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A conceituação do PIA 

Para definir o que é o PIA – Plano Individual de 

Atendimento -, vamos recorrer à conceituação que 

extraímos do documento do SINASE: Do ponto de 

vista teórico-metodológico é “um instrumento 

pedagógico fundamental para garantir a equidade no 

processo de cumprimento da medida socioeducativa” 

(SINASE, item 6.1 – Diretrizes pedagógicas do 

atendimento socioeducativo – diretriz 4) Do ponto de 

vista operacional constitui-se em “uma importante 

ferramenta no acompanhamento da evolução pessoal 

e social do adolescente e na conquista de metas e 

compromissos pactuados com esse adolescente e sua 

família durante o cumprimento de sua medida 

socioeducativa” (SINASE, item 6.2.2 – Dimensão 

básica do atendimento – Desenvolvimento pessoal e 

social do adolescente) 



Objetivos do PIA 

Garantir uma abordagem individual do 

adolescente considerando que cada um deles 

tem uma história singular (sua biografia), um 

presente e uma perspectiva de futuro particular 

que o identifica como pessoa e cidadão único. 

Pactuar com o adolescente e sua família e/ou 

responsável metas e compromissos viáveis 

que possam auxiliar a organizar o seu presente 

e criar perspectivas de futuro desvinculados da 

prática de ato infracional. Estabelecer, para o 

técnico ou orientador de referência, 

indicadores objetivos (as metas pactuadas) 

para o acompanhamento do adolescente 

durante o período de cumprimento da medida.  



A obediência, o respeito, a disciplina, a retidão 

moral, a cidadania, enfim, tudo parece 

associado a essa metáfora [limite]. Tudo talvez, 

mas não todos. De fato, quem supostamente 

carece de limites é sempre uma criança ou um 

adolescente. (...) Lembremos, porém, um fato 

importante e nunca suficientemente enfatizado: 

os jovens são reflexo da sociedade em que 

vivem, e não de uma tribo de alienígenas 

misteriosamente desembarcada em nosso 

mundo, com costumes bárbaros adquiridos não 

se sabe onde. Se é verdade que eles carecem 

disso que chamamos de limites, é porque a 

sociedade como um todo deve estar privada 

deles (La Taille, 2003, p. 11).  



Família 

Primeiro 

espaço de 

sociabilidade. 



O que é família? 

 Designa-se por família o conjunto de 

pessoas que possuem grau de 

parentesco entre si e vivem na 

mesma casa formando um lar. Uma 

família tradicional é normalmente 

formada pelo pai e mãe, unidos por 

matrimônio ou união de fato, e por um 

ou mais filhos, compondo uma família 

nuclear ou elementar. 



 A família é considerada uma 

instituição responsável por promover 

a educação dos filhos e influenciar o 

comportamento dos mesmos no meio 

social. O papel da família no 

desenvolvimento de cada indivíduo é 

de fundamental importância. É no seio 

familiar que são transmitidos os 

valores morais e sociais que servirão 

de base para o processo de 

socialização da criança, bem como as 

tradições e os costumes perpetuados 

através de gerações. 



 O ambiente familiar é um local onde 
deve existir harmonia, afetos, proteção e 
todo o tipo de apoio necessário na 
resolução de conflitos ou problemas de 
algum dos membros. As relações de 
confiança, segurança, conforto e bem-
estar proporcionam a unidade familiar. 

 Além da tradicional estrutura familiar 
denominada nuclear ou elementar, as 
transformações sociais e culturais, 
proporcionaram a existências de 
diferentes estruturas familiares: 
 



Família monoparental: 

  composta por apenas um dos progenitores: 

pai ou mãe. Os motivos que possibilitam essa 

estrutura são diversos. Englobam causas 

circunstanciais (morte, abandono ou divórcio) 

ou ainda, a decisão (na maior parte dos casos, 

uma decisão da mulher) de ter um filho de 

forma independente. 



Família comunitária: 

  nesta estrutura, todos os membros 

adultos que constituem o agregado 

familiar são responsáveis pela 

educação da criança. 

 



Família arco-íris: 

  é constituída por um casal 

homossexual (ou pessoa sozinha 

homossexual) que tenha uma ou mais 

crianças ao seu cargo. 



Família contemporânea: 

  é caracterizada pela inversão dos 

papéis do homem e da mulher na 

estrutura familiar passando a ser a 

mulher a chefe de família. Abrange a 

família monoparental, constituída por 

mãe solteira ou divorciada. 



 



Outros conceitos de família são: 
 Família Real: constituída pelo soberano (um 

rei ou uma rainha) e todos os seus 

descendentes. Os membros de uma família 

real são figuras importantes e gozam de 

determinados privilégios na nação que 

representa. 



 Sagrada Família: constituída pela 

tríade cristã representada na Bíblia 

Sagrada por Jesus, Maria e José. 



 Não existe uma família ideal ou um modelo 
pré-determinado de família, existem 
famílias reais. Independente de sua 
configuração, a família continua sendo a 
instituição social responsável pelos 
cuidados, proteção, afeto e educação das 
crianças pequenas, ou seja, é o primeiro e 
importante canal de iniciação dos afetos, da 
socialização, das relações de aprendizagem. 

 



 Família é a base de tudo. 

 Família é porto seguro. 

 Família é proteção. 

 Será? 
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DA FAMÍLIA PATRIARCAL ÀS NOVAS 
CONCEPÇÕES DE FAMÍLIA  NO MUNDO 

CONTEMPORÂNEO 



O termo “família” é derivado do latim 

“famulus”, que significa “escravo 

doméstico”.  

Este termo foi criado na Roma Antiga para 

designar um novo grupo social que surgiu entre 

as tribos latinas, ao serem introduzidas à 

agricultura e também escravidão legalizada. 



Segundo ATKINSON e MURRAY 
(cit. por VARA, 1996), a família é 
um sistema social uno, composto 
por um grupo de indivíduos, cada 
um com um papel atribuído, e 
embora diferenciados, 
consubstanciam o funcionamento 
do sistema como um todo.  

Conceito 



Amaral (2001) afirma que a família é 

uma construção social que varia 

segundo as épocas, permanecendo, no 

entanto, aquilo que se chama de 

“sentimento de família”, que se forma a 

partir de um emaranhado de emoções e 

ações pessoais, familiares e culturais, 

compondo o universo do mundo familiar.  

Conceito 



O conceito de família, ao ser abordado, evoca obrigatoriamente, 
os conceitos de papéis e funções. 
 
Em todas as famílias, independentemente da sociedade, cada 
membro ocupa determinada posição ou tem determinado 
estatuto, como por exemplo, marido, mulher, filho ou irmão, 
sendo orientados por papéis.  
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Papéis estes, que não são mais do 
que, “as expectativas de 
comportamento, de obrigações e de 
direitos que estão associados a uma 
dada posição na família ou no grupo 
social”  
O PAI = CHEFE DA FAMÍLIA 
MÃE = CUIDAR DOS FILHOS E DA CASA 
FILHOS = OBEDIÊNCIA AOS PAIS 

 
(DUVALL ; MILLER cit. por STANHOPE, 1999; p. 502). 
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No fim do século XVI e durante o século 

XVII vai surgir um novo sentimento de 

família que vem acompanhado de mudanças 

significativas em relação às crianças.  

