
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA 
GABINETE DO PREFEITO 

__________________________________________________________________________________________
Av. Angelo Giuberti, 343 - Bº Esplanada – Colatina/ES 
CEP: 29.702-902 – TEL/FAX: (27)  3177-7004 

 
DECRETO Nº 17.648, DE 01 DE SETEMBRO DE 2014.  

Aprova a Instrução Normativa SAS Nº 02/2014           : 

O Prefeito Municipal de Colatina, no uso das 

atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso IV, artigo 99 da Lei Orgânica do 

Município e, de acordo com a Lei Complementar nº. 073, de 12 de agosto de 2013, que 

dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Município de Colatina-ES, no âmbito da 

Prefeitura Municipal de Colatina, abrangendo as Administrações Direta e Indireta e 

atendendo solicitação contida no processo protocolado sob nº 18.649/2014, 

D E C R E T A: 

Artigo1º - Fica aprovada a Instrução Normativa SAS nº. 02/2014, de responsabilidade da 

Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania, que 

“dispõe sobre orientações e procedimentos para concessão de benefícios e 

serviços no âmbito da proteção social especial”, fazendo parte integrante 

deste Decreto. 

Artigo 2º - Caberá à unidade responsável a divulgação da Instrução Normativa ora 

aprovada. 

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na presente data, ficando revogadas as 

disposições em contrário. 

               Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 01 de setembro de 2014.   

  

___________________________ 

Prefeito Municipal 

Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, e publicado no 

quadro que se encontra no átrio da Prefeitura, em 01 de setembro de 2014. 

_______________________________________ 

Secretária Municipal de Gabinete 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SAS Nº. 02/2014 
 

“Dispõe sobre orientações e 
procedimentos para concessão de 
benefícios e serviços no âmbito da 
proteção social especial.” 
 

Versão: 01.  
  
Aprovação em: 01 de setembro de 2014. 
  
Ato de aprovação: Decreto nº. 17.648 de 01 de setembro de 2014. 
  
Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e 

Cidadania - SEMAS. 
   

CAPÍTULO I 
DA FINALIDADE 

Art. 1º. A presente instrução normativa tem por finalidade orientar e disciplinar os 
procedimentos para concessão de benefícios e serviços no âmbito da proteção 
social especial.  

 
CAPÍTULO II 

DA ABRANGÊNCIA 
 

Art. 2º. A presente Instrução Normativa abrange a SEMAS, Secretaria Municipal de 

Educação - SEMED, Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS, Secretaria Municipal 
de Cultura, Esporte e Lazer - SEMCEL, Conselho Tutelar, entidades conveniadas ao 
Poder Executivo Municipal, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente – CMDCA, Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS. 

 
CAPÍTULO III 

DOS CONCEITOS 
 

Art. 3º. Para fins desta instrução normativa considera-se: 
 
I – casa abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica - CAMU: unidade 

pública de serviços da rede socioassistencial que oferece abrigo de caráter sigiloso 
e temporário às mulheres em situação de violência doméstica, sob risco de morte 
iminente, bem como seus filhos menores de idade ou incapazes; 
 
II – centro de referência da criança e do adolescente - CERCRIA: unidade 
pública de serviços da rede socioassistencial que propicia acolhimento provisório e 
excepcional para crianças e adolescentes de ambos os sexos, inclusive com 
deficiência, em situação de risco pessoal e social, sob medida de proteção, cujas 
famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir 
sua função de cuidado e proteção; 
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III - centro de referência da assistência social - CRAS: unidade pública estatal 

descentralizada da Política Nacional de Assistência Social – PNAS. Oferta serviços 
de Proteção Social Básica – PSB, gerindo a rede de serviços assistencial nas áreas 
de vulnerabilidade e risco social, delimitadas como seu território; 
 
IV – centro de referência especializado de assistência social - CREAS: unidade 
pública e estatal de abrangência municipal que se constitui lócus de referência da 
oferta de trabalho social especializado no Sistema Único de Assistência Social – 
SUAS, às famílias e indivíduos em situação de risco pessoal ou social, por violação 
de direitos;  
 
V - centro de referência especializado para população em situação de rua - 
Centro Pop: unidade pública estatal de abrangência municipal, para referência e 

atendimento especializado e obrigatório à população adulta em situação de rua, 
sendo facultada a oferta do serviço especializado em abordagem social; 
 

VI - centro de referência da juventude - CRJ: unidade pública estatal que 
desenvolve ações junto ao público jovem do município de Colatina, no âmbito da 
Proteção Social Básica - PSB; 
 
VII - programa bolsa família - PBF: integra o Plano Brasil Sem Miséria e foi criado 
pelo Governo Federal, sendo um programa de transferência direta de renda que 
beneficia famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza e está baseado na 
garantia de renda, inclusão produtiva e no acesso aos serviços públicos. Para sua 
execução, o PBF utiliza as informações do cadÚnico - instrumento de identificação e 
caracterização socioeconômica das famílias brasileiras de baixa renda;  
 
VIII - programa inclusão produtiva: articula ações e programas que favorecem a 

inserção no mercado de trabalho seja por meio do emprego formal, do 
empreendedorismo, de empreendimentos da economia solidária ou de 
fortalecimento de atividades realizadas por famílias da zona rural; 

IX- proteção social básica - PSB: nível de proteção, estabelecido pela política 

nacional de assistência social, que objetiva a prevenção de situações de risco por 
meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de 
vínculos familiares e comunitários. Destina-se à população que vive em situação de 
fragilidade decorrente da pobreza, ausência de renda, acesso precário ou nulo aos 
serviços públicos ou fragilização de vínculos afetivos (discriminações etárias, 
étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras); 
 
