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CONHECENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL

Atualmente a Politica de Assistência Social conta com um sistema próprio de
organização, o SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL – SUAS que garante
atendimento/apoio aos indivíduos e as famílias em situação de vulnerabilidade social
no enfrentamento de dificuldades, por meio de serviços, benefícios, programas e
projetos.
O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL – SUAS organiza suas ações através de
níveis de Proteção :
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - que oferta serviços, benefícios, programas e projetos
com objetivo de fortalecer a função protetiva da família e prevenir situações de
riscos e promover o acesso aos direitos.
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE – que oferta
serviços, programas e projetos à indivíduos e famílias que tiveram seus direitos
violados por ocorrência de abandono, maus tratos, abuso sexual, uso de drogas,
situação de rua e mendicância, trabalho infantil, dentre outros.

CONHECENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL

O município de Jaguaré a Assistência Social conta com uma rede de unidades
públicas distribuídas nos níveis de proteção que realizam atendimentos às pessoas e
grupos de crianças, de jovens, de mulheres, idosos, pessoas com deficiência e
outros públicos.
Esse atendimento é realizado com equipe técnica especializada composta por
assistentes sociais, psicólogos, educadores sociais, advogados, pedagogos,
professores de educação física, dentre outros profissionais.
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CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL –
CRAS
O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) é uma unidade pública
responsável pela organização e oferta de Serviços da Proteção Social Básica, que
tem por objetivo prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidade e riscos
sociais nos territórios.
Não por acaso, é conhecido também pelo nome de “Casa das Famílias”, isso porque
se organiza a partir do foco de atendimento à família, buscando o desenvolvimento
de suas potencialidades, fortalecendo os vínculos familiares e comunitários e
ampliando o acesso aos direitos de cidadania.
Em Jaguaré existe apenas um CRAS para atender todo município, tanto zona
urbana, como rural, assim devido grande demanda de atendimento foi inaugurada
em 2019, nova estrutura física, no Bairro SEAC, para descentralização e apoio aos
serviços desenvolvidos.

SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELO CRAS
PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS – PAIF

PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF
O PAIF consiste no trabalho social com famílias, de caráter continuado, com a
finalidade de fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura de seus
vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua
qualidade de vida.
ATIVIDADES ESSENCIAIS AO DESENVOLVIMENTO DO PAIF:
Acolhida;
Atendimento Individual e grupal;
Orientações e encaminhamentos;
Promoção aos Direitos;
Estudo psicossocial;
Visitas domiciliares e acompanhamento familiar;
Oficinas em família e Atividades comunitárias.

SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELO CRAS
PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS – PAIF

O CRAS atende a todo município, assim devido grande demanda e visando garantir
melhor atendimento aos cidadãos, os bairros foram agrupados em territórios:

TERRITÓRIO 1:

TERRITÓRIO 2:



Boa Vista I;



Seac;



Boa Vista II;



Residencial Seac;



Mata Atlântica;



Clubinho;



Laquini;



Irmã Tereza;



Palmital;



Trevisan;



Nova Esperança;



Novo Tempo e



Centro e adjacências.

adjacências.

TERRITÓRIO 3:
 Todo território da Zona
Rural

SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELO CRAS
SERVIÇO DE CONVIVÊNICA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
SCFV

É um serviço organizado através de atividades grupais, com o objetivo de
proporcionar um espaço de vivências e trocas culturais entre os usuários, assim
como desenvolver a valorização de sua identidade, fortalecer vínculos familiares e
incentivar a socialização e a convivência comunitária.
São feitas atividades em grupo e comunitárias, de acordo com a idade dos
participantes, integrando-os e orientando- os, além de estimulá-los a reconstruir
suas histórias e vivências.
A Equipe do Serviço e Convivência de Vínculos - SCFV é formada por Assistentes
Sociais , Psicólogas, Educadores Sociais e Facilitadores.