“A criança tornou-se um elemento 

indispensável da vida cotidiana, e os adultos 

passaram a se preocupar com sua 

educação, carreira e futuro” 
(Arié, p. História social da criança e da família, p.270) 



 A Europa como “civilização mais 

avançada”, promove/sofre guerras 

que vão alterar as formas de 

relações pessoais e sociais. 

Impondo um sentimento de urgência 

em viver todas as coisas já. 

Neste contexto a família também será 

alterada, a criança será entendida 

como esperança, há uma extensão da 

família pelo espírito da solidariedade, 

espírito de comunidade e de cuidado 

mútuo.  

 



Família na pré-história: papéis muito bem definidos (pela capacidade e 

força de cada um) 



Família romana: modelo paternalista / patriarcal. Papéis 

estabelecidos pelo pater. 



Família Aristocrata: Papéis impostos por rígidas tradições. 

(Amas de criação) 



Família camponesa: Mulheres cuidam das crianças e da casa, tecem e 

cozinham. Os homens cuidavam das plantações, das construções e do 

comércio. 



Família classe trabalhadora: Com a Revolução Industrial homens 

e mulheres compartilhavam afazeres na indústria. Os filhos 

perambulavam pelas ruas. O papel da ama de criação (babá) 

ressurge posteriormente. 



Família moderna: 

Valorização da 

mulher no 

mercado de 

trabalho - filhos na 

responsabilidade 

de avós ou “amas” 

modernas - Papéis 

confusos - 

Sustento da casa é 

compartilhado - 

Surgimento de 

novos modelos 

familiares. 



 DIVERSIDADE ESTRUTURAL 

MAIS COMUM 

  

FAMÍLIAS TRADICIONAIS> 

Papai + mamãe + filhos 

FAMÍLIAS 

MONOPARENTAIS>formada por 

qualquer dos pais e seus filhos 

FAMÍLIAS RECASADAS> novos 

membros no  contexto das 

Famílias (padrasto – madrasta) 

FAMÍLIAS AMPLIADAS> família 

nuclear, mais os parentes diretos 

ou colaterais, existindo uma 

extensão das relações entre pais e 

filhos para avós, pais e netos 

FAMÍLIAS NÃO 

CONVENCIONAIS> escapa à 

fórmula biológica de pai, mãe e 

filhos morando juntos 



E os papéis? 



Ontem        Hoje 

família Patriarcal - Roma 

 autoridade do 

chefe da família, 

 submissão da 

esposa e dos filhos 

 homem - chefe.  

Igualitária 

Organizações familiares alternativas: 

 casamentos sucessivos com parceiros distintos e 

filhos de diferentes uniões;  

 casais homossexuais adotando filhos legalmente;  

casais com filhos ou parceiros isolados ou mesmo 

cada um vivendo com uma das famílias de origem;  

 as chamadas “produções independentes” tornam-

se mais frequentes;  

 mais ultimamente, duplas de mães solteiras ou já 

separadas compartilham a criação de seus filhos. 

Idade Média - 

Sacramental 

 casamento 

 influência da Igreja 

 fidelidade 



 Romana -  a autoridade do chefe da família, onde a 

submissão da esposa e dos filhos ao pai confere ao homem 

o papel de chefe.  

 Medieval - perpetua-se o caráter sacramental do 

casamento originado no século XVI.  

 Portuguesa - temos a solidariedade, o sentimento de 

sensível ligação afetiva, abnegação e desprendimento  

Influências que marcaram a formação da família 

brasileira: 



Cresceu o número de 

separações e divórcios,  

A religião foi perdendo 

sua força, não mais 

conseguindo segurar 

casamentos com 

relações insatisfatórias.  

A igualdade passou a 

ser um pressuposto em 

muitas relações 

matrimoniais. 

Modificações na família a partir da década de 60 



Século XXI – Crise da Instituição familiar? 

Não se trata propriamente do 

enfraquecimento da 

instituição família, mas: 

o surgimento de novos 

modelos familiares 

novas relações entre os 

sexos 

perspectiva igualitária, 

mediante maior controle da 

natalidade 

inserção massiva da mulher 

no mercado de trabalho 



O homem foi mudando seu 

espaço no interior da família, 

assumindo inclusive tarefas 

antes tipicamente femininas.  

A mulher torna-se mais 

competente no trabalho, 

autônoma e competitiva, ao 

mesmo tempo em que o 

homem aprende a ser mais 

cuidadoso e cuidador nas 

relações. 

Na tradicional divisão de tarefas dentro do lar 

ocorrem modificações importantes: 

Com o trabalho fora de casa, decorrente da 

inserção feminina no mercado de trabalho, o tempo 

da mulher para o cuidado dos filhos foi diminuindo  



Tendências que se Consolidaram.. 

Grandes 
Mudanças 

Populacionais 

Mulheres no mercado de 
Trabalho: 

1 
Aumento da renda domiciliar; 
Necessidades de consumo prático; 
Ampliação da cesta de beleza. 

Na década de 90 as mulheres 

demoravam mais de 1 hora na 

cozinha. 
 

E agora, demoram  

15 minutos em média.  



Categorias tipicamente masculinas sendo 
consumida por mulheres e vice-versa 

24%do volume 

já consumida por 39% mulheres  

Cerveja 

10%do volume 

já consumidos por 24% dos homens  

Cremes e 

Loções 

Novo papel do homem e da  
mulher 

2 



Na estrutura familiar, os filhos são 

os membros mais vulneráveis às 

situações de conflitos no grupo e, 

neste sentido, estão mais expostos 

que os demais, justamente por não 

ter autonomia e capacidade plena 

de defesa e resolução.  

Com relação aos adolescentes, a 

situação é praticamente a mesma, 

com o agravante de que, muitas 

vezes, eles são depositários de 

expectativas e esperanças de 

ascensão do grupo familiar, sofrem 

com a frustração destas 

expectativas, tanto pelo contexto 

familiar de sobrevivência, como 

pelo contexto de possibilidades de 

inserção social 

E os filhos? 



Conformismo às 

exigências sociais 

Os dois lados da instituição familiar 

e como forma fundamental de 

resistência contra essa mesma 

sociedade.  

Mantém a subordinação 

feminina e dos filhos 

mas protege mulheres, 

crianças e velhos contra a 

violência urbana;  

Conserva tradições  mas é o espaço de 

elaboração de projetos para o 

futuro 

É um núcleo de 

tensões e de conflitos 

mas também o lugar onde se 

obtém prazer 



A família desempenha papel fundamental não só na 

relação com seus membros, mas também na relação 

com o Estado, na perspectiva de instituição social 

decisiva ao desenvolvimento do processo de 

integração/inclusão social de seus membros. 

O papel da família 



Através do incentivo à 

construção da autonomia e 

independência de seus 

membros, a família estará, 

favorecendo a formação de um 

indivíduo capaz de organizar 

sua própria vida e 

responsabilizar-se por suas 

relações sociais, e fortalecendo 

a manutenção de laços afetivos 

já existentes, bem como a 

formação de novos laços 

Autonomia, independência, 

responsabilidade e afetividade 



União Homoafetiva no Brasil 

A deputada Marta Suplicy propõe o Projeto de Lei 

PL1151, que legalizaria a união civil entre iguais.  
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A polêmica começa em 1995... 

http://www.congressoaberto.com.br/proposicoes/pl/pl-1151-1995/


União Homoafetiva no Brasil 

• Em 2003 (Bahia) foi assinado o primeiro contrato de 

união estável a partir de uma relação homoafetiva. 