X - proteção social especial - PSE: tem caráter protetivo e destina-se a famílias e 

indivíduos em situação de risco pessoal ou social, cujos direitos tenham sido 
violados ou ameaçados. Para integrar as ações da proteção especial, é necessário 
que o cidadão esteja enfrentando situações de violações de direitos por ocorrência 
de violência física ou psicológica, abuso ou exploração sexual; abandono, 
rompimento ou fragilização de vínculos ou afastamento do convívio familiar devido à 
aplicação de medidas. Divide-se em dois níveis de proteção: média complexidade e 
alta complexidade; 
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XI - proteção social especial de alta complexidade: oferta atendimento às famílias 

e indivíduos que se encontram em situação de abandono, ameaça ou violações de 
direitos, necessitando de acolhimento provisório, fora de seu núcleo familiar de 
origem. O serviço de acolhimento institucional compõe a proteção social especial de 
alta complexidade no município de Colatina;  
 
XII - proteção social especial de média complexidade: oferta atendimento 

especializado a famílias e indivíduos que vivenciam situações de vulnerabilidade, 
com direitos violados, geralmente inseridos no núcleo familiar. A convivência familiar 
está mantida, embora os vínculos possam estar fragilizados ou até mesmo 
ameaçados. São serviços de média complexidade: serviço de proteção e 
atendimento especializado a famílias e indivíduos – PAEFI, serviço de proteção 
social a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de liberdade 
assistida - LA, prestação de serviço a comunidade - PSC, serviço de proteção social 
especial para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias, serviço especializado 
para pessoas em situação de rua e serviço especializado em abordagem social; 
 
XIII - rede socioassistencial: conjunto integrado de ações de iniciativas públicas e 
da sociedade, que ofertam e operam benefícios, serviços, programas e projetos, o 
que supõe a articulação entre todas estas unidades de provisão de proteção social, 
sob a hierarquia de básica e especial e ainda por níveis de complexidade; 
 
XIV - referência e contrarreferência: a referência compreende o encaminhamento, 

feito pelo CRAS, a qualquer serviço socioassistencial ou para outra política setorial 
no seu território de abrangência, e a contrarreferência, inversamente ao conceito de 
referência, compreende os encaminhamentos feitos do CREAS ou de outro serviço 
setorial ao CRAS; 
 
XV - restaurante popular: unidade de alimentação e nutrição que tem como 

princípios fundamentais a produção e a distribuição de refeições saudáveis, com alto 
valor nutricional, a preços acessíveis, para as pessoas que estão em situação de 
insegurança alimentar. Devem desenvolver outras atividades de desenvolvimento 
social e geração de emprego e renda, caracterizando-se como uma estrutura 
multifuncional dentro da perspectiva do Sistema de Segurança Alimentar e 
Nutricional; 
  
XVI - serviço de acolhimento à pessoa em situação de rua - POP RUA: tem a 

finalidade de assegurar acompanhamento especializado com atividades 
direcionadas para o desenvolvimento de sociabilidades, resgate, fortalecimento ou 
construção de novos vínculos interpessoais e/ou familiares, tendo em vista a 
construção de novos projetos e trajetórias de vida, que viabilizem o processo 
gradativo de saída da situação de rua; 
 
XVII - serviço de proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos - 
PAEFI: é um serviço de média complexidade, de apoio, orientação e 

acompanhamento a famílias com um ou mais de seus membros em situação de 
ameaça ou violação de direitos. Compreende atenções e orientações direcionadas 
para promoção de direitos, a preservação e o fortalecimento de vínculos familiares, 
comunitários e sociais e para o fortalecimento da função protetiva das famílias diante 
do conjunto de condições que as vulnerabilizam e as submetem a situações de risco 
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pessoal e social. O PAEFI deve ser ofertado exclusivamente na unidade CREAS; 
 
XVIII - serviço de proteção social a adolescente em cumprimento de medidas 
socioeducativas de liberdade assistida - LA e de prestação de serviço a 
comunidade - PSC: é um serviço de média complexidade que visa a oferta de 

atenção socioassistencial e acompanhamento a adolescentes e jovens em 
cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, determinadas 
judicialmente, no qual o Município assume o gerenciamento de sua execução; 
 
XIX - serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência, idosas 
e suas famílias: é um serviço de média complexidade, cuja finalidade é 

potencializar a autonomia, a independência e a inclusão social da pessoa com 
deficiência e pessoa idosa, em situação de dependência que necessitem de 
cuidados permanentes ou temporários, com vistas à melhoria de sua qualidade de 
vida; 
 
XX - serviço especializado em abordagem social: é um serviço de média 

complexidade ofertado de forma continuada e programada, com a finalidade de 
assegurar trabalho social de abordagem e busca ativa que identifique, nos territórios, 
situação de rua, dentre outras; 
 
XXI- serviço especializado para pessoas em situação de rua: é um serviço de 
média complexidade ofertado para pessoas que utilizam as ruas como espaço de 
moradia ou sobrevivência, cuja finalidade é assegurar o atendimento e atividades 
direcionadas para o desenvolvimento de relações sociais e habilidades pessoais, 
com o intuito de fortalecer vínculos interpessoais ou familiares que oportunizem a 
construção de novos projetos de vida; 
 
XXII - sistema de garantia de direitos - SGD: é a articulação e a integração das 

instituições públicas e da sociedade civil, com o objetivo de aplicar os instrumentos 
normativos e os existentes para garantir os direitos, seja na esfera estadual, federal, 
distrital ou municipal, sendo formado por três eixos: promoção, controle e defesa e 
envolve diversos órgãos e instituições do poder público e da sociedade civil, como 
Poder Judiciário, Ministério Público, delegacias, hospitais, abrigos, fundações, entre 
outros; 

XXIII - sistema de segurança pública: sistema criado para articular as ações 

federais, estaduais e municipais na área da segurança pública. 