PÚBLICO ALVO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E
FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

CRIANÇAS

ADOLESCENTES

0 à 11 anos

12 à 17 anos
SERVIÇO DE CONVIVENCIA E
FORTALECIMENTO DE
VINCULOS - SCFV

ADULTOS

IDOSOS

18 à 59 anos

60 anos ou mais

ATIVIDADES ESSENCIAIS AO
DESENVOLVIMENTO DO SCFV










Acolhida;
Orientação e encaminhamentos;
Informação, comunicação e defesa de direitos;
Mobilização e fortalecimento de redes sociais de apoio;
Banco de dados de usuários e organizações;
Elaboração de relatórios e/ou prontuários;
Desenvolvimento do convívio familiar e comunitário;
Mobilização para a cidadania.

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE
VÍNCULOS - SCFV PARA IDOSOS.

O SCFV para pessoa Idosa é desenvolvido pelo GRUPO ALEGRIA, no CENTRO DE
CONVIVENCIA MARCELINA COCO e tem por foco o desenvolvimento de atividades que
contribuam no processo de envelhecimento saudável, no desenvolvimento da
autonomia e convivência comunitária. Assim, além das ações inerentes ao SCFV é
ofertado ao idoso diversas atividades .
HIDROGINÁSTICA
GINÁSTICA
TEATRO
MÚSICA
DANÇA
VÔLEI

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE
VÍNCULOS - SCFV PARA IDOSOS.
CARTEIRA DO IDOSO
Por intermédio do GRUPO ALEGRIA é
possível ao idoso, com 60 anos ou mais,
acessar o direito à CARTEIRA DO IDOSO.
Com essa carteira, o idoso pode ter
desconto de 50%, no mínimo, no valor
das passagens interestaduais em
transporte coletivo, como ônibus, trem
e barco.

TERRITÓRIOS ATENDIDOS PELO SCFV
PALMITINHO
PALMITO
BARRA SECA
ÁGUA LIMPA
CENTRO
GIRAL
FÁTIMA

BENEFICIOS ASSISTENCIAIS

Os Benefícios Assistenciais fazem parte da Política de Assistência Social e são um
direito do cidadão e dever do Estado. Esses benefícios são divididos em duas
modalidades: Benefícios de Transferência de renda e Benefícios Eventuais, ambos
sujeito a critérios de concessão devidamente regulamentados.

BENEFÍCIOS DE
TRANSFERÊNCIA DE RENDA

BENEFICIO DE
PRESTAÇÃO
CONTINUADA – BPC

BOLSA FAMILIA

BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
TRANSFERÊNCIA DE RENDA

BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (BPC)
E um benefício individual, que garante a transferência mensal de 1(um) salário mínimo à
pessoa idosa, com 65 anos ou mais, e à pessoa com deficiência de qualquer idade, que
comprovem não possuir meios de se sustentar ou de ser sustentado pela família.
Para acessá-lo o cidadão pode procurar o CRAS para receber as informações e o apoio
necessário para requerê-lo.
BOLSA FAMILIA
Programa que garante renda para as famílias que estão em situação de pobreza e extrema
pobreza. Para receber o benefício que o Programa transfere todo mês, as famílias assumem
o compromisso de manter as crianças e adolescentes estudando, as crianças com o
calendário de vacina em dia e as grávidas com o acompanhamento pré-natal.

BENEFÍCIOS EVENTUAIS

São benefícios concedidos aos cidadãos e famílias que não têm condições de arcar por
conta própria com o enfrentamento de situações adversas ou que fragilizem a
manutenção do cidadão e sua família.
BENEFICIOS
EVENTUAIS

AUXÍLIO
NATALIDADE

AUXÍLIO
FUNERAL

AUXÍLIO POR
SITUAÇÃO DE
VULNERABILIDADE

TEMPORÁRIA E
CALAMIDADE
PÚBLICA

Auxílio Natalidade – Beneficio concedido na forma de bens de consumo (enxoval do
recém nascido).
Auxílio Funeral – Beneficio concedido na forma de bens de consumo (urna funerária ).
Auxílio por Situação de Vulnerabilidade Temporária e Calamidade Pública – Beneficio
provisório e suplementar prestada na forma de bens de consumo e ou pecúnia.

