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Toda pessoa nasce com um potencial e tem direito de 
desenvolvê-lo. Para desenvolver o seu potencial as pessoas 
precisam de oportunidades. O que uma pessoa se torna ao 
longo da vida depende de duas coisas: as oportunidades 
que têm e as escolhas que fez. Além de ter oportunidades 
as pessoas precisam ser preparadas para fazer escolhas. 
(PNDU-IPEA, 1996, n.p) 
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1. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

Paraíba do Sul é um município brasileiro, situado no Estado do Rio de Janeiro, 
na Região Centro Sul Fluminense, com uma área de 580,525 km², a 149 Km da capital 
do Estado. 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, o Censo 
o município conta com uma população estimada de 44.741 habitantes, com densidade 
demográfica de 70,77 hab/ km² e o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é de 
0,771. Possui 04 distritos: Sede (1º Distrito), Vila Salutaris (2º Distrito), Inconfidência 
(3º Distrito) e Werneck (4º Distrito). 

O comércio é a atividade predominante. Na zona rural, o gado de corte e leite, 
apicultura e piscicultura encontram-se em desenvolvimento. O setor turístico tem 
perspectiva de crescimento. Os principais pontos turísticos são: 

• Estação Ferroviária,  

• Palacete Barão Ribeiro de Sá,  

• Palácio Tiradentes,  

• Ponte da Parahyba,  

• Trem da Estrada Real,  

• Parque das Águas Minerais Salutaris,  

• Pedra da Tocaia,  

• Ponte Férrea Dr. Leopoldo Teixeira Leite,  

• Praça Marquês de São João Marcos,  

• Praça Garcia,  

• Museu Sacro-Histórico de Tiradentes e 

• Theatro Municipal Mariano Aranha. 

Com relação à organização da rede de saúde, o município possui 22 Unidades 
Básicas de Saúde – UBS e 05 subunidades.  

Para os atendimentos de urgência e emergência existe: Pronto-Socorro; uma 
unidade filantrópica credenciada ao SUS - Hospital Nossa Senhora da Piedade (HNSP). 
Também contamos com um Hospital Estadual, referência em ortopedia, Hospital 
Estadual de Traumato-Ortopedia (HTO) Dona Lindu. Em relação à Saúde Bucal, temos 



 

 

19 equipes de odontologia. O município possui 02 Núcleos de Apoio à Saúde da 
Família (NASF). 

Na área de educação, o município possui 09 creches municipais, 21 escolas 
municipais, 05 escolas estaduais e 03 escolas particulares.  

Os equipamentos da Assistência Social são: 

• Centro de Referência de Assistência Social – CRAS Centro; 

• CRAS Vila Salutaris; 

• Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS Alair 
Pedroso;  

• Casa de Acolhimento Temporário para Crianças e Adolescentes Dr. Nuno 
Soares Vaz Filho e, 

• Centro de Convivência e Capacitação Profissional 

 

2. APRESENTAÇÃO 
 

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – SMASDH é 

o órgão gestor da Política Municipal de Assistência Social e executa Programas, 

Projetos e Serviços destinados ao atendimento da população em situação de 

vulnerabilidade social e / ou risco social através da criação de sua própria rede de 

atendimento.  

Atualmente, as ações são efetuadas de acordo com os parâmetros nacionais, 

visando o atendimento e acompanhamento de indivíduos e seus familiares, previstas na 

Política Nacional de Assistência Social – PNAS, e especificamente nos serviços de 

Proteção Social Especial de Média Complexidade, que garantem proteção integral para 

famílias e indivíduos que se encontram sem referência e, ou em situação de ameaça ou 

violação de seus direitos. 

O Plano Político-Pedagógico – PPP aqui apresentado é fruto de discussões com 

a equipe do CREAS e da gestão da Secretaria de Assistência Social e Direitos 

Humanos. 

Este Plano é destinado a apresentar as possibilidades de ação através do 

reconhecimento do papel e a delimitação das competências do CREAS e como podem 

 



 

 

ser fortalecidos com o mapeamento da rede e construção de fluxos e protocolos 

intersetoriais de atendimento, com definição de papéis e responsabilidades. Esta 

construção pode, inclusive, contribuir para identificar lacunas e, até mesmo, conflitos 

de papéis e competências na rede.  Este plano representa o compromisso de oferecer 

prioridade ao trabalho desempenhado pelo CREAS no Serviço de Proteção Social a 

Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade 

Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade  

Possui como finalidade a implementação de políticas públicas de forma 

integrada e articulada, dentro da perspectiva da proteção social especial de média 

complexidade. O PPP reúne propostas de ação concreta a executar durante determinado 

período de tempo, e considera o CREAS como um espaço de formação de cidadãos 

conscientes, responsáveis e críticos, que atuarão individual e coletivamente na 

sociedade, modificando os rumos que ela vai seguir. O plano é pedagógico, porque 

define e organiza as atividades e os projetos educativos necessários ao processo de 

ensino e aprendizagem. 

O SUAS configura-se como o novo reordenamento da política de assistência 

social na perspectiva de promover maior efetividade de suas ações, aumentando sua 

cobertura.  

Neste sentido, a política de assistência social é organizada por tipo de proteção - 

básica e especial, conforme a natureza da proteção social e por níveis de complexidade 

do atendimento. No SUAS os serviços, programas, projetos e benefícios da assistência 

social são reorganizados por níveis de proteção, em Proteção Social Básica (voltada à 

prevenção de situações de riscos pessoal e social, fortalecendo a potencialidade das 

famílias e dos indivíduos) e Proteção Social Especial (voltada à proteção de famílias e 

indivíduos em situação de risco pessoal e social), tendo por base o território, de acordo 

com sua complexidade, respeitada a diversidade regional e local. 

 Nesse contexto, a proteção social especial tem por direção: a) proteger as 

vítimas de violências, agressões e as pessoas com contingências pessoais e sociais, de 

modo a que ampliem a sua capacidade para enfrentar com autonomia os revezes da vida 

pessoal e social; b) monitorar e reduzir a ocorrência de riscos, seu agravamento ou sua 

reincidência; c) desenvolver ações para eliminação/redução da infringência aos direitos 

humanos e sociais. Este campo de proteção na assistência social se ocupa das situações 



 

 

pessoais e familiares com ocorrência de contingências/vitimizações e agressões, cujo 

nível de agravamento determina seu padrão de atenção.  