• Em 2006 uma pernambucana de 66 anos ganha na 

justiça o direito a pensão do INSS por morte de 

companheira.  

• Em 2008 (Paraíba) aconteceu a primeira celebração 

pública de uma união homoafetiva. 

• Em 2011 o Supremo Tribunal Federal aprovou por 

unanimidade às Uniões Homoafetivas - Os casais 

homossexuais têm os mesmos direitos e deveres que a 

legislação brasileira já estabelece para os casais 

heterossexuais. 

“o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo 

será permitido e as uniões homoafetivas passam a 

ser tratadas como um novo tipo de família”. 



FUNDAMENTOS CONTRÁRIOS A UNIÃO HOMOAFETIVA 

 Impossibilidade de procriação; 

 

 Padrões “da normalidade moral”; 

 

 Valores cristãos. 

 



O que diz a Constituição hoje 



Assim... 

 As mudanças são particularmente difíceis, uma 

vez que as experiências vividas e simbolizadas 

na família têm como referência definições 

cristalizadas de família socialmente instituídas 

pelos dispositivos jurídicos, médicos, 

psicológicos, religiosos e pedagógicos, enfim, 

os dispositivos disciplinares existentes em 

nossa sociedade, que têm nos meios de 

comunicação um veículo fundamental, além de 

suas instituições específicas. Essas 

referências constituem os “modelos” do que é 

e deve ser a família, fortemente ancorados 

numa visão de família como uma unidade 

biológica constituída segundo as leis da 

“natureza”.  



Assim... 

 A pergunta a ser formulada, então, é: no 

atendimento a famílias, como romper esses 

modelos sociais internalizados e como 

escutar os discursos das próprias famílias 

sobre si, nessa permanente tensão entre a 

singularidade de cada uma e as referências 

sociais das quais não podemos escapar? 

(SARTI, 2004, p.6) 



 Quando se trabalha com famílias, tanto 

cientistas sociais, quanto psicólogos, 

médicos, educadores e outros 

profissionais enfrentam um primeiro 

problema: o de identificar a noção de 

família com suas referências pessoais.  

 

 A família tende a ser identificada com a 

“nossa” família, tão forte é a 

identificação da ideia de família com o 

que nós somos.  

 



 Por isso, quando se lida com questões 

de família, é difícil estranhar-se em 

relação a si mesmo. Há uma tendência 

a projetar a família com a qual nos 

identificamos – como idealização ou 

como realidade vivida – no que é ou 

deve ser a família, o que impede de 

olhar e ver o que se passa a partir de 

outros pontos de vista.  

 



 Os jovens caracterizam-se precisamente 

pela busca de outros referenciais para a 

construção de sua identidade fora da 

família, como parte de seu processo de 

afirmação individual e social. Necessitam 

falar de si no plural, recriando “famílias” 

(como construção de “nós”), fora de seu 

âmbito familiar de origem, através dos 

vários grupos de pares (peer groups), 

seja em torno de música (rock, rap), 

outras atividades culturais, esportivas ou 

outras formas de expressão dos jovens 

no espaço público.  



 Heller (1996) comenta que a 

sensação de “estar em casa”, no 

mundo moderno, prescinde da 

experiência espacial da casa, o que 

permite aos filhos em conflito com os 

pais que se sintam mais “em casa” 

com seu grupo de pares do que com 

sua família, vista como “estranha”. 

Essa experiência será evidentemente 

social e culturalmente diferenciada, de 

acordo com os recursos disponíveis 

para cada família. 



FASES DO PROCESSO 

SOCIOEDUCATIVO 

REFLEXÕES SOBRE O ATENDIMENTO 

SOCIOEDUCATIVO E AS ATRIBUIÇÕES 

DOS PROFISSIONAIS 

 

 
Moíza Medeiros 

 

Julho/ 2010 



O ATENDIMENTO 

SOCIOEDUCATIVO CONSISTE 

EM: 

 1ª fase - Inicial de Atendimento: 

Período de acolhimento, de 

estabelecimento de vínculos entre a 

equipe técnica e o socioeducando. 

Coleta de informações sobre a história 

de vida do adolescente, através de 

visita domiciliar e entrevista com a 

família.  

 

 



 2ª fase - Intermediária: Estudo de 

Caso/Diagnóstico Polidimensional e 

Elaboração do Plano Individual de 

Atendimento (PIA). 

 



 3ª fase - Conclusiva:  Período em que 

o adolescente apresenta clareza e 

conscientização das metas 

conquistadas em seu processo 

socioeducativo. Preparação do 

desligamento. 

 



PNAS : TRABALHO SOCIAL 

ESSENCIAL AO SERVIÇO 

 acolhida; escuta;  

 estudo social; diagnóstico socioeconômico; 

 referência e contrarreferência; trabalho 

interdisciplinar; articulação interinstitucional com 

os demais órgãos do sistema de garantia de 

direitos;  

 produção de orientações técnicas e materiais 

informativos; 

 monitoramento e avaliação do serviço;  

 proteção social proativa; orientação e 

encaminhamentos para a rede de serviços locais;  



 construção de plano individual e familiar de 

atendimento, considerando as especificidades 

da adolescência;  

 orientação sociofamiliar; acesso a 

documentação pessoal; informação, 

comunicação e defesa de direitos;  

 articulação da rede de serviços 

socioassistenciais; articulação com os 

serviços de políticas públicas setoriais;  

 estímulo ao convívio familiar, grupal e social;  

 mobilização para o exercício da cidadania;  

 desenvolvimento de projetos sociais; 

elaboração de relatórios e/ou prontuários. 

 



COMPETÊNCIAS 

PROFISSIONAIS GERAIS 

 Compete à equipe técnica (Assistente Social, Psicólogo, 

Pedagogo e Advogado) do Programa de Liberdade Assistida e 

Prestação de Serviço à Comunidade:  

 Elaborar o Plano Individual de Atendimento – PIA com os 

socioeducandos e suas famílias; 

 Elaborar relatórios e encaminhá-los para o poder judiciário 

sobre o acompanhamento efetuado com o socioeducando; 

 Assessorar, quando necessário, os orientadores sociais no 

acompanhamento aos adolescentes;  

 Promover e participar, em caráter interdisciplinar, de encontros 

com os orientadores sociais e famílias;  

 Participar das reuniões da equipe técnica. 

 



Coordenador (a):  

 
 Facilitar os processos de trabalho;  

 viabilizar as condições técnico-operacionais necessárias 

à prestação dos serviços; 

 coordenar as ações do CREAS e, especificamente, do 

programa de atendimento aos adolescentes em conflito 

com a lei e suas famílias – PSC e LA; 

 realizar reunião periódica com a equipe técnica para 

discussão e análise dos casos;  

 articular o Sistema de Garantia de Direitos e demais 

instituições da rede socioassistencial;  

 participar de comissões, fóruns, comitês locais de defesa 

e promoção dos direitos das crianças e adolescentes;  

 definir junto à equipe técnica os meios e ferramentas 

teórico-metodológicas que nortearão o atendimento 

direto aos adolescentes em conflito com a lei 

 



Assistente Social: 

 Realizar visita domiciliar ao socioeducando e sua 

família;  

 realizar atendimento social individual e grupal com os 

adolescentes e suas famílias;  

 realizar encaminhamentos para a rede 

socioassistencial;  

 elaborar relatórios, estudos de caso e parecer social 

acerca da situação sócio-familiar dos adolescentes em 

cumprimento de medida e encaminhá-los para os 

órgãos do SGD no intuito de inseri-los em políticas 

públicas e serviços sociais;  

 mobilizar e sensibilizar a comunidade e instituições 

públicas e privadas, através de seminários e palestras, 

acerca das medidas socioeducativas. 

