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QUADRO I – Atividades de fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários:
Objetivo Atividades Meta Data Local Responsável/eis Parceria Materiais

Realizar reuniões de equipe pe-
riódicas,  garantindo  espaços  e 
momentos  de  discussões  para 
que a equipe tenha condições 
de trocar informações, estudar 
textos com intuito de  aprimo-
rar os procedimentos metodo-
lógicos  nos  campos  teóricos, 
técnico  e  interventivo  assim 
fortalecer o trabalho interdisci-
plinar e a busca de soluções co-
letivas.

Realizar reuniões da equipe técnica do 
PAIF.
Realizar  reuniões  com   a  equipe  do 
CRAS (PAIF, Coordenação, Bolsa Família 
, SCFV etc).
Elaborar relatórios  mensais,  discussão 
de  casos,  estudos  de  textos, 
organização  interna,  atualização  de 
instrumentais dentre outras.

Realizar reuniões 
quinzenais e 
trimestrais

Decorrer do 
ano 2015

CRAS Equipe Técnica Parceria GESTÃO DO 
SUAS 

(disponibilizar 
materiais 
pertinentes  aos 
serviços 
desenvolvidos 
no 
equipamento).

Material  de 
escritório,  data 
show, xerox.

Promover  o  acompanhamento 
familiar pelo PAIF 

Elaborar  Plano  de  acompanhamento 
familiar,  revisão  dos  prontuários  de 
atendimentos, articulação com  a rede 
parceira.
Realizar  Busca  Ativa,  visitas 
domiciliares,  inclusão  em  grupos  e 
oficinas  em  acompanhamento  e 
inserção de novos usuários.

Atingir taxa 10 % de
acompanhamento 

do PAIF das
famílias cadastradas 

no
CadUnico

Decorrer do 
ano 2015

Território  do 
CRAS

Equipe  Técnica  do 
PAIF

Rede 
sócioassistencial
/setorial

Material  de 
escritório, 
veículo, 
computador  com 
acesso a internet, 
telefone.

Promover  o  acompanhamento 
pelo PAIF das
famílias com membros benefi-

Elaborar  do  Plano  de 
acompanhamento familiar, revisão dos 
prontuários  de  atendimentos, 

Atingir taxa de 10% 
de acompanhamento 

do

Decorrer  do 
ano 2015

Território  do 
CRAS

Equipe  Técnica  do 
PAIF

Rede 
sócioassistencial
/setorial

Material  de 
escritório, 
veículo, 



ciários do BPC idoso e  pessoa 
com deficiência

articulação com  a rede parceira.
Realizar  inclusão no PAIF,  Busca ativa, 
visita  domiciliar,  referenciamento, 
inclusão  em  grupos  e  oficinas  em 
acompanhamento e inserção de novos 
usuários.

PAIF das famílias com 
membros

beneficiários do BPC 

computador  com 
acesso à internet, 
telefone.

Promover  o  acompanhamento 
pelo PAIF das
famílias com membros benefi-
ciários do BPC / BPC na Escola

Identificar  os  beneficiários  do BPC na 
Escola.

Incluir  as  famílias  no  PAIF,  realizar 
Busca  Ativa,  visita  domiciliar, 
referenciamento, inclusão em grupos e 
oficinas  em  acompanhamento  e 
inserção de novos usuários.

Atingir 100% de 
acompanhamento 

do
PAIF das famílias com 

membros
beneficiários do 

BPC/BPC na Escola.

Decorrer do 
ano 2015

Território  do 
CRAS

Equipe  Técnica  do 
PAIF

Rede 
sócioassistencial
/setorial

Material  de 
escritório, 
veículo, 
computador  com 
acesso à internet, 
telefone.

Cadastrar as
famílias com beneficiários
do BPC no Cadúnico

Identificar  e  acompanhar  os 
beneficiários  não  cadastrados  no 
CADÚNICO;   
Encaminhar  para  os  técnicos  do 
Programa Bolsa Família;
Promover articulação com os técnicos 
do  Bolsa  Família  para  acolhimento  e 
atendimento  aos  usuários  com 
informações sobre o CADÚNICO e seus 
benefícios.

