usuários beneficiários do BPC. 

X X X X 

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV – 0 A 06 ANOS 

OBJETIVOS METAS AÇÕES ESTRATÉGICAS 2022 2023 2024 2025 

Garantir aquisições progressivas aos 

seus usuários, de acordo com o seu 

ciclo de vida, a fim de complementar o 

trabalho social com famílias e prevenir 

a ocorrência de situações de risco 

social 

06 encontros 

anuais 

Desenvolver atividades com crianças de 0 a 06 

anos, seus familiares e comunidade, para 

fortalecer vínculos e prevenir ocorrência de 

situações de exclusão social e de risco, em 

especial a violência doméstica e o trabalho 

infantil; 

X X X X 

12 encontros 

anuais 

Desenvolver atividades de convivência, 

estabelecimento e fortalecimento de vínculos e 

socialização centradas na brincadeira, com foco 

na garantia das seguranças de acolhida e 

convívio familiar e comunitário, por meio de 

experiências lúdicas, acesso a brinquedos 

X X X X 
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favorecedores do desenvolvimento e da 

sociabilidade e momentos de brincadeiras 

fortalecedoras do convívio com familiares; 

Fortalecer a interação entre crianças do 

mesmo ciclo etário 

06 encontros 

anuais 

Promover atividades recreativas, bem como 

Dinâmicas de Grupo pais x filhos; 

Favorecer atividade recreativa para as crianças; 

X X X X 

Criar espaços de reflexão sobre o papel 

das famílias na proteção das crianças e 

no processo de desenvolvimento 

infantil 

100% dos 

encontros 

Estabelecer com as famílias discussões 

reflexivas, atividades direcionadas ao 

fortalecimento de vínculos e orientação sobre o 

cuidado com a criança pequena; 

X X X X 

Desenvolver estratégias para estimular 

e potencializar recursos de crianças 

com deficiência e o papel das famílias e 

comunidade no processo de proteção 

social. 

08 encontros 

anuais 

Realizar com famílias de crianças com 

deficiência ações que envolvem grupos e 

organizações comunitárias para troca de 

informações acerca de direitos da pessoa com 

deficiência, potenciais das crianças, importância 

e possibilidades de ações inclusivas. 

X X X X 

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV – 07 A 14 ANOS 

OBJETIVOS METAS AÇÕES ESTRATÉGICAS 2022 2023 2024 2025 

Complementar as ações da família e 

comunidade na proteção e 

desenvolvimento de crianças e 

adolescentes e no fortalecimento dos 

vínculos familiares e sociais; 

06 encontros 

anuais 

Proporcionar a criação de experiências que 

contribuam para o fortalecimento de vínculos 

familiares e comunitários; 

X X X X 

12 encontros 

anuais 

Realizar ações que cultivem e fortaleçam o 

respeito a si próprio e aos outros, 
X X X X 
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fundamentadas em princípios éticos, de 

convivência e cidadania. 

Assegurar espaços de referência para 

o convívio grupal, comunitário e social 

e o desenvolvimento de relações de 

afetividade, solidariedade e respeito 

mútuo; 

100% do 

espaço 

adequado 

Adequar espaço físico para execução do SCFV, 

a fim de garantir ambiente saudável, seguro e 

acessível. 

X ---- ---- ---- 

Possibilitar a ampliação do universo 

informacional, artístico e cultural das 

crianças e adolescentes, bem como 

estimular o desenvolvimento de 

potencialidades, habilidades, talentos e 

propiciar sua formação cidadã; 

06 Oficinas 

por ano 

Promover oficinas lúdicas que contribuam para 

aquisições informacionais, artísticas e culturais, 

podendo as mesmas em determinados 

momentos contar com a participação de 

familiares e membros da comunidade. 

X X X X 

Contribuir para a inserção, reinserção e 

permanência da criança e do 

adolescente no sistema educacional. 

04 encontros 

anuais de 

rede 

Trabalhar de forma articulada e permanente com 

os serviços educacionais e demais setores e 

políticas que se fizerem necessárias, para 

promover a inserção e permanência das 

crianças e adolescentes na escola. 

X X X X 

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV – 15 A 17 ANOS 

OBJETIVOS METAS AÇÕES ESTRATÉGICAS 2022 2023 2024 2025 

Complementar as ações da família, e 

comunidade na proteção e 

desenvolvimento de crianças e 

12 encontros 

anuais 

Realizar atividades em grupo com os 

adolescentes e familiares objetivando o 

fortalecimento de vínculo afetivo. 

X X X X 
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adolescentes e no fortalecimento dos 

vínculos familiares e sociais; 

Assegurar espaços de referência para 

o convívio grupal, comunitário e social 

e o desenvolvimento de relações de 

afetividade, solidariedade e respeito 

mútuo; 

100% do 

espaço 

Adequar espaço para que seja possível realizar 

as oficinas propostas. 
X ---- ---- ---- 

Possibilitar a ampliação do universo 

informacional, artístico e cultural dos 

jovens, bem como estimular o 

desenvolvimento de potencialidades, 

habilidades, talentos e propiciar sua 

formação cidadã; 

12 encontros 

anuais 

Realizar Oficinas regulares com conteúdo 

informacional, artístico, cultural, educacional, 

esportivo, dentre outros. 

X X X X 

04 passeios 

por ano 

Promover passeios e atividades externas, como 

visita a museus, parques e hortos, possibilitando 

o convívio comunitário. 

X X X X 

Propiciar vivências para o alcance de 

autonomia e protagonismo social; 

02 serviços 

distintos 

Expandir o SCFV, para além do projeto da 

Guarda Mirim. 
 X X  

Contribuir para a inserção, reinserção e 

permanência do jovem no sistema 

educacional. 

Firmar 03 

convênios 

Buscar parcerias com outras políticas públicas, 

especialmente cursos de nível superior e 

profissionalizantes e com foco na escolarização. 

 

 

 

X X X 

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV – 18 A 59 ANOS 
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OBJETIVOS METAS AÇÕES ESTRATÉGICAS 2022 2023 2024 2025 

Assegurar espaços de referência para 

o convívio grupal, comunitário e social 

e o desenvolvimento de relações de 

afetividade, solidariedade e encontros 

intergeracionais de modo a 

desenvolver a sua convivência familiar 

e comunitária; 

100% dos 

encontros 

Desenvolver ações complementares 

assegurando espaços de referência para o 

convívio grupal, comunitário e social e o 

desenvolvimento de relações de afetividade e de 

solidariedade; 

X X X X 

04 encontros 

anuais 

Promover encontros intergeracionais de modo a 

desenvolver a sua convivência familiar e 

comunitária. 

X X X X 

Possibilitar o reconhecimento do 

trabalho e da formação profissional 

como direito de cidadania e 

desenvolver conhecimentos sobre o 

mundo do trabalho e competências 

específicas básicas; 

03 encontros 

por ano 

Ofertar oficinas voltadas para a geração de 

renda. 
X X X X 

Propiciar vivências que valorizam as 

experiências que estimulem e 

potencializem a condição de escolher e 

decidir, contribuindo para o 

desenvolvimento da autonomia e 

protagonismo social, ampliando seu 

espaço de atuação para além do 

território. 

100% dos 

encontros 

Promover atividades que possibilitem vivências 

e valorizam as experiências, que estimulem e 

potencializem a condição de escolher e decidir, 

contribuindo assim para o desenvolvimento da 

autonomia e protagonismo social, ampliando o 

espaço de atuação para além do território. 

X X X X 

Contribuir para a inserção, reinserção e 

permanência dos adultos no sistema 

educacional, no mundo do trabalho e 

100% dos 

usuários que 

Criar condições para acesso e permanência do 

adulto no ambiente educacional. 
X X X X 
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no sistema de saúde básica e 

complementar, quando for o caso; 

tenham 

interesse 

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV – IDOSO 

OBJETIVOS METAS AÇÕES ESTRATÉGICAS 2022 2023 2024 2025 

Contribuir para um processo de 

envelhecimento ativo, saudável e 

autônomo; 

06 encontros 

por ano 

Realizar oficinas regulares, por meio das quais 

serão obtidas informações sobre acesso a 

direitos, riscos sociais, violência contra a pessoa 

idosa, entre outros temas que se fizerem 

necessários. 

X X X X 

06 encontros 

por ano 

Realizar oficinas de atividades físicas, artísticas 

e culturais. 
X X X X 

Assegurar espaço de encontro para os 

idosos de modo a promover a sua 

convivência familiar e comunitária. 

100% dos 

encontros 

com os 

usuários 

Estimular o convívio social e familiar através de 

atividades ofertadas e planejadas, se atentando 

aos aspectos relacionados ao sentimento de 

pertença, à construção de processos de 

sociabilidade, aos laços sociais, às relações de 

cidadania. 

X X X X 
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08 encontros 

por ano 

Desenvolver ações complementares 

assegurando espaços de referência para o 

convívio grupal, comunitário e social e o 

desenvolvimento de relações de afetividade e de 

solidariedade; 

X X X X 

04 passeios 

por ano 

Promover passeios e atividades externas, como 

visita a museus, parques e hortos, possibilitando 

o convívio comunitário. 

X X X X 

Detectar necessidades e motivações e 

desenvolver potencialidades e 

capacidades para novos projetos de 

vida; 

03 encontros 

por ano 

Realizar oficinas e palestras que possibilitem 

detectar necessidades e motivações e 

desenvolver potencialidades e capacidades para 

novos projetos de vida. 

X X X X 

Propiciar vivências que valorizam as 

experiências e que estimulem e 

potencializem a condição de escolher e 

decidir, contribuindo para o 

desenvolvimento da autonomia e 

protagonismo social dos usuários. 

03 atividades 

por ano 

Promover atividades que possibilitem vivências 

e valorizam as experiências, que estimulem e 

potencializem a condição de escolher e decidir, 

contribuindo assim para o desenvolvimento da 

autonomia e protagonismo social. 

X X X X 

03 encontros 

por ano 

Promover encontros intergeracionais que 

propiciem trocas de experiências, construção de 

laços, compartilhamento dos conhecimentos, 

ideias, hábitos, culturas, oportunidades e  novos 

caminhos. 

X X X X 
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SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS 

OBJETIVOS METAS AÇÕES ESTRATÉGICAS 2022 2023 2024 2025 

Prevenir agravos que possam 

desencadear rompimento de vínculos 

familiares e sociais; 

100% dos 

usuários 

 

Realizar acolhida e escuta minuciosa dos 

usuários em domicílio e utilizar instrumentos 

capazes de tornar possível o conhecimento da 

realidade do usuário afim de melhor atender sua 

demanda; 

 

X X X X 

Prevenir o abrigamento institucional de 

pessoas com deficiência e/ou pessoas 

idosas com vistas a promover a sua 

inclusão social; 

100% dos 

usuários 

Realizar e colaborar com ações de mobilização 

para a 

participação e o desenvolvimento da autonomia 

das pessoas com deficiência e idosas, a partir 

de suas necessidades, prevenindo situações de 

risco, exclusão e isolamento. 

X X X X 

Incluir usuários e familiares no sistema 

de proteção social e serviços públicos, 

conforme necessidades, inclusive pela 

indicação de acesso a benefícios e 

programas de transferência de renda; 

100% dos 

usuários 

Promover acesso aos benefícios, programas de 

transferência de renda e serviços 

socioassistenciais 

X X X X 

Contribuir para resgatar e preservar a 

integridade e a melhoria de qualidade 

100% dos 

usuários 

Promover a socialização e resgate da 

autoestima dos usuários; 

 

X X X X 
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de vida dos usuários e construção de 

contextos inclusivos. 

Gerar motivações para que seja possível 

desenvolver novos projetos de vida; 

 

Favorecer o desenvolvimento de atividades que 

possam proporcionar trocas de experiência e 

vivência, fortalecendo o respeito, a solidariedade 

e os vínculos familiares e comunitários. 

 

PROGRAMA CRIANÇA FELIZ – PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS 

OBJETIVOS METAS AÇÕES ESTRATÉGICAS 

PREVISÃO DE 

EXECUÇÃO 

2022 2023 2024 2025 

Qualificar e incentivar o atendimento 

e o acompanhamento nos serviços 

socioassistenciais a famílias com 

gestantes e crianças na primeira 

infância beneficiárias do Programa 

Bolsa Família - PBF e Benefício de 

Prestação Continuada – BPC 

100% da 

equipe em 

educação 

continuada e 

qualificada. 

Promover qualificação profissional para equipe de 

visitadores desenvolvendo plano e ações de 

capacitação e educação permanente que abordem 

temas voltados para a Primeira Infância e Gestação. 

X X X X 

Mínimo de 

03 reuniões 

anuais. 

Realizar reunião com o Comitê Gestor do Programa 

Criança Feliz para articular ações multisetoriais que 

busquem responder às demandas identificadas 

durante a visita domiciliar. 

X X X X 
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Apoiar as famílias com gestantes e 

crianças na primeira infância no 

exercício da função protetiva e 

ampliar acessos a serviços e 

direitos 

100% das 

famílias 

integrantes 

do 

Programa 

Potencializar a perspectiva de complementaridade da 

rede socioassistencial; 
X X X X 

Fortalecer articulação intersetorial. X X X X 

Estimular o desenvolvimento 

integral das crianças na primeira 

infância, em situação de 

vulnerabilidade e risco social, 

fortalecendo vínculos familiares e 

comunitários; 

100% das 

famílias 

integrantes 

do 

Programa. 

Realizar sensibilização com as famílias 

acompanhadas pelo Programa e pelo CRAS; 
X X X X 

Fortalecer ações de singularidade familiar; X X X X 

Realizar planejamento de ações singulares para 

cada família e criança; 
X X X X 

Promover reunião com as famílias por público/ faixa 

etária que abordem especificidades, cuidados e 

atenções às gestantes, crianças na Primeira Infância 

e suas famílias. 

X X X X 

Fortalecer a presença da assistência 

social nos territórios e a perspectiva 

da proteção proativa e da prevenção 

de situações de fragilização de 

100% da 

demanda 

conhecida. 

Realizar busca ativa de novas famílias para inclusão 

no Programa; 
X X X X 
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vínculos, de isolamentos e de 

situações de risco pessoal e social; 

 

100% das 

famílias 

integrantes 

do 

Programa 

Apoiar e acompanhar o 

desenvolvimento infantil integral na primeira infância 

(crianças de 0 a 6 anos de idade) e facilitar o acesso 

da gestante, das crianças na primeira infância e 

de suas famílias às políticas e aos serviços públicos 

que necessitam; 

X X X X 

Sempre que 

necessário 
Criar protocolo de encaminhamento para rede. X X X X 

Ofertar o Programa na Unidade de 

Acolhimento para crianças. 

100% da 

demanda 

existente. 

Executar o Programa no Acolhimento. X X X X 

PROGRAMA MUNICIPAL FIDELENSE CIDADÃO 

OBJETIVOS METAS AÇÕES ESTRATÉGICAS 

PREVISÃO DE 

EXECUÇÃO 

2022 2023 2024 2025 

Assegurar aos munícipes usuários do 

serviço convencional de transporte 

coletivo municipal, devidamente 

cadastrados, com idade entre 06 e 65 anos, 

100% dos 

usuários 

Ofertar mensalmente a entrega das 

passagens em áreas rurais estratégicas, 

facilitando assim o acesso do usuário ao 

serviço. 

X X X X 
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a concessão de benefício tarifário para 

pagamento de valor único de R$ 2,00 (dois 

reais), para utilização de qualquer linha de 

ônibus e em qualquer trecho situado no 

território municipal. 

