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Sistema Único da Assistência Social 
- SUAS   

 

O SUAS organiza a Política de Assistência Social de 
modo a garantir o direito do cidadão(ã) a Proteção 

Social pelo acesso a serviços, programas, 
projetos e benefícios socioassistenciais de 

Proteção Social Básica e/ou Especial.  



Foco da Proteção Social 

 Ampliação e alcance de direitos sociais; 

 Protagonismo social;  

 Desenvolvimento do território;  

 Fortalecimento de vínculos familiares e 

sociais. 



CRAS E CREAS NO CONTEXTO 

DO SUAS 
 

• Proteção Básica 

 

 

 

• Proteção Especial de 
Media e Alta 

Complexidade 

 

 

 



Proteção Social Básica 

 

Proteção Social Básica: prevenção de situações de 
riscos pessoal e social. Busca fortalecer a 

potencialidade das famílias e dos indivíduos 

 

O CRAS deve antecipar-se à ocorrência de 

riscos e dos agravos a vida.  



Proteção Social Especial  

• O Centro de Referência Especializado de Assistência 
Social (CREAS) configura-se como uma unidade Pública 

estatal que oferta serviços da proteção e atendimento 
especializados e continuados, gratuitamente a famílias e 
indivíduos em situação de ameaça ou violação de direitos 

- PAEFI 

• Além da oferta de atenção especializada, o CREAS tem o 
papel de coordenar e fortalecer a articulação dos serviços 

com a rede de assistência social e as demais políticas 
públicas. 



 

 

 

Como se organiza o CREAS Perus e 
de que forma a equipe do NPJ se 

insere neste contexto? 
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ATRIBUIÇÕES CREAS PERUS 

• Coordenação do trabalho técnico; 
• Reuniões sistemáticas com a Supervisão Regional e suas 

unidades para discussões e procedimentos dos fluxos de 
trabalho; 

• Supervisão dos Serviços Socioassistenciais do Território 
de Referência. (MSE Perus, NAIS e NPJ Perus). 

• Supervisão Indireta: Serviço de Abordagem de região do 
macro território – SEAS Casa Verde. 

• Oferta do PAEFI. 
 
 
 
Equipe Técnica: 01 Coordenador e 02 
Supervisores/Técnico. 

 



PAEFI - Proteção e Atendimento 
Especializado às  Famílias e Indivíduos  

 
Em face da necessidade de composição de equipe multiprofissional, 

envolvendo o advogado que, tradicionalmente a SMADS e a 
Prefeitura Municipal de São Paulo não dispõe, além do quadro 

reduzido de profissionais (assistente social e psicólogo), a extinta  
Coordenadoria de Assistência Social - CAS Norte propôs para a 
SMADS a implantação do Núcleo de Proteção Jurídico Social e 

Apoio - Psicológico – NPJ, mediante realização de audiência pública 
para convenio com Organização Social.  

 

 

• Sendo assim, o CREAS Perus oferta o atendimento PAEFI, desde 
Abril de 2012 em parceria com a equipe do NPJ, cuja  Organização 
parceira é a Sociedade Amiga e Esportiva do Jardim Copacabana – 

SAEC. 

 



EQUIPE CREAS/NPJ PERUS   

 

CREAS PERUS 

• 01 COORDENADOR – 40H 

• 01 SUPERVISOR/TECNICO (Assistente Social) – 30H  

 

NPJ PERUS 

• 1 ADVOGADO – 20H 

• 2 ASSISTENTES SOCIAIS – 30H 

• 2 PSICÓLOGOS – 40H 

• 01 GERENTE – 4OH 

• 01 AUXILIAR ADMINISTRATIVO – 40H 

• 01 OPERACIONAL – 40H 
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O QUE FAZ O ADVOGADO?  

  
 A oferta da orientação jurídica na Assistência Social tem 

como foco principal a realização de orientações e ações 
direcionadas para a promoção e acesso aos direitos 
sociais. Deste modo, no processo de acompanhamento 
social, o papel do advogado é de um profissional do 
direito conciliador, mediador, consultivo e orientador 
dos procedimentos extrajudiciais que estejam 
relacionados à defesa incondicional da liberdade, da 
dignidade da pessoa humana, da privacidade, da 
cidadania, da integridade física, moral, psicológica e dos 
direitos socioassistenciais. Assim sendo, o Advogado 
no CREAS/NPJ não da entrada, não acompanha 
e não realiza defesas em processos judiciais.  

 



O QUE FAZ O PSICÓLOGO? 

 
 A oferta do apoio psicológico na Assistência Social tem como foco principal 

a realização de ações direcionadas para a promoção da proteção e 
emancipação social das famílias. Deste modo, no processo de 
acompanhamento social, o psicólogo busca compreender e intervir junto às 
famílias, preocupando-se com os aspectos psicossociais e subjetivos 
presentes nas relações de violência, estudando suas particularidades e as 
circunstâncias em que ocorrem. Com este posicionamento, busca-se a 
construção de estratégias que auxiliem a família na superação da situação 
vivenciada, considerando tanto os limites impostos na sua real condição de 
vida, bem como as potencialidades presentes em cada caso. Assim sendo, 
o psicólogo do CREAS/NPJ não tem como atribuição a realização 
de ações investigativas, realização de psicodiagnóstico, 
atendimentos psicoterapêuticos e intervenções 
psicopedagógicas. 



