CENTRO REGIONAL DE REGISTROS E ATENÇÃO AOS MAUS
TRATOS NA INFÂNCIA DE PIRACICABA
CNPJ nº. 55.338.842/0001-40
Registro da Secretaria da Criança, Família e Bem Estar Social nº 4481
Utilidade Pública Municipal nº 3277 Utilidade Pública Estadual nº 8333 Utilidade Pública Federal nº MJ 17483/9357
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SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO – SEAS - 2014
Objeto
Oferta de atendimento psicossocial especializado para famílias vitima de violações de direitos.
Objetivos:
1. Contribuir para o fortalecimento da família no desempenho de sua função protetiva.
Atividades
 Acolhida.
 Estudo diagnóstico do caso.
 Atendimento psicossocial, individual e familiar e grupal.
 Visitas domiciliares.
 Encaminhamento aos recursos socioassistenciais e setoriais.
 Participação em grupos de orientação e desenvolvimento de habilidades protetivas.
 Reuniões de redes

2. Promover a inclusão das famílias no sistema de proteção social e nos serviços públicos,
conforme necessidades.
Atividades
 Encaminhamento aos recursos socioassistenciais e setoriais.
 Elaboração de relatórios informativos aos órgãos de defesa e responsabilização.
3. Contribuir para restaurar e preservar a integridade e as condições de autonomia dos usuários.
Atividades
 Atendimento psicossocial individual/ familiar e em grupo.
 Visitas domiciliares.
 Encaminhamento aos recursos socioassistenciais/ setoriais.
 Participação em grupos temáticos socioeducativos.
 Orientação Sócia Jurídica.
 Referência e contra referência aos serviços socioassistenciais e setoriais.
 Reunião de Rede.
 Elaboração de Relatórios Informativos aos órgãos de garantia de direitos.
4 - Contribuir para romper com padrões violadores de direitos no interior da família.
Atividades
 Articulação da rede sócio assistencial e setorial.
 Campanhas de divulgação e orientação
 Participação nos eventos municipais, atividades e fóruns de relevância à demanda atendida pela rede
socioassistencial e setorial.
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5- Contribuir para a reparação de danos e da incidência de violação de direitos.
Atividades
 Acolhida.
 Visitas domiciliares
 Estudo diagnóstico do caso.
 Atendimento psicossocial, individual, familiar ou grupal.
 Encaminhamento aos recursos sócios assistenciais e setoriais.
 Participação em grupos de orientação e desenvolvimento de habilidades protetivas.
 Fortalecimento da rede de apoio à família.
6 - Prevenir a reincidência de violações de direitos.
Atividades
 Estudo diagnóstico das causas da violência.
 Realização de fóruns de discussão sobre temas relacionados à problemática.
 Realização de campanhas de divulgação e orientação sobre o tema.
Valor conveniado




Municipal: R$577.094,43
Estadual: R$ 96.214,26
Federal: R$ 247.200,00

RESULTADO:
De um total de 565 famílias e/ou indivíduos atendidos no mês, 56,80% aderiram ao serviço. Destas famílias,
38,00% estão cumprindo sua função protetiva. Este objetivo apresentou melhoras.
Das famílias e/ou indivíduos referenciados aos técnicos, 77,70% foram mapeadas na rede socioassistencial,
sendo que 8,80% foram encaminhadas e monitoradas na rede de atendimento, de acordo com a necessidade.
Das famílias que aderiram ao serviço, 17,70% possuem o PAF, na qual até o momento 12,00% cumpriram os
compromissos estabelecidos.
Observou-se que 64,00% das famílias e/ou indivíduos estão com seus direitos esclarecidos. Entretanto, a
complexidade dos casos resultou em 40,00% de redução dos índices de violência no interior das famílias,
sendo que 18,00% possuem a rede familiar vinculada ao serviço.
A fim de prevenir a incidência e reincidência de violações de direitos, houve a participação das equipes em
eventos pertinentes as demandas atendidas, a fim empoderar os técnicos nos atendimentos. “I Seminário: A
importância da rede de proteção socioassistencial e intersetorial para a superação das situações de violação
de direitos” dos CREAS, “Seminário PETI”, “Saúde Mental e Direitos Humanos”, “III Colóquio Internacional
sobre acolhimento familiar” - Em Campinas.
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