100% dos 

usuários 

Realizar cadastramento/recadastramento 

via sistema informatizado com digitalização 

documental. 

--- X X X 

100% dos 

usuários 

Realizar cadastramento anual, 

preferencialmente nos meses de janeiro, 

fevereiro e março. 

--- X X X 

100% dos 

usuários 

Realizar cadastros de novos usuários por 

livre e espontânea demanda. 
X X X X 

100% dos 

usuários 

Maior integração com os CRAS e CREAS a 

fim de encaminhar de maneira mais 

assertiva usuários com demanda de 

atendimento socioassistencial. 

X X X X 

PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO 

OBJETIVOS METAS AÇÕES ESTRATÉGICAS 

PREVISÃO DE 

EXECUÇÃO 

2022 2023 2024 2025 

Aumento da Taxa de Atualização Cadastral 

(TAC) 

100% 

Realizar mapeamento e localizar as famílias 

que estão com cadastros desatualizados há 

mais de dois anos ou que estejam prestes a 

desatualizar. 

X X X X 

02 anuais 
Efetuar chamamento público e divulgação 

dos locais de atualização cadastral 
X X X X 
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100% 

Realizar busca ativa de famílias pertencentes 

aos Grupos Populacionais Tradicionais e 

Específicos (GPTE) 

----- X X X 

02 ações 

anuais 

Articular com sindicatos de trabalhadores 

rurais e com associações do município para 

atualização cadastral dos seus integrantes e 

familiares 

X X X X 

80% 
Reduzir os casos de recebimento indevido do 

benefício 
X X X X 

75% 
Aumentar da Atualização Cadastral com 

visita 
 X X X 

Qualificar o Acompanhamento Familiar 

12 reuniões 

anuais 
Articulação com a Proteção Social Básica X X X X 

Mensal Realizar monitoramento pelo SICON X X X X 

02 

capacitações 

por ano 

Capacitar os técnicos Municipais em relação 

ao SICON 
X X X X 

Diário 
Diagnóstico das potencialidades dos 

territórios 
X X X X 

01 ano 
Construção de Projetos e execução dos 

mesmos 
X X X X 

Contato 

permanente 

Verificar a disponibilidade dos instrutores e 

passo-a-passo do MDS 
X X X X 
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Implantar e executar projetos de geração 

de trabalho e renda em parceria com a 

Proteção Social Básica 

04 atividades 

anuais 

Trocar experiências e informações relevantes 

ao trabalho 
X X X X 

Realizar capacitações e oficinas 

06 anuais 

Realizar reuniões regulares com a equipe 

para tratar de assuntos pertinentes ao 

programa 

X X X X 

Permanente 
Elaborar diagnóstico de necessidades de 

cada polo do Programa Auxílio Brasil 
X X X X 

Permanente 
Mapear ou revisar os processos de trabalho 

e ações em andamento 
X X X X 

Estabelecer agenda de reuniões regulares 

Mensal 

Realizar reuniões regulares com a equipe 

para tratar de assuntos pertinentes ao 

programa 

X X X X 

Permanente 
Elaborar diagnóstico de necessidades de 

cada polo do Programa Auxílio Brasil 
X X X X 

Qualificar o atendimento ao público e 

ampliar o acesso a programas e serviços 
Permanente 

Realizar orientações, informações e 

encaminhamentos para aumentar a inclusão 

de usuários nos programas e serviços 

ofertados através do Cadastro Único – 

Programa Bolsa Família, Tarifa Social de 

Energia Elétrica, Benefício de Prestação 

Continuada, Isenção de taxa de inscrição em 

concurso público através do NIS, Facultativo 

Baixa Renda (Aposentadoria para pessoa de 

baixa renda), Carteira do Idoso, Telefone 

Popular, Carta Social, Identidade Jovem (ID) 

Jovem, Auxílio Emergencial do Governo 

X X X X 
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Federa, Supera RJ e demais benefícios 

ofertados pelos governos federal, estadual e 

municipal 

Implantar registro eletrônico da 

documentação que dever ser arquivada no 

Cadastro Único 

Ação única 
Implantação de programa/sistema de 

arquivamento 
X ---- ---- ---- 

Mensal 
Recolhimento mensal dos documentos para 

arquivamento virtual 
X X X X 

100% dos 

arquivos 

Arquivamento do Formulário Principal, 

Formulários Complementares e Folha 

Resumo encaminhados pelos setores do 

Programa Auxílio Brasil (CRAS Centro e 

CRAS São Vicente) em arquivos virtuais 

X X X X 

Garantir acessibilidade nos setores do 

Cadastro Único e Programa Auxílio Brasil 

Reforma de 

todos os 

setores 

Reforma e melhoria no acesso ao interior dos 

setores de atendimento 
X ---- X ---- 

100% 

mobilidade 

Possibilitar ao público Cadastro Único e 

Programa Auxílio Brasil condições de acesso 

aos setores de atendimento sem entraves e 

barreiras para a efetiva participação do 

público aos serviços, programas e projetos 

ofertados 

---- X ---- ---- 

INSTÂNCIA DE CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL 

Objetivos Metas Ações Estratégicas 2022 2023 2024 2025 
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Aprimoramento do controle social do 

Programa Auxílio Brasil e do Cadastro 

Único 

100% 
Dar conhecimento das visitas domiciliares 

em casos de averiguação e revisão cadastral 
X X X X 

01 Relatório 

anual 

Encaminhar, ao CMAS, relatório anual dos 

casos de averiguação e revisão cadastral, 

além de panorama geral do programa e suas 

ações no município 

X X X X 

04 reuniões 

mensais 

Promover amplo conhecimento dos 

benefícios ofertados pelos CadÚnico e 

Programa Auxílio Brasil 

X X X X 

100% da 

população 

Transmitir para o maior número possível de 

integrantes do Cadastro Único e Programa 

Auxílio Brasil, as informações sobre a 

Atualização Cadastral 

X X X X 

100% da 

população 

Orientar e conscientizar a população acerca 

de denúncias, Fake News, uso indevido de 

cartão por parte de terceiros, sobre benefício, 

programas e projetos. 

X X X X 
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7.3 Proteção Social Especial  

UNIDADE: CREAS 

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – MÉDIA COMPLEXIDADE 

SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAEFI) 

OBJETIVOS METAS AÇÕES ESTRATÉGICAS 

PREVISÃO DE 

EXECUÇÃO 

2022 2023 2024 2025 

Contribuir para o fortalecimento dos 

vínculos familiares e o desempenho 

da função protetiva, restaurando e 

preservando as condições de 

autonomia dos usuários, em relação a 

danos, a incidência ou reincidência de 

violação de direitos, através da oferta 

de serviços, programas e projetos de 

caráter especializado, destinado a 

famílias em situação de risco pessoal 

e social por violação de direitos. 

100% dos usuários 

atendidos. 

Realizar acolhida, escuta, estudo social, 

plano individual e/ou familiar de 

atendimento, diagnóstico socioeconômico e 

inclusão das famílias no sistema de proteção 

social e nos serviços públicos, conforme 

demanda e avaliação técnica no uso dos 

instrumentos necessários; 

 

X X X X 

100% dos usuários 

atendidos. 

Realizar ações pontuais e continuadas, de 

cunho coletivo e/ou individual com viés 

reflexivo buscando a interrupção de padrões 

de relacionamentos intrafamiliares e/ou 

extrafamiliares onde se observe violação de 

direitos ou vivência de situações que 

remetam ao risco social. 

X X X X 
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100% dos usuários 

atendidos 

encaminhados. 

Orientar, realizar e acompanhar os 

encaminhamentos para a rede de serviços 

públicos estatais e privados; 

X X X X 

100% dos usuários 

atendidos. 

Ofertar atendimento e acompanhamento 

psicossocial ininterruptos; 
X X X X 

100% dos usuários 

atendidos. 

Oferecer orientação jurídico-social aos 

referenciados ininterrupta; 
X X X X 

70% dos usuários 

atendidos. 

Realizar acompanhamento familiar coletivo 

e/ou individual a família com um ou mais de 

seus membros em situação de risco social 

e/ou violação de direitos. 

X X X X 

100% dos usuários 

atendidos. 

Fornecer informação e orientação 

sociofamiliar relativo à defesa de direitos 

civis, sociais e políticos, mobilizando-os para 

o convívio familiar, grupo social e exercício 

da cidadania; 

X X X X 

100% dos usuários 

atendidos. 

Apoiar à família, fortalecendo-a na sua 

função protetiva; 
X X X X 

100% dos usuários 

com essa demanda 

específica. 

Orientar e promover a 

aquisição/regularização de documentação 

civil e pessoal, encaminhando os usuários 

aos órgãos competentes. 

X X X X 

100% dos usuários 

com essa demanda 

específica. 

Mobilizar e identificar a família extensa ou 

ampliada; 
X X X X 



ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

 

103 
João Francisco Cesário, S/Nº, Barão de Macaúbas - São Fidélis - RJ - CEP: 28.400-000 

Tel.: (22) 2758-6296 / 27586602 
 

Toda população e 

rede de oferta de 

serviços. 

Promover ação de mobilização da 

população quanto ao combate à violência 

sexual e de gênero, ao preconceito, trabalho 

infantil, exploração sexual, dentre outras, 

com vistas a alcançar relações igualitárias e 

libertadoras. 

X X X X 

Constante 

avaliação. 

Criar protocolo permanente e padrão de 

atendimento interno e externo junto à rede 

de serviços; 

X X X X 

Toda população e 

rede de oferta de 

serviços. 

Fomentar, participar e realizar campanhas 

de prevenção e combate a todos os tipos de 

violência; 

X X X X 

50% dos usuários. 

Criar espaço de reflexão e trocas de 

experiências compartilhadas com a 

realização de palestras com profissionais 

capacitados; 

X X X X 

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL 

OBJETIVOS METAS AÇÕES ESTRATÉGICAS 

PREVISÃO DE 

EXECUÇÃO 

2022 2023 2024 2025 
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Construir o processo de saída dos 

sujeitos das ruas e possibilitar 

condições de acesso à rede de 

serviços e a benefícios assistenciais 

com promoção de ações voltadas 

para a reinserção familiar e 

comunitária. 

100% dos usuários 

abordados. 

Realizar abordagem social continuada a 

pessoas em situação de rua, a fim de lhes 

assegurar direitos sociais violados; 

X X X X 

100% dos usuários 

abordados. 

Promover a reinserção familiar e comunitária 

através de intervenção especializada e 

ações conjuntas para (re)construção das 

redes de apoio do sujeito; 

X X X X 

100% dos usuários 

abordados. 

Ofertar benefício eventual para os sujeitos 

que têm possibilidade de retornar para sua 

cidade de origem em busca de construir 

novos planos e projetos de vida baseados 

na reconstrução dos vínculos familiares 

X X X X 

Identificar famílias e indivíduos com 

direitos violados, a natureza das 

violações, as condições em que 

vivem, estratégias de sobrevivência, 

procedências, aspirações, desejos e 

relações estabelecidas com as 

instituições; 

100% dos usuários 

Identificar nos territórios, a incidência de 

trabalho infantil, exploração sexual de 

crianças e adolescentes e, realizar ações 

interventivas conjuntas com outros órgãos 

do sistema de garantia de direitos. 

X X X X 

100% dos usuários 

Buscar a resolução de necessidades 

imediatas via políticas públicas, para 

promover a inserção desse público na rede 

de serviços socioassistenciais e das demais 

políticas públicas na perspectiva da garantia 

dos direitos; 

X X X X 
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100% dos usuários 

Articular com toda rede de atendimento dos 

serviços socioassistenciais e demais 

políticas públicas setoriais, realizando 

parceria interinstitucional com os órgãos do 

Sistema de Garantia de Direitos. 

X X X X 

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE 

ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC) 

OBJETIVOS METAS AÇÕES ESTRATÉGICAS 

PREVISÃO DE 

EXECUÇÃO 

2022 2023 2024 2025 

Realizar acompanhamento social dos 

adolescentes em cumprimento de 

medida socioeducativa de meio aberto 

– MSE – nas modalidades de liberdade 

assistida e de prestação de serviços à 

comunidade e sua inserção em outros 

serviços e programas 

socioassistenciais e de políticas 

públicas setoriais, a fim de reintegrá-

lo à sociedade 

100% dos 

adolescentes em 

cumprimento de 

MSE de meio 

aberto. 

Realizar atendimento psicossocial e jurídico, 

elaborar o Plano Individual de Atendimento 

(PIA) e (re)construir projetos de vida, 

visando à ruptura com a prática do ato 

infracional, utilizando os instrumentos 

necessários e gerando os devidos 

encaminhamentos para que os adolescentes 

usufruam dos benefícios das diversas 

políticas públicas que demandarem; 

X X X X 

100% dos 

adolescentes em 

cumprimento de 

Promover a inserção e permanência do 

adolescente no sistema educacional e 

fornecer meios que possibilitem seu bom 

desempenho; 

X X X X 
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MSE de meio 

aberto. 

100% dos 

adolescentes em 

cumprimento de 

MSE de meio 

aberto. 

Encaminhar para cursos de qualificação e 

capacitação profissional para a inclusão dos 

adolescentes atendidos no mercado de 

trabalho, bem como possibilitar acessos e 

oportunidades para a ampliação do universo 

informal e cultural e o desenvolvimento de 

habilidades e competências. 

X X X X 

100% dos 

adolescentes em 

cumprimento de 

MSE de meio 

aberto. 

Realizar atividades coletivas reflexivas com 

apoio da rede ofertante de serviços, com 

participação dos adolescentes em 

cumprimento de MSE e familiares, 

promovendo a convivência familiar e 

comunitária 

X X X X 

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS 

Objetivos Metas Ações Estratégicas 

PREVISÃO DE 

EXECUÇÃO 

2022 2023 2024 2025 

Promover a autonomia e a melhoria da 

qualidade de vida de pessoas com 

deficiência e idosas com 

100% dos usuários 

com deficiência e/ou 

idosos com 

dependência, seus 

Inserir o usuário na rede de serviços 

socioassistenciais intersetoriais. 
X X X X 
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dependência, seus cuidadores e suas 

famílias; 

cuidadores e 

familiares 

Desenvolver ações especializadas 

para a superação das situações 

violadoras de direitos que contribuem 

para a intensificação da dependência; 

100% dos usuários 

com deficiência e/ou 

idosos com 

dependência, seus 

cuidadores e 

familiares 

Realizar acompanhamento familiar 

sistemático em domicílio para contribuir na 

autonomia e superação da situação de 

violação vivida pelo indivíduo; 

X X X X 

Prevenir o abrigamento e a 

segregação dos usuários do serviço, 

assegurando o direito à convivência 

familiar e comunitária; 

100% dos usuários 

com deficiência e/ou 

idosos com 

dependência, seus 

cuidadores e 

familiares 

Prevenir situações de sobrecarga e 

desgaste de vínculos, oriundos da prestação 

permanente e prolongada de cuidados, 

através de atividades coletivas com os 

familiares cuidadores. 

X X X X 

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – ALTA COMPLEXIDADE 

UNIDADE: ABRIGO INSTITUCIONAL 

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 

OBJETIVOS METAS AÇÕES ESTRATÉGICAS 

PREVISÃO DE 

EXECUÇÃO 

2022 2023 2024 2025 

Acolher e garantir proteção integral a 

crianças e adolescentes afastadas do 

convívio familiar temporariamente, 

100% dos acolhidos. 