XXIV - sistema único de assistência social - SUAS: sistema público que organiza, 

de forma descentralizada, os serviços socioassistenciais no Brasil, com um modelo 
de gestão participativa. 
  CAPÍTULO IV  

DA BASE LEGAL 

Art. 4º. A presente instrução normativa tem como base legal os dispositivos contidos 

na Constituição Federal; Resolução n° 109/2009 (tipificação dos serviços 
socioassistenciais), Lei nº 8.242/1991 - Conselho Nacional dos Direitos da Criança e 
do Adolescente - Conanda; Lei nº 8.069/90 - Estatuto da criança e adolescente; 
Orientações técnicas para serviço de acolhimento a crianças e adolescentes; 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.242-1991?OpenDocument
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Resolução CNAS nº 130/2005 - Norma operacional básica do SUAS; Política 
Nacional de Assistência Social – PNAS, Lei do SUAS n° 12.435/11, Lei nº 
10.741/2003 - Estatuto do Idoso e Lei nº 11.340/2006 - Lei Maria da Penha. 

 
CAPÍTULO V 

DAS RESPONSABILIDADES 
 
Art. 5º. Da SEMAS: 
 
I - orientar os serviços da PSE quanto à execução desta Instrução Normativa, 
supervisionando sua aplicação; 
 
II - promover a divulgação e implementação desta Instrução Normativa; 
 
III - disponibilizar os meios materiais para a execução dos serviços, a fim de que 

cumpra as determinações previstas nesta Instrução Normativa; 
 
IV - realizar a atualização da presente Instrução Normativa, conforme mudanças que 
ocorrerem sobre a legislação que a subsidia; 
 
V - apoiar e subsidiar tecnicamente o Conselho Municipal de Assistência Social - 

CMAS; 
 
VI - receber e disseminar as orientações prestadas pelo Ministério do 
Desenvolvimento e Combate à Fome - MDS; 
 
VII - incentivar a formação e ampliação de corpos técnicos especializados e 

capacitados, permitindo acesso ao conhecimento de modo a potencializar sua 
capacidade de intervenção e acesso aos recursos disponibilizados pelos programas 
da PNAS; 
 
VIII - realizar a capacitação continuada dos profissionais do SUAS. 
 

Art. 6º. Caberá as Coordenadorias dos serviços da SEMAS: 

 
I - alertar a SEMAS sobre alterações que se fizerem necessárias nas rotinas de 

trabalho; 
 
II - manter esta Instrução Normativa à disposição de todos os 
funcionários/servidores públicos, zelando pelo fiel cumprimento da mesma; 
 
III - cumprir fielmente as determinações contidas nesta Instrução Normativa; 
 
IV - solicitar a SEMAS os meios materiais necessários para o cumprimento das 
determinações previstas nesta Instrução Normativa;   
 
V - articular as ações junto à política de Assistência Social e às outras políticas 

públicas visando fortalecer a rede de serviços socioassistencial, responsabilizando-
se pela organização das ações ofertadas pelo serviço;  
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VI - cumprir com as funções específicas exigidas na legislação que rege o serviço de 
sua responsabilidade.  
 
Art. 7º. Do Conselho Tutelar: 

 
I - requisitar serviços a rede de proteção; 

 
II - encaminhar e receber encaminhamento da rede de serviços. 
 
Art.8°. Das Secretarias Municipais de Saúde, de Educação e de Cultura, Esporte e 

Lazer: 
 
I - atuar em rede, viabilizando os serviços solicitados; 
 
Art. 9°. Dos CRAS, CRJ, CadÚnico/BF, Coordenadoria de habitação, atendimento 
social, restaurante popular e  inclusão produtiva: 
 
I - atuar em rede de forma a garantir os direitos dos usuários dos serviços utilizando-

se da referência e contrarreferência. 

Art. 10. Das entidades conveniadas ao Poder Executivo Municipal:  
 
I - atuar em rede de forma a garantir os direitos dos usuários dos serviços utilizando-
se da referência e contrarreferência. 
 
Art. 11. Do CMDCA: 
 
I - formular estratégias de controle da execução da Política Municipal dos Direitos da 

Criança e Adolescente, com foco na garantia, defesa e proteção integral.  
 
Art. 12. Do CMAS: 
 
I - formular estratégias de controle da execução da PNAS. 

 
CAPÍTULO VI 

DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 
CREAS 

 
SEÇÃO I 

DO OBJETIVO, ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO  
 
Art. 13. O CREAS atende famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e 

social, por violação de direitos, visando, dentre outros aspectos: 
 
I - o fortalecimento da função protetiva da família; 
 
II - a interrupção de padrões de relacionamento familiares e comunitários com 

violação de direitos; 
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III - a potencialização dos recursos para a superação da situação vivenciada e 

reconstrução de relacionamentos familiares, comunitários e com o contexto social, 
ou construção de novas referencias, quando for o caso; 
 
IV - o acesso das famílias e indivíduos a direitos socioassistenciais e a rede de 

proteção social; 
 
V - o exercício do protagonismo e da participação social;  
  
VI - a prevenção de agravamentos e da institucionalização.   
 
Art. 14. Não compete ao CREAS: 
 
I - ocupar lacunas provenientes da ausência de atendimentos que devem ser 
ofertados na rede socioassistencial;  
 
II - assumir a responsabilidade da segurança pública (delegacias especializadas, 

unidades do sistema prisional, etc.), dos órgãos de defesa e responsabilização 
(Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e Conselho Tutelar) ou de 
outras políticas (saúde mental, etc.);  
 
III - assumir atribuição de investigação para a responsabilização dos autores de 
violência.   
 