Atingir 60% de
Cadastramento no 

CadÚnico das
famílias com presen-

ça de
beneficiários do BPC

Decorrer do 
ano 2015

Território  do 
CRAS

Equipe  Técnica  do 
PAIF  e  Técnicos  do 
Bolsa Família

 Gestão  e 
Técnicos  do 
Bolsa Família

Material  de 
escritório, 
veículo, 
computador  com 
acesso à internet, 
telefone.

Promover  o  acompanhamento 
pelo PAIF das famílias benefici-
arias do Programa Bolsa Família 
que apresentem outras
vulnerabilidades  sociais,  para 
além da insuficiência de renda.

Ampliar  a  divulgação  e  acesso  a 
informação  através  de  atividades 
informativas  planejadas 
especificamente para cada bairro.
Identificar   características   e 
fenômenos   existentes em cada bairro 
do território Maracanã.  
Ampliar  o  acesso a  informação e  aos 
serviços disponíveis nas áreas de saúde 
(psicoterapia  e  outros),   educação 
(alfabetização  para  jovens e  adultos) 

Atingir 10% taxa de 
acompanhamento 
pelo PAIF das famíli-
as beneficiárias do 
Programa Bolsa Fa-
mília

Decorrer  do 
ano 2015

Território  do 
CRAS

Equipe  Técnica  do 
PAIF

Rede 
sócioassistencial
/setorial

Material  de 
escritório, 
veículo, 
computador  com 
acesso à internet, 
telefone.



em programas e projetos afins.
Realizar  visitas  à  rede 
sócioassistencial/setorial  com objetivo 
de  estabelecer  parcerias,  a  fim  de 
promover a integralidade nas ações.

Promover  o  acompanhamento 
pelo PAIF das famílias benefici-
árias do Programa Bolsa Família 
em fase de suspensão por des-
cumprimento  de  condicionali-
dades.

Elaborar  Plano  de  acompanhamento 
familiar,  revisão  dos  prontuários  de 
atendimentos, articulação com  a rede 
parceira.

Realizar Inclusão no PAIF, Busca Ativa, 
visita  domiciliar,  referenciamento, 
inclusão  em  grupos  e  oficinas  em 
acompanhamento e inserção de novos 
usuários,  visando  superação  das 
vulnerabilidade  que  a  levaram  ao 
descumprimento de condicionalidades. 

Atingir 50% de taxa 
de

acompanhamento 
das famílias em fase

de suspensão do 
Programa Bolsa

Família em decorrên-
cia do

descumprimento de
condicionalidades, 

cujos motivos
sejam da assistência 

social com
respectivo sistema 

de informação.

Decorrer do 
ano 2015

Território  do 
CRAS

Equipe  Técnica  do 
PAIF 

Rede 
sócioassistencial
/setorial

Material  de 
escritório, 
veículo, 
computador  com 
acesso à internet, 
telefone.

Potencializar os Serviços de
Convivência  e  Fortalecimento 
de
Vínculos.

Promover reuniões sistemáticas com a 
técnica de referência do serviço,
orientadora e facilitadora.
Articulação com CREAS.

Atingir o percentual 
de 50% de

inclusão do público 
prioritário no

Serviço de Convivên-
cia e

Fortalecimento de 
Vínculos.

Realizar Busca Ativa.

Decorrer  do 
ano 2015

Território  do 
CRAS

Coordenação, 
Equipe  Técnica  do 
PAIF  e  Equipe  do 
SCFV.

Coordenação, 
Equipe  Técnica 
do PAIF e Equipe 
do SCFV.

Material  de 
escritório, 
veículo, 
computador  com 
acesso à internet, 
telefone.