Realizar visitas domiciliares e/ou busca ativa 

das famílias de origem e/ou extensa dos 

acolhidos; 

X X X X 
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contribuindo para a prevenção do 

agravamento de situações de 

negligência, violência e ruptura de 

vínculos, reestabelecendo vínculos 

familiares e/ou sociais, possibilitando 

assim a convivência comunitária, via 

acesso à rede socioassistencial e os 

demais órgãos do Sistema de 

Garantia de Direitos e políticas 

públicas setoriais. 

100% dos acolhidos. 

Realizar acompanhamento e promover 

meios para que seja possível a reintegração 

familiar preferencialmente na família de 

origem ou extensa; 

X X X X 

100% dos acolhidos. 
Providenciar documentação pessoal e civil 

quando necessária; 
X X X X 

100% dos acolhidos. 

Realizar acolhida, escuta, atendimento e 

orientação qualificada das 

crianças/adolescentes e dos familiares 

durante o período de acolhimento; 

X X X X 

100% dos acolhidos. 

Acompanhar o trâmite dos processos dos 

acolhidos junto aos órgãos competentes 

(Judiciário, Ministério Público e Defensoria); 

X X X X 

100% dos acolhidos. 

Desenvolver projetos para fortalecer a 

autonomia dos acolhidos, os vínculos 

familiares e comunitários; 

X X X X 

100% dos acolhidos. 

Garantir a inclusão e participação dos 

acolhidos na rede pública de ensino, saúde 

e nos projetos sociais do município; 

X X X X 

100% dos acolhidos. 

Garantir os cuidados básicos com 

fornecimento de alimentação, vestimentas, 

medicamentos e outros provimentos que 

forem necessários 

X X X X 

100% dos acolhidos. 

Promover o acesso a programações 

culturais, de lazer, de esporte e 

ocupacionais internas e externas, 

X X X X 
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relacionando-as a interesses, vivências, 

desejos e possibilidades dos acolhidos; 

100% dos acolhidos. 

Encaminhar e articular com a rede 

socioassistencial e com o sistema de 

Garantia de direitos - SGD as demandas dos 

acolhidos e de seus familiares; 

X X X X 

100% dos acolhidos. 

Encaminhar os acolhidos para os Serviços 

de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos executados no âmbito dos CRAS e 

programas e projetos existentes na rede 

socioassistencial de acordo com sua faixa 

etária. 

X X X X 

100% dos acolhidos. 

Promover atividades recreativas e de 

convivência, centradas no bem-estar, com 

foco na garantia das seguranças de 

acolhida, por meio de experiências lúdicas, 

culturais, cidadãs e artísticas, acesso a 

brinquedos, jogos e atividades 

favorecedores do desenvolvimento. 

X X X X 

 

8. RECURSOS MATERIAIS DISPONÍVEIS E NECESSÁRIOS 

 No que tange a quantidade dos itens necessários e suas especificações, essas estarão minimamente contidas nos processos 

de compra. Visto que o cotidiano é dinâmico, outros serviços, programas, projetos, equipamentos, departamentos e setores podem 

ser implantados e/ou implementados e, consequentemente esses também necessitarão de recursos materiais para execução do 

trabalho, não sendo possível quantificar de maneira objetiva a maioria dos itens aqui discriminados.  
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GESTÃO/PROTEÇÃO MATERIAL NECESSÁRIO 
QUANTIDADE 

NECESSÁRIA 

Gestão, CRAS, CREAS, SCFV, Programas diversos, Acolhimento, 

Conselhos Tutelar/Política/Direitos e demais serviços, programas e projetos 

que vierem a ser implantados e/ou implementados. 

Computador completo com impressora 20 

Gestão, CRAS, CREAS, SCFV, Programas diversos, Acolhimento, 

Conselhos Tutelar/Política/Direitos e demais serviços, programas e projetos 

que vierem a ser implantados e/ou implementados. 

Mobiliário de Escritório – mesa, 

armário, aparador, arquivo, dentre 

outros. 

Quantidades e 

artigos diversos 

Gestão, CRAS, CREAS, SCFV, Programas diversos, Acolhimento, 

Conselhos Tutelar/Política/Direitos e demais serviços, programas e projetos 

que vierem a ser implantados e/ou implementados. 

Material de Escritório – papelaria. 
Quantidades e 

artigos diversos 

Gestão, CRAS, CREAS, SCFV, Programas diversos, Acolhimento, 

Conselhos Tutelar/Política/Direitos e demais serviços, programas e projetos 

que vierem a ser implantados e/ou implementados. 

Automóvel 10 

Gestão, CRAS, CREAS, SCFV, Programas diversos, Acolhimento, 

Conselhos Tutelar/Política/Direitos e demais serviços, programas e projetos 

que vierem a ser implantados e/ou implementados. 

Material de Limpeza Quantidade diversa 

Gestão, CRAS, CREAS, SCFV, Programas diversos, Acolhimento, 

Conselhos Tutelar/Política/Direitos e demais serviços, programas e projetos 

que vierem a ser implantados e/ou implementados. 

Artigos de cozinha – Geladeira, 

freezer, forno micro-ondas, 

eletrodomésticos em geral 

Quantidades e 

artigos diversos 

Gestão, CRAS, CREAS, SCFV, Programas diversos, Acolhimento, 

Conselhos Tutelar/Política/Direitos e demais serviços, programas e projetos 

que vierem a ser implantados e/ou implementados. 

Utensílios de cozinha 
Quantidades 

diversas 

Acolhimento 
Móveis de sala e quarto – camas, 

sofás, guarda-roupas, etc. 

Quantidades 

diversas 

Acolhimento  Roupas de cama, mesa e banho. 
Quantidades 

diversas 
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Gestão, CRAS, CREAS, SCFV, Programas diversos, Acolhimento, 

Conselhos Tutelar/Política/Direitos e demais serviços, programas e projetos 

que vierem a ser implantados e/ou implementados. 

Eletroeletrônicos – TV, DVD, 

ventilador, ar condicionado, etc. 

Quantidades 

diversas 

Gestão, CRAS, CREAS, SCFV, Programas diversos, Acolhimento, 

Conselhos Tutelar/Política/Direitos e demais serviços, programas e projetos 

que vierem a ser implantados e/ou implementados. 

Artigos didáticos, lúdicos e 

pedagógicos. 

Quantidades e 

artigos diversos 

 

 

 

9. RECURSOS HUMANOS DISPONÍVEIS E NECESSÁRIOS 

 Considerando que a NOB/SUAS/RHSUAS prevê a “desprecarização” dos vínculos dos trabalhadores do SUAS e o fim da 

terceirização/contratação sem vínculo permanente, ressaltamos que toda quantidade necessária aqui discriminada é referente a 

trabalhadores que precisam ter seus vínculos de trabalho permanentes, principalmente, quando mencionamos as equipes de 

referência, uma vez que elas devem ser constituídas por servidores efetivos responsáveis pela organização e oferta de serviços, 

programas, projetos e benefícios de proteção social básica e especial, levando-se sempre em consideração o número de famílias e 

indivíduos referenciados, o tipo de atendimento e as aquisições que devem ser garantidas aos usuários. 

 As informações na tabela abaixo estão em consonância com o quadro atual da SEMAS, incluindo os espaços de trabalho – 

justifica-se a falta de ordenamento dos setores pela inadequação do prédio onde a Secretaria funciona, porém, estão sendo 

concentrados esforços para adequação do imóvel, visto que o mesmo é próprio e era utilizado para fim militar (antigo Tiro de Guerra). 

 O Plano de Ação de 2021 continha como uma das metas, a adequação do organograma da Secretaria, o mesmo segue 

como meta de gestão e encontra-se anexo. 
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 Tão logo seja aprovado o novo organograma(anexo), o quantitativo de profissionais necessário para execução dos serviços 

será diferente. O quadro atual é insuficiente e não está em consonância com a NOB/SUAS/RH, inclusive no que tange ao vínculo de 

trabalho efetivo. 

 

GESTÃO 

 

LOCAL DE TRABALHO 
PROFISSÃO, CARGO E/OU 

FUNÇÃO 

QUANTIDADE 

DISPONÍVEL 
CH VÍNCULO 

QUANTIDADE 

NECESSÁRIA 

Gabinete da Secretária 

Secretária Municipal 01 40h Comissão 01 

Superintendente de 

Assistência Social 
01 40h Efetivo/Comissão 01 

Superintendente do FMAS 01 40h Comissão 01 

Administrativo 03 40h 
01- Efetivo 

02- Contrato 
03 

Compras, orçamento e 

finanças 

Superintendente 

Administrativo 
01 40h Comissão 01 

Gerente de Programas de 

Assistência Social 
01 40h Comissão 05 

Gerente de Gestão Social 01 40h Comissão 02 

Subgerência de Proteção 

Social Básica 

Subgerente de Atenção Social 

Básica 
01 40h Efetivo / Comissão 01 

Setor de Recursos 

Humanos 
Auxiliar Administrativo 03 40h Efetivo 04 

Assessoria Jurídica 
Assessor Jurídico de 

Assistência Social 
01 40h Comissão 01 
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Setor de Transporte 

Motorista 02 40h 01 Comissão/01- Efetivo 
04 

00 Mecânico de Máquinas 

Pesadas 
01 40h Efetivo 

Serviços Gerais Servente 03 40h 
01- Comissão 

02- Efetivos 
03 

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – PSB 

 

LOCAL DE TRABALHO 
PROFISSÃO, CARGO E/OU 

FUNÇÃO. 

QUANTIDADE 

DISPONÍVEL 
CH VÍNCULO 

QUANTIDADE 

NECESSÁRIA 

CRAS Centro 

Coordenadora 01 40 Comissão 01 

Assistente Social 02 20h Efetivo 03 

Psicóloga 01 20h Efetivo 02 

Administrativo 02 40h Contrato 02 

Serviços Gerais 01 40h Efetivo 02 

CRAS São Vicente 

Coordenadora 

Assistente Social 

Psicóloga 

Administrativo 

Serviços Gerais 

01 

03 

01 

01 

01 

40h 

20h 

20h 

40h 

40h 

Comissão 

Efetivo 

Efetivo 

Contrato 

Contrato 

01 

04 

02 

02 

02 

SCFV - CEDAMI Barão de 

Macaúbas 

Coordenador 

Assistente Social 

Enfermeiro 

Fisioterapeuta 

Técnico de Enfermagem 

01 

01 

01 

02 

01 

40h 

20 

20 

20 

40 

Comissão 

Contrato 

Contrato 

Efetivo 

Contrato 

01 

01 

01 

01 

01 



ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

 

114 
João Francisco Cesário, S/Nº, Barão de Macaúbas - São Fidélis - RJ - CEP: 28.400-000 

Tel.: (22) 2758-6296 / 27586602 
 

Orientador Social 

Serviços Gerais 

04 

02 

40 Comissão 

Contrato 

05 

02 

SCFV – CEDAMI Pureza 
Coordenador de Divisão 

Serviços Gerais 

01 

01 

40h 

40h 
Comissão 

01 

01 

SCFV – CEDAMI Valão dos 

Milagres 

Coordenador de Divisão de 

Trabalho e Habitação 
01 40h Comissão 01 

SCFV – Guarda Mirim 

Coordenador 

Administrativo 

Serviços Gerais 

01 

01 

01 

40h 

Contrato 

Comissão 

Comissão 

01 

01 

01 

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – PSE 

 

LOCAL DE TRABALHO 
PROFISSÃO, CARGO E/OU 

FUNÇÃO. 

QUANTIDADE 

DISPONÍVEL 
CH VÍNCULO 

QUANTIDADE 

NECESSÁRIA 

CREAS 

Coordenadora 

Assistente Social 

Psicóloga 

Advogado 

Administrativo 

Serviços Gerais 

01 

02 

02 

01 

01 

01 

40h 

20h 

20h 

20h 

40h 

40h 

Contrato 

01 Efetivo 01 Contrato 

02 Contratos 

01 Contrato 

Efetivo 

Contrato 

01 

03 

02 

01 

01 

02 

Acolhimento – Casa Abrigo 

Coordenadora 

Assistente Social 

Psicóloga 

Enfermeiro 

Nutricionista 

Pedagogo 

Administrativo 

Serviços Gerais 

Monitores 

01 

02 

01 

01 

01 

01 

01 

04 

10 

40h 

20h 

20h 

20h 

20h 

20h 

40h 

40h 

40h 

Comissão 

Contrato 

Contrato 

Contrato 

Contrato 

Contrato 

Contrato 

Contrato 

Contrato 

01 

02 

01 

01 

01 

01 

01 

04 

12 



ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

 

115 
João Francisco Cesário, S/Nº, Barão de Macaúbas - São Fidélis - RJ - CEP: 28.400-000 

Tel.: (22) 2758-6296 / 27586602 
 

Motoristas 03 40h Contrato 03 

 

PROGRAMAS 

 

LOCAL DE TRABALHO 
PROFISSÃO, CARGO E/OU 

FUNÇÃO. 

QUANTIDADE 

DISPONÍVEL 
CH VÍNCULO 

QUANTIDADE 

NECESSÁRIA 

Auxílio Brasil 

Coordenadora 01 40h Comissão 01 

Administrativo 02 40h 
01 Comissão 

01 Contrato 
02 

Cadastrador 03 40h Contrato 06 

Entrevistador 03 40h Contrato 04 

Fidelense Cidadão 

Coordenador 

Administrativo 

Serviços Gerais 

01 

02 

01 

40h 

40h 

40h 

Comissão 

01 Comissão / 01 Efetivo 

Contrato 

01 

02 

01 

Criança Feliz 
Supervisor 

Visitador 

01 

08 

20h 

40 

Comissão 

Contrato 

01 

08 

CONSELHOS 

 

Local de trabalho 
Profissão, cargo e 

função. 

Quantidade 

disponível 
CH Vínculo 

Quantidade 

necessária 

Conselho Tutelar 

Conselheiro Tutelar 

Administrativo 

Motorista 

Serviços Gerais 

10 

02 

04 

02 

40h 

Eletivo 

Efetivo 

02 Efetivos / 02 contratos 

Contrato 

10 

01 

04 

02 

Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do 

Adolescente 

Administrativo 01 40h Comissão 01 
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Conselho Municipal de 

Assistência Social 

Administrativo 

Serviços Gerais 

01 

01 
40h 

01- Efetivo 

01-Contrato 

01 

01 

Conselho Municipal do 

Idoso 
Administrativo 01 25h Efetivo 01 
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10 – PREVISÃO DE RECURSOS  

Os recursos do FMAS são oriundos normativamente das três esferas de 

governo: Municipal, Estadual e Federal, na modalidade Fundo a Fundo. 

Os recursos previstos para o ano de 2022 estão na tabela a seguir, 

devidamente publicados na LOA 2022: 

BLOCO /FONTES DE FINANCIAMENTO VALORES PREVISTOS(R$) 

Repasses do FNAS R$1.186.206,64 

Repasses do FEAS R$381.995,34 

Recursos próprios alocados R$5.402.456,47 

Outras Fontes R$15.104,96 

TOTAL R$6.985.763,41 

 

 É sempre válido ressaltar que estamos trabalhando aqui com valores 

estimados, hipotéticos e previsíveis e, embora o orçamento possa acompanhar 

o aqui previsto, as transferências econômicas podem ser maiores ou menores. 

Segue abaixo previsão orçamentária referente ao quadriênio 2022/2025. 