 



Psicólogo (a): 

 Realizar atendimento psicológico individual 

com os socioeducandos e suas famílias;  

 realizar atividade de grupo com as famílias 

dos socioeducandos;  

 desenvolver atividades que despertem no 

adolescente a capacidade de reflexão sobre 

sua história de vida;  

 auxiliar o socioeducando na reconstrução do 

seu projeto de vida; 

 encaminhar para atendimento psiquiátrico 

quando necessário. 

 



Pedagogo (a):  

 Realizar atendimento individual com o socioeducando 

e familiares;  

 encaminhar e acompanhar o desempenho escolar do 

adolescente através de visita à escola e quando 

necessário, participar de reuniões escolares com o 

familiar ou responsável promovendo a relação família 

x escola;  

 encaminhar o adolescente para cursos de capacitação 

profissional, buscando sua inclusão no mercado de 

trabalho;  

 engajar os adolescentes em atividades esportivas e 

de lazer;  

 promover, através do atendimento individual, oficinas 

de alfabetização aos adolescentes que necessitam ser 

alfabetizados;  

 promover oficinas de leitura e escrita para 

aperfeiçoamento e incentivo à sua formação 

educacional 

 



Advogado (a):  

 Realizar assessoria jurídica tanto à equipe 

multiprofissional, quanto aos adolescentes e famílias;  

 realizar atendimento jurídico com os adolescentes e 

famílias;  

 orientar adolescentes e famílias quanto aos conteúdos 

de ordem jurídica;  

 promover grupos de estudo relativos aos conteúdos 

de ordem jurídica junto à equipe técnica; 

 acompanhar o andamento do processo do 

adolescente junto o juizado; 

 acompanhar as audiências de admissão; 

 promover  o intercâmbio da equipe técnica com o 

judiciário.  

 



Educador (a) Social:  

 Dentro do CREAS, a função do educador 

social é às ações executadas pela equipe 

técnica, isso inclui adolescentes em medida 

socioeducativa e família. Os educadores 

sociais do CREAS poderão exercer a função 

de orientadores sociais, atuando como 

articuladores comunitários e acionando os 

serviços socioassistenciais quando 

necessário, além de acompanhar os 

adolescentes em PSC nas atividades nas 

instituições. 

 



Orientador (a) Social:  

 Realizar o processo de escuta do adolescente e sua 

família;  

 realizar acompanhamento domiciliar;  

 auxiliar o adolescente e sua família no cumprimento 

dos encaminhamentos impetrados pela equipe 

técnica;  

 elaborar relatório circunstancial acerca do 

acompanhamento realizado com o adolescente;  

 reunir-se periodicamente com a equipe técnica para 

análise e discussão dos casos. 

 OBS: O orientador social passa por capacitações e 

supervisões contínuas com a equipe técnica que 

operacionaliza a medida socioeducativa, seu papel 

é colaborar para a reconstrução do projeto de vida 

dos adolescentes.  



TIPIFICAÇÃO NACIONAL DOS 

SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 
 

 
 

José Crus 

Coordenador-Geral  

Departamento de Gestão do SUAS 

Secretaria Nacional de Assistência Social 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 



Condicionantes históricos da construção 

da tipificação 

 Trajetória histórica da política de assistência social 
no Brasil; 

 Cultura política baseada no modelo tradicional 
conservador; 

 Vigência concomitante de legislação que regula 
modelos de intervenção na área 
(filantrópico/assistencialista e de política pública); 

 Ausência de delimitação das especificidades e 
atribuições da política de assistência social; 

 Baixa densidade política e legal da área. 



Processo de construção da tipificação  

 Contratação de consultoria do Instituto Florestan 
Fernandes, via projeto UNESCO/MDS; 

 Levantamento de nomenclaturas utilizadas por municípios, 
estados e outros países; 

 Identificação das denominações, público-alvo, objetivos e 
serviços existentes na área; 

 Construção de matriz analítica e conceitos que embasam a 
classificação, tipificação e descrição dos serviços; 

 Elaboração de matriz descritiva de serviços específicos por 
eixo de proteção social; 

 Realização de seminários internos; 

 Socialização e debates com gestores. 



Princípios norteadores 

 Reconhecimento da assistência social enquanto 
política pública: universalidade, publicidade, 
legalidade, continuidade, sistematicidade, 
planejamento e financiamento público; 

 Concepção e lógica de funcionamento do SUAS: 
hierarquia de proteção social, complexidade dos 
serviços, porte dos municípios e habilitação; 

 Adoção dos eixos estruturantes: matricialidade 
sociofamiliar e territorialidade; 

 Oferta de serviços, programas, projetos e 
benefícios socioassistenciais; 

 Vínculo SUAS: rede prestadora de serviços 
socioassistenciais formada por entidades 
governamentais e não governamentais; 

 Instituição dos equipamentos públicos: CRAS e 
CREAS. 

 



Objetivos 

 Reduzir e prevenir as vulnerabilidades e 

riscos pessoais e sociais; 

 Diagnosticar e superar as causas: conjunto 

de desigualdades estruturais, sócio-

econômicas e políticas, e da ausência de 

proteções sociais pela redução e ou 

desqualificação dos serviços públicos; 

 Garantir as seguranças: acolhida, 

convivência, desenvolvimento da 

autonomia, rendimentos e de sobrevivência 

em riscos circunstanciais. 

 



Conceito de serviço socioassistencial 

 ação continuada; 

 prestada numa unidade física; 

 tendo a localização, a abrangência territorial e o público 
definidos; 

 capaz de agregar um conjunto de recursos e atenções que 
produzem provisões e aquisições; 

 as quais guardam entre si uma relação de complementaridade 
face às finalidades das funções de proteção social básica e 
especial, de defesa de direitos e vigilância socioassistencial; 

 organizados a partir de normas técnicas, padrões, 
metodologias e protocolos referenciados pelo SUAS.  



Parâmetros organizativos dos serviços 

socioassistenciais  

Referência unitária, em todo o território nacional de: 

 nomenclatura; 

 conteúdo; 

 padrão de qualidade; 

 indicadores de resultados e impactos; 

 estratégias de atendimento; 

 medidas de prevenção quanto à presença ou ao 
agravamento e superação de vitimizações, riscos e 
vulnerabilidades sociais.  



Nomenclatura dos serviços 

socioassistenciais 

 conjunto de termos técnicos específicos; 

 apresentados segundo uma classificação 

metodológica; 

 apoiada em referenciais teóricos pertinentes; 

 que contém denominações estáveis e auto-

explicativas dos serviços, programas, e projetos; 

 permitindo a apreensão de sua natureza, funções 

e finalidades.  