Art. 15. A localização do CREAS deve ser estratégica, de fácil acesso, com 

disponibilidade de transporte público e próximo das áreas com maior concentração 
do público a ser atendido.  
 
Art. 16. São espaços necessários ao CREAS: 
 

I - recepção;  
 
II - salas específicas para uso da coordenação, equipe técnica ou administração; 
 
III - salas de atendimento, individual, familiar e em grupo, em quantidade condizente 
com os serviços ofertados e a capacidade de atendimento da unidade; 
 
IV - no mínimo dois banheiros coletivos, com adaptação para pessoas com 

deficiência e/ou mobilidade reduzida; 
 
V - copa e/ou cozinha.  
 
Art. 17. O CREAS deve funcionar, no mínimo, de segunda a sexta-feira, das 07h às 
18h, podendo haver alterações conforme a necessidade do local e de realização de 
atividades noturnas, em feriados ou finais de semana, que são complementares e 
ocorrem de forma eventual. 
 
Art. 18. Qualquer medida ou intercorrência que comprometa o funcionamento ou 

atendimento aos usuários, deverá ser obrigatoriamente comunicada, mediante ofício 
a SEMAS, que emitirá parecer sobre o ocorrido. 
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SEÇÃO II 

DOS SERVIÇOS OFERTADOS  
 

SUBSEÇÃO I 
SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - 

PAEFI 
 
Art. 19. Poderão ser incluídas no PAEFI as famílias e indivíduos que sofram: 
 
I - violência física, psicológica e negligência; 
 
II - violência sexual - abuso e/ou exploração sexual; 
 
III - tráfico de pessoas; 

 
IV - abandono; 

 
V - a prática de trabalho infantil;  

 
VI - discriminação em decorrência da orientação sexual e/ou raça/etnia; 

 
VII - 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 de autonomia e bem estar; ou 

 
VIII - descumprimento de condicionalidades do PBF em decorrência de violação de 

direitos.  
 
Art. 20. O acesso ao PAEFI se dará por: 
 
I - identificação e encaminhamento dos serviços de proteção e vigilância social; 

 
II - encaminhamento de outros serviços socioassistenciais, das demais políticas 
públicas setoriais, dos demais órgãos do SGD e do Sistema de Segurança Pública; 

 
III - demanda espontânea. 
 
Art. 21. O PAEFI acompanhará os usuários do serviço através do (a):  
 
I - acolhida;  
 
II - escuta;  
 
III - estudo social;  
 
IV - visita domiciliar e institucional, quando necessário;  
 
V - diagnóstico socioeconômico;  
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VI - monitoramento e avaliação do serviço;  
 
VII - orientação e encaminhamentos para a rede de serviços locais;  
 
VII - construção de plano individual e/ou familiar de atendimento;  
 
IX - orientação sociofamiliar;  

 
X - atendimento psicossocial;  
 
XI - orientação jurídico-social;  
 
XII - referência e contrarreferência;  
 
XIII - informação; 
 
XIV - comunicação e defesa de direitos;  
 
XV - apoio à família na sua função protetiva;  
 
XVI - acesso à documentação pessoal;  
 
XVII - mobilização de família extensa ou ampliada;  
 
XVIII - articulação da rede de serviços socioassistenciais;  
 
XIX - articulação com os serviços de outras políticas públicas setoriais; 
 
XX - articulação interinstitucional com os demais órgãos do SGD;  
 
XXI - mobilização para o exercício da cidadania;  
 
XXII - trabalho interdisciplinar; 
 
XXIII - elaboração de relatórios e/ou prontuários;  
 
XXIV - desenvolvimento do convívio familiar, grupal e social;  
 
XXV- mobilização e fortalecimento do convívio e de redes sociais de apoio.  
 
Art. 22. O desligamento dos usuários do serviço se dará: 

 
I - por meio de avaliação da equipe técnica, juntamente com o usuário, quanto ao 

cumprimento do plano de acompanhamento familiar/individual, verificando se os 
seguintes objetivos foram atingidos: 
 
a) rompimento de padrões violadores de direitos no interior da família; 
 
b) reparação de danos e da incidência da violação de direitos; 
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c) prevenção da reincidência de violações de direitos; 
 
d) fortalecimento da família no desempenho de sua função protetiva e sua inclusão 

no sistema de proteção social e nos serviços públicos; 
 
e) restauração da integridade e autonomia dos usuários.  
 
II - por não adesão do usuário às intervenções realizadas pelo serviço. 
 
Parágrafo único. No caso do inciso II deste artigo e tratando-se de criança ou 
adolescente, após seu desligamento, os órgãos competentes (Ministério Público, 
Poder Judiciário e Conselho Tutelar) deverão ser comunicados por meio de relatório.  
 
Art. 23. Feito o desligamento do PAEFI, e havendo indicação da equipe de 
referência, o usuário será encaminhado para o serviço de Proteção Social Básica - 
PSB.  

 
SUBSEÇÃO II 

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

 
Art. 24. Poderão ser incluídas neste serviço pessoas com deficiência e idosas com 
dependência, juntamente com seus cuidadores e familiares que tiveram suas 
limitações agravadas por violações de direitos, tais como: 
 
I - exploração da imagem; 

 
II - isolamento; 

 
III - confinamento; 

 
IV - atitudes discriminatórias e preconceituosas; 

 
V - falta de cuidados adequados à pessoa com deficiência e/ou idosa; 

 
VI - alto grau de estresse do responsável pela pessoa com deficiência e/ou idosa; 

 
VII - desvalorização da potencialidade/capacidade da pessoa com deficiência e/ou 
idosa; 

 
VIII - dentre outras violações que agravam a dependência e comprometem o 

desenvolvimento da autonomia. 
 