BLOCO /FONTES DE FINANCIAMENTO VALORES PREVISTOS(R$) 

Repasses do FNAS R$1.186.206,64 

Repasses do FEAS R$381.995,34 

Recursos próprios alocados R$5.402.456,47 

Outras Fontes R$15.104,96 

TOTAL R$6.985.763,41 
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11. INDICADORES DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

11.1. Bloco da Gestão 

 

PROTEÇÃO SOCIAL – BÁSICA E ESPECIAL 
 

OBJETIVO GERAL AÇÕES ESTRATÉGICAS 
METAS 

QUALITATIVAS 
INDICADORES DE 
MONITORAMENTO 

PRAZO PARA 
MONITORAMENTO 

E AVALIAÇÃO 

Manter e implantar 
serviços, programas, 

projetos e benefícios de 
Proteção Social Básica e 

Especial. 

Garantir no mínimo equipe 
de referência mínima 

completa nos equipamentos 
em conformidade com a 

NOB RHSUAS; 

Ter profissionais de 
nível médio e técnico 

em quantidade 
suficiente nos 

equipamentos e 
unidades. 

Cumprimento das 
metas estabelecidas 
nos instrumentos de 

pactuação e dos 
atendimentos 
prioritários. 

Quadrimestral. 

Executar de forma plena e 
satisfatória todos os serviços 
do SUAS, de acordo com o 

porte do município; 

Elevação do índice de 
cobertura dos serviços 
nos territórios rurais e 
urbanos referenciados 
pelos equipamentos. 

Efetivação dos 
Serviços. 

Quadrimestral. 

Implantar o serviço de 
proteção social básica no 

domicílio para pessoas com 
deficiência e idosos; 

Favorecer a equidade 
por meio do acesso 

aos Serviços, 
Projetos, Programas e 
Benefícios da Política 
de Assistência Social. 

Registro de Famílias 
com idosos ou 
pessoas com 
deficiência em 
atendimento 

domiciliar no RMA. 

Trimestral 
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Adequar a sede da SEMAS 
aos setores de serviços que 

comporta; 

Reforma e ampliação 
do imóvel 

Lotação satisfatória 
de todos os setores 

instalados na 
SEMAS 

Semesrtal 

Construir a sede própria dos 
Centro de Referência em 

Assistência Social – CRAS 
Centro e São Vicente; 

Funcionamento do 
CRAS em espaço 

próprio com planta em 
formato “modelo” 
elaborado pelo 
Ministério da 

Cidadania 

Construção e 
entrega do imóvel 
em conformidade 

com especificações 
técnicas 

estabelecidas 

Quadrimestral. 

Construir sede própria para 
funcionamento do 

Acolhimento Institucional 
para crianças e 
adolescentes. 

Funcionamento do 
Acolhimento 

Institucional em 
espaço próprio com 
planta em formato 

“modelo” elaborado 
pelo Ministério da 

Cidadania 

Entrega do imóvel 
em conformidade 

com especificações 
técnicas 

estabelecidas 

Quadrimestral. 

Implantar no CEDAMI Centro 
Dia; 

Evitar o isolamento 
social, abandono e a 

necessidade de 
acolhimento em ILP. 

Redução do número 
de institucionalização 

e agravos 
decorrentes de 

situações violadoras 
de direitos em 

idosos. 

Quadrimestral. 

Adquirir equipamentos, 
recursos materiais e veículos 

Melhorar oferta dos 
serviços e ampliar a 

Potencialização das 
atividades 

Trimestral 
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para oferta dos serviços 
socioassistenciais; 

cobertura nos 
territórios. 

desenvolvidas nos 
Serviços. 

Estruturar a SEMAS 
instituindo formalmente 

subdivisões administrativas – 
Proteção Social Básica, 

Proteção Social Especial, 
Gestão do SUAS, Vigilância 

Socioassistencial, 
Subsecretarias, 
Departamentos, 

Superintendências, 
Coordenadorias, Gerências 
dentre outras que se fizerem 

necessárias; 

Adequar a estrutura 
organizacional do 

SUAS. 

Criação, 
reformulação e 
legitimação das 

divisões 
administrativas via 
decreto municipal. 

Semestral. 

Implantar sistema de 
informação para articulação 

e acompanhamento dos 
serviços socioassistenciais; 

Ampliar a capacidade 
de atendimento ao 

Usuário com 
informações 
integradas. 

Banco de dados 
consistente 

informatizado de 
atendimento. 

Trimestral. 

Criar Centro de Atendimento 
à Mulher 

Ofertar serviço 
específico em local 

apropriado com 
recursos (materiais e 
humanos) suficientes. 

Diminuir incidência e 
reincidência de 

violação de direitos 
de mulheres a partir 

da idade adulta. 

Trimestral. 

Criar Departamento de 
Habitação para oferta de 
programas habitacionais. 

Ofertar serviço 
referente a moradia 

em conformidade com 
a Política Habitacional 

Redução do déficit 
habitacional. 

Quadrimestral. 
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em local apropriado 
com recursos 

(materiais e humanos) 
suficientes. 

Criar Departamento do 
Idoso. 

Ofertar serviços 
específicos e diversos 

para os idosos 
conforme a Política 

Nacional do Idoso em 
local apropriado com 
recursos (materiais e 
humanos) suficientes. 

Melhoria da 
qualidade de vida da 

pessoa idosa. 
Quadrimestral. 

Criar Departamento da 
Juventude. 

Ofertar serviços, 
projetos e programas 

específicos e diversos, 
para a Juventude em 
local apropriado com 
recursos (materiais e 
humanos) suficientes. 

Redução das 
ocorrências de 
situações de 

vulnerabilidade 
social, ocorrência de 
riscos sociais, seu 
agravamento ou 

reincidência. 

Quadrimestral. 

Implantar Programa que 
oferte qualificação 

profissional para os usuários 
dos serviços – similar à 

Padaria Escola. 

Profissionalizar 
preferencialmente 

usuários inscritos no 
CadÚnico em extrema 

pobreza. 

Quantitativo de 
usuários qualificados 

e gerando renda. 
Bimestral. 

Ofertar Café da Manhã diário 
para pessoas referenciadas 
nos CRAS/CREAS inscritas 

no CadÚnico. 

Garantir a primeira 
refeição do dia para 

os usuários 
referenciados no 

Número de cafés 
ofertados e de 

usuários atendidos. 
Bimestral. 
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destino de seu 
trabalho ou não. 

Criar Casa de Passagem 
para acolhimento de adultos. 

Ofertar acolhimento 
para pessoas em 

situação de rua que 
aceitarem abrigo 

provisório. 

Reconstrução de 
vínculos rompidos 
com a saída dos 

indivíduos da rua. 

Quadrimestral. 

Implantar CRAS Volante. 

Referenciar as 
famílias e ofertar 

serviços 
socioassistenciais 

com paridade entre as 
áreas rurais e 

urbanas. 

Quantitativo de 
pessoas atendidas 

nos locais com mais 
dificuldade de 

acesso. 

Bimestral 

Expandir a PSB com 
abertura de um CRAS na 

área Rural – Pureza. 

Ampliar a cobertura do 
CRAS e a oferta de 
serviços da PSB na 

área rural. 

Referenciamento de 
famílias e acesso a 

direitos sociais. 
Trimestral. 

Adequar lei de benefícios 
eventuais, sobretudo no que 

compete a acesso aos 
benefícios e valores 

financeiros pagos, com 
destaque para Aluguel Social 

e Auxílio Funeral. 

Atender de forma 
satisfatória as famílias 

em situação de 
vulnerabilidade 

eventual. 

Acesso das famílias 
aos benefícios 

eventuais. 
 

Elaborar o SUAS Municipal e 
Política Pública Municipal de 
Assistência Social, além de 

Instrumentalizar com 
aparato legal 

municipal o SUAS. 

Sancionamento da 
Lei Municipal do 

SUAS e da Politica 
Municipal de 

Anual 
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prover meios para virarem 
Lei. 

Assistência Social, 
por via instrumental 
legal publicado em 

Diário Oficial. 

GESTÃO DO TRABALHO 
 

OBJETIVO GERAL AÇÕES ESTRATÉGICAS 
METAS 

QUALITATIVAS 
INDICADORES DE 
MONITORAMENTO 

PRAZO PARA 
MONITORAMENTO 

E AVALIAÇÃO 

Planejar, organizar e 
executar ações relativas à 

valorização 
do trabalhador, 

compreendendo seu 
papel ético-político na 
garantia de acesso ao 

direito socioassistencial. 

Adequar quadro de 
profissionais com todos os 

níveis de escolaridade, 
atendendo as formações das 
equipes de referência para 

contemplar todas as 
necessidades do SUAS. 

Ter equipes formadas 
em conformidade com 

a NOB. 

Quadro de 
servidores das 

equipes de acordo 
com o instituído na 

NOB/SUAS/RH. 

Trimestral. 

Ampliar o quantitativo de 
servidores nas equipes de 

referência para maior 
cobertura socioassistencial e 

trabalho volante. 

Possuir equipe em 
número suficiente de 

profissionais para 
garantir o atendimento 

das demandas, 
ultrapassando o 

quantitativo mínimo 
descrito na 

NOB/SUAS/RH. 

Atendimento de 
qualidade a todos os 

usuários 
referenciados no 

território. 

Trimestral. 

Elaborar e implantar o Plano 
de Cargos, Carreiras e 

Salários (PCCS) em 

Garantir máximo de 
titularidade dos 

funcionários efetivos 

Criação e aprovação 
do PCC. 

Bimestral 
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consonância com a NOB-RH 
SUAS. 

para melhor qualidade 
no atendimento. 

Promover de forma 
continuada a capacitação de 

recursos humanos, com 
elaboração de Política e 

Plano de Educação 
Permanente. 

Garantir melhor 
atendimento possível 
no que compete ao 
recurso humano. 

Mínimo de duas 
capacitações por ano 

para todos os 
servidores que 

compõem equipe de 
referência, dos 

programas, serviços 
e projetos. 

Quadrimestral. 

Realizar Concurso Público 
para todas as áreas da 

Assistência Social. 

Garantir a referência e 
continuidade dos 

serviços. 

Levantamento do 
quadro de déficit de 

pessoal e 
lançamento de edital. 

Semestral. 

VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL 
 

OBJETIVO GERAL AÇÕES ESTRATÉGICAS 
METAS 

QUALITATIVAS 
INDICADORES DE 
MONITORAMENTO 

PRAZO PARA 
MONITORAMENTO 

E AVALIAÇÃO 

Analisar territorialmente 
a capacidade protetiva 
das famílias e nela a 

ocorrência de 
vulnerabilidades, de 

ameaças, de 
vitimizações e danos. 

Instituir formalmente a 
Vigilância Socioassistencial na 

SEMAS. 

Monitorar e avaliar os 
serviços ofertados em 

todo o território 
coberto pelos CRAS e 
CREAS e mapear as 

áreas de 
vulnerabilidades e 

riscos sociais. 

Funcionamento 
pleno da Vigilância 
Socioassistencial. 

Bimestral. 
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Criar departamento para 
operacionalização da 

vigilância socioassistencial; 

Garantir realização 
das atividades 

referentes à Vigilância 
Socioassistencial. 

Existência de espaço 
físico capaz de 

comportar a equipe 
da Vigilância 

Socioassistencial e 
com recursos 

materiais suficientes. 

Trimestral. 

Elaborar e implantar 
instrumentos para realização 

do monitoramento e avaliação 
dos territórios de riscos e 

vulnerabilidades do município, 
além de diagnóstico social e 

territorial; 

Conhecer as áreas de 
maior vulnerabilidade 
e risco e, promover 
ações focais para 

promover a proteção 
social. 

Diagnóstico Social 
em construção 

continuada. 
Quadrimestral. 

Implantar sistema 
informatizado para integrar as 

informações da rede 
socioassistencial; 

Visualizar e conhecer 
todos os serviços 

socioassistenciais de 
da rede pública 
acessados pelo 

usuário, bem com as 
ofertas e 

encaminhamentos que 
lhes foram feitos. 

Acesso integral e em 
tempo real da ficha 

cadastral do usuário. 
Trimestral. 

Elaborar instrumentos para 
monitoramento e avaliação da 
rede socioassistencial privada 

e estatal, para captação de 
dados do sistema de 

informação do SUAS, para 

Conhecer 
detalhadamente toda 

Rede 
Socioassistencial. 

Produção de boletins 
informativos. 

Semestral. 
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produção de estudos e 
indicadores; 

Garantir equipe em 
quantidade suficiente de 

profissionais para realizar 
monitoramento e avaliação 
das ações e serviços, com 

técnicos de vínculo 
estatutário. 

Garantir a 
continuidade do 

serviço e 
fidedignidade dos 
dados colhidos e 

analisados. 

Funcionamento 
pleno da Vigilância 
Socioassistencial. 

Semestral. 

DEFESA DE DIREITOS 
 

OBJETIVO GERAL AÇÕES ESTRATÉGICAS 
METAS 

QUALITATIVAS 
INDICADORES DE 
MONITORAMENTO 

PRAZO PARA 
MONITORAMENTO 

E AVALIAÇÃO 

 
Garantir o pleno acesso 
aos direitos no conjunto 

das provisões 
socioassistenciais 

Estabelecer e fortalecer as 
parcerias intersetoriais para 
realização da articulação da 

rede para proteção e garantia 
dos direitos dos cidadãos; 

Ampliar e consolidar a 
rede de at.endimento 

socioassistencial 
municipal. 

Maior oferta de 
serviços. 

Trimestral. 

Viabilizar realização de 
campanhas que combatam 
todos os tipos de violência, 

descriminação e preconceito; 

Publicizar temas de 
importante relevância 

social. 

Participação dos 
usuários nas 

campanhas de 
mobilização. 

Quadrimestral. 

Reativar Conselhos criados 
por Lei Municipal e atualmente 

inativos; 

Fomentar e fortalecer 
políticas sociais. 

Legitimação dos 
espaços de Controle 

Social. 
Semestral. 

Criar e estruturar com 
recursos materiais e 

humanos, departamento para 

Fortalecer e reafirmar 
a função protetiva do 

Estado. 

Dados de violência e 
violação de direitos 

registrados. 
Bimestral. 
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acompanhar e combater todos 
os tipos de violação de 

direitos humanos, além de 
trabalhar na promoção desses 

mesmos direitos. 

 
 

GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

OBJETIVO GERAL AÇÕES ESTRATÉGICAS 
METAS 

QUALITATIVAS 
INDICADORES DE 
MONITORAMENTO 

PRAZO PARA 
MONITORAMENTO 

E AVALIAÇÃO 

Planejar, elaborar e 
executar o orçamento da 

assistência social do 
município. 

Destinar recursos financeiros 
para o custeio, conservação, 
manutenção, adequação e 
ampliação estrutural dos 

equipamentos que compõem 
a rede socioassistencial 

gerida pela SEMAS. 

Ofertar serviços 
pactuados em 

condições 
satisfatórias, com 

recurso necessário e 
em ambiente salubre. 

Volume da oferta de 
serviços. 

Bimestral. 

Prover recursos necessários 
para o funcionamento dos 

Conselhos de Direitos. 

Designar orçamento e 
recurso para os 

Conselhos de Direitos. 

Manutenção das 
atividades dos 

Conselhos. 
Semestral. 

Prover recursos necessários 
para o funcionamento do 

Conselho Tutelar; 

Designar orçamento e 
recurso para o 

funcionamento em 
tempo integral e 

Manutenção das 
atividades dos 
Conselhos e 

recursos humanos. 

Trimestral. 
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ininterrupto do 
Conselho Tutelar. 