A proteção social especial deve afiançar acolhimento e desenvolver atenções 

socioassistenciais a famílias e indivíduos para possibilitar a reconstrução de vínculos 

sociais e conquistar maior grau de independência individual e social. Deve ainda, 

defender a dignidade e os direitos humanos e monitorar a ocorrência dos riscos e do seu 

agravamento.  

Os serviços de proteção social especial caracterizam-se por níveis de 

complexidade, hierarquizados de acordo com a especialização exigida na ação e se 

distinguem respectivamente, entre serviços de proteção social especial de média 

complexidade e de alta complexidade. Os serviços de média e alta complexidade devem 

ser oferecidos de forma continuada a cidadãos e famílias em situação de risco pessoal e 

social por ocorrência de negligência, abandono, ameaças, maus tratos, violações físicas 

e psíquicas, discriminações sociais e infringência aos direitos humanos e sociais.  

O CREAS, como integrante do Sistema Único de Assistência Social, deve se 

constituir como pólo de referência, coordenador e articulador da proteção social especial 

de média complexidade, sendo responsável pela oferta de orientação e apoio 

especializados e continuados de assistência social a indivíduos e famílias com seus 

direitos violados, mas sem rompimento de vínculos. 

 

3. IDENTIFICAÇÃO:  

Nome: Centro de Referência Especializado da Assistência Social – CREAS Alair 

Pedroso 

Endereço: Praça Marquês de São João Marcos, 61 Centro. 

Telefone: (24) 2263 5554 E-mail: creasalairpedroso@gmail.com 

Considerando a definição expressa na Lei nº 12.435/2011: 

“O CREAS é a unidade pública estatal de abrangência 
municipal ou regional que tem como papel constituir-se 
em lócus de referência, nos territórios, da oferta de 
trabalho social especializado no SUAS a famílias e 
indivíduos em situação de risco pessoal ou social, por 
violação de direitos”. (BRASIL, p.23: 2011). 

mailto:creasalairpedroso@gmail.com


 

 

De acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, pactuada 

na Comissão Intergestores Tripartite – CIT, e aprovada pelo Conselho Nacional de 

Assistência Social, por meio da Resolução Nº 109 de 11 de dezembro de 2009, o 

CREAS pode ofertar os seguintes serviços: 

NOME DO SERVIÇO 
 

DESCRIÇÃO DO 
SERVIÇO 

 

UNIDADE DE OFERTA 
DO SERVIÇO 

 

Serviço de Proteção e 
Atendimento 
Especializado a Famílias 
e Indivíduos – PAEFI  
 

Serviço de apoio, 
orientação e 
acompanhamento a 
famílias com um ou mais 
de seus membros em 
situação de ameaça e 
violação de direitos.  
 

Deve ser ofertado por toda 
Unidade CREAS.  
 

Serviço de Proteção 
Social a Adolescentes 
em Cumprimento de 
Medida 
Socioeducativa de 
Liberdade Assistida e 
de Prestação de 
Serviços à 
Comunidade  

 

 

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 ser ofertado pelo 
CREAS, nas localidades 
onde se identificar 
demanda, podendo 
referenciar serviços 
complementares. No caso 
de possuir mais de uma 
Unidade CREAS, o 
município tem autonomia 
para a definição daquelas 
unidades que deverão 
ofertar este Serviço, 
observada a relação com o 
território.  
 

Serviço Especializado em 
Abordagem Social  
 

O Serviço tem como 
finalidade 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.  
 

Pode ser ofertado pelo 
CREAS ou unidade 
específica referenciada ao 
CREAS, nos territórios 
onde se identificar 
demanda.  
Pode ser ofertado também 
nos Centros POP, de 
acordo coma definição do 
órgão gestor local.  

Serviço de Proteção 
Social Especial para 

Serviço destinado à 
promoção de atendimento 

Pode ser ofertado pelo 
CREAS ou unidade 



 

 

Pessoas com Deficiência, 
Idosas e suas Famílias  
 

especializado a famílias 
com pessoas com 
deficiência e idosos com 
algum grau de 
dependência, que tiveram 
suas limitações agravas por 
violações de direito.  
 

específica referenciada ao 
CREAS, nos territórios 
onde se identificar 
demanda.  
 

 

 

4. JUSTIFICATIVA 

Tal plano justifica-se pelo imperativo de se discutir e organizar o trabalho 

ofertado no CREAS, visando assim ofertar à população sulparaibana serviços 

tipificados, com equipe técnica qualificada, de forma integrada e articulada, dentro da 

perspectiva da proteção social especial de média complexidade.  

Os serviços ofertados no CREAS precisam assegurar aos usuários: 

•  Segurança de acolhida, 

•  Segurança de convívio ou vivência familiar, comunitária e social, 

• Segurança de desenvolvimento de autonomia individual, familiar e social: 

 O plano visa assim garantir essas seguranças através do CREAS.  

O papel do CREAS e competências1 decorrentes estão consubstanciados em um 

conjunto de leis e normativas que fundamentam e definem a política de Assistência 

Social e regulam o SUAS. Devem, portanto, ser compreendidos a partir da definição do 

escopo da política de assistência social e do SUAS, qual seja, afiançar seguranças 

socioassistenciais, na perspectiva da proteção social. O papel do CREAS no SUAS, 

portanto, define suas competências que, de modo geral, compreendem:  

• Ofertar e referenciar serviços especializados de caráter continuado para famílias 

e, indivíduos em situação de risco pessoal e social, por violação de direitos, 

conforme dispõe a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais;  

 
1 A clarificação de competências do CREAS junto à rede é fundamental para prevenir que seja chamado a 
assumir funções que não lhe competem, como, por exemplo, as da Defensoria Pública, ou das equipes 
interprofissionais do Poder Judiciário, das Delegacias Especializadas ou da Saúde Mental. 



 

 

•  A gestão dos processos de trabalho na Unidade, incluindo a coordenação técnica 

e administrativa, da equipe, o planejamento, monitoramento e avaliação das 

ações, a organização e execução direta do trabalho social no âmbito dos 

serviços ofertados, o relacionamento cotidiano com a rede e o registro de 

informações, sem prejuízo das competências do órgão gestor de assistência 

social em relação à Unidade. 

5. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 

Uma intervenção requer busca por dados confiáveis e análise destes a partir de 

olhar técnico e sistemático. Isso é possível através do Diagnóstico da Realidade, 

possibilitando análise interpretativa da situação para a elaboração de planejamentos. 

Um planejamento de intervenção social, onde se queira alcançar objetivos, 

necessita de prévio conhecimento das demandas locais. E, levando em consideração que 

falamos de Políticas Sociais, tais demandas devem ser vistas como coletivas e não de 

forma isolada. 

A equipe técnica do CREAS precisa estar atenta aos registros e armazenamento 

dos dados referentes aos territórios e perfis das famílias que acessam os serviços. Estas 

informações que contribuirão para o mapeamento de possíveis situações de risco e 

vulnerabilidade em determinado território e poderão ser adquiridas através de visitas 

domiciliares, acolhimento das famílias ou indivíduos e nas atividades coletivas. 

Referente ao Sistema de Atendimento Socioeducativo, o Estatuto da Criança e 

do Adolescente apresenta um conjunto de medidas que são aplicadas mediante a autoria 

de ato infracional. Tais medidas são diferenciadas para crianças e adolescentes: para 

crianças (pessoas até 12 anos incompletos), cabe ao Conselho Tutelar tomar 

providências e encaminhamento, aplicando medidas de proteção; e para o adolescente 

(pessoas entre 12 e 18 anos de idade), após ser efetuada a apresentação ao 

MinistérioPúblico é aplicada a medida socioeducativa mais adequada pelo Juiz da Vara 

da Infância e da Juventude.  

No município de Paraíba do Sul, as Medidas Privativas de Liberdade – 

internação, internaçãoprovisória e semiliberdade são encaminhadas à cidade de Volta 



 

 

Redonda (RJ). Essas medidas são aplicadas aos adolescentes que praticaram atos 

infracionais de alta gravidade, com violência e grave ameaça à pessoa humana.  

Quanto às medidas socioeducativas em Meio Aberto (prestação de serviços à 

comunidade e liberdade assistida), são aplicadas aos adolescentes que praticaram atos 

infracionais de baixa gravidade e que não houve riscos a terceiros. Ambas as medidas 

são aplicadas pelo juizado da Vara da Infância e Juventude e visando a consolidação da 

assistência social no município em consonância com as diretrizes do SUAS – Sistema 

Único de Assistência Social, as referidas medidas vêm sendo executadas de forma 

descentralizada pela prefeitura, através do Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social – CREAS, equipamento da Secretaria Municipal de Assistência 

Social.  

A Medida Socioeducativa em Meio Aberto no município é executada por uma 

equipe técnica multidisciplinar, sendo 03 assistentes social, 02 psicólogos, 01 advogado, 

01 coordenador, 01 assistente administrativo e 01 motorista.  

De acordo com o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, referente ao 

espaçofísico, é de fundamental importância que se mantenha um local especifico para a 

execução do programa, contando com salas de atendimento individuais e em grupo, sala 

de técnicos e demais condições para garantir que a estrutura física facilite o 

acompanhamento dos adolescentes e seus familiares.  

Quanto ao espaçofísico, o programa funciona nas instalações do CREAS, 

composto por 02 recepções, 03 salas para atendimento individual, 01 sala para 

atendimento coletivo, 01 sala de reuniões, 03 banheiros e 01 cozinha.  

Na operacionalização do Serviço de Atendimento ao adolescente em 

cumprimento de Medida Socioeducativa em Meio Aberto é elaborado o PIA – Plano 

Individualizado de Atendimento, com a participação do adolescente e sua família, onde 

são acordados objetivos e metas com vistas ao cumprimento satisfatório da medida e 

consequente ruptura com a prática infracional.Também a partir do PIA, a equipe de 

referência realiza encaminhamento à Rede Socioassistencial dos atendimentos 

necessários aos adolescentes e suas famílias.  



 

 

Encontram-se cumprindo atualmente Medida Socioeducativa em Meio Aberto 

no município03 (três) adolescentes, sendo: 01 (um) em Medida de Liberdade Assistida e 

02(dois) Medidas de Prestação de Serviços à Comunidade.  

Referente à situaçãosocioeconômica todos são de família pobre, 02 (dois) 

residem em imóvel alugado e 01 (um) em imóvelpróprio. Com relação ao hábito de 

vida, a maioria dos adolescentes declarou ainda possuir vício em substancia ilícita. 

Quantoà escolaridade, apresentam defasagem escolar. Os 03 (três) adolescentes que 

estão sendo acompanhados praticaram crimes relacionados ao tráfico de drogas.As 

medidas aplicadas são decorrentes de atos infracionais cometidos por adolescentes com 

idade entre 12 e 18 anos incompletos.  

 

6. MARCOS LEGAIS 

A Assistência Social, política pública garantida constitucionalmente, que faz 

parte do tripé da Seguridade Social, ela está prevista no artigo 203 e 204 da 

Constituição federal de 1988, deixando exposto que a Assistência Social é para quem 

dela necessitar, independente de contribuição. 

Em 1993, temos a promulgação da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, 

que regulamenta os artigos 203 e 204 da Constituição e estabelece normas e critérios 

para organização da assistência social, que é um direito, e este exige definição de leis, 

normas, critérios e objetivos. ´ 

Em seguida, temos a Política Nacional de Assistência Social em 2004, que 

possibilitou a estruturação do Sistema Único da Assistência Social – SUAS em 2005, 

em conjunto com a Norma Operacional Básica do SUAS. 

Ressalta-se que: 

Vale ressaltar que os itens elencados aparecem, de algum 
modo, em todos os documentos, mas há um avanço em 
especial no tocante à interpretação quanto aos usuários 
dessa política, que passam de destinatários a usuários de 
direitos, ou seja, daqueles a quem os serviços são 
destinados, portanto, sem opinar, sem exercer o direito de 
protagonista passam à expressão usuários, que enfatiza 
este protagonismo. Nas PNAS/94, PNAS/97, PNAS/98 
esses sujeitos são percebidos como meros depositários de 



 

 

ações. A PNAS/04 avança ao classificá-los como usuários, 
ou seja, como protagonistas, como sujeitos de direito, e 
mais, ao investir nesse protagonismo. (QUINONERO, p. 
25:2013). 