Art.25. O acesso a este serviço se dará: 
 
I - por encaminhamento dos demais serviços socioassistenciais e das demais 
políticas públicas setoriais; 

 
II - por encaminhamento dos demais órgãos do SGD; 

 



 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA 

Av. Angelo Giuberti, 343 - Bairro Esplanada - Colatina/ES                                                                                     12                                                                                                    

CEP: 29.702-902 - TELFAX: (027) 3177-7000 

III - demanda espontânea de membros da família ou da comunidade; 

 
IV - busca ativa. 
 
Art. 26. O acompanhamento dos usuários será realizado através do (a):  
 
I – acolhida;  
 
II – escuta;  
 
III – estudo social;  
 
IV – visita domiciliar e institucional, quando necessário;  
 
V – diagnóstico socioeconômico;  
 
VI – monitoramento e avaliação do serviço;  
 
VII - orientação e encaminhamentos para a rede de serviços locais;  
 
VIII – construção de plano individual e/ou familiar de atendimento;  
 
IX – orientação sociofamiliar e atendimento psicossocial;  
 
X – orientação jurídico-social;  
 
XI – referência e contrarreferência;  
 
XII – informação; 
 
XIII – comunicação e defesa de direitos;  
 
XIV – apoio à família na sua função protetiva;  
 
XV – acesso à documentação pessoal;  
 
XVI – mobilização de família extensa ou ampliada;  
 
XVII – articulação da rede de serviços socioassistenciais;  
 
XVIII – articulação com os serviços de outras políticas públicas setoriais; 
 
XIX - articulação interinstitucional com os demais órgãos do SGD;  
 
XX – mobilização para o exercício da cidadania;  
 
XXI – trabalho interdisciplinar; 
 
XXII – elaboração de relatórios e/ou prontuários;  
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XXIII – desenvolvimento do convívio familiar, grupal e social;  
 
XXIIV – mobilização e fortalecimento do convívio e de redes sociais de apoio; 
 
XXV – atividades de convívio e de organização da vida cotidiana;  

 
XXVI – orientação e encaminhamento para a rede de serviços locais;  
 
XXVII – cuidados pessoais. 

 
Art. 27. O desligamento dos usuários do serviço se dará por: 

 
I - meio de avaliação da equipe técnica, juntamente com o usuário, quanto ao 

cumprimento do plano de acompanhamento familiar/individual, verificando se os 
seguintes objetivos foram atingidos: 
 
a) rompimento de padrões violadores de direitos no interior da família; 
 
b) reparação de danos e da incidência da violação de direitos; 
 
c) prevenção da reincidência de violações de direitos; 
 
d) fortalecimento da família no desempenho de sua função protetiva e sua inclusão 

no sistema de proteção social e nos serviços públicos; 
 
e) restauração da integridade e autonomia dos usuários.  
 
II - não adesão do usuário às intervenções realizadas pelo serviço. 
 
Parágrafo único. No caso do inciso II deste artigo, após o desligamento do usuário, 
os órgãos competentes (Ministério Público e Poder Judiciário) deverão ser 
comunicados por meio de relatório.  
 
Art. 28. Feito o desligamento do serviço de proteção social especial para pessoas 
com deficiência e idosas com dependência, juntamente com seus cuidadores e 
familiares e havendo indicação da equipe de referência, o usuário será encaminhado 
para o serviço de PSB.  

 
SEÇÃO III 

SERVIÇOS REFERENCIADOS AO CREAS 
 

SUBSEÇÃO I 
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE 

MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE LIBERDADE ASSISTIDA - LA E DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A COMUNIDADE - PSC 

 
Art. 29. São espaços necessários ao LA e PSC: 

 
I - sala de recepção; 
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II - sala de atendimento do assistente social;  

 
III - sala de atendimento do psicólogo; 

 
IV - sala de atendimento para educadores sociais;  

 
V - sala para atividades em grupo; 

 
VI - almoxarifado;  

 
VII - cozinha;  

 
VIII - banheiros;  

 
IX - área multiuso. 
 
Art. 30. O LA e o PSC deverão funcionar, no mínimo, de segunda a sexta-feira, das 

07h às 18h. 
 
Art. 31. Poderão ser incluídos no serviço os adolescentes de 12 a 18 anos 
incompletos, ou jovens de 18 a 21 anos, em cumprimento de medida socioeducativa 
em meio aberto de LA e de PSC. 
 
Art. 32. O socioeducando acessará o serviço através de encaminhamento da Vara 
Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Colatina. 
 
Art. 33. Todo socioeducando percorrerá a seguinte trajetória de abordagens para 

dar início ao seu acompanhamento:  
 
I - acolhimento; 
 
II - 1° atendimento; 
 
III - 1ª visita domiciliar; 
 
IV - estudo de caso; 
 
V - pactuação entre o socioeducando e um assistente social ou psicólogo, 
responsável pelo Plano Individual de Atendimento - PIA.  
 
Art. 34. No decorrer do acompanhamento do socioeducando deverá ser elaborado o 

PIA, instrumento de previsão, registro e gestão das atividades a serem 
desenvolvidas com o mesmo.  
 
Art. 35. O PIA deverá ser dinâmico e flexível, podendo ser replanejado e repactuado 

sempre que existir necessidade.  
 
Art. 36. Cada PIA, construído e pactuado, deverá constituir-se no caminho a ser 
seguido pela equipe, a partir da realidade de vida do socioeducando e seu contexto 
sociofamiliar, com enfoque interdisciplinar, buscando a participação protagonista do 
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socioeducando e sua família, e contendo a distribuição de tarefas, avaliação de 
resultados e de responsabilidades técnicas assumidas, as metas a serem atingidas, 
não apenas no âmbito específico do serviço, mas na rede de atendimento em que 
estiver inserido.  
 