Receber a demanda do órgão 
gestor e prover meios para 

atender os respectivos 
pedidos de aquisição/serviços 

para execução das ações 
propostos; 

Executar todos os 
serviços pactuados 
pelo município de 

maneira satisfatória. 

Cumprimento das 
ações propostas nos 

Planos de Ação 
anuais. 

Anual. 

Captar recursos em todas as 
esferas para execução da 

Política Pública Municipal de 
Assistência Social; 

Captação de recurso. 

Cumprimento das 
ações propostas nos 

Planos de Ação 
anuais. 

Bimestral. 

Executar o orçamento de 
forma satisfatória; 

Utilizar todo recurso 
financeiro sem 

aditivos. 

Cumprimento das 
ações propostas nos 

Planos de Ação 
anuais. 

Bimestral. 

Implantar sistema 
informatizado para maior 
eficiência e qualidade no 
gerenciamento dos dados 

orçamentários; 

Transparência, 
assertividade e 

eficiência nas ações 
financeiras. 

Execução 
orçamentária em 

consonância com as 
atividades propostas 
nos Planos de Ação. 

Mensal. 

Assessorar o órgão gestor e 
demais departamentos, 
programas e projetos da 

SEMAS. 
 

Integração de 
atividades. 

Agilidade na 
execução das 

compras e 
pagamentos dos 

fornecedores. 

Mensal. 

Elaborar as prestações de 
contas vinculadas a 
Assistência Social e 

Clareza na 
apresentação dos 

dados orçamentários, 

Aprovação das 
contas em ressalvas. 

Trimestral 
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apresentá-las nos respectivos 
Conselhos e órgãos. 

econômicos e 
financeiros, para 

entendimento seguro 
dos conselheiros. 

 
 

CONTROLE SOCIAL 
 

OBJETIVO GERAL AÇÕES ESTRATÉGICAS 
METAS 

QUALITATIVAS 
INDICADORES DE 
MONITORAMENTO 

PRAZO PARA 
MONITORAMENTO 

E AVALIAÇÃO 

Acompanhar, fiscalizar e 
intervir nas políticas 

públicas, em conjunto 
com o Estado, para 

determinar suas necessi
dades, interesses e 

monitorar a execução da 
política pública, com 
participação ativa e 

paritária da sociedade 
civil. 

Fortalecer o controle social 
com a manutenção e criação 
de instâncias de participação 

social; 

Ampliação da 
participação de 

usuários e sociedade 
civil em geral nos 

Conselhos, 
Conferências, Fóruns 

e outros espaços 
públicos de 

participação. 

Instâncias de 
controles sociais 

ativos e em 
funcionamento 

regular. 

Quadrimestral. 

Reativar e estruturar com 
recursos humanos, materiais, 
orçamentários e financeiros os 

Conselhos de Habitação, 
Pessoa com Deficiência, 
Antidrogas e Segurança 

Alimentar; 

Revitalizar instâncias 
de controle social já 

instituídas. 

Instâncias de 
controles sociais 

ativos e em 
funcionamento 

regular. 

Trimestral. 
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Criar Conselho Municipal da 
Mulher e Conselho Municipal 

da Juventude; 

Fortalecer o Controle 
Social. 

Publicação de atos 
normativos de 

criação dos 
Conselhos. 

Mensal 

Garantir recursos e meios 
necessários para realização 

dos Fóruns da Sociedade Civil 
e Conferências Municipais; 

Realizar em tempo e 
com ampla divulgação 
eventos da sociedade 
civil de fortalecimento 

do controle social. 

Realização dos 
eventos fixos 

relacionados a 
sociedade civil no 

âmbito dos 
Conselhos. 

Bimestral. 

Promover meios de 
capacitação dos conselheiros 

em âmbito local ou não. 

Garantir recursos para 
educação permanente 

dos conselheiros. 

Realização de 
capacitações. 

Trimestral. 

 

11.2. Bloco da Proteção Social Básica 

 

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS 

SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF 

OBJETIVOS METAS AÇÕES ESTRATÉGICAS 

INDICADORES DE 

MONITORAMENTO E 

AVALIAÇÃO 

PRAZO 

Fortalecer a função 

protetiva da família, 

contribuindo na 

Garantir ao usuário acolhimento 

as suas demandas, interesses, 

necessidades e possibilidades. 

Promover acolhida e escuta 

minuciosa dos usuários com 

Redução da ocorrência 

de situações de 

vulnerabilidade social no 

Trimestral 
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melhoria da sua 

qualidade de vida; 

elaboração de relatórios e 

prontuários; 

território de abrangência 

do CRAS. 

Conhecer os diferentes 

contextos e realidades sociais, 

e aperfeiçoar os modos de 

intervenção social. 

Utilizar instrumentos capazes de 

tornar possível o conhecimento da 

realidade do usuário afim de melhor 

atender sua demanda; 

Registros de 

instrumentos utilizados 

 

Trimestral 

Acompanhar as famílias em um 

conjunto de intervenções 

desenvolvidas de forma 

continuada, a partir do 

estabelecimento de 

compromissos entre famílias e 

profissionais. 

Realizar Acompanhamento Familiar 

Sistematizado, com Estudo Social 

constantemente atualizado, Plano 

Familiar e Prontuário SUAS; 

Número de famílias em 

acompanhamento. 
Bimestral 

Identificar as vulnerabilidades e 

riscos sociais que permeiam as 

famílias referenciadas, bem 

como as potencialidades de 

cada indivíduo e do conjunto 

como um todo, suas formas de 

organização, sociabilidades e 

suas redes de apoio. 

Realizar atendimentos com 
respostas qualificadas a cada uma 
das demandas apresentadas pelas 

famílias ou microterritórios. 

Número de atendimentos 

particularizados 

realizados. 

Redução da ocorrência 

de situações de 

vulnerabilidade social no 

território de abrangência 

do CRAS 

Mensal 

Prestar serviços de proteção 

social básica a famílias que 

vivem em locais de difícil 

acesso e/ou estão dispersas no 

território. 

Realizar atendimento às famílias 

residentes em territórios de baixa 

densidade demográfica, com 

espalhamento ou dispersão 

populacional (áreas rurais, 

Número de 

ações/atendimento 

realizadas(os) 

Semestral 
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quilombolas, calhas de rios, 

assentamentos, dentre outros) com 

modelo de trabalho similar ao de 

equipe volante. 

Prevenir a ruptura 

dos vínculos 

familiares e 

comunitários, 

possibilitando a 

superação de 

situações de 

fragilidade social 

vivenciadas; 

Fortalecer os Vínculos 

familiares e comunitários. 

Promover o desenvolvimento do 

convívio familiar e comunitário; 
Reuniões de equipe. 

 

Bimestral 

Qualidade da rede de apoio 
social 

Mobilizar e fortalecer as redes sociais 

de apoio. 

Nível de qualidade das 

redes de apoio. 
Trimestral 

Identificar as 
vulnerabilidades e riscos 
sociais que permeiam as 

famílias. 

Realizar notificação da ocorrência de 

situações de vulnerabilidade e risco 

social. 

Relatório Informativo no 

Equipamento 

 

Mensal 

Promover 

aquisições sociais e 

materiais às 

famílias, 

potencializando o 

protagonismo e a 

autonomia das 

famílias e 

comunidades; 

Oportunizar o acesso às 
informações sobre direitos e 
sobre participação cidadã, 

estimulando o 
desenvolvimento do 

protagonismo dos usuários. 

Promover campanhas 

socioeducativas e informativas; 

Quantitativo de ações 

estabelecidas/ realizadas 
Trimestral 

Realizar e colaborar com ações de 

mobilização para a cidadania. 

Quantitativo de ações de 

mobilizações 

estabelecidas/realizadas, 

e/ou parcerias firmadas. 

Trimestral 

Promover acessos 

a benefícios, 

programas de 

transferência de 

Proporcionar orientações e 
encaminhamentos. 

Promover acesso aos benefícios, 

programas de transferência de renda 

e serviços socioassistenciais; 

Aumento de acessos a 

serviços 

socioassistenciais e 

setoriais; 

Bimestral 
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renda e serviços 

socioassistenciais, 

contribuindo para a 

inserção das 

famílias na rede de 

proteção social de 

assistência social 

Conhecer a 
realidade socioeconômica da 

família 

Realizar cadastramento 

socioeconômico; 

Quantidade de novos 

cadastramentos 

socioeconômico. 

 

Mensal 

Consolidar, integrar e 
expandir a proteção social 

no território. 

Realizar busca ativa das famílias em 

estado de pobreza e/ou extrema 

pobreza residentes no território de 

abrangência do CRAS; 

Quantitativo de busca 

ativa realizada. 

 

 

Trimestral 

Localizar as famílias em 
descumprimento de 
condicionalidades. 

Realizar busca ativa das famílias em 

descumprimento de condicionalidade 

do Programa Bolsa Família. 

Quantitativo de busca 

ativa realizada. 

Redução do 

descumprimento de 

condicionalidades do 

Programa Bolsa Família 

(PBF); 

 

Trimestral 

Promover acesso 

aos demais 

serviços setoriais, 

contribuindo para o 

usufruto de direitos; 

Garantir acesso a direito. 

Mobilizar, fortalecer e acompanhar os 

encaminhamentos dos usuários para 

rede de apoio; 

Número de 

encaminhamentos e 

contrarreferências 

elaborados 

Bimestral 

Promover aos usuários o acesso à 

documentação pessoal; 

Número de 

encaminhamentos para 

documentação pessoal 

Mensal 
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Apoiar famílias que 

possuem, dentre 

seus membros, 

indivíduos que 

necessitam de 

cuidados, por meio 

da promoção de 

espaços coletivos 

de escuta e troca 

de vivências 

familiares 

Potencializar o protagonismo 
e a autonomia das famílias 

referenciadas. 

Potencializar o protagonismo e a 

autonomia das famílias referenciadas; 

Melhoria da qualidade de 

vida. 
Mensal 

Quantitativo das 

reuniões de grupo 

estabelecidas/realizadas. 

Trimestral 
Realizar grupos de famílias 

periódicos. 

Promover a socialização e resgate da 

autoestima das famílias com usuários 

beneficiários do BPC; 

Qualidade do serviço. Trimestral 

Gerar motivações para que seja 

possível desenvolver novos projetos 

de vida das famílias com usuários 

beneficiários do BPC; 

Qualidade do serviço e 

melhoria da qualidade de 

vida do usuário. 

Trimestral 

Favorecer o desenvolvimento de 

atividades que possam proporcionar 

trocas de experiência e vivência, 

fortalecendo o respeito, a 

solidariedade e os vínculos familiares 

Quantitativo de 

atividades 

estabelecidas/realizadas. 

Bimestral 
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e comunitários das famílias com 

usuários beneficiários do BPC. 

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 0 A 06 ANOS – SCFV 

OBJETIVOS METAS AÇÕES ESTRATÉGICAS 

INDICADORES DE  

MONITORAMENTO E 

AVALIAÇÃO 

PRAZO 

Garantir aquisições 

progressivas aos 

seus usuários, de 

acordo com o seu 

ciclo de vida, a fim 

de complementar o 

trabalho social com 

famílias e prevenir 

a ocorrência de 

situações de risco 

social 

Fortalecer os vínculos 

familiares e comunitários, 

visando a prevenção de riscos 

sociais. 

Desenvolver atividades com crianças 

de 0 a 06 anos, seus familiares e 

comunidade, para fortalecer vínculos 

e prevenir ocorrência de situações de 

exclusão social e de risco, em 

especial a violência doméstica e o 

trabalho infantil; 

Quantitativo de 

atividades estabelecidas/ 

realizadas para faixa 

etária 

Trimestral 

Promover através de 

brincadeiras, da experiência 

lúdica e da vivência artística 

uma forma privilegiada de 

expressão, interação e 

proteção social. 

Desenvolver atividades de 

convivência, estabelecimento e 

fortalecimento de vínculos e 

socialização centradas na 

brincadeira, com foco na garantia das 

seguranças de acolhida e convívio 

familiar e comunitário, por meio de 

experiências lúdicas, acesso a 

Quantitativo de 

atividades estabelecidas/ 

realizadas. 

Trimestral 
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brinquedos favorecedores do 

desenvolvimento e da sociabilidade e 

momentos de brincadeiras 

fortalecedoras do convívio com 

familiares; 

Proporcionar momentos de 

reflexão em família , orientando 

– os a como ter tempo de 

qualidade com os filhos. 

Promover atividades  recreativas, 

bem como Dinâmicas de Grupo pais x 

filhos; 

Favorecer atividade recreativa para 

as crianças; 

Quantitativo de 

atividades estabelecidas/ 

realizadas para faixa 

etária 

 

 

Trimestral 

Criar espaços de 

reflexão sobre o 

papel das famílias 

na proteção das 

crianças e no 

processo de 

desenvolvimento 

infantil 

Promover um espaço de 

informação, escuta e troca de 

experiências. 

Estabelecer com as famílias 

discussões reflexivas, atividades 

direcionadas ao fortalecimento de 

vínculos e orientação sobre o cuidado 

com a criança pequena; 

Quantitativo de 

atividades 

estabelecidas/realizadas 

Trimestral 

Desenvolver 

estratégias para 

estimular e 

potencializar 

recursos de 

crianças com 

deficiência e o 

papel das famílias e 

comunidade no 

Promover socialização e trocas 

de informações entre os 

familiares, visando melhoria na 

qualidade de vida da criança 

com deficiência. 

Realizar com famílias de crianças 

com deficiência ações que envolvem 

grupos e organizações comunitárias 

para troca de informações acerca de 

direitos da pessoa com deficiência, 

potenciais das crianças, importância e 

possibilidades de ações inclusivas. 

Quantitativo de ações 

estabelecidas/realizadas 

Trimestral 
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processo de 

proteção social. 

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 07 A 14 ANOS  

OBJETIVOS METAS AÇÕES ESTRATÉGICAS 

INDICADORES DE  

MONITORAMENTO E 

AVALIAÇÃO 

PRAZO 

Complementar as 

ações da família e 

comunidade na 

proteção e 

desenvolvimento de 

crianças e 

adolescentes e no 

fortalecimento dos 

vínculos familiares 

e sociais; 

Fortalecer os Vínculos 

familiares e comunitários . 

Proporcionar a criação de 

experiências que contribuam para o 

fortalecimento de vínculos familiares 

e comunitários; 

Melhoria da qualidade 

dos vínculos familiares e 

comunitários. 

Trimestral 

Trabalhar conceitos 

fundamentais para vida em 

sociedade . 

Realizar ações que cultivem e 

fortaleçam o respeito a si próprio e 

aos outros, fundamentadas em 

princípios éticos, de convivência e 

cidadania. 

Quantitativo das ações 

estabelecidas/realizadas 

 

Trimestral 

Assegurar espaços 

de referência para o 

convívio grupal, 

comunitário e social 

e o 

desenvolvimento de 

Fornecer espaço adequado 

para a realização das 

atividades. 

Adequar espaço físico para execução 

do SCFV, a fim de garantir ambiente 

saudável, seguro e acessível. 

Espaço físico adequado 

para a realização do 

serviço, 

 

 

Semestral 
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relações de 

afetividade, 

solidariedade e 

respeito mútuo; 

Possibilitar a 

ampliação do 

universo 

informacional, 

artístico e cultural 

das crianças e 

adolescentes, bem 

como estimular o 

desenvolvimento de 

potencialidades, 

habilidades, 

talentos e propiciar 

sua formação 

cidadã; 

Propiciar momentos lúdicos , 

visando a troca de informações 

e criatividade. 