As normativas expressam o imperativo de consolidação da Assistência Social 

como política pública que faz parte de um sistema de proteção social que é Seguridade 

Social. Além das normativas citadas acima, temos a Tipificação Nacional dos Serviços 

Socioassistenciais de 2009, que tipificou cada serviço ofertado pela Assistência Social. 

Assim sendo as normativas fundamentam a oferta de serviços especializados 

pelo CREAS: 

 Dentre outras, pode-se citar:  

• Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, 1993; 

• Política Nacional de Assistência Social – PNAS, 2004; 

• Norma Operacional Básica – NOB/SUAS, 2005; 

• Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de 

Assistência Social – NOB-RH/SUAS, 2006;  

•  Protocolo de Gestão Integrada de Serviços, Benefícios e Transferência de 

Renda no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), 2009; 

•   Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, 2009; 

•  Portaria nº 843, de 28 de dezembro de 2010. 

Ao iniciar uma discussão quanto aos Marcos Legais da Socioeducação no Brasil, 

é necessário considerar o aparato legal internacional em seu percurso histórico, que 

exerceu forte influência sobre a organização das políticas brasileiras quanto aos Direitos 

das Crianças e dos Adolescentes. Fazemos destaque às normativas que dão 

materialidade aos direitos dos adolescentes no Brasil, a saber: Regras Mínimas das 

Nações Unidas para Administração da Justiça Juvenil – Regras de Beijing (1985), 

Regras Mínimas das Nações Unidas para a Proteção dos Jovens Privados de Liberdade 

(1990) e Princípios Orientadores das Nações Unidas para Prevenção da Delinquência 

Juvenil – RIADE (1990).  



 

 

Tais normativas foram marcos garantidores para que a Constituição Federal 

instituísse o adolescente como sujeito de direitos o que logo requereu a elaboração do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, sancionado em 13 de julho de 1990 como Lei 

Federal nº 8.069, estabelecendo, assim, a Doutrina da Proteção Integral. É importante 

lembrar que a Constituição em seus incisos IV e V, do parágrafo 3º, do artigo 227, que 

tratam do direito à proteção especial de adolescentes, indica que são direitos desta 

população: a garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional; 

igualdade na relação processual e defesa técnica por profissional habilitado, segundo 

dispuser a legislação tutelar específica e a obediência aos princípios de brevidade; 

excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, quando 

da aplicação de qualquer medida privativa da liberdade.  

O ECA, além de determinar as medidas socioeducativas como um conjunto de 

políticas setoriais direcionadas aos adolescentes e jovens em atendimento 

socioeducativo, também estabelece diretrizes das políticas de atendimento, bem como 

disposições gerais para apuração de ato infracional e o estabelecimento de medidas 

socioeducativas, descrevendo a forma de aplicação. Outras normativas foram elaboradas 

para regulamentar a ação socioeducativa e suas especificidades sendo expostas abaixo: 

• Resolução nº 46/1996 CONANDA – Definiu que uma unidade de internação não 

poderá ser construída para mais de 40 (quarenta) adolescentes  

• Resolução nº 47/1996 CONANDA – Regulamenta a execução da medida 

socioeducativa de semiliberdade e definiu que essa medida deve ser executada 

de forma a envolver o/a adolescente em atividades educativas, de educação 

profissional e de lazer, durante o período diurno, sob acompanhamento e 

controle de equipe multidisciplinar especializada, e encaminhado ao convívio 

familiar no período noturno, sempre que possível. 

• Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes em Conflito com 

a Lei – PNAISARI 2004 Ministério da Saúde (MS) – As diretrizes para a 

implantação e a implementação da atenção à saúde prestada a adolescentes 

privados de liberdade, em unidades masculinas e femininas.  



 

 

• Resolução nº 145/2004 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome –  Insere as medidas socioeducativas no escopo de atuação da política de 

assistência no âmbito de atuação da Proteção Social Especial de Média 

Complexidade. 

• Resolução nº 119/2006 CONANDA – Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo. 

• Resolução nº 109/2009 Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) – 

Trata da Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, apresenta e 

regulamenta o Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de 

Medidas Socioeducativas de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviço 

à Comunidade (PSC), na qual são descritos objetivos, seguranças, aquisições, 

trabalho social e garantias deste serviço. 

• Lei Federal nº 12.594/2012 Executivo Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo. 

• Resolução nº 01/2012 Conselho Nacional de Educação (CNE) –  Estabelece 

Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, atribuindo à 

legislação e às ações políticas referentes ao SINASE a condição de elementos 

que fundamentam a Educação em Direitos Humanos no Brasil (Apêndice 2). 

• Resolução nº 3/2016 Conselho Nacional de Educação (CNE) – Estabelece 

Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, atribuindo à 

legislação e às ações políticas referentes ao SINASE a condição de elementos 

que fundamentam a Educação em Direitos Humanos no Brasil (Apêndice 2) 

• Resolução nº 160/2013 CONANDA – Plano Nacional de Atendimento 

Socioeducativo. 

 

7. REFERENCIAL TEÓRICO METODOLÓGICO 

Os artigos 227 da Constituição Federal e 4° do ECA (Estatuto da Criança e 

do Adolescente) estabelecem a responsabilidade conjunta da família, comunidade, 



 

 

sociedade em geral e poder público em assegurar, por meio de promoção e defesa, os 

direitos de crianças e adolescentes. Para cada um desses atores sociais existem 

atribuições distintas, porém o trabalho de conscientização e responsabilização deve ser 

contínuo e de todos. 

Os papéis atribuídos a esses atores sociais conjugam-se e se entrelaçam. A 

sociedade e o poder público devem cuidar para que as famílias possam se organizar e se 

responsabilizar pelo cuidado e acompanhamento de seus adolescentes, evitando  a 

negação de seus direitos, principalmente quando se encontram em situação de 

cumprimento de medida socioeducativa. À família, à comunidade e à sociedade em 

geral cabe zelar para que o Estado cumpra com suas responsabilidades, fiscalizando e 

acompanhando o atendimento socioeducativo, reivindicando  a melhoria das  condições 

do tratamento e a prioridade para esse público específico. 