Art. 37. O socioeducando será acompanhado desde sua inserção até o seu 
desligamento por um assistente social ou psicólogo e por um educador, que serão 
referência para o mesmo e para seu responsável legal.  
 
Art. 38. A equipe de referência, responsável pelo socioeducando, obrigatoriamente 
encaminhará relatórios a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca 
de Colatina, relatando sobre a evolução do cumprimento da medida socioeducativa 
aplicada. 
 
Art. 39.  O acompanhamento do socioeducando compreenderá:  

 
I - acompanhamento social com frequência mínima semanal, inserção do 

socioeducando em outros serviços e programas socioassistenciais e de políticas 
públicas setoriais; 
 
II - criação de condições para a construção/reconstrução de projetos de vida; 

 
III - estabelecimento de contatos com o adolescente a partir das possibilidades e 

limites do trabalho a ser desenvolvido e normas que regulem o período de 
cumprimento da medida socioeducativa; 
 
IV - contribuição para o estabelecimento da autoconfiança e a capacidade de 

reflexão sobre as possibilidades de autonomias; 
 
V – possibilidade de acessos e oportunidades para a ampliação do universo 
informacional e cultural e o desenvolvimento de habilidades e competências; 
 
VI - fortalecimento da convivência familiar e comunitária. 
 
Art. 40. O desenvolvimento do cumprimento da medida socioeducativa de cada 

socioeducando será avaliada trimestralmente. 
 
Parágrafo único. Em casos de medidas superiores há três meses ou inferior a este, 
a avaliação deverá ser feita no relatório final.  
 
Art. 41. Através da avaliação da medida, pela equipe de referência, serão definidas 

as ações a serem tomadas em cada caso, optando pela sua manutenção, mudança 
ou extinção. 

 
CAPÍTULO VII 

DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM 
SITUAÇÃO DE RUA - CENTRO POP 

 
SEÇÃO I 

DO OBJETIVO, ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO  
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Art. 42. O Centro Pop deve ofertar, obrigatoriamente, o Serviço Especializado para 
Pessoas em Situação de Rua, e facultativamente o Serviço Especializado em 
Abordagem Social. São objetivos do Centro Pop: 
 
I - contribuir para a construção de novos projetos de vida, respeitando as escolhas 
dos usuários e as especificidades do atendimento; 
 
II - contribuir para restaurar e preservar a integridade e a autonomia da população 

em situação de rua; 
 
III - promover ações para a reinserção familiar e/ou comunitária;  
 
IV - construir o processo de saída das ruas e possibilitar condições de acesso/ 
acolhida à rede de serviços e a benefícios assistenciais; 
 
V - identificar famílias e indivíduos com direitos violados, a natureza das violações, 

as condições em que vivem, as estratégias de sobrevivência, procedências, 
aspirações, desejos e relações estabelecidas com as instituições; 
 
VI - promover ações de sensibilização para divulgação do trabalho realizado, direitos 

e necessidades de inclusão social e estabelecimento de parcerias; 
 
Art. 43. A localização do Centro Pop deve ser estratégica, de fácil acesso e próxima 
das áreas com maior concentração e trânsito de pessoas em situação de rua.  
 
Art. 44. São espaços necessários ao Centro Pop: 

 
I - recepção e acolhida inicial; 
 
II - sala para atividades referentes à coordenação, reunião de equipe e atividades 

administrativas; 
 
III - sala de atendimento individualizado, familiar ou em pequenos grupos; 
 
IV - salas e outros espaços para atividades coletivas com os usuários, socialização e 
convívio; 
 
V - copa/cozinha; 
 
VI - banheiros masculinos e femininos com adaptação para pessoas com deficiência 

e mobilidade reduzida; 
 
VII - lavandeira com espaço para secagem de roupas; 
 
VIII - guarda de pertences, com armários individualizados; 
 
IX - refeitório; 
 
X - higiene pessoal (banheiros individualizados com chuveiros). 
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Art. 45. O Centro Pop deverá funcionar, no mínimo, de segunda a sexta-feira, das 
07h às 18h. 

 
SEÇÃO II 

DOS SERVIÇOS OFERTADOS  
 

SUBSEÇÃO I 
SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO 

DE RUA 
 
Art. 46. Poderão ser incluídos nos serviços ofertados jovens, adultos, idosos e 
famílias que utilizam as ruas como espaço de moradia ou sobrevivência. 
 
Art. 47. O acesso a este serviço se dará por: 

 
I - encaminhamento do Serviço Especializado em Abordagem Social, de outros 

serviços socioassistenciais, das demais políticas públicas setoriais (saúde, 
educação) e dos demais órgãos do SGD; 
 
II - demanda espontânea. 

 
Art. 48. O acompanhamento dos usuários será realizado através da (o): 
 
I - acolhida; 
 
II - escuta; 
 
III - entrevista individual e/ou familiar; 
 
IV - orientação e atendimento em grupo; 
 
V - reuniões; 
 
VI - oficinas e atividades coletivas de convívio e socialização; 
 
VII - elaboração do plano de acompanhamento individual e/ou familiar; 
 
VIII - articulação com a rede de serviços e/ou demais políticas públicas; 
 
IX - planejamento; 
 
X - estudo de caso; 
 
XI - atendimento individual e/ou familiar; 
 
XII - orientação jurídico-social; 
 
XIII - inclusão em programas sociais; 
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XIV - trabalho interdisciplinar; 
 
XV - elaboração de relatórios, prontuários e demais instrumentais necessários. 
 
Art. 49. Neste serviço não há desligamento, sendo que o usuário pode retornar ou 

deixar de utilizar o mesmo nas seguintes situações: 
 
I - acolhimento familiar (com retorno a família); 
 
II - encaminhamentos para rede de serviços socioassistencial; 
 
III - permanência na situação de rua.  
  