Promover oficinas lúdicas que 

contribuam para aquisições 

informacionais, artísticas e culturais, 

podendo as mesmas em 

determinados momentos contar com 

a participação de familiares e 

membros da comunidade. 

Quantitativo de Oficinas 

estabelecidas/ 

realizadas. 

Bimestral 

Contribuir para a 

inserção, 

reinserção e 

permanência da 

criança e do 

adolescente no 

sistema 

educacional. 

Garantir a permanência e a 

frequência escolar. 

Trabalhar de forma articulada e 

permanente com os serviços 

educacionais e demais setores e 

políticas que se fizerem necessárias, 

para promover a inserção e 

permanência das crianças e 

adolescentes na escola. 

Quantitativo de ações 

realizadas em parceria 

com os serviços 

Educacionais. 

 

Semestral 
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SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADOLESCENTES E JOVENS DE 15 A 17 ANOS  

OBJETIVOS METAS AÇÕES ESTRATÉGICAS 

INDICADORES DE  

MONITORAMENTO E 

AVALIAÇÃO 

 

PRAZO 

Complementar as 

ações da família, e 

comunidade na 

proteção e 

desenvolvimento de 

crianças e 

adolescentes e no 

fortalecimento dos 

vínculos familiares 

e sociais; 

Fortalecer os Vínculos 

familiares. 

Realizar atividades em grupo com os 

adolescentes e familiares objetivando 

o fortalecimento de vínculo afetivo. 

Números de ações 

propostas / realizadas. 

 

 

Trimestral 

Assegurar espaços 

de referência para o 

convívio grupal, 

comunitário e social 

e o 

desenvolvimento de 

Garantir o Espaço físico 

adequado. 

Adequar os espaços e/ou criar novos 

pólos, para que seja possível realizar 

as oficinas propostas. 

Espaço físico adequado 

para a realização do 

serviço, 

 

 

Semestral 
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relações de 

afetividade, 

solidariedade e 

respeito mútuo; 

Possibilitar a 

ampliação do 

universo 

informacional, 

artístico e cultural 

dos jovens, bem 

como estimular o 

desenvolvimento de 

potencialidades, 

habilidades, 

talentos e propiciar 

sua formação 

cidadã; 

Realizar atividades lúdicas 

externas, visando ampliar o 

conhecimento e a qualidade de 

vida dos adolescentes. 

Realizar Oficinas regulares com 

conteúdo informacional, artístico, 

cultural, educacional, esportivo, 

dentre outros. 

 

Promover passeios e atividades 

externas, como visita a museus, 

parques e hortos, possibilitando o 

convívio comunitário. 

Quantitativo de 

atividades propostas / 

realizadas. 

 

 

Trimestral 

Propiciar vivências 

para o alcance de 

autonomia e 

protagonismo 

social; 

Promover autonomia com 

novos projetos de SCFV. 

Expandir o SCFV, para além do 

projeto da Guarda Mirim. 

Averiguar se houve a 

expansão. 

 

Anual 

Contribuir para a 

inserção, 

reinserção e 

permanência do 

jovem no sistema 

educacional. 

Possibilitar novas propostas 

para formação e qualificação 

profissional . 

Buscar parcerias com outras políticas 

públicas, especialmente cursos de 

nível superior e profissionalizantes e 

com foco na escolarização. 

Número de parcerias 

realizadas com as 

demais políticas. 

Semestral 
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SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADULTOS DE 30 A 59 ANOS – SCFV 

OBJETIVOS METAS AÇÕES ESTRATÉGICAS 

INDICADORES DE  

MONITORAMENTO E 

AVALIAÇÃO 

 

PRAZO 

Assegurar espaços 

de referência para o 

convívio grupal, 

comunitário e social 

e o 

desenvolvimento de 

relações de 

afetividade, 

solidariedade e 

encontros 

intergeracionais de 

modo a 

desenvolver a sua 

convivência familiar 

e comunitária; 

Garantir aos usuários , espaço 

de referência para troca de 

experiências e vivências. 

 

 

Desenvolver ações complementares 

assegurando espaços de referência 

para o convívio grupal, comunitário e 

social e o desenvolvimento de 

relações de afetividade e de 

solidariedade; 

 

 

Promover encontros inter geracionais 

de modo a desenvolver a sua 

convivência familiar e comunitária. 

Quantitativos de ações e 

encontros programados/ 

realizados. 

 

 

Trimestral 
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Possibilitar o 

reconhecimento do 

trabalho e da 

formação 

profissional como 

direito de cidadania 

e desenvolver 

conhecimentos 

sobre o mundo do 

trabalho e 

competências 

específicas básicas; 

Capacitar os usuários para o 

mercado de trabalho . 

Ofertar oficinas voltadas para a 
geração de renda. 

 

Quantidades de oficinas 

estabelecidas / 

realizadas. 

 

Trimestral 

Propiciar vivências 

que valorizam as 

experiências que 

estimulem e 

potencializem a 

condição de 

escolher e decidir, 

contribuindo para o 

desenvolvimento da 

autonomia e 

protagonismo 

social, ampliando 

seu espaço de 

atuação para além 

do território. 

Garantir a autonomia e o 

protagonismo social. 

Promover atividades que possibilitem 

vivências e valorizam as 

experiências, que estimulem e 

potencializem a condição de escolher 

e decidir, contribuindo assim para o 

desenvolvimento da autonomia e 

protagonismo social, ampliando o 

espaço de atuação para além do 

território. 

Quantidades de oficinas 

estabelecidas / 

realizadas. 

 

 

Trimestral 
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Contribuir para a 

inserção, 

reinserção e 

permanência dos 

adultos no sistema 

educacional, no 

mundo do trabalho 

e no sistema de 

saúde básica e 

complementar, 

quando for o caso; 

Estimular os usuários quanto a 

conclusão dos estudos , como 

forma de garantir a autonomia. 

Criar condições para acesso e 

permanência do adulto no ambiente 

educacional. 

Melhoria da qualidade de 

vida do usuário. 

 

 

 

Trimestral 

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS – SCFV 

OBJETIVOS METAS AÇÕES ESTRATÉGICAS 

INDICADORES DE  

MONITORAMENTO E 

AVALIAÇÃO 

 

PRAZO 

Contribuir para um 

processo de 

envelhecimento 

ativo, saudável e 

autônomo; 

Garantir acesso a informações 

sobre direitos, bem como  

atividades de lazer, esporte e 

manifestações artísticas e 

culturais. 

Realizar oficinas regulares, por meio 
das quais serão obtidas informações 

sobre acesso a direitos, riscos 
sociais, violência contra a pessoa 
idosa, entre outros temas que se 

fizerem necessários. 

Quantidades de oficinas 

estabelecidas / 

realizadas 

 

 

Trimestral 

Realizar oficinas de atividades físicas, 
artísticas e culturais. 
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Assegurar espaço 

de encontro para os 

idosos de modo a 

promover a sua 

convivência familiar 

e comunitária. 

Promover e fortalecer  

convivência familiar e 

comunitária. 

Estimular o convívio social e familiar 

através de atividades ofertadas e 

planejadas, se atentando aos 

aspectos relacionados ao sentimento 

de pertença, à construção de 

processos de sociabilidade, aos laços 

sociais, às relações de cidadania. 

. 

Melhoria da qualidade 

dos vínculos familiares e 

comunitários 

 

 

Bimestral 

Desenvolver ações complementares 

assegurando espaços de referência 

para o convívio grupal, comunitário e 

social e o desenvolvimento de 

relações de afetividade e de 

solidariedade; 

Melhoria da qualidade  

de vida e dos vínculos 

familiares e comunitários 

 

 

 

 

Bimestral 

Promover passeios e atividades 

externas, como visita a museus, 

parques e hortos, possibilitando o 

convívio comunitário. 

 

Detectar 

necessidades e 

motivações e 

desenvolver 

potencialidades e 

capacidades para 

novos projetos de 

vida; 

Possibilitar momentos de 

reflexão aos usuários; . 

 

Realizar oficinas e palestras que 

possibilitem detectar necessidades e 

motivações e desenvolver 

potencialidades e capacidades para 

novos projetos de vida. 

 

Quantidades de oficinas 

estabelecidas / 

realizadas 

 

 

Trimestral 
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Propiciar vivências 

que valorizam as 

experiências e que 

estimulem e 

potencializem a 

condição de 

escolher e decidir, 

contribuindo para o 

desenvolvimento da 

autonomia e 

protagonismo social 

dos usuários. 

Oferecer um espaço de escuta 

e reflexão, com o intuito de 

garantir a autonomia e o 

protagonismo social. 

Promover atividades que possibilitem 

vivências e valorizam as 

experiências, que estimulem e 

potencializem a condição de escolher 

e decidir, contribuindo assim para o 

desenvolvimento da autonomia e 

protagonismo social. 

Quantidades de 

atividades e encontros 

programados / 

realizadas 

 

 

Trimestral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promover encontros 
intergeracionais que propiciem trocas 
de experiências, construção de laços, 

compartilhamento dos 
conhecimentos, ideias, hábitos, 
culturas, oportunidades e  novos 

caminhos. 

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS 

OBJETIVOS METAS AÇÕES ESTRATÉGICAS 

INDICADORES DE  

MONITORAMENTO E 

AVALIAÇÃO 

 

PRAZO 

Prevenir agravos 

que possam 

desencadear 

rompimento de 

vínculos familiares 

e sociais; 

Garantir um espaço de acolhida 

e encaminhamentos . 

 

Realizar acolhida e escuta minuciosa 

dos usuários , em domicílio. 

Utilizar instrumentos capazes de 

tornar possível o conhecimento da 

Número de atendimentos 

realizados em domicilio. 

Registros de 

instrumentos utilizados 

 

Trimestral 
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realidade do usuário afim de melhor 

atender sua demanda; 

 

Prevenir o 

abrigamento 

institucional de 

pessoas com 

deficiência e/ou 

pessoas idosas 

com vistas a 

promover a sua 

inclusão social; 

 

Desenvolver  mecanismos para 

a inclusão social. 

Realizar e colaborar com ações de 

mobilização para a 

participação e o desenvolvimento da 

autonomia das pessoas com 

deficiência e idosas, a partir de suas 

necessidades, prevenindo situações 

de risco, exclusão e isolamento. 

Redução da ocorrência 

de situações de 

abrigamento para esse 

público especifico no 

território de abrangência 

do CRAS 

 

 

Semestral 

Incluir usuários e 

familiares no 

sistema de 

proteção social e 

serviços públicos, 

conforme 

necessidades, 

inclusive pela 

indicação de 

acesso a benefícios 

e programas de 

transferência de 

renda; 

 

Garantir acesso aos programas 

de transferência de renda . 

Promover acesso aos benefícios, 

programas de transferência de renda 

e serviços socioassistenciais 

Aumento de acessos a 

serviços 

socioassistenciais e 

setoriais; 

 

Bimestral 

Contribuir para 

resgatar e 

preservar a 

Promover socialização e trocas 

de informações entre os 

familiares, visando melhoria na 

Promover a socialização e resgate da 

autoestima dos usuários; 

 

Melhoria da qualidade de 

vida e dos vínculos 

familiares e comunitários 

 

Bimestral 
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integridade e a 

melhoria de 

qualidade de vida 

dos usuários e 

construção de 

contextos 

inclusivos. 

qualidade de vida as pessoas 

com deficiência e idosas. 

Gerar motivações para que seja 

possível desenvolver novos projetos 

de vida; 

 

Favorecer o desenvolvimento de 

atividades que possam proporcionar 

trocas de experiência e vivência, 

fortalecendo o respeito, a 

solidariedade e os vínculos familiares 

e comunitários. 

 

 

PROGRAMA CRIANÇA FELIZ – PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS 

PROGRAMA SOCIOASSISTENCIAL 

Objetivos Ações Estratégicas Meta qualitativa 

 

Indicadores de 

Monitoramento 

 

Prazo para 

monitoramento 

e avaliação 

Qualificar e 

incentivar o 

atendimento e o 

acompanhamento 

Promover qualificação 

profissional para equipe de 

visitadores desenvolvendo 

plano e ações de capacitação e 

Capacitação da equipe de visitadores. 

Número de ações de 

capacitação e educação 

permanente realizadas; 

 

 

Trimestral 
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nos serviços 

socioassistenciais a 

famílias com 

gestantes e 

crianças na 

primeira infância 

beneficiárias do 

Programa Bolsa 

Família - PBF e 

Benefício de 

Prestação 

Continuada – BPC 

educação permanente que 

abordem temas voltados para a 

Primeira Infância e Gestação. 

Aplicação de formulário 

de avaliação para cada 

ação de capacitação e 

educação permanente; 

 

 

Trimestral 

Nível de satisfação das 

famílias acompanhadas 

pelo Programa. 

Trimestral 

Realizar reunião com o Comitê 

Gestor do Programa Criança 

Feliz para articular ações 

multisetoriais que busquem 

responder às demandas 

identificadas durante a visita 

domiciliar. 

Reunião Trimestral. 

Caderno de lista de 

presença nas reuniões 

do Comitê Gestor; 

 

Trimestral 

Ata das reuniões do 

Comitê Gestor. 
Trimestral 
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Apoiar as famílias 

com gestantes e 

crianças na 

primeira infância no 

exercício da função 

protetiva e ampliar 

acessos a serviços 

e direitos 

Potencializar a perspectiva de 

complementaridade da rede 

socioassistencial; 

 

Reunião mensal com as 

coordenações dos CRAS. 

Quantidade de 

indivíduos 

encaminhados para a 

rede socioassistencial; 

 

Trimestral 

Registro de 

encaminhamento para a 

rede socioassistencial; 

 

Trimestral 

Fortalecer articulação 

intersetorial. 

Documentos de 

referência e contra 

referência elaborados; 

 

Trimestral 

Parcerias realizadas com 

as demais políticias. 
Trimestral 

Estimular o 

desenvolvimento 

integral das 

crianças na 

primeira infância, 

em situação de 

vulnerabilidade e 

risco social, 

Realizar sensibilização com as 

famílias acompanhadas pelo 

Programa e pelo CRAS; 

Acompanhamento sistematizado e de 

qualidade das famílias com perfil do 

Programa. 

Quantidade de reuniões 

realizadas. 
Trimestral 

Fortalecer ações de 

singularidade familiar; Reunião com a equipe 

de visitadores; 

 

Trimestral 
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fortalecendo 

vínculos familiares 

e comunitários; 

 

Realizar planejamento de 

ações singulares para cada 

família e criança; 

Plano de visita 

personalizado. 
Trimestral 

Quantidade de reuniões 

realizadas; 

 

Trimestral 

Promover reunião com as 

famílias por público/ faixa etária 

que abordem especificidades, 

cuidados e atenções às 

gestantes, crianças na Primeira 

Infância e suas famílias. 

Lista de presença dos 

participantes nas 

reuniões. 

Trimestral 

Fortalecer a 

presença da 

assistência social 

nos territórios e a 

perspectiva da 

proteção proativa e 

da prevenção de 

situações de 

Realizar busca ativa por novas 

famílias para inclusão no 

Programa através do sistema e-

PCF e/ou Prontuário SUAS. 

Novas adesões. 
Quantidade de novas 

adesões. 
Trimestral 

Apoiar e acompanhar o 
desenvolvimento infantil integral 

na primeira infância 
(crianças de 0 a 6 anos de 

Acompanhamento sistematizado e de 

qualidade dos 250 indivíduos. 