A co-responsabilidade, ainda, implica em fortalecer as redes sociais de apoio, 

especialmente para a promoção daqueles em desvantagem social, conjugar esforços para 

garantir o comprometimento da sociedade, sensibilizando, mobilizando a população em 

geral sobre as questões que envolvem a atenção ao adolescente em conflito com a lei e, 

sobretudo, superar práticas que se aproximem de uma cultura predominantemente 

assistencialista e/ou coercitiva. 

A situação do adolescente em conflito com a lei não restringe a aplicação do 

principio constitucional de prioridade absoluta, de modo que compete ao Estado, à 

sociedade e à família dedicar a máxima atenção e cuidado a esse público, 

principalmente aqueles que se encontram numa condição de risco ou de vulnerabilidade 

pessoal e social. 

  Assim, todos os direitos garantidos pelo ECA, ou seja, o direito à vida e à saúde; 

o direito a liberdade, ao respeito e a dignidade; o direito a convivência familiar e 

comunitária; o direito a educação, a cultura, ao esporte e ao lazer e o direito a 

profissionalização e proteção no trabalho devem estar contemplados na elaboração das 

políticas publicas que envolvem os adolescentes em conflito com a lei. 

  Ao estar disposto na Constituição Federal e no ECA o princípio da prioridade 

absoluta às crianças e adolescentes pressupõe a destinação privilegiada de recursos 

públicos para a área. Tal destinação inclui, também, os programas de atendimento das 

medidas socioeducativas. Cabe destacar que, por decorrência lógica da descentralização 

político-administrativa prevista na Constituição Federal, a responsabilidade pelo 



 

 

financiamento é compartilhada por todos os entes federativos (União, Estado, Distrito 

Federal e Município). 

O  Projeto Político-Pedagógico do CREAS  dá cumprimento às indicações 

do SINASE e reconhece a necessidade de rever a estrutura e a funcionalidade dos 

serviços de atendimento face à realidade de cada município, bem como a sistematização 

das ações destinadas aos adolescentes em conflito com a lei no Município, para 

execução nos anos de 2014 a 2023, com revisão anual e com o objetivo de 

disponibilizar a proteção integral aos adolescentes, por meio da execução de metas e 

ações nos eixos: 

1. Gestão; 

2. Qualificação do Atendimento; 

3. Participação Cidadã dos Adolescentes; 

4. Sistemas de Justiça e Segurança. 

Os dados da realidade local, o perfil e as necessidades dos adolescentes e a rede 

de serviços existentes serviram de base para se produzir um conhecimento de caminhos 

necessários para a promoção de iniciativas voltadas a diminuição dos fatores de risco e 

para a promoção dos fatores de proteção dos adolescentes do município. 

Nesta direção, a proposta é desenvolver ações integradas com a rede de 

atendimento à criança e ao adolescente nas áreas da educação, saúde, assistência social, 

trabalho, justiça e segurança pública, com o objetivo de proporcionar a efetivação dos 

direitos fundamentais consagrados ao adolescente, garantindo-lhe sua condição de 

cidadão. Desta forma, as ações que estarão sendo implementadas visam promover a 

melhoria, a otimização dos recursos disponíveis, a consolidação de uma rede articulada 

e integrada de atendimento ao adolescente e a implementação de ações sociais eficazes 

de prevenção da violência. 

Vale ressaltar que, o projeto concretizará pela ação articulada dos sistemas, 

órgãos e organizações estaduais e municipais responsáveis pela garantia de direitos dos 

adolescentes no Município de Paraíba do Sul, reconhecendo-se a incompletude e a 

complementaridade entre eles e o asseguramento de um atendimento que promova o 

desenvolvimento pessoal e social dos adolescentes. 

Compreende-se que a família é mediadora das relações entre os sujeitos e a 

coletividade, como um espaço contraditório, marcado por conflitos. A família, 

independente do formato que adquire, ela consolida as relações entre público e privado, 



 

 

entendo a família como espaço privado. Os usuários que acessam os serviços prestados 

no CREAS em sua maioria fazem parte de famílias monoparentais, chefiadas por 

mulheres. 

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 danos e agravos a sua condição de vida e os impedem 

de usufruir autonomia e bem estar; 

• Descumprimento de condicionalidades do PBF e do PETI em decorrência de 

violação de direitos. 

Abaixo estão elencados alguns eixos que devem nortear o trabalho social 

desenvolvido no CREAS, devendo ser observados tanto no processo de implantação e 

gestão da Unidade, quanto em seu funcionamento e na realização de atividades por parte 

da equipe profissional.   

• Atenção especializada e qualificação do atendimento; 

• Território e localização do CREAS; 



 

 

•  Acesso a direitos socioassistenciais; 

•  Centralidade na família; 

•  Mobilização e participação social; 

• Trabalho em rede. 

A metodologia utilizada para contemplar os eixos estruturantes: 

• Mapeamento da rede socioassistencial; 

• Atendimentos individuais e coletivos; 

• Reuniões mensais com rede socioassitencial2; 

• Mobilização da comunidade; 

• Visitas domiciliares e institucionais; 

• Reuniões com grupos específicos ; 

• Reuniões de equipe; 

• Estudos de casos; 

• Reuniões com Sistema de Garantia de Direitos; 

• Reuniões com o Judiciário e Ministério Público. 

8. OBJETIVOS GERAL  

• apresentar as possibilidades de ação através do reconhecimento do papel e a 

delimitação das competências do CREAS e como podem ser fortalecidos com o 

mapeamento da rede e construção de fluxos e protocolos intersetoriais de 

atendimento, com definição de papéis e responsabilidades. 

 
2 Na articulação com a rede é importante fortalecer a identidade do CREAS, através da identificação de 
papéis e delimitação de competências, de modo a assegurar o desenvolvimento de ações complementares 
e sinérgicas. A construção e pactuação de fluxos de referência e contrarreferência com a rede 
socioassistencial e de articulação intersetorial com as demais políticas públicas e órgãos de defesa de 
direitos pode contribuir para o fortalecimento desse processo. 



 

 

9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS; 

• 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. 