PROGRAMAS E PROJETOS – CRAS

PROJETO GESTAÇÃO - Atendimento e acompanhamento das gestantes em situação de
vulnerabilidade e risco social;
BPC e BPC na Escola - Atendimento e acompanhamento dos beneficiários ou de seus membros;
PROJETO “DIVULGANDO CIDADANIA” - Eventos coletivos realizados nas comunidades, como
palestras e rodas de conversas, objetivando informar a população a cerca de seus direitos, bem
como orientação com relação ao acesso aos Benefícios Socioassistenciais;
PROGRAMA ALIMENTAR – Atendimento e acompanhamento das famílias em situação de
insegurança alimentar;
OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS - Eventos coletivos realizados com famílias, com a comunidade,
escolas objetivando trabalhar temáticas específicas, atendendo a demanda solicitada.

CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS
No Centro de Referência Especializada de Assistência Social (CREAS) são atendidas famílias e
pessoas que tiveram seus direitos violados, sofrem negligência e abandono, foram
ameaçados ou sofreram maus tratos, vítimas de violência física, moral e sexual, pessoas em
situação de rua e pessoas que sofreram discriminações de todos os tipos.
Como trata-se de situações sociais complexas, além dos profissionais como assistentes
sociais, psicólogos, educadores sociais e pedagogos, o CREAS conta com advogado e uma
parceria estreita com a equipe de saúde, em especial o Centro de Atendimento Psicológico –
CAPS.
Necessidade de estreita interface com o Sistema de Garantia de Direitos e gestão mais
complexa e compartilhada com o Conselho Tutelar, o Poder Judiciário, o Ministério Público e
outros órgãos e ações do Executivo.

SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELO CREAS
SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A
FAMILIAS E INDIVIDUOS – PAEFI

O PAEFI é um serviço de apoio, orientação e acompanhamento a famílias com um ou mais de
seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos. Compreende atendimento e
orientações direcionadas para a promoção de direitos, a preservação e o fortalecimento de
vínculos familiares, comunitários e sociais, visando à reconstrução das relações familiares e
sociais e a superação de padrões de relacionamento com violação de direitos.
ATIVDADES ESSENCIAIS AO DESENVOLVIMENTO DO PAEFI










Entrevistas de acolhida e avaliação inicial;
Visita domiciliar e atendimento psicossocial (individual familiar e em grupo);
Construção do Plano de Acompanhamento Individual e/ou Familiar;
Orientação jurídico-social;
Elaboração de relatórios técnicos sobre o acompanhamento realizado;
Acompanhamento dos encaminhamentos;
Articulação com a rede.
Ações de mobilização e enfrentamento

SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELO CREAS
ABORDAGEM SOCIAL

A ABORDAGEM SOCIAL é um serviço realizado de forma continuada e programada por
uma equipe de educadores sociais que identifica em espaços públicos, famílias e indivíduos
em situação de risco pessoal e social, como trabalho infantil, exploração sexual de crianças
e adolescentes, situação de rua, uso abusivo de crack e outras drogas.

O objetivo é garantir atenção às necessidades imediatas das pessoas atendidas, incluindoas na rede de serviços Socioassistenciais e demais políticas públicas de direito.
No caso específico da pessoa em situação de rua, devido aumento significativo no numero
de casos e visando efetividade na ação, o município de jaguaré, juntamente com os demais
municípios da região nordeste criaram fluxos de atendimento.

FLUXO I: PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA NÃO
MUNÍCIPE DO POLO NORDESTE

FLUXO II: PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
MUNÍCIPE DO POLO NORDESTE

SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELO CREAS
ABORDAGEM SOCIAL

ATIVIDADES ESSENCIAIS AO DESENVOLVIMENTO DA ABORDAGEM SOCIAL :








Conhecimento do território
Informação, comunicação e defesa de direitos;
Escuta, orientar e encaminhamentos sobre/para a rede de serviços local;
Articulação da rede de serviços Socioassistenciais;
Articulação interinstitucional com os demais órgãos do SGD;
Geoprocessamento e georeferenciamento de informações;
Elaboração de relatórios.

SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELO CREAS
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA
SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA – L.A E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A
COMUNIDADE- P.S.C.

Tipos de medidas Socioeducativa

Liberdade Assistida

Prestação de Serviço à Comunidade
P.S.C

Esse serviço de proteção tem por finalidade prover atenção socioassistencial e
acompanhamento a adolescentes e jovens em cumprimento de Medida Socioeducativa em
meio aberto. L. A. e P.S.C., determinadas judicialmente em decorrência de ato infracional
cometida por jovens e adolescente.
Trata-se de um serviço de extrema relevância, pois as ações desenvolvidas devem contribuir
no trabalho de responsabilização do ato infracional praticado e conjuntamente garantir
acesso a direitos objetivando propiciar ressignificação de valores da vida pessoal e social dos
adolescentes e jovens.

SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELO CREAS
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA
SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA – L.A E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A
COMUNIDADE- P.S.C.

ATIVIDADES ESSENCIAIS AO DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO:






Elaboração do Plano Individual de Atendimento - PIA;
Atendimento e acompanhamento do adolescente (individual e grupal);
Atendimento e acompanhamento da família em articulação com o PAEFI;
Acompanhamento da frequência escolar dos adolescentes;
Elaboração e encaminhamento de relatórios ao Ministério Público e Poder
Judiciário;
 Elaboração e encaminhamento de relatórios quantitativos ao órgão gestor;
 Articulação com a rede e encaminhamento aos demais serviços públicos.

SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELO CREAS
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA,
IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS

Esse serviço presta atendimento especializado a famílias com pessoas com deficiência e
idosos com algum grau de dependência, que tiveram suas limitações agravadas por
violações de direitos, tais como: isolamento, confinamento, atitudes discriminatórias e
preconceituosas no seio da família, falta de cuidados adequados, desvalorização da
potencialidade/capacidade da pessoa, dentre outras que agravam a dependência e
comprometem o desenvolvimento da autonomia.
Assim o serviço visa promover atividades que garantem a autonomia, a inclusão social e
a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência e idosos, diminuindo a
exclusão social tanto do dependente quanto do cuidador, bem como a superação das
violações de direitos.
As entidades que executam esse serviço são a Associação Pestalozzi de Jaguaré e a
Associação de Deficientes Visuais de Jaguaré – ADVJ, ambas integrantes da rede
socioassistencial do município , cofinanciadas com recursos da Assistência Social e
monitoradas pelo CREAS.

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO –
CASA LAR “SONHO DE CRIANÇA”

A CASA LAR é um serviço de acolhimento institucional destinado crianças e adolescentes
afastadas do convívio familiar, em função de estarem em situação de abandono, negligência,
violência, cujas famílias ou responsáveis encontrem-se impossibilitados de cumprir
adequadamente sua função de cuidado e proteção.
O acolhimento institucional é medida provisória e excepcional, utilizável como forma de
transição para reintegração familiar ou não sendo esta possível, para colocação em família
substituta, não implicando em privação de liberdade.
Desta forma, preconiza-se que a criança acolhida participe das atividades desenvolvidas na
comunidade e de todos os espaços públicos disponíveis.
Com capacidade para atender até 16 crianças de 0 (zero) à 12 (doze), a casa funciona de
maneira ininterrupta e conta uma equipe composta por Assistente Social, Psicólogo,
Pedagogo e educadores sociais, dentre outros profissionais.

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO –
CASA LAR “SONHO DE CRIANÇA”

ATIVIDADES ESSENCIAIS AO DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO:

 Acolhida à criança e à família;
 Atendimento diário as necessidades da criança (alimentação, higiene, educação,
saúde, lazer, etc.)
 Atendimento psicossocial Individual à criança e a família;
 Atendimento em grupos;
 Elaboração do PIA (Plano Individual de Atendimento);
 Encaminhamentos e visitas domiciliares;
 Elaboração de Relatórios Psicossociais ao Poder Judiciário;
 Atendimento Pedagógico e Reforço Escolar;
 Acompanhamento médico e odontológico as crianças acolhidas;
 Visitas assistidas das famílias as crianças acolhidas.