Quantidade de famílias 

acompanhadas pelo 

Programa; 

 

Trimestral 
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fragilização de 

vínculos, de 

isolamentos e de 

situações de risco 

pessoal e social; 

 

idade) e facilitar o acesso da 
gestante, das crianças na 

primeira infância e 
de suas famílias às políticas e 

aos serviços públicos que 
necessitam; 

Registro das visitas 

domiciliares realizadas 

no sistema e-PCF. 

Trimestral 

Criar protocolo de 

encaminhamento da rede para 

novas adesões. 

Protocolo criado e legitimado. 

Quantidade e efetividade 

do fluxo de 

encaminhamento. 

Trimestral 

Ofertar o Programa 

na Unidade de 

Acolhimento para 

crianças. 

Executar o Programa no 

Acolhimento, utilizando a 

metodologia específica. 

Execução do Programa no 

Acolhimento. 

Número de visitas 

realizadas no 

acolhimento. 

Trimestral 

 

PROGRAMA FIDELENSE CIDADÃO 

OBJETIVOS AÇÕES ESTRATÉGICAS Meta qualitativa 
Indicadores de 

Monitoramento 

Prazo para 

monitoramento e 

avaliação 

Assegurar aos 

munícipes usuários 

do serviço 

convencional de 

Ofertar mensalmente a entrega das 

passagens em áreas rurais estratégicas, 

facilitando assim o acesso do usuário ao 

serviço. 

Realizar oferta de 

acordo com a 

demanda 

Quantitativo de 

solicitações e 

entregas 

Mensal 
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transporte coletivo 

municipal, 

devidamente 

cadastrados, com 

idade entre 06 e 65 

anos, a concessão 

de benefício tarifário 

para pagamento de 

valor único de R$ 

2,00 (dois reais), 

para utilização de 

qualquer linha de 

ônibus e em 

qualquer trecho 

situado no território 

municipal. 

Realizar cadastramento/recadastramento via 

sistema informatizado com digitalização 

documental. 

Informatização do 

Programa 

Digitalização de 

todos os documentos 
Bimestral 

Realizar cadastramento anual, 

preferencialmente nos meses de janeiro, 

fevereiro e março. 

Manter os cadastros 

atualizados 

Nenhum cadastro 

inativo 
Anual 

Realizar cadastros de novos usuários por 

livre e espontânea demanda. 

Atendimento de todas 

as demandas 

Todos os usuários 

atendidos 
Mensal 

Maior integração com os CRAS e CREAS a 

fim de encaminhar de maneira mais 

assertiva usuários com demanda de 

atendimento socioassistencial. 

Encaminhamento 
Referenciamento no 

equipamento 
Mensal 

PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADÚNICO 

OBJETIVOS METAS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
Meta qualitativa 

Indicadores de 

Monitoramento 

Prazo para 

monitoramento e 

avaliação 

Aumento da Taxa de 

Atualização 

Cadastral (TAC) 

100% 

Realizar mapeamento e 

localizar as famílias que 

estão com cadastros 

desatualizados há mais de 

Assegurar a 

qualidade dos 

dados e garantir 

que as 

Elevação da TAC Quadrimestral 
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dois anos ou que estejam 

prestes a desatualizar. 

informações 

registradas na 

base do Cadastro 

Único estejam 

sempre de acordo 

com a realidade 

das famílias.AC 

02 anuais 

Efetuar chamamento 

público e divulgação dos 

locais de atualização 

cadastral 

100% 

Realizar busca ativa de 

famílias pertencentes aos 

Grupos Populacionais 

Tradicionais e Específicos 

(GPTE) 

02 ações anuais 

Articular com sindicatos 

de trabalhadores rurais e 

com associações do 

município para 

atualização cadastral dos 

seus integrantes e 

familiares 

80% 

Reduzir os casos de 

recebimento indevido do 

benefício 

75% 
Aumentar da Atualização 

Cadastral com visita 

12 reuniões anuais 
Articulação com a 

Proteção Social Básica 

Contribuir para a 

ruptura do ciclo 
Quadrimestral 
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Qualificar o 

Acompanhamento 

Familiar 

Mensal 
Realizar monitoramento 

pelo SICON 

intergeracional da 

pobreza, partindo 

do pressuposto 

de que o acesso 

educação 

aumenta a 

oportunidade de 

desenvolvimento 

social 

 

Taxa de evasão 

escolar – Sistema 

Presença 

 

02 capacitações 

por ano 

Capacitar os técnicos 

Municipais em relação ao 

SICON 

Diário 

Diagnóstico das 

potencialidades dos 

territórios 

01 ano 
Construção de Projetos e 

execução dos mesmos 

Implantar e executar 

projetos de geração 

de trabalho e renda 

em parceria com a 

Proteção Social 

Básica 

Contato 

permanente 

Verificar a disponibilidade 

dos instrutores e passo-a-

passo do MDS 

Contribuir para a 

superação da 

pobreza e da 

extrema pobreza 

entre as gerações 

dos beneficiários 

do programa 

Bolsa Família 

Taxa de emprego Quadrimestral 

04 atividades 

anuais 

Trocar experiências e 

informações relevantes ao 

trabalho 

Realizar 

capacitações e 

oficinas 

06 anuais 

Realizar reuniões 

regulares com a equipe 

para tratar de assuntos 

pertinentes ao programa 

Contribuir para o 

aprimoramento do 

atendimento da 

equipe e a 

efetividade na 

resolução das 

demandas do 

Reunião de avaliação Semestral 

Permanente 

Elaborar diagnóstico de 

necessidades de cada 

polo do Programa Auxílio 

Brasil 
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Permanente 

Mapear ou revisar os 

processos de trabalho e 

ações em andamento 

cotidiano de 

trabalho 

Estabelecer agenda 

de reuniões 

regulares 

Mensal 

Realizar reuniões 

regulares com a equipe 

para tratar de assuntos 

pertinentes ao programa 

Contribuir para o 

aprimoramento do 

atendimento da 

equipe e a 

efetividade na 

resolução das 

demandas do 

cotidiano de 

trabalho 

 

Reunião de avaliação 

Quadrimestral 

Permanente 

Elaborar diagnóstico de 

necessidades de cada 

polo do Programa Auxílio 

Brasil 

 

Qualificar o 

atendimento ao 

público e ampliar o 

acesso a programas 

e serviços 

Permanente 

Realizar orientações, 

informações e 

encaminhamentos para 

aumentar a inclusão de 

usuários nos programas e 

serviços ofertados através 

do Cadastro Único – 

Programa Auxílio Brasil, 

Tarifa Social de Energia 

Elétrica, Benefício de 

Prestação Continuada, 

Isenção de taxa de 

inscrição em concurso 

público através do NIS, 

Facultativo Baixa Renda 

Contribuir para a 

oferta de 

Programas, 

Projetos e 

Serviços 

ofertados a nível 

federal, estadual 

e municipal 

Satisfação do 

beneficiário no 

atendimento e na 

resolutividade das 

demandas 

 

Quadrimestral 
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(Aposentadoria para 

pessoa de baixa renda), 

Carteira do Idoso, 

Telefone Popular, Carta 

Social, Identidade Jovem 

(ID) Jovem, Auxílio 

Emergencial do Governo 

Federa, Supera RJ e 

demais benefícios 

ofertados pelos governos 

federal, estadual e 

municipal 

Implantar registro 

eletrônico da 

documentação que 

dever ser arquivada 

no Cadastro Único 

Ação única 

Implantação de 

programa/sistema de 

arquivamento 

Transição para o 

arquivo virtual do 

CadÚnico, 

gerando uma 

redução no 

consumo de papel 

e maior agilidade 

no arquivamento 

e consulta dos 

arquivos. 

Verificação do 

objetivo a ser 

alcançado 

Semestral 

Mensal 

Recolhimento mensal dos 

documentos para 

arquivamento virtual 

100% dos arquivos 

Arquivamento do 

Formulário Principal, 

Formulários 

Complementares e Folha 

Resumo encaminhados 

pelos setores do 

Programa Auxílio Brasil 

(CRAS Centro e CRAS 

São Vicente) em arquivos 

virtuais 
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Garantir 

acessibilidade nos 

setores do Cadastro 

Único e Programa 

Auxílio Brasil 

Reforma de todos 

os setores e 100% 

mobilidade 

Reforma e melhoria no 

acesso ao interior dos 

setores de atendimento a 

fim de possibilitar ao 

público Cadastro Único e 

Programa Auxílio Brasil 

condições de acesso aos 

setores de atendimento 

sem entraves e barreiras 

para a efetiva participação 

do público aos serviços, 

programas e projetos 

ofertados 

Assegurar 

acessibilidade aos 

beneficiários nos 

polos de 

atendimento 

Dados de inclusão do 

município 
Anual 

Aprimoramento do 

controle social do 

Programa Auxílio 

Brasil e do Cadastro 

Único 

100% 

Dar conhecimento das 

visitas domiciliares em 

casos de averiguação e 

revisão cadastral 

Acompanhamento 

efetivo da 

sociedade civil na 

gestão do PBF 

Verificação do 

objetivo a ser 

alcançado 

 

Semestral 
01 Relatório anual 

Encaminhar, ao CMAS, 

relatório anual dos casos 

de averiguação e revisão 

cadastral, além de 

panorama geral do 

programa e suas ações no 

município 

04 reuniões 

mensais 

Promover amplo 

conhecimento dos 

benefícios ofertados pelos 



ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

 

158 
João Francisco Cesário, S/Nº, Barão de Macaúbas - São Fidélis - RJ - CEP: 28.400-000 

Tel.: (22) 2758-6296 / 27586602 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CadÚnico e Programa 

Auxílio Brasil 

100% da 

população 

Transmitir para o maior 

número possível de 

integrantes do Cadastro 

Único e Programa Auxílio 

Brasil, as informações 

sobre a Atualização 

Cadastral 

100% da 

população 

Orientar e conscientizar a 

população acerca de 

denúncias, Fake News, 

uso indevido de cartão por 

parte de terceiros, sobre 

benefício, programas e 

projetos. 
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11.3. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 

 

 

 

 

UNIDADE: CREAS 

 

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – MEDIA COMPLEXIDADE 

NOME DO SERVIÇO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAEFI) 

OBJETIVOS METAS 
AÇÕES 

ESTRATÉGICAS 
META QUALITATIVA 

INDICADORES DE 

MONITORAMENTO 

PRAZO PARA 

MONITORAMENTO 

E AVALIAÇÃO 

Contribuir para o 

fortalecimento 

dos vínculos 

familiares e o 

desempenho da 

função protetiva, 

restaurando e 

preservando as 

condições de 

autonomia dos 

usuários, em 

relação a danos, 

a incidência ou 

reincidência de 

violação de 

direitos, através 

da oferta de 

serviços, 

programas e 

projetos de 

caráter 

especializado, 

Possibilitar 

condições de 

acolhimento em 

um ambiente 

favorável para 

escuta e diálogo. 

Realizar acolhida, 

escuta, estudo social, 

plano individual e/ou 

familiar de atendimento, 

diagnóstico 

socioeconômico e 

inclusão das famílias no 

sistema de proteção 

social e nos serviços 

públicos, conforme 

demanda e avaliação 

técnica no uso dos 

instrumentos 

necessários; 

 

Superação da situações 

de violação de direitos 

vivenciadas pelos 

usuários 

acompanhados. 

Superação da condição 

de risco e ou violação 

de direitos. 

Trimestral 

Aperfeiçoar as 

condições de 

convivência e 

relacionamentos 

intra e 

extrafamiliares e 

em toda dinâmica 

Realizar ações pontuais 

e continuadas, de cunho 

coletivo e/ou individual 

com viés reflexivo, 

buscando a interrupção 

de padrões de 

relacionamentos 

Reconstrução de 

vínculos intra e 

extrafamiliares 

rompidos. 

Redução de números 

de acolhimentos 
Semestral  
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destinado a 

famílias em 

situação de risco 

pessoal e social 

por violação de 

direitos. 

estrutural que 

compõe o cenário 

familiar, na 

superação de 

violação de 

direitos. 

intrafamiliares e/ou 

extrafamiliares onde se 

observe violação de 

direitos ou vivência de 

situações que remetam 

ao risco social. 

Articular com as 

redes de serviços 

públicos e 

privados. 

Orientar, realizar e 

acompanhar os 

encaminhamentos para 

a rede de serviços 

públicos estatais e 

privados; 

Número de 

encaminhamentos 

realizados para a rede. 

Contrarreferências 

recebidas 
Trimestral  

Favorecer 

atendimentos 

contínuos aos 

usuários. 

Ofertar atendimento e 

acompanhamento 

psicossocial 

ininterruptos; 

Número de 

atendimentos/ ações 

realizadas. 

Famílias em 

acompanhamento 
Mensal  

Ofertar 

atendimentos 

pontuais de 

orientação 

jurídico-social. 

Oferecer orientação 

jurídico-social aos 

referenciados 

ininterrupta; 

Número de 

atendimentos jurídico-

sociais ofertados. 

Famílias em 

acompanhamento 
Mensal  

Acolher as 

demandas 

familiares 

individual ou 

coletivamente, 

quando em 

situação de risco 

Realizar 

acompanhamento 

familiar coletivo e/ou 

individual a família com 

um ou mais de seus 

membros em situação 

Número de famílias/ 

indivíduos em 

acompanhamento. 

Quantitativo de famílias 

em acompanhamento 
Mensal  
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e violação de 

direito. 

de risco social e/ou 

violação de direitos. 

Oportunizar  

acesso das 

informações às 

famílias dos 

usuários quanto a 

seus direitos e 

deveres no 

exercício da 

cidadania. 

Fornecer informação e 

orientação sociofamiliar 

relativo à defesa de 

direitos civis, sociais e 

políticos, mobilizando-

os para o convívio 

familiar, grupo social e 

exercício da cidadania; 

Quantitativo de ações 

de mobilização 

estabelecidas/ 

realizadas, e/ou 

parcerias firmadas. 

Participação em todas 

as campanhas com 

tema relevante ao 

público-alvo 

Semestral  

Fomentar o 

fortalecimento de 

vínculos afetivos 

familiares. 

Apoiar à família, 

fortalecendo-a na sua 

função protetiva; 

Número de 

atendimentos 

particularizados 

realizados. 

Quantitativo de famílias 

em acompanhamento 
Mensal  

Articular 

interinstitucional 

com os demais 

órgãos do 

sistema de 

garantia de 

direitos. 

Orientar e promover a 

aquisição/regularização 

de documentação civil e 

pessoal, encaminhando 

os usuários aos órgãos 

competentes. 

Número de 

encaminhamentos para 

acesso à 

documentação pessoal. 

Todos os usuários com 

documentação civil 
Mensal  

Favorecer ações 

reflexivas e 

preventivas 

promovendo a 

proteção social. 

Promover ação de 

mobilização da 

população quanto ao 

combate à violência 

sexual e de gênero, ao 

Quantitativo de ações 

de mobilização 

referentes ao combate 

às diferentes situações 

de violação de direitos. 

Numero de famílias 

participantes das ações 

coletivas 

Semestral  
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preconceito, trabalho 

infantil, exploração 

sexual, dentre outras, 

com vistas a alcançar 

relações igualitárias e 

libertadoras. 