 

10. METAS  
 
 

METAS À CURTO PRAZO (2021– 2022): 
 
Eixo: Gestão 

• Palestras, com recursos audiovisuais ou dramatizações, sobre Medidas 

Socioeducativas nas unidades escolares, com corpo docente, discente e pais e/ou 

responsáveis; 

• Levantamento e apresentação de “casos de sucesso”, no cumprimento de 

Medidas Socioeducativas; 

• Desenvolvimento de campanhas para divulgação do tema, na rede pública e 

sociedade em geral (igrejas, associação de moradores, escola, entre outros 

locais/mídias); 

• Atuação do CREAS junto à unidade, pública ou privada, que irá receber o 

adolescente, orientando sobre as possibilidades de atuação no cumprimento das 

Medidas Socioeducativas; 



 

 

• Manter banco de dados, atualizado, dos serviços das diversas políticas públicas 

existentes no município, construindo um mapeamento dos equipamentos sociais 

existentes, a fim de firmar novas parcerias; 

• Garantir a gestão dos recursos financeiros para o funcionamento adequado dos 

programas socioeducativos; 

• Elaborar protocolos e fluxos de atendimento para a socioeducação de forma 

intersetorial; 

• Implantar sistemas de informação na construção de fluxos de atendimento; 

• Orientar e apoiar a ampliação da rede local para execução da Prestação de 

Serviços à Comunidade, por meio de estabelecimento de parcerias. 

Eixo: Qualificação do Atendimento 

• Acompanhar o adolescente em seu contexto familiar e social, durante todo o 

cumprimento das medidas em meio aberto; 

• Assegurar documentação civil básica a todos os adolescentes; 

• Garantir a oferta de escolarização em todas as etapas das MSE; 

• Garantir a oferta do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

(SCFV) aos adolescentes em cumprimento de MSE, ou egressos, como grupo 

prioritário; 

• Ofertar cursos de educação profissional e tecnológica aos adolescentes em MSE; 

• Capacitação permanente da equipe de referência responsável pelo atendimento 

das Medidas Socioeducativas; 

• Articular propostas pedagógicas norteadoras do atendimento de Medidas 

Socioeducativas. 

Eixo: Participação e Autonomia dos Adolescentes 

• Estimular a participação da família no acompanhamento escolar do adolescente; 

• Orientação de pais e/ou responsáveis sobre responsabilização perante o ato 

infracional. 

Eixo: Sistemas de Justiça e Segurança 

• Possibilitar capacitação continuada a todos os que fazem parte do sistema 

socioeducativo do município. 

 

METAS À MÉDIO PRAZO (2022– 2024): 

 



 

 

Eixo: Gestão  

• Estimular a articulação e interface com as políticas públicas, estabelecendo 

prioridade absoluta de atendimento às crianças e adolescentes;  

• Possibilitar capacitação continuada a todos os atores e instituições 

governamentais e não governamentais que fazem parte do sistema 

socioeducativo do município; 

• Criação de “turmas de aceleração” nas escolas, para equilibrar a defasagem 

idade-série. 

Eixo: Qualificação do Atendimento 

• Capacitação dos profissionais da rede, no âmbito das Medidas Socioeducativas; 

• Construção de um Fórum Municipal para maior articulação da rede; 

• Mobilizar as Secretarias Municipais, Conselhos de Direitos, Entidades públicas 

e privadas, Associações de Classe e de Moradores, Poder Judiciário e 

Legislativo, Clubes de Serviços, Ministério Público para formação de uma rede 

local. 

Eixo: Participação e Autonomia dos Adolescentes 

• Incentivar a participação dos adolescentes nos eventos sociais da comunidade, 

em cursos profissionalizantes, em ações de escolarização, trabalho, lazer, cultura 

e esporte; 

• Inserção no mercado de trabalho. 

 

Eixo: Sistemas de Justiça e Segurança 

• Possibilitar capacitação continuada a todos os que fazem parte do sistema 

socioeducativo do município. 

 

METAS À LONGO PRAZO (2021 – 2024): 

 

Eixo: Gestão 

• Articular e estabelecer com as demais políticas setoriais planos de ação para a 

socioeducação; 

• Garantir oferta de cursos de formação continuada. 

Eixo: Qualificação do Atendimento 



 

 

• Capacitação permanente dos profissionais da rede, no âmbito das Medidas 

Socioeducativas; 

• Fortalecimento do Fórum Municipal para maior articulação da rede. 

Eixo: Participação e Autonomia dos Adolescentes 

• Estimular a participação cidadã do adolescente em sua comunidade; 

• Inserção no mercado de trabalho. 

Eixo: Sistemas de Justiça e Segurança 

• Ampliação do número de juízes, defensores e equipes técnicas para atuarem na 

área da Infância e Juventude.  

 

11. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

O monitoramento e avaliação do Projeto Político-Pedagógico de Medidas 

Socioeducativas do CREAS será realizado pela Secretaria Municipal de Assistência 

Social e Direitos Humanos e pelo CREAS. 

O sistema de monitoramento e avaliação será realizado num processo 

sistemático e contínuo em todas as ações, onde possibilitará a mensuração dos 

indicadores de processo e resultados, por meio dos relatórios confeccionados 

mensalmente, onde são registradas as ações desenvolvidas no período, e que, justificam 

as ações previstas e não realizadas, bem como, relatório semestral de avaliação, que 

objetiva informar o desenvolvimento gradual e evolutivo das ações em relação aos 

objetivos propostos, e, difundir os principais resultados obtidos no trimestre. 

O  Projeto Político-Pedagógico possui ações a serem executadas a curto, médio e 

longo prazo, será revisado anualmente, ou a qualquer tempo em caráter extraordinário 

caso haja necessidade. 

 

  
12. SERVIÇOS OFERTADOS 

O CREAS está inserido na Proteção Social de Média Complexidade, e possui 

como impacto social esperado, de acordo com a Tipificação: 

• 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. 

Os serviços que o CREAS poderá ofertar de acordo com a Tipificação: 

• 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, idosas e suas 

famílias. 

• Serviço especializado para pessoas em situação de rua. 