CADASTRO ÚNICO

O Cadastro Único, executado pela municipalidade é um instrumento utilizado para
identificar as famílias de baixa renda que têm interesse em participar de Programas
Sociais, dentre eles o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida.
A equipe técnica municipal do Cadastro Único formada por diversos profissionais,
em especial, assistente social, digitadores e entrevistadores devidamente
qualificados pelo governo federal/estadual tem como principal objetivo cadastrar e
manter atualizado o cadastro das famílias de baixa renda do município.
A inscrição da família no Cadastro Único não garante a entrada automática no
Programa Bolsa Família. Mas vale lembrar que, ao se inscreverem no Cadastro
Único, as famílias podem ter acesso a outros programas sociais.

CADASTRO ÚNICO
PROGRAMAS SOCIAIS ACESSADOS PELOS MUNICIPES
MEDIANTE ATUAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO

 TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA. Programa que oferece desconto na
conta de energia elétrica.
 PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – Programa que ajuda a compra da casa
própria ou facilita suas condições de acesso.

 CNH SOCIAL – Programa de concessão da carteira Nacional de Habilitação;
 ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS Programa de isenção de pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos
realizados pelo Governo Federal, e outros.

CADASTRO ÚNICO

ATIVIDADES ESSENCIAIS AO DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DO CADUNICO:










Agendamento;
Inclusão e atualização direto no sistema na sede do cadastro único;
Entrevista domiciliar para inclusão e atualização;
Visitas domiciliar;
Atendimento sobre benefício bloqueado. (cartão);
Busca ativa para atualizar informações que estão pendentes no cadastro;
Busca ativa para informar novos beneficiários do programa bolsa família;
Palestras bimestrais para as novas famílias incluídas no programa bolsa família;
Palestras direcionadas para agentes de saúde e para secretários escolares da
educação;
 Palestras nas escolas e comunidades;
 Visitas domiciliar;
 Estudo bimestral com a equipe do cadastro único.

CIDADANIA

Para contribuir de maneira efetiva os requisitos de acesso aos direitos e benefícios
legalmente instituídos pelos programas sociais e demais políticas e serviços
públicos, a Assistência Social possui incorporado a sua estrutura organizacional o
setor de emissão de documentos e o cartório eleitoral.

Documentos
Emitidos

RG - Identidade

Carteira de
Trabalho - CTPS

Alistamento
Militar

Titulo Eleitoral

DEFESA CIVIL MUNICIPAL

A Defesa Civil Municipal é um órgão que atua em ações preventivas, destinadas a evitar
ou minimizar desastres, sejam eles de causa natural ou não. Incorporada a estrutura
organizacional e administrativa da assistência social as ações da defesa civil no
município, juntamente com as demais políticas e órgãos públicos visam garantir o direito
à vida e se concentram nas seguintes atividades:
 Adoção de medidas visando evitar de desastres ou a preparação da população para os
inevitáveis;
 Implementação de esforços no sentido de se evitar perdas humanas ou patrimoniais em
área atingida por desastres;
 Viabilização de abrigo, alimentação e atenção médica às vítimas e desabrigados;
 Viabilização de investimentos para a recuperação das condições de vida existentes antes
do desastre, no mais curto espaço de tempo possível.

SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL

Integrante da estrutura organizacional e administrativa da Assistência Social, as ações
de segurança pública desenvolvidas pelo município visam o apoio ao desenvolvimento
de ações integradas de prevenção, junto aos órgãos responsáveis pela proteção das
pessoas e do patrimônio, bem como a preservação da ordem pública.
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:


Manutenção do Sistema de Vigilância Pública/Câmeras de monitoramento cujo o
objetivo é contribuir na redução do sentimento de insegurança dos cidadãos.



Apoio, sob forma de custeio, aos órgãos responsáveis pela proteção das pessoas e
do patrimônio, visando contribuir com as ações de segurança e prevenção ao
crime.