Fomentar, 

participar e 

realizar 

campanhas de 

prevenção e 

combate a todos 

os tipos de 

violência; 

Criar espaço de reflexão 

e trocas de experiências 

compartilhadas com a 

realização de palestras 

com profissionais 

capacitados; 

Quantitativo de ações 

realizadas. 
Participação popular Semestral  

NOME DO SERVIÇO: SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL 

OBJETIVOS METAS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
META 

QUALITATIVA 

INDICADORES DE 

MONITORAMENTO 

PRAZO PARA 

MONITORAMENTO 

E AVALIAÇÃO 

Construir o 

processo de 

saída dos sujeitos 

das ruas e 

possibilitar 

condições de 

Possibilitar 

condições dignas 

de acolhida na 

rede 

socioassistencial. 

Realizar abordagem social continuada 

a pessoas em situação de rua, a fim de 

lhes assegurar direitos sociais violados; 

Registro 

atualizado de 

pessoas em 

situação de 

rua no 

município. 

Referenciamento 

de toda população 

de rua 

Mensal  
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acesso à rede de 

serviços e a 

benefícios 

assistenciais com 

promoção de 

ações voltadas 

para a reinserção 

familiar e 

comunitária. 

Contribuir para a 

construção de 

novos projetos de 

vida, favorecendo 

a reinserção 

familiar e 

comunitária. 

Promover a reinserção familiar e 

comunitária através de intervenção 

especializada e ações conjuntas para 

(re)construção das redes de apoio do 

sujeito; 

Reconstrução 

de vínculos 

familiares e 

comunitários 

rompidos. 

Reconstrução de 

vínculos familiares 

de todas as 

pessoas em 

situação de rua 

que desejarem 

Mensal  

Favorecer acesso 

a serviços 

socioassistenciais 

conforme a 

necessidade dos 

usuários 

Ofertar benefício eventual para os 

sujeitos que têm possibilidade de 

retornar para sua cidade de origem em 

busca de construir novos planos e 

projetos de vida baseados na 

reconstrução dos vínculos familiares 

Melhoria da 

qualidade de 

vida destes 

indivíduos. 

Garantia de 

acesso aos 

serviços 

Mensal  

Identificar 

famílias e 

indivíduos com 

direitos violados, 

a natureza das 

violações, as 

condições em 

que vivem, 

estratégias de 

sobrevivência, 

procedências, 

aspirações, 

desejos e 

relações 

estabelecidas 

Buscar a 

resolução de 

necessidades 

imediatas via 

políticas públicas, 

para promover a 

inserção desse 

público na rede 

de serviços 

socioassistenciais 

e das demais 

políticas públicas 

na perspectiva da 

garantia dos 

direitos; 

Identificar nos territórios, a incidência 

de trabalho infantil, exploração sexual 

de crianças e adolescentes e, realizar 

ações interventivas conjuntas com 

outros órgãos do sistema de garantia 

de direitos. 

Melhoria da 

qualidade de 

vida destes 

indivíduos. 

Cessão a violação 

de direitos 
Mensal  
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com as 

instituições; 

NOME DO SERVIÇO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE 

LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC) 

OBJETIVOS METAS 
AÇÕES 

ESTRATÉGICAS 

META 

QUALITATIVA 

INDICADORES DE 

MONITORAMENTO 

PRAZO PARA 

MONITORAMENTO 

E AVALIAÇÃO 

Realizar 

acompanhamento 

social dos 

adolescentes em 

cumprimento de 

medida 

socioeducativa de 

meio aberto – 

MSE – nas 

modalidades de 

liberdade 

assistida e de 

prestação de 

serviços à 

Executar o Plano 

de Ação (PIA), 

contribuindo para 

o acesso a 

direitos e para a 

ressignificação de 

valores da vida 

pessoal e social. 

Realizar 

atendimento 

psicossocial e 

jurídico,  elaborar 

o Plano Individual 

de Atendimento 

(PIA) e 

(re)construir 

projetos de vida, 

visando à ruptura 

com a prática do 

ato infracional, 

utilizando os 

instrumentos 

Cumprimento 

satisfatório das 

Medidas 

Socioeducativas 

em 

acompanhamento 

pelo CREAS. 

Cumprimento total da MSE Mensal 
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comunidade e 

sua inserção em 

outros serviços e 

programas 

socioassistenciais 

e de políticas 

públicas setoriais, 

a fim de 

reintegrá-lo à 

sociedade 

necessários e 

gerando os 

devidos 

encaminhamentos 

para que os 

adolescentes 

usufruam dos 

benefícios das 

diversas políticas 

públicas que 

demandarem; 

Favorecer a 

manutenção do 

adolescente no 

sistema escolar, 

visando seu 

desempenho. 

Promover a 

inserção e 

permanência do 

adolescente no 

sistema 

educacional e 

fornecer meios 

que possibilitem 

seu bom 

desempenho; 

Número de ações 

realizadas em 

parceria com os 

serviços 

Educacionais. 

Inserção de todos os adolescentes 

no ambiente educacional 
Mensal  

Proporcionar a 

ampliação do 

universo 

informacional 

desenvolvendo 

habilidades para 

inclusão no 

Encaminhar para 

cursos de 

qualificação e 

capacitação 

profissional para a 

inclusão dos 

adolescentes 

Número de 

encaminhamentos 

realizados a 

instituições para 

qualificação 

profissional. 

Inserção de todos os adolescentes 

no mercado de trabalho e/ou curso 

profissionalizante 

Trimestral  
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mercado de 

trabalho. 

atendidos no 

mercado de 

trabalho, bem 

como possibilitar 

acessos e 

oportunidades 

para a ampliação 

do universo 

informal e cultural 

e o 

desenvolvimento 

de habilidades e 

competências. 

Fortalecer a 

convivência 

familiar e 

comunitária. 

Realizar atividades 

coletivas reflexivas 

com apoio da rede 

ofertante de 

serviços, com 

participação dos 

adolescentes em 

cumprimento de 

MSE e familiares, 

promovendo a 

convivência 

familiar e 

comunitária 

Quantitativo de 

ações/atividades 

realizadas. 

Permanência do adolescente no 

núcleo familiar 
Mensal  



ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

 

167 
João Francisco Cesário, S/Nº, Barão de Macaúbas - São Fidélis - RJ - CEP: 28.400-000 

Tel.: (22) 2758-6296 / 27586602 
 

NOME DO SERVIÇO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS 

OBJETIVOS METAS 
AÇÕES 

ESTRATÉGICAS 

META 

QUALITATIVA 

INDICADORES DE 

MONITORAMENTO 

PRAZO PARA 

MONITORAMENTO 

E AVALIAÇÃO 

Promover a 

autonomia e a 

melhoria da 

qualidade de vida 

de pessoas com 

deficiência e 

idosas com 

dependência, 

seus cuidadores 

e suas famílias; 

Possibilitar a 

inclusão dos 

usuários nos 

serviços 

ofertados pela 

rede 

socioassistencial. 

Inserir o usuário 

na rede de 

serviços 

socioassistenciais 

intersetoriais. 

Melhoria da 

qualidade de vida 

de pessoas com 

deficiência e 

idosos. 

Permanência do usuário no núcleo 

familiar 
Trimestral   

Desenvolver 

ações 

especializadas 

para a superação 

das situações 

violadoras de 

direitos que 

contribuem para 

a intensificação 

da dependência; 

Assistir as 

famílias em suas 

demandas 

colaborando para 

a superação das 

violações de 

direitos. 

Realizar 

acompanhamento 

familiar 

sistemático em 

domicílio para 

contribuir na 

autonomia e 

superação da 

situação de 

violação vivida 

pelo indivíduo; 

Quantitativo de 

famílias e 

indivíduos 

acompanhadas 

em domicílio. 

Todas as famílias referenciadas e 

em acompanhamento 
Trimestral  
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ACOLHIMENTO RAIO DE LUZ 

 

OBJETIVO GERAL AÇÕES ESTRATÉGICAS METAS 

QUALITATIVAS 

INDICADORES DE 

MONITORAMENTO 

PRAZO PARA 

MONITORAMENTO E 

AVALIAÇÃO 

Acolher e garantir proteção 

integral a crianças e 

adolescentes afastadas do 

convívio familiar 

temporariamente, 

contribuindo para a 

prevenção do agravamento 

de situações de 

negligência, violência e 

Realizar visitas domiciliares e/ 

ou busca ativa das famílias de 

origem e/ou extensa dos 

acolhidos; 

Preservação do vínculo 

familiar 

Visitas domiciliares à 

família, orientações, 

intervenções e grupos 

familiares. 

Trimestral 

Realizar acompanhamento e 

promover meios para que seja 

possível a reintegração familiar 

preferencialmente na família de 

origem ou extensa: 

Manutenção na família 

de origem e o não 

desmembramento do 

grupo de irmãos 

Visitas domiciliares à 

família, orientações, 

intervenções e grupos 

familiares. 

Trimestral 

Prevenir o 

abrigamento e a 

segregação dos 

usuários do 

serviço, 

assegurando o 

direito à 

convivência 

familiar e 

comunitária; 

Promover apoio 

as famílias na 

tarefa de cuidar, 

diminuindo a 

sobrecarga de 

trabalho e 

utilizando meios 

de comunicar e 

cuidar que visem 

autonomia dos 

envolvidos e não 

somente 

cuidados de 

manutenção. 

Prevenir situações 

de sobrecarga e 

desgaste de 

vínculos, oriundos 

da prestação 

permanente e 

prolongada de 

cuidados, através 

de atividades 

coletivas com os 

familiares 

cuidadores. 

Redução do 

número de 

institucionalização 

e agravos 

decorrentes de 

situações 

violadoras de 

direitos em idosos 

e pessoas com 

deficiência. 

Não acolhimento institucional Trimestral  
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ruptura de vínculos, 

reestabelecendo vínculos 

familiares e/ou sócias, 

possibilitando assim a 

convivência comunitária, 

via acesso à rede 

socioassistencial  e os 

demais órgãos do Sistema 

de Garantia de Direitos e 

políticas públicas setoriais. 

Providenciar documentação 

pessoal e civil quando 

necessária; 

Garantir que a criança 

e/ou adolescente 

tenham seu registro civil; 

Solicitação, quando 

necessária, aos órgãos 

competentes pela 

emissão do registro 

civil. . 

Semestral 

Realizar acolhida, escuta, 

atendimento e orientação 

qualificada das 

crianças/adolescentes e dos 

familiares durante o período de 

acolhimento; 

Garantir o atendimento 

psicossocial de cada 

criança e ou 

adolescentes e seus 

familiares; 

Atendimento 

personalizado e em 

pequenos grupos; 

Trimestral 

Acompanhar o trâmite dos 

processos dos acolhidos junto 

aos órgãos competentes 

(Judiciário, Ministério Público e 

Defensoria); 

Reavaliar 

periodicamente cada 

caso acompanhado pela 

equipe do equipamento 

Confecção e envio de 

relatórios aos órgãos 

reguladores 

trimestral 

Desenvolver projetos para 

fortalecer os vínculos familiares 

e comunitários das crianças e 

adolescentes; 

Fortalecimento de 

vínculo familiar e 

participação ativa na 

comunidade; 

Visitas domiciliares 

(quando permitido 

judicialmente) e 

autorização de visitas 

da família no espaço 

do acolhimento; 

Trimestral 

Garantir a inclusão e 

participação dos acolhidos na 

rede pública de ensino, saúde e 

nos projetos sociais do 

município incentivando a 

autonomia dos acolhidos; 

 

Viabilizar a inserção em 

cursos de 

profissionalização e ou/ 

programas de serviço de 

convivência e 

Inserção de projetos 

sociais do Município no 

Plano individual de 

atendimento  

Mensal 



ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

 

170 
João Francisco Cesário, S/Nº, Barão de Macaúbas - São Fidélis - RJ - CEP: 28.400-000 

Tel.: (22) 2758-6296 / 27586602 
 

fortalecimento de 

vínculo para crianças e 

adolescentes e 

participação ativa na 

comunidade; 

Garantir os cuidados básicos 

com fornecimento de 

alimentação, vestimentas, 

medicamentos e outros 

provimentos que forem 

necessários; 

Ofertar atendimento 

personalizado no que 

tange alimentação, 

saúde e educação; 

Inserção dos 

acompanhamentos de 

saúde e demais 

provimentos no Plano 

Individual de 

atendimento 

Mensal  

Promover o acesso a 

programações culturais, de 

lazer, de esporte e 

ocupacionais internas e 

externas, relacionando-as a 

interesses, vivências, desejos e 

possibilidades dos acolhidos; 

Proporcionar acesso aos 

recursos comunitários 

disponíveis na rede, 

realizar atividades 

lúdicas voltadas para o 

desenvolvimento afetivo, 

social e cognitivo. 

Inserção das 

atividades 

comunitárias No Plano 

de ação individual  

Mensal 

Encaminhar e articular com a 

rede socioassistencial e com o 

sistema de garantia de direitos 

– SGD as demandas dos 

acolhidos e de seus familiares; 

Providenciar tratamento  

e apoio necessário aos 

pais ou responsáveis, 

assim como para as 

crianças e adolescentes, 

vislumbrando de forma 

célere o êxito das 

reintegrações familiares; 

Reintegrações ao 

núcleo familiar de 

origem 

Trimestral. 
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12. APROVAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições 

legais, conferidas pela Lei Municipal Nº1.423, de 29 de dezembro de 2014, 

aprova o Plano Municipal de Assistência Social – quadriênio 2022 a 2025 – por 

unanimidade em reunião realizada em 14 de março de 2022, Ata Nº05/2022, 

Resolução 013/2022. 
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14. Anexos 

 



 

 

GESTOR DA SEMAS 

 

Superintendência 

de Gestão da 

SEMAS 

 

Superintendência 

de Gestão 

Orçamentária e 

Financeira da 

SEMAS 

 

Gerência de Apoio 

Orçamentário e 

Financeiro da 

SEMAS 

 

Superintendência 

de Gestão 

Administrativa  

da SEMAS 

Superintendência 

Administrativa de 

Compras e 

Suprimentos da 

SEMAS 

Assessoria 

Jurídica da 

SEMAS 

 

Superintendência 

Municipal de 

Proteção e Defesa 

ao Consumidor 

 

Conselho 

Tutelar 

 

Coordenação  

CRAS 

 

Gerência PSB 

 
Coordenação  

CRAS 

 

Coordenação  

SCFV 

 

Diretor do Polo 

Idoso 

 

Diretor do Polo 

Idoso 

 

Diretor do Polo 

Idoso 

 

Diretor do Polo 

Criança/Adolescente 

 

Diretor do Polo 

Criança/Adolescente 

 

Gerência PSE 

 
Coordenação  

CREAS 

 

Coordenação de 

Serviços de 

Acolhimento 

Gerência de 

Vigilância 

Socioassistencial 

Coordenação de 

monitoramento e 

avaliação 

Gerência de RH 

 

Gerência de 

Patrimônio 

 

Gerência de 

Transporte 

 

Gerência de TI 

 

Gerência de 

Almoxarifado 

 

Gerência de 

Compras e 

Suprimentos 
 

Gerência de 

Compras e 

Suprimentos 
 

Secretário CMAS 
 

Secretário CMI 
 

Secretário CMDCA 
 

Gerência de 

Programas e 

Projetos 

GESTOR DO FUNDO 

MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Assessoria 

Jurídica da 

SEMAS 

 

Gerência de 

Participação 

Colegiada 
 

Coordenação Programa Auxílio Brasil 

Gerência de 

Capacitação 

Permanente 

Coordenação Programa Criança Feliz 

Coordenação Programa Fidelense Cidadão 

Coordenação Melhorias Habitacionais 

Gerência de 

Acompanhamento 

de Licitação e 

Compras 