 

13. ARTICULAÇÃO E TRABALHO EM REDE  

A articulação em rede e a operacionalização do trabalho socioeducativo, 

requerem planejamento intersetorial. Para tanto, o instrumento que atende a este 

pressuposto é o PPP, pois, de acordo com a Resolução CONANDA (2016) ele é o 

“ordenador de ação e gestão do atendimento socioeducativo” é o promotor e legitimador 

das ações socioeducativas, em que a participação da rede se faz necessária, desde o 

diagnóstico até a execução das metas pactuadas entre socioeducadores e 

socioeducandos.  

Partindo do pressuposto de que as MSE propiciam ao adolescente o acesso a 

direitos e a oportunidades de superação de sua situação de exclusão, de resignificação 

de valores, bem como o acesso à formação de valores para a participação na vida social, 

uma vez que as MSE possuem uma dimensãosancionatória e uma dimensãopedagógica. 

Seu atendimento deve estar organizado, observando o princípio da incompletude 



 

 

institucional. Assim, a inclusão dos adolescentes pressupõe sua participação em 

diferentes programas e serviços sociais públicos.  

Cabe ressaltar que a harmonia da rede de defesa e atendimento reflete 

diretamente no tempo de permanência no serviço, por isso é fundamental fortalecer o 

diálogo entre os serviços de acolhimento e a rede socioassistencial, definindo 

responsabilidades e competências dos entes envolvidos – Judiciário, Ministério Público, 

Conselho Tutelar, Conselhos diversos, Secretarias Municipais, Equipamentos da 

Assistência Social, entre outros.  

Assim, define-se os seguintes eixos da intersetorialidade: 

1. EDUCAÇÃO 

a. Objetivo: Assegurar e oferecer a formaçãobásica oficial de acordo com as 

normativas do Ministério da Educação (MEC), Secretaria de Estado da 

Educação (SEEDUC) e Secretaria Municipal de Educação (SME), 

garantindo o acesso, a permanência e o sucesso escolar do adolescente em 

cumprimento de medida socioeducativa. Sendo primada pela educação 

integral em tempo integral. Essa açãoserá coordenada pela unidade 

socioeducativa e implantada e executada pela rede pública de ensino 

competente para atender a demanda educacional do adolescente.  

b. Realização:Diária, conforme calendário escolar das Secretarias Estadual e 

Municipal de Educação.  

c. Clientela: 100% dos adolescentes e jovens que cumprem medida 

socioeducativa.  

d. Resultado esperado: Adolescentes incluídos no sistema educacional, se 

beneficiando dos métodos e práticaspedagógicas que possam colaborar no 

seu processo de ensino aprendizagem.  

2. SAÚDE 

a. Objetivo: A atenção integral à saúde do adolescente ocorrerá mediante a 

legislação pertinente, sendo efetivada através da rede pública de 

atendimento, de acordo com as pactuaçõesinternas.  



 

 

b. Realização: A ação deverá voltar-se para a promoção, proteção e prevenção 

dos agravos de saúde, integrando as ações socioeducativas no fortalecimento 

de redes de apoio aos adolescentes e suas famílias. Além disso, nos casos de 

demandas específicas, tais como: saúde mental, saúde sexual e reprodutiva e 

à prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, essas açõesserão 

estruturadas conforme as normas de referência do Sistema Único de Saúde 

(SUS). Busca-se, também, a inclusão das equipes de saúde de referência no 

território do adolescente na construção do Plano Individual de Atendimento 

– PIA 

c. Clientela: Todos os adolescentes que demandarem atenção e atendimento no 

âmbito da saúde, bem como nas ações preventivas e gerais.  

d. Resultado: Assegurar a execução das políticasintersetoriais, do atendimento 

à atenção integral à saúde dos adolescentes na rede.  

3. CULTURA E ESPORTE 

a. Objetivo: Ações esportivas, recreativas e culturais são instrumentos de 

construção de cidadania na medida em que possibilita a participação ativa e 

criativa dos adolescentes, além do desenvolvimento de habilidades motoras, 

elevação da autoestima pela experiência de superação de limites e de 

equilíbrio da fisiologia humana. 

b. Realização: De acordo com a demanda do programa, as habilidades e 

interesses dos adolescentes. 

c. Clientela: 100% dos adolescentes 

d. Resultado: Melhoria da qualidade da saúde, motivação para a prática de 

esportes, aprimoramento da autoimagem e autoestima, bem como o 

desenvolvimento e aprimoramento dos conceitos éticos a partir da prática de 

regras pacificadoras de convivência nos esportes. 

4. TRABALHO E RENDA 

a. Objetivo: Promover Educação Profissional aos adolescentes em Medida 

socioeducativa, através de articulação com programas governamentais 

municipais, estaduais e federais, bem como por outros programas não 



 

 

governamentais, com vistas a sua emancipação enquanto sujeito de direito e 

condição de competitividade igualitária no mercado de trabalho. 

b. Realização: Parceria com as Instituições do Sistema “S” (SENAI, SENAC), 

Institutos Federais, programas e ações das Secretarias Estaduais competentes 

e com outras instituições governamentais e não governamentais. 

c. Clientela: 100% dos adolescentes em idade de inserção no mercado de 

trabalho ou para o trabalho educativo remunerado. 

d. Resultado: Adolescentes qualificados, em condições de pleitear vagas no 

mercado de trabalho e nele permanecer com sucesso e competitividade. 

14. FORMAÇÃO CONTINUADA 

Segundo a Política Nacional de Educação Permanente do SUAS – PNEP/SUAS, 

a Educação Permanente não se refere apenas a processos de educação formal. Em um 

sentido mais amplo, ela diz respeito à formação de pessoas visando a dotá-las das 

ferramentas cognitivas e operativas que as tornem capazes de construir suas próprias 

identidades, suas compreensões quanto aos contextos nos quais estão inseridas e seus 

julgamentos quanto a condutas, procedimentos e meios de ação apropriados aos 

diferentes contextos de vida e de trabalho e à resolução de problemas.  