O QUE FAZ O ASSISTENTE SOCIAL?  

  
• A oferta da orientação social na Assistência Social tem como foco 

principal propiciar aos munícipes o acesso aos direitos 
socioassistenciais considerando a perspectiva da garantia de 
Direitos. Deste modo, no processo de acompanhamento social, o 
papel do Assistente Social, está vinculado à identificação dos 
determinantes socioeconômicos e culturais das desigualdades 
sociais para identificação das principais demandas e necessidades 
sociais, análise do perfil das famílias para encaminhamento aos 
programas de transferências de renda e outros benefícios e serviços 
da rede de proteção social básica e especial. Assim sendo, o 
Assistente Social no CREAS/NPJ não realiza ações 
investigativas, perícias técnicas, laudos e pareceres. 

 



A quem destina-se o PAEFI? 

O serviço atende a todas as fases do desenvolvimento da vida: 
crianças, adolescentes, adultos e idosos em situações de violência/ 

violação de direitos caracterizadas como: 
 

•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*; 
•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 
as condições de vida e impedem usufruto da autonomia e bem estar; 
•Descumprimento de condicionalidades do PBF e do PETI em 
decorrência de violação de direitos.  



Como ocorre o atendimento PAEFI? 

   Considerando as complexidades das situações 
acompanhadas pelo serviço, bem como as 

especificidades profissionais e a necessidade de 
aprimorarmos as intervenções técnicas, 

constituímos a metodologia de atendimento 
através do referenciamento de casos por duplas 
de técnicos, Assistente Social e Psicólogo com o 

apoio do técnico Jurídico.  

 



 

ORGANIZAÇÃO QUANTITATIVA PARA OFERTA DO 

PAEFI 

• 2 Técnico do CREAS:  40 famílias 

• Dupla 1: PSI e AS (NPJ) – 60 famílias 

• Dupla 2: PSI e AS (NPJ) – 60 famílias 

• Advogado – Suporte à todas as famílias. 

 
*Gerente NPJ – Suporte a todos os casos do NPJ Perus. 

 

*Coordenação do CREAS – Suporte a todos os casos direto do CREAS,  
NPJ Perus e os casos monitorados pela serviço de abordagem de rua 
do território. 



Formas de acesso ao serviço 

FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO: Segunda à Sexta-feira, das 08h às 
18h. 

  

FORMA DE ACESSO AO SERVIÇO – CREAS /NPJ PERUS 

• Procura espontânea sem a necessidade de agendamento prévio. 

• Encaminhamento dos serviços com documento de referencia/contra-
referencia sem agendamento prévio; 

• Encaminhamento através de relatório  – CRAS, CREAS, Poder 
Judiciário, Conselhos Tutelares, Secretaria de Direitos Humanos 
“DISQUE 100”, Delegacia de PolíciaServiços da Rede Socioassistencial e 
demais serviços públicos. 

 

• OBS: No caso de atendimento juridico, tendo em vista a reduzida carga 
horário sugerimos o agendamento prévio. 



Principais atribuições na oferta do PAEFI 

• Ao compor a equipe técnica do CREAS Perus, os profissionais especializados do Núcleo de 
Proteção Jurídico Social – NPJ, têm como atribuições a oferta do Serviço de Proteção e 
Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI em situação de Ameaça e/ou 
Violação de Direitos. Para isso, realizam as seguintes ações: 

• Plantão de Atendimento – (atendimento imediato ao munícipe que procura o serviço); 
• Entrevistas de acolhida – (avaliação inicial, escuta estudo social e diagnóstico socioeconômico); 
• Orientação sócio familiar e atendimento psicossocial agendado (individual e familiar); com 

psicólogos e assistentes sociais; 
• Construção e monitoramento do plano individual e/ou familiar de atendimento; 
• Orientação jurídico-social; 
• Elaboração de relatórios técnicos sobre o acompanhamento realizado; 
• Ações de mobilização e enfrentamento relacionadas as demandas especificas do serviço; 
• Acompanhamento dos encaminhamentos; 
• Visita técnica domiciliar; 
• Participação em cursos, seminários, encontros, fóruns e outros espaços disseminadores de 

conhecimento; 
• Participação ativa nas reuniões da rede socioassistencial da região referenciada ao serviço; 
• Discussão de caso com a rede; 
• Articulação com serviços da rede socioassistencial; serviços de outras políticas públicas setoriais; 

articulação interinstitucional com os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos; 
instituições de ensino e pesquisa; serviços, programas e projetos de instituições não-
governamentais e comunitárias. 

• Grupos Jurídicos e Socioeducativos.  
• Participação nas atividades coorden adas e/ou indicadas pela ONG contratante. 

 



PARA  REFLETIRMOS ...  

 

 

 

“(...)Ninguém ignora tudo. Ninguém sabe tudo. 
Todos nós sabemos alguma coisa. Todos nós 

ignoramos alguma coisa. Por isso aprendemos 
sempre .” Paulo Freire 

 



 

CREAS/NPJ PERUS 

  

Rua Gonçalves de Andrade, 369, Vila Perus  

Telefones:  3911-5211 e 3918-5410 

 

creasperus@terra.com.br  

 

npjperus@saecsp.org.br 
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