SUBSEÇÃO II 
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL 

 
Art. 50. Poderão ser incluídas no Serviço Especializado em Abordagem Social 

pessoas adultas ou idosas que utilizam os espaços públicos como forma de moradia 
ou sobrevivência.  
 
Art. 51. O acesso se dará por identificação de pessoas em situação de risco pessoal 

e/ou social, pela equipe de referência do serviço, através de busca ativa nos 
territórios com incidência de pessoas em situação de rua. 
 
Art. 52. O acompanhamento dos usuários será realizado por meio do (a): 
 
I - conhecimento do território; 
 
II - informação, comunicação e defesa de direitos; 
 
III - orientação e encaminhamento sobre/para a rede de serviços locais com  
 
IV - resolutividade; 
 
V - escuta; 
 
VI - articulação da rede de serviços socioassistenciais; 
 
VII - articulação com os serviços de políticas públicas setoriais; 
 
VIII - articulação interinstitucional com os órgãos do SGD; 
 
IX - elaboração de relatórios; 
 
X - atendimento com intuito de tornar reparados ou minimizados os danos 

decorrentes de vivências de violência e abusos; 
 
XI - manutenção da identidade, integridade e história de vida preservada; 
 
X - convívio familiar, comunitário e/ou social assegurado; 
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XI - trabalho interdisciplinar; 
 
XII - elaboração de relatórios, prontuários e demais instrumentais necessários; 
 
XIII - estudo de caso; 
 
XIV - orientação jurídico-social; 
 
Art. 53. Neste serviço não há desligamento, sendo que o usuário pode retornar ou 
deixar de utilizar o serviço nas situações de: 
 
I - acolhimento familiar (com retorno a família); 
 
II - encaminhamentos para rede de serviços socioassistencial; 
 
III - permanência na situação de rua.  

 
CAPÍTULO VIII 

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA 
- POP RUA 

 
Art. 54. Poderão ser incluídas no serviço as pessoas que se encontram em situação 

de rua e/ou desabrigo, em decorrência de abandono, ausência de moradia ou 
migração, bem como, de pessoas em trânsito e sem condições de autossustento. 
 
Parágrafo único. Crianças e adolescentes (de 0 a 18 anos incompletos) só poderão 

ser atendidos se acompanhados do responsável legal. 
 
Art. 55. O acesso ao Pop Rua se dará por: 
 
I - encaminhamento de agentes institucionais do Serviço Especializado em 
Abordagem Social; 
 
II - encaminhamento do Centro POP, demais serviços socioassistenciais ou de 

outras políticas públicas; 
 
III - demanda espontânea. 
 
Art. 56. O objetivo principal do Pop Rua é oferecer acolhimento provisório em uma 
unidade com características residenciais, devendo, ainda: 
 
I - possibilitar condições de acolhida na rede socioassistencial, em ambiente 

acolhedor que respeite as condições de dignidade dos seus usuários; 
 
II - ofertar atendimento individualizado e especializado, com vistas a conhecer a 
história da pessoa que esta sendo atendida; 
 
III - contribuir para restaurar e preservar a integridade e a autonomia da população 

em situação de rua; 
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IV - realizar ações coletivas a fim de favorecer o fortalecimento de vínculos sociais, 
comunitários e familiares; 
 
V - promover ações para a reinserção familiar ou comunitária. 

 
Art. 57. A localização do Pop Rua deve ser estratégica, de fácil acesso e próxima 

das áreas com maior concentração e trânsito de pessoas em situação de rua.  
 
Art. 58. São espaços necessários ao Pop Rua: 
 
I - recepção e acolhida inicial; 
 
II - adequada iluminação, ventilação, conservação, salubridade e limpeza; 
 
III - espaços reservados para guarda de prontuários, com acesso restrito aos 
profissionais devidamente autorizados. Em caso de registros eletrônicos, devem 
igualmente ser adotadas medidas para assegurar o acesso restrito aos prontuários; 
 
IV - sala para atividades referentes à coordenação, reunião de equipe e atividades 
administrativas; 
 
V - sala de atendimento individualizado, familiar ou em pequenos grupos; 
 
VI - salas e outros espaços para atividades coletivas com os usuários, socialização e 

convívio; 
 
VII - copa/cozinha e refeitório; 
 
VIII - banheiros masculinos e femininos; 
 
IX - lavandeira com espaço para secagem de roupas; 
 
X - guarda de pertences, com armários individualizados; 
 
XI - dormitórios masculinos e femininos; 
 
XII - higiene pessoal (banheiros individualizados com chuveiros). 
 
Art. 59. O Pop Rua deve funcionar ininterruptamente, ou seja, 24 horas por dia, 
sendo que os usuários poderão ser acolhidos em qualquer dia da semana e horário. 
 
Art. 60. O acompanhamento dos usuários contribuirá para construção do processo 

de saída das ruas e se dará da seguinte forma:  
 
I - inserção a programas de transferência de renda, como o PBF e acesso a 
benefícios assistenciais, como Benefício de Prestação Continuada – BPC;  
 
II - participação em projetos, programas e benefícios da Assistência Social - Projetos 

Habitacionais;  
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III - fortalecimento dos vínculos familiares, sociais e comunitários;  
 
IV - participação em movimentos sociais e organizativos;  
 
V - trabalho digno e formal de acordo com as aptidões dos usuários;  
 
VI - acesso aos serviços de saúde e de educação; 
 
VII - restauração e preservação da integridade e autonomia, inclusive financeira; 
 
VIII - construção de novos projetos de vida, respeitando as escolhas dos usuários e 
as especificidades do atendimento.  
 