Nos marcos da NOB/RH/SUAS/2006, a aplicação dessa perspectiva político-

pedagógica ao SUAS encontra-se definida pelos seguintes tópicos: 

 a) A Educação Permanente é fundamentada na qualidade dos serviços, programas, 

projetos e benefícios socioassistenciais;  

b) Realiza-se de forma sistemática e continuada; sustentável; participativa; 

nacionalizada; descentralizada; avaliada e monitorada;  

c) Produz, sistematiza e dissemina conhecimentos, direcionados ao desenvolvimento de 

competências e capacidades técnicas e gerenciais, ao efetivo exercício do controle social 

e do protagonismo dos usuários;  

d) Prima pelo investimento em múltiplas formas de capacitação e formação, adotando 

instrumentos criativos e inovadores, adequando-os aos diferentes públicos da Política de 

Assistência Social e garantindo a acessibilidade das pessoas com deficiência;  



 

 

e) Respeita a diversidade e as especificidades territoriais na elaboração das ações de 

capacitação e formação;  

f) Prevê acompanhamento, monitoramento e avaliação da Educação Permanente;  

g) Integra e amplia os espaços de debates entre as instâncias de gestão, controle social, 

instituições educacionais e movimentos sociais. 

 Esses tópicos tratam de três diferentes dimensões que precisam ser combinadas 

na implementação da Educação Permanente no SUAS:  

a) relacionada ao objetivo da adoção dessa perspectiva político-pedagógica 

como norteadora das ações de formação e capacitação;  

b) relacionada às características intrínsecas da própria perspectiva político-

pedagógica da Educação Permanente;  

c) relacionada ao contexto institucional e à configuração organizacional 

necessários a essa implementação.  

Uma vez que os objetivos que orientam a adoção da perspectiva 

políticopedagógica da Educação Permanente como norteadora das ações de formação e 

capacitação do SUAS foram anteriormente definidos, trata-se, a seguir, de desenvolver 

as duas outras dimensões que emergem do texto da NOB/RH/SUAS/2006:  

a) a própria perspectiva da Educação Permanente e os meios e instrumentos 

político-pedagógicos de sua operacionalização;  

b) a configuração organizacional necessária à sua implementação e as 

responsabilidades que disso resultam para os entes federados. 

A capacitação da equipe de profissionais que atua no CREAS é estratégica para 

assegurar abordagem mais qualificada e a qualidade dos processos de trabalhos 

desenvolvidos. 

Para a família ser compreendida e abordada em sua totalidade o processo de 

capacitação deve ser permanente. A capacitação envolve diversas etapas. Na fase de 

pré-implantação do serviço devem ser trabalhados conteúdos que permitem a 



 

 

compreensão dos fenômenos sociais e as situações de vulnerabilidades e riscos sociais 

existentes em Paraíba do Sul.  

A seguir relacionamos os temas e aspectos que devem ser abordados: 

• Compreensão e mapeamento das situações de vulnerabilidades e riscos sociais 

do território;  

• Fundamentos éticos, legais, teóricos e metodológicos do trabalho social com 

famílias, seus membros e indivíduos;  

• Trabalho em rede; 

• Trabalho com grupos de indivíduos e famílias; 

• Utilização de metodologias participativas no trabalho social com famílias, 

grupos e indivíduos;  

• Características e mapeamento da rede prestadora de serviços do município e da 

região;   

• Atribuições dos órgãos de defesa de direitos (Varas do Poder Judiciário; 

Defensoria Pública, Ministério Público; etc);   

• Legislação e normativas acima mencionadas. 

O processo de capacitação deve permitir à equipe, dentre outras coisas, o 

conhecimento da realidade sócio-econômica e cultural das famílias: estrutura, valores, e 

demandas; a identificação das situações de vulnerabilidade e risco social do grupo 

familiar, seus membros e indivíduos; o conhecimento dos parâmetros técnicos e legais 

que norteiam a ação; e a possibilidade de mobilizar os recursos comunitários e da rede 

de serviços para promover os encaminhamentos. 

15. ORGANOGRAMA INSTITUCIONAL;  

Os recursos humanos constituem elemento fundamental para a efetividade do 

trabalho do CREAS. A vinculação dos profissionais do CREAS com a família/indivíduo 

constitui um dos principais elementos para a qualificação na oferta da atenção 

especializada. Com o amadurecimento da implantação do SUAS, a Portaria Nº 843, de 





 

 

indicada na NOB/RH, deve ser ampliada de acordo a realidade do município e 

capacidade de atendimento de cada Unidade.  

Em razão da complexidade das situações atendidas no CREAS, a equipe deverá 

ter qualificação técnica e reunir um conjunto de conhecimentos e habilidades que sejam 

compatíveis com a natureza e os objetivos dos serviços ofertados, bem como com as 

atribuições pertinentes à função exercida no CREAS. Além de psicólogos, assistentes 

sociais e advogados, os CREAS devem contar, em sua equipe, com outros profissionais 

de nível superior ou médio, cuja área de formação e perfil CREAS – Recursos Humanos 

2 (conhecimentos teóricos, habilidades metodológicas, postura profissional) deve ser 

definida com base nos serviços ofertados pela unidade, observado o disposto na 

Resolução CNAS nº 17/2011. 

 É preciso reconhecer as reais dificuldades dos profissionais na realização do 

acompanhamento especializado a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e 

social, por violação de direitos, nos serviços do CREAS, em decorrência das situações 

complexas com as quais se deparam e do impacto que este trabalho causa nos 

trabalhadores.  

Nessa direção, cabe à coordenação do CREAS assegurar momentos de 

integração em equipe, troca de experiências, reflexão e discussão de casos. Cabe ao 

órgão gestor, por sua vez, o planejamento e desenvolvimento de ações de capacitação 

continuada e educação permanente, incluindo até mesmo momentos com assessoria de 

profissional externo, além de medidas preventivas voltadas à saúde e segurança dos 

trabalhadores dos CREAS. 

A equipe de profissionais, além das competências e atribuições privativas 

inerentes à formação, deve dispor de conhecimentos acerca da: o Constituição Federal 

de 1988; o Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS; Política Nacional de 

Assistência Social – PNAS; Norma Operacional Básica – NOB/SUAS; e outras 

normativas do MDS; o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA; Política Nacional 

do Idoso - PNI; Estatuto do Idoso; Política Nacional de Integração da Pessoa Portadora 

de Deficiência; Plano Nacional de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de 

Crianças e Adolescentes e outras normativas de defesa e garantia de direitos. 
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