Equipamentos 

 unidades físicas; 

 que podem alojar um ou mais serviços; 

 com capacidade de atenção definida em 

quantidade e qualidade; 

 cujas instalações devem ser adequadas às 

atividades desenvolvidas e às condições das 

pessoas a serem atendidas; 

 conforme padrões estabelecidos para o 

atendimento ao público.  



Prestação de serviço socioassistencial 

 compreende um conjunto de atividades; 

 que se desdobram em atos profissionais; 

 agregando competências técnicas, políticas e 

especialidades; 

 organizadas para atingir um fim; 

 agindo sobre as condições de vida do sujeito; 

 de maneira que responda qualitativamente às suas 

necessidades e expectativas. 

 



Exigências da prestação de serviços 

socioassistenciais 

 elaboração conceitual que direcione as práticas técnicas e políticas na 
perspectiva da adoção de valores e princípios do campo democrático-
popular; 

 articulação e interface com outras políticas setoriais e de defesa de 
direitos; 

 estabelecimento de fluxos de referência na identificação das 
responsabilidades na prestação dos serviços que respondem à 
demanda; 

 e de contra-referência, relacionando os encaminhamentos 
necessários e estabelecendo as informações de retorno que 
permitirão o acompanhamento e o monitoramento do atendimento 
ofertado e dos resultados alcançados; 

 definição de atividades e de procedimentos compatíveis; 

 aplicação de instrumentos, técnicas e modos operativos próprios a 
cada saber profissional, sob a ótica da interdisciplinariedade.    

 



Atuação profissional   

 envolve a compreensão da necessidade de um conjunto de 
conhecimentos teóricos; 

 vinculados especialmente ao pensamento social; 

 que se objetivam na realidade particularizada por operações teóricas 
e práticas; 

 e possibilitam atribuir novos significados explicativos, explorar as 
contradições da realidade, reconhecer as relações de força e poder 
em presença, capturar possibilidades e acionar processos de 
mudança e transformação; 

 viabilizando a compreensão e a explicação dos processos sociais; 

 com crítica e capacidade de interferência na sua dinâmica; 

 direcionadas por valores e princípios vinculados a um projeto de 
sociedade igualitária e democrática; 

 tendo como parâmetro principal os direitos entendidos como 
conquistas civilizatórias. 



Estratégias e procedimentos técnicos 

adotados 

 requisitam processos de politização geral e 

modalidades interventivas consistentes para as 

diferentes abordagens; 

 com impacto político e pedagógico nos projetos de 

vida; 

  que ativem núcleos e potencialidades na realidade 

cotidiana; 

 para favorecer patamares superiores de saberes e 

práticas com protagonismo popular. 



Trabalho socioeducativo profissional 

 privilegia a fala do usuário, a vivência 
coletiva e a troca de experiências; 

 com o objetivo de propiciar a 
construção de uma consciência crítica; 

 possibilitando ao indivíduo ou grupo a 
reflexão, a socialização no cotidiano e 
a intervenção política nas relações 
locais e em outras instâncias.  



Serviços de proteção social 

básica 
 norteiam-se por prevenir situações de 

risco; 

 por meio do desenvolvimento de 
potencialidades e aquisições e o 
fortalecimento de vínculos afetivos, 
relacionais e de pertencimento; 

 que situam a família em situações de 
vulnerabilidade; 

 como sujeitos da proteção social. 



Serviços de proteção social especial  

 destinados os indivíduos e famílias em 

situação de risco; 

 exigem maior complexidade pela 

natureza dos riscos que protegem, das 

atenções que requerem, e da estreita 

interface com o sistema de garantia de 

direitos.  



Serviços de vigilância socioassistencial  

 são organizados para conhecer a presença das formas de 
vulnerabilidades e riscos da população e do território; 

 utilizando-se de tecnologias informacionais para produzir e 
sistematizar dados, estatísticas, indicadores e índices; 

 e conhecer o cotidiano das famílias, as suas condições 
concretas e o lugar onde vivem; 

 responsáveis pelo monitoramento dos padrões dos serviços 
socioassistenciais de proteção social e de defesa 
socioinstitucional; 

 de forma a garantir prestações de qualidade em rede 
hierarquizada de proteção social. 



Rede socioassistencial 

 estruturada a partir de iniciativas do poder público e 

da sociedade civil; 

 com primazia do Estado; 

 para o cumprimento das funções de proteção social, 

básica e especial, de média e alta complexidade; 

 com o objetivo de viabilizar a cobertura de riscos, 

vulnerabilidades, danos, vitimizações, agressões ao 

ciclo de vida, à dignidade humana e à fragilidade 

das famílias e dos indivíduos;  



Rede Socioassistencial 

 por meio da oferta, de maneira integrada, de 
serviços, programas, projetos e benefícios 
socioassistenciais;  

 hierarquizada pela complexidade dos serviços e 
pela abrangência territorial em face da demanda; 

 porta de entrada unificada dos serviços para a 
rede de proteção social básica, através de 
unidades de referência; 

 e para a rede de proteção social especial, 
prioritariamente por centrais de acolhimento e 
controle de vagas.  



Territorialização da rede 

 oferta capilar de serviços baseada na 

lógica da proximidade do cotidiano de 

vida do cidadão; 

 localização dos serviços para 

desenvolver seu caráter educativo e 

preventivo nos territórios com maior 

incidência de população em 

vulnerabilidades e riscos sociais.  



Entidades e organizações de 

Assistência Social – Resolução nº 

191/05 do CNAS 

I – de Atendimento: 

 realizam de forma continuada, permanente e planejada, serviços, programas, 
projetos e benefícios de proteção social básica e/ ou especial e de defesa de 
direitos socioassistenciais, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de 
vulnerabilidades e risco social e pessoal, conforme preconizado na LOAS, na 
PNAS, portarias, normas operacionais, resoluções; 

 

 

 

II – de Assessoramento e de Defesa e Garantia de Direitos: 

 realizam, de forma continuada, permanente e planejada, serviços, programas 
e projetos voltados prioritariamente para a defesa e efetivação dos direitos, e 
para a construção de novos direitos, promoção da cidadania, enfrentamento 
das desigualdades sociais, fortalecimento dos movimentos sociais e das 
organizações de usuários, formação e capacitação de lideranças, dirigidos ao 
público da política de assistência social, conforme a LOAS, a PNAS e suas 
normas operacionais. 



Exemplo de entidades de 

assessoramento e de defesa de direitos 

 Assessoria política, técnica, administrativa e financeira a movimentos sociais, 
organizações, grupos populares e de usuários, no fortalecimento de seu protagonismo e 
na capacitação para a intervenção nas esferas políticas, em particular na Política de 
Assistência Social; 

 Promoção da defesa de direitos já estabelecidos através de distintas formas de ação e 
reivindicação na esfera política e no contexto da sociedade; 

 Formação política-cidadã de grupos populares, nela incluindo capacitação de 
conselheiros/as e lideranças populares; 

 Reivindicação da construção de novos direitos fundados em novos conhecimentos e 
padrões de atuação reconhecidos nacional e internacionalmente; 

 Sistematização e difusão de projetos inovadores de inclusão cidadã que possam 
apresentar soluções alternativas a serem incorporadas nas políticas públicas; 

 Estímulo ao desenvolvimento integral sustentável das comunidades e à geração de renda; 

 Produção e socialização de estudos e pesquisas que ampliem o conhecimento da 
sociedade e dos/as cidadãos/ãs sobre os seus direitos de cidadania, bem como dos 
gestores públicos, subsidiando-os na formulação e avaliação de impactos da Política de 
Assistência Social; 

 Monitoramento e avaliação da Política de Assistência Social e do orçamento e execução 
orçamentária.  