Art. 61. O desligamento deverá ser construído entre equipe de referência do serviço 

e usuário. 
 
Parágrafo único. Neste processo são previstas ações e articulação com outros 
serviços da rede de atendimento das diversas políticas públicas, atividades que 
possam resignificar os vínculos construídos e as novas possibilidades de vida. 

 
CAPÍTULO IX 

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA 
ABRIGO 

 
Art. 62. O objetivo principal da casa abrigo é oferecer atendimento integral e 
interdisciplinar, bem como o acolhimento de caráter sigiloso e temporário às 
mulheres em situação de violência doméstica, sob risco de morte iminente, bem 
como de seus filhos menores de idade e/ou incapazes. 
 
Art. 63. O acesso da mulher vítima de violência doméstica, sob risco de morte 

iminente, ao serviço, ocorre após registro de boletim unificado e acionamento de 
abrigamento público pela delegacia especializada de atendimento à mulher - DEAM, 
Departamento de Polícia Judiciária - DPJ, Ministério Público - MP ou CREAS. 
 
Parágrafo único. Poderá haver abrigamento de mulheres vítimas de violência em 
parceria com serviços de outros municípios da rede de proteção. 
  
Art. 64. O acompanhamento das usuárias se dará através: 
 
I - do acolhimento pela equipe de plantão; 
 
II - do atendimento psicossocial pautado no questionamento das relações desiguais 

de gênero, no atendimento integral e interdisciplinar às mulheres e seus filhos.  
 
Art. 65. O desligamento poderá ser realizado a qualquer momento, por solicitação 
da mulher abrigada ou através de avaliação e encaminhamento da equipe técnica 
que solicita a continuação do acompanhamento pela rede de proteção 
socioassistencial e jurídica. 
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CAPÍTULO X 
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES 
 

Art. 66. O Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes é 

desenvolvido através da unidade pública denominada CERCRIA, a qual possui 
características residenciais. O atendimento é personalizado e em pequenos grupos, 
a fim de favorecer o convívio familiar e comunitário, por meio de ambiente acolhedor 
e estrutura física adequada, oferecendo acolhimento provisório e excepcional para 
crianças e adolescentes de ambos os sexos, de 0 a 18 anos incompletos em 
situação de risco pessoal e/ou social, cujos responsáveis legais encontrem-se 
temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção. 
 
Parágrafo Único. No município, devido às especificidades locais, este serviço foi 
desmembrado em CERCRIA I, que atende ao sexo masculino de 0 a 12 anos e 
feminino de 0 a 18 anos incompletos, e CERCRIAII, que atende ao sexo masculino 
de 12 a 18 anos incompletos. Podendo haver alteração de acordo com a 
especificidade e determinações judiciais. 
 
Art. 67. O acesso ao CERCRIA se dará através do encaminhamento do Juizado da 
Vara da Infância e Juventude e Conselho Tutelar. 
 
Art. 68. São espaços necessários ao CERCRIA: 
 
I - quartos, com capacidade de 04 pessoas (excepcionalmente 06); 
 
II - sala de estar; 
 
III - sala de jantar/copa; 
 
IV - ambiente para estudo; 
 
V - banheiro; 
 
VI - cozinha; 
 
VII - área de serviço; 
 
VIII - área externa; 
 
IX - sala para equipe técnica; 
 
X - sala de coordenação; 
 
XI - espaço para reuniões. 
 
Art. 69. O CERCRIA funcionará em tempo integral, ou seja, 24horas por dia e 

durante todos os dias da semana.  
 
Art. 70. O acompanhamento dos usuários se dará da seguinte forma: 
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I - acolhimento institucional; 
 
II - acolhimento psicossocial; 
  
III - escuta; 
 
IV - rotinas domésticas; 
 
V - atividades escolares, de lazer, culturais, esportivas e religiosas; 
 
VI - acompanhamentos médicos e odontológicos; 
 
VII - fortalecimento de laços afetivos e vínculos familiares; 
 
VIII - visitas domiciliares; 
 
IX - atendimento psicossocial aos acolhidos e familiares; 
 
X - encaminhamentos profissionalizantes; 
 
XI - encaminhamentos para rede socioassistencial; 
 
XII - relatórios para o judiciário; 
 
XIII - PIA; 
 
XIV - avaliação e monitoramento através de: 
 
a) reunião mensal da equipe técnica e coordenação;  
b) reunião da equipe técnica e coordenação com a rede socioassistencial, de 
acordo com a demanda da instituição; 
c) relatórios/recados das atividades/acontecimentos diários registrados em livros 
próprios. 

 
Art. 71. Periodicamente, deverá ser feita pela equipe técnica da instituição, estudo 
de cada caso para observar a possibilidade da desinstitucionalização da criança ou 
adolescente.  
 
Parágrafo único. Verificada esta possibilidade deverá ser elaborado um relatório 
psicossocial e encaminhado ao Ministério Público e ao Juizado da infância e 
juventude, com solicitação de audiência especial para análise do caso. 

 
CAPÍTULO XIII 

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Art. 72. A inobservância das tramitações e procedimentos de rotina, estabelecidos 

nesta instrução normativa, sem prejuízo das orientações e exigências do TCE/ES 
relativas ao assunto, sujeitará os responsáveis às sanções legais cabíveis. 
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Art. 73. Esta instrução normativa deverá ser atualizada sempre que fatores 

organizacionais, legais e/ou técnicos assim exigirem, a fim de verificar a sua 
adequação aos requisitos da Instrução Normativa SCI nº. 001/2013, bem como 
manter o processo de melhoria contínua dos serviços públicos municipais. 
 
Art. 74. Esta instrução normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Colatina/ES, 01 de setembro de 2014. 
 

 
Fernanda Mota Gonçallo 

Secretária Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania 