 



Matriz Padronizada dos Serviços 

Socioassistenciais 

 Nome do serviço: termo utilizado para evidenciar a 

principal função e os usuários; 

 Usuários: destinatários das atenções;  

 Objetivos: propósitos do serviço e resultados esperados; 

 Provisões: dimensões do trabalho institucional 

(ambiente físico, recursos materiais, recursos humanos e 

trabalho social essencial ao serviço); 

 Aquisições: seguranças sociais afiançadas, conforme 

as necessidades e as situações de vulnerabilidade e risco;  



Matriz Padronizada dos Serviços 

Socioassistenciais 

 Condições e formas de acesso: 
procedência dos usuários e formas de encaminhamento; 

 Unidade: equipamento utilizado; 

 Período de funcionamento: dias e horários 

para atendimento dos usuários e público; 

 Abrangência: referência territorializada da procedência 

dos usuários e do alcance do serviço; 

 Articulação em rede: atenção hierarquizada em 

serviços de vigilância social, defesa de direitos e proteção 
social básica e especial, de média e alta complexidade, dos 
serviços de outras políticas setoriais e de organizações 
privadas. 

 



Matriz Padronizada dos Serviços 

Socioassistenciais 

 Impacto social esperado: resultados e 

impactos esperados de cada serviço e do conjunto de 

serviços da rede socioassistencial e das demais políticas 

setoriais; 

 

 Regulamentações: leis, decretos, normas 

técnicas e planos que disciplinam os serviços, os benefícios 

e as atenções. 



Serviços Socioassistenciais da PSB 

 serviço de proteção e atendimento 

integral à família (PAIF); 

 serviço de convivência e fortalecimento 

de vínculos; 

 serviço de proteção social básica no 

domicílio para pessoas com deficiência 

e idosas.  



Serviços Socioassistenciais da PSE 

Média Complexidade 
 serviço de proteção e atendimento especializado a 

famílias e indivíduos (PAEFI);  

 serviço especializado em abordagem social;  

 serviço de proteção social a adolescentes em 
cumprimento de Medida Socioeducativa de 
Liberdade Assistida − LA e de Prestação de 
Serviços à Comunidade – PSC;  

 serviço de proteção social especial para pessoas 
com deficiência, idosos (as) e suas famílias;  

 serviço especializado para pessoas em situação 
de rua  



Serviços Socioassistenciais PSE  

Alta Complexidade 
 serviço de acolhimento institucional nas seguintes 

modalidades: 
◦ abrigo institucional; 

◦ casa-lar; 

◦ casa de passagem; 

◦ residência inclusiva; 

 

 serviço de acolhimento em república;  

 serviço de acolhimento em família acolhedora; 

 serviço de proteção em situações de calamidades 
públicas e de emergências.  



PSB - Serviço de Proteção e 

Atendimento Integral à Família - PAIF 
 Fortalecimento da função protetiva da família; 

 Prevenção da ruptura dos vínculos familiares e 
comunitários; 

 Promoção de aquisições e seguranças sociais e 
materiais às famílias; 

 Acesso e oferta a serviços, benefícios e programas 
de transferência de renda; 

 Acesso aos serviços das demais políticas setoriais. 

 
Unidade: CRAS 

Período de funcionamento: 5 dias e 8 horas  



PSB - Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos 

 Realizado em grupos; 

 De acordo com o ciclo de vida; 

 Com o propósito de complementar o trabalho social com 
famílias e prevenir a ocorrência de risco social; 

 Amplia trocar culturais e de vivência; 

 Desenvolve o sentimento de pertencimento e de identidade; 

 Fortalece vínculos familiares; 

 Incentiva a socialização e a convivência comunitária; 

 Propicia o alcance de alternativas emancipatórias para o 
enfrentamento da vulnerabilidade social. 

 

Unidade: CRAS 

  Centros da criança, adolescente, juventude, idosos, 
 referenciados ao CRAS.  

 



Descrições específicas por ciclo de vida 

 Crianças de até 6 anos:  

◦ Foco  na experiência lúdica, nas brincadeiras e na vivência artística 
como forma de expressão, interação e proteção social. 

◦ Período de funcionamento: turnos de até 1,5 horas diárias. 

 Crianças e adolescentes de 6 a 15 anos: 

◦ Foco nas experiências lúdicas, culturais e esportivas como forma 
expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção 
social. 

◦ Período de funcionamento: 

  turnos de até 4 horas diárias; 

 PETI: obrigatório 3 horas diárias e condições para a transferência de 
renda às famílias.  

 

 

 



Descrições específicas por ciclo de vida 

 Adolescentes e jovens de 15 a 17 anos: 

◦ Foco nas questões relevantes sobre a juventude, contribuindo 
para construção de novos conhecimentos, e formação de 
atitudes e valores; 

◦ capacidade comunicativa, convivência social, inclusão digital, 
atividades culturais, esportivas e de lazer. 

◦ Período de funcionamento: 

  turnos de até 3 horas diárias; 

 ProJovem: 12,5 horas semanais. 

 Idosos: 

◦ Foco em atividades que contribuam para o envelhecimento 
saudável, o desenvolvimento da autonomia e de sociabilidade, o 
fortalecimento de vínculos familiares e a convivência comunitária; 

◦ Vivência em grupo com experimentações artísticas, culturais, 
esportivas, de lazer e valorização das experiências vividas. 

◦ Período de funcionamento: horário programado. 



PSB - Serviço de Proteção Social Básica no 

Domicílio para Pessoas com Deficiência e 

Idosas 
 Acesso a serviços de convivência e fortalecimento de 

vínculos; 

 Acesso aos demais serviços da rede socioassistencial e de 
outras políticas setoriais e de defesa de direitos; 

 Acesso a programas especializados de habilitação e 
reabilitação; 

 Ações de apoio, informação, orientação e encaminhamento 
aos familiares; 

 Construção de Plano de Desenvolvimento do Usuário – PDU, 
com objetivos a serem alcançados, vulnerabilidades e 
potencialidades dos usuários. 

 

Unidade: domicílio 

Referenciamento do serviço: CRAS ou equipe técnica da 
PSB. 



PSEMC – Serviço de Proteção e 

Atendimento Especializado a Famílias e 

Indivíduos - PAEFI 

 Fortalecimento da família no desempenho de sua 
função protetiva; 

 Inclusão das famílias no sistema de proteção social 
e nos serviços públicos, conforme as necessidades; 

 Restauração e preservação da integridade e das 
condições de autonomia dos usuários; 

 Rompimento dos padrões violadores de direitos no 
interior da família; 

 Reparação de danos e da incidência de violação de 
direitos; 

 Prevenção da reincidência de violações de direitos. 
Unidade: CREAS 

Período de funcionamento: 5 dias e 8 horas 

 



Violação de Direitos  
 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 decorrentes de discriminações/submissões a 
situações que provocam danos e agravos à condição de vida 
e impedem de usufruir da autonomia e do bem estar; 

 Descumprimento de condicionalidades do PBF e do PETI em 
decorrência de violação de direitos. 



Serviço Especializado em Abordagem 

Social 

 Trabalho social de abordagem e busca ativa; 

 Construção do processo de saída das ruas e de acesso à rede 
de serviços e benefícios socioassistenciais; 

 Identificação das 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; 

 Sensibilização para divulgação do trabalho realizado, direitos e 
necessidades de inclusão social e estabelecimento de 
parcerias; 

 Reinserção familiar e comunitária. 

 

Unidade: CREAS ou unidade específica referenciada 

Período de funcionamento: ininterrupto ou de acordo com as 
especificidades do território. 



PSEMC – Serviço de Proteção Social a 

Adolescentes em Cumprimento de Medida 

Socioeducativa – LA e PSC 

 Acompanhamento social a adolescentes durante o cumprimento de 
medida socioeducativa de LA e PSC; 

 Inserção em outros serviços e programas socioassistenciais e de 
políticas públicas setoriais; 

 Construção/reconstrução de projetos de vida que visem à ruptura com 
a prática de ato infracional; 

 Estabelecimento de contratos com o (a) adolescente a partir das 
possibilidades e limites do trabalho a ser desenvolvido e normas que 
regulem o período de cumprimento da medida socioeducativa; 

 Retomada da autoconfiança e da capacidade de reflexão sobre as 
possibilidades de construção de autonomias; 

 Acessos e oportunidades para a ampliação do universo informacional 
e cultural e o desenvolvimento de habilidades e competências; 

 Fortalecimento da convivência familiar e comunitária. 

 
Unidade: CREAS 

Período de funcionamento: 5 dias e 8 horas. 



PSEMC – Serviço de Proteção Social a 

Adolescentes em Cumprimento de Medida 

Socioeducativa – LA e PSC 

 Elaboração do Plano Individual de Atendimento 
(PlA) com a participação do (a) adolescente e da 
família; 

 Definição dos objetivos e das metas a serem 
alcançados durante o cumprimento da medida e das 
perspectivas de vida futura, dentre outros aspectos 
a serem acrescidos, de acordo com as 
necessidades e interesses do (a) adolescente. 

 Acompanhamento social realizado de forma 
sistemática, com freqüência mínima semanal que 
garanta o acompanhamento contínuo e possibilite o 
desenvolvimento do PIA. 



PSEMC – Serviço de Proteção Social a 

Adolescentes em Cumprimento de Medida 

Socioeducativa – LA e PSC 

 PSC: identificação dos locais para a prestação de serviços: 

◦ entidades sociais, programas comunitários, hospitais, 
escolas e outros serviços governamentais; 

 Prestação dos serviços: 

◦ tarefas gratuitas e de interesse geral; 

◦ com jornada máxima de oito horas semanais; 

◦ sem prejuízo da escola ou do trabalho, no caso de 
adolescentes maiores de 16 anos ou na condição de 
aprendiz a partir dos 14 anos. 

 Inserção do (a) adolescente em qualquer dessas alternativas 
deve ser compatível com suas aptidões e favorecedora de seu 
desenvolvimento pessoal e social. 



PSEMC – Serviço de Proteção Social 

Especial para Pessoas com Deficiências, 

Idosos (as) e suas Famílias 

 Oferta de atendimento especializado a famílias com pessoas 
com deficiência e idosos (as) com algum grau de dependência, 
que tiveram suas limitações agravadas por violações de 
direitos: 

◦  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; 

◦ outras que agravam a dependência e comprometem o 
desenvolvimento da autonomia. 

 

Unidade: domicílio do usuário, centro-dia, CREAS ou unidade 
referenciada.  

Período de funcionamento: conforme necessidades e orientações 
técnicas combinadas com os usuários, cuidadores e familiares. 

 

 



PSEMC – Serviço de Proteção Social 

Especial para Pessoas com 

Deficiências, Idosos (as) e suas Famílias  

 Promoção da autonomia e da melhoria da qualidade de vida de 
pessoas com deficiência e idosos (as) com dependência, seus 
cuidadores e suas famílias; 

 Ações especializadas para a superação das situações violadoras de 
direitos que contribuem para a intensificação da dependência; 

 Prevenção do abrigamento e da segregação dos usuários do 
serviço, assegurando o direito à convivência familiar e comunitária; 

 Acessos a benefícios, programas de transferência de renda e outros 
serviços socioassistenciais, das demais políticas públicas setoriais e 
do Sistema de Garantia de Direitos; 

 Apoio às famílias na tarefa de cuidar, diminuindo a sua sobrecarga 
de trabalho e utilizando meios de comunicar e de cuidar que visem 
à autonomia dos envolvidos e não somente cuidados de 
manutenção; 

 Acompanhamento do deslocamento, viabilizando o desenvolvimento 
do usuário e o acesso a serviços básicos, tais como: bancos, 
mercados, farmácias etc., conforme necessidades; 

 Prevenção das situações de sobrecarga e desgaste de vínculos 
provenientes da relação de prestação/demanda de cuidados 
permanentes/prolongados. 



PSEMC – Serviço Especializado para 

Pessoas em Situação de Ruas 

 Serviço ofertado para pessoas que utilizam as ruas como espaço de moradia e/ou 
sobrevivência; 

 Desenvolvimento de sociabilidades; 

 Fortalecimento de vínculos interpessoais e/ou familiares; 

 Construção de novos projetos de vida; 

 Análise das demandas dos usuários; 

 Orientação individual e grupal; 

 Encaminhamentos a outros serviços socioassistenciais e das demais políticas públicas; 

 Construção da autonomia, da inserção social e da proteção às situações de violência; 

 Acesso a espaços de guarda de pertences, de higiene pessoal, de alimentação e provisão 

 de documentação civil; 

 Proporciona endereço institucional para utilização, como referência, do usuário; 

 Alimentação de sistema de registro dos dados de pessoas em situação de rua, permitindo 
a localização da/pela família, parentes e pessoas de referência, e melhor 
acompanhamento do trabalho social. 

 

Unidade: Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua 

Período de funcionamento: 5 dias e 8 horas e/ou dias úteis, feriados, finais de semana e período noturno, 
conforme a demanda. 



PSEAC – Serviço de Acolhimento 

Institucional 

 Acolhimento em diferentes tipos de equipamento; 

 Destinado à famílias e/ou indivíduos com vínculos 
familiares rompidos ou fragilizados; 

 Garantia da privacidade, dos costumes, das 
tradições e às diversidades: 

◦ Ciclos de vida 

◦ Arranjos familiares 

◦ Raça/etnia; 

◦ Religião; 

◦ Gênero 

◦ Orientação sexual. 



PSEAC – Serviço de Acolhimento 

Institucional para Crianças e 

Adolescentes 

 Acolhimento provisório e excepcional para crianças e 
adolescentes de ambos 

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

 em situação de risco pessoal e social; 

 cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente 
impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção; 

 Grupos de crianças e adolescentes com vínculos de 
parentesco – irmãos, primos etc atendidos na mesma unidade; 

 Acolhimento realizado até que seja possível o retorno à família 
de origem (nuclear ou extensa) ou a colocação em família 
substituta. 

 Organizado segundo princípios, diretrizes e orientações do 
ECA e das Orientações Técnicas para Serviços de 
Acolhimento para Crianças e Adolescentes.  



PSEAC – Serviço de Acolhimento 

Institucional para Crianças e Adolescentes - 

Modalidades 

 Atendimento em unidade residencial onde uma 
pessoa ou casal trabalha como educador/cuidador 
residente, prestando cuidados a um grupo de até 10 
crianças e/ou adolescentes; 

 Atendimento em unidade institucional semelhante a 
uma residência, destinada ao atendimento de 
grupos de até 20 crianças e/ou adolescentes. 

 

Unidade: Casa-lar e abrigo institucional 

Período de funcionamento: ininterrupto 



PSEAC – Serviço de Acolhimento 

Institucional para Adultos e Famílias - 

Modalidades 

 Acolhimento provisório com estrutura para acolher 
pessoas do mesmo sexo ou grupo familiar; 

 Atendimento em unidade institucional semelhante a 
uma residência com o limite máximo de 50 pessoas 
por unidade e de 4 pessoas por quarto; 

 Atendimento em unidade institucional de passagem 
para a oferta de acolhimento imediato e 
emergencial. 

 

Unidade: abrigo institucional e casa de passagem. 

Período de funcionamento: ininterrupto 



PSEAC – Serviço de Acolhimento 

Institucional para Mulheres em Situação de 

Violências - Modalidades 

 Acolhimento provisório para mulheres, acompanhadas ou não de 
seus filhos; 

 em situação de risco de morte ou ameaças em razão da violência 
doméstica e familiar, causadora de lesão, sofrimento físico, sexual, 

 psicológico ou dano moral; 

 Desenvolvido em local sigiloso, com funcionamento em regime de co-
gestão; 

 Em articulação com a rede de serviços socioassistenciais, das demais 
políticas públicas e do Sistema de Justiça; 

 Oferta de atendimento jurídico e psicológico para a usuárias e seu 
filhos e/ou dependente, quando estiver sob sua responsabilidade. 

 

 

Unidade: abrigo institucional 

Período de funcionamento: ininterrupto. 



PSEAC – Serviço de Acolhimento 

Institucional para Jovens e Adultos com 

Deficiência - Modalidades 

 Jovens e adultos com deficiência que não dispõem de condições de 
autosustentabilidade, de retaguarda familiar temporária ou 
permanente ou que estejam em processo de desligamento de 
instituições de longa permanência; 

 Desenvolvido em Residências Inclusivas inseridas na comunidade; 

 Funcionando em locais com estrutura física adequada; 

 Finalidade de favorecer a construção progressiva da autonomia, da 
inclusão social e comunitária e do desenvolvimento de capacidades 
adaptativas para a vida diária. 

 
 

 

Unidade: residências inclusivas 

Período de funcionamento: ininterrupto 



PSEAC – Serviço de Acolhimento 

Institucional para Idosos (as) - 

Modalidades 
 Acolhimento provisório e, excepcionalmente, de longa permanência 

quando esgotadas todas as possibilidades de auto-sustento e 
convívio com os familiares; 

 Idosos (as) com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, 
independentes e/ou com diversos graus de dependência; 

 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. 

 Idosos (as) com vínculo de parentesco ou afinidade – casais, 
irmãos, amigos etc. atendidos na mesma unidade; 

 Preferencialmente, deve ser ofertado aos casais de idosos o 
compartilhamento do mesmo quarto. 

 

Unidade: casa-lar e abrigo institucional – ILPI’s. 

Período de funcionamento: ininterrupto. 



PSEAC – Serviço de Acolhimento em 

República 

 Serviço que oferece proteção, apoio e moradia subsidiada a 
grupos de pessoas maiores de 18 anos em estado de 
abandono, situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social; 

 com vínculos familiares rompidos ou extremamente 
fragilizados e sem condições de moradia e auto-sustentação; 

 Construção e fortalecimento de vínculos comunitários, 
integração e participação social e desenvolvimento da 
autonomia das pessoas atendidas; 

 Desenvolvido em sistema de autogestão ou co-gestão, 
possibilitando gradual autonomia e independência de seus 
moradores. 



PSEAC – Serviço de Acolhimento em 

República para Jovens 

 Jovens entre 18 e 21 anos após desligamento de 
serviços de acolhimento para crianças e 
adolescentes ou em outra situação que demande 
este serviço; 

 Tempo de permanência limitado, podendo ser 
reavaliado e prorrogado em função do projeto 
individual formulado em conjunto com o profissional 
de referência; 

 Qualificação e inserção profissional e construção de 
projeto de vida. 

 
Unidade: República. 

Período de funcionamento: ininterrupto 



PSEAC – Serviço de Acolhimento em 

República para Adultos em Processo de 

Saída das Ruas 
 Pessoas adultas com vivência de rua em fase de reinserção 

social, que estejam em processo de restabelecimento dos 
vínculos sociais e construção; 

 Tempo de permanência limitado, podendo ser reavaliado e 
prorrogado em função do projeto individual formulado em 
conjunto com o profissional de referência; 

 Organizadas em unidades femininas e unidades masculinas; 

 Qualificação e inserção profissional e a construção de projeto 
de vida. 

 

Unidade: República. 

Período de funcionamento: ininterrupto 



PSEAC – Serviço de Acolhimento em 

República para Idosos (as) 

 Idosos (as) que tenham capacidade de 
gestão coletiva da moradia; e 

 condições de desenvolver, de forma 
independente, as atividades da vida 
diária, mesmo que requeiram o uso de 
equipamentos de auto-ajuda. 

 

Unidade: República. 

Período de funcionamento: ininterrupto 

 



PSEAC – Serviço de Acolhimento em 

Família Acolhedora 

 Acolhimento de crianças e adolescentes, afastados da família por 
medida de proteção; 

 Realizado em residência de famílias acolhedoras cadastradas; 

 Até que seja possível o retorno à família de origem ou, na sua 
impossibilidade, o encaminhamento para adoção; 

 Seleciona, capacita, cadastra e acompanha as famílias acolhedoras; 

 Realiza o acompanhamento da criança e/ou adolescente acolhido e 
de sua família de origem; 

 Organizado segundo os princípios, diretrizes e orientações do ECA e 
do documento “Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para 
Crianças e Adolescentes”. 

 

 

Unidade: unidade de referência da PSE e residência da família acolhedora 

Período de funcionamento: ininterrupto 



PSEAC – Serviço de Proteção em 

Situações de Calamidades Públicas e 

de Emergências  

 Acolhimento imediato em condições dignas e de segurança; 

 Manutenção em alojamentos provisórios, quando necessário; 

 Identificação das perdas e danos ocorridos; 

 Cadastramento da população atingida; 

 Articulação com a rede de políticas públicas e redes sociais de apoio 
para prover as necessidades detectadas; 

 Inserção na rede socioassistencial e acesso a benefícios eventuais. 

 

 
 

Unidade: unidades referenciados ao órgão gestor da assistência social. 

Período de funcionamento: 

 - na ocorrência das situações de emergência e de calamidades públicas; 

 - mediante a mobilização de equipe de prontidão escalonada pelo regime de plantão; 

 - a ser acionada em qualquer horário e dia da semana. 