Ampliar a cobertura da
Proteção  Social  Básica  nos 
bairros  distantes  da  sede  do 
CRAS

Promover ações e atendimentos  com a 
equipe  técnica    do  CRAS  e  do 
Programa  Bolsa  Família  através  de 
Prestação de Serviços Itinerantes.
Atendimento  individual,  em  grupo, 
articulação  com  a  rede  e   lideranças 

Atingir 50% dos 
bairros distantes 

com Serviço 
Itinerante

Decorrer  do 
ano 2015

Território  do 
CRAS

Equipe  Técnica  do 
PAIF  a  rede 
intersetorial

Rede 
intersetorial

Material  de 
escritório, 
veículo, 
computador  com 
acesso à internet, 
telefone,  banner 



locais, realização de encaminhamentos 
e inclusão no CADÚNICO

e material gráfico
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QUADRO II – Atividades de Fortalecimento e  Inserção na Rede de Serviços Socioassistenciais/setoriais:
Objetivos Atividades Meta Data Local Responsável/eis Parceria Recursos 

Materiais
Promover  aproximação  e 
articulação  com  a  rede  dos 
serviços  setoriais  e 
socioassistenciais  que 
contribuam  para 
integralidade  do 
atendimento às  famílias  e a 
consequente  garantia  de 
seus direitos.

Reuniões  periódicas  com a rede de 
serviços  intersetoriais,  de  âmbito 
governamentais  e  não 
governamentais.

Dialogar  e 
fortalecer  as 
parcerias  com 
100%  da  rede 
socioassistencial/s
etorial local

Durante  o 
ano  de 
2015.

Território do 
CRAS.

Equipe do CRAS. ESFs,  escolas, 
PM,  ONGs, 
Igrejas, 
Associações de 
Bairro.

Carro.
Instrumentais 
específicos.
Linha telefônica.
Computador  com 
acesso à internet.
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QUADRO III: Atividades de Gerenciamento do CRAS/COORDENAÇÃO
Objetivos Atividades Meta Data Local Responsável/eis Parceria Materiais

Articular  com  a  rede  setorial  e 
socioassistencial  para  construção 
de  fluxograma  com  a  rede  de 
serviços  no território  (referência  e 
contrarreferência).

*  Visitas  à  rede  para 
formalizar acordo quanto 
ao fluxograma.

* Reunião com a rede.

Construir fluxograma 
com 80% da rede de 
serviços  no 
território.

Até 06/2015. No  território 
do CRAS.
No município.

Coordenadora Escolas,  ESFs, 
polícia  militar  e 
instituições 
sócioassistenciais 
do  território  e  do 
município  e, 
técnicos do PAIF

Carro.
Instrumentais 
específicos.
Linha telefônica.
Computador  com 
acesso à internet.

Realizar  estudo  e  diagnóstico  das 
famílias  em  acompanhamento 
(vulnerabilidades  e/ou  riscos 
sociais). 

Reuniões  da  equipe 
técnica;

Conhecer  a 
realidade  social  de 
50% das famílias  do 
território.

Durante  todo  o 
ano

No CRAS Coordenadora Escolas,  ESFs, 
lideranças 
comunitárias, 
associações  de 
bairro,  polícia 
militar  e 
instituições 
sócioassistenciais 
locais  e,  técnicos 
do PAIF

Carro.

Coordenar  e  monitorar  a  busca 
ativa do público, conforme pacto de 
aprimoramento  (BPC,  PBF, 
descumprimento  de 
condicionalidades)

Realizar  reuniões  com  a 
equipe técnica do PAIF.

Reduzir  em  50%  a 
quantidade  de 
famílias  em 
descumprimento das 
condicionalidades  e 
garantir  maior 
informações  e 
acesso ao BPC.

Durante  todo  o 
ano

Em  todo 
território  do 
CRAS

Coordenadora Escolas,  ESFs, 
lideranças 
comunitárias, 
associações  de 
bairro,  polícia 
militar  e 
instituições 
sócioassistenciais 
locais  e,  técnicos 
do PAIF

Carro,  datashow, 
panfletos 
informativos.



Promover  reuniões  da  equipe 
técnica para monitorar e avaliar as 
ações  desenvolvidas  pelo  CRAS 
(PAIF e SCFV);
Ações  particularizadas,  Ações 
comunitárias.

Realizar  reuniões  com  a 
equipe do CRAS.

Atingir  as  metas 
quantitativas  e 
qualitativas 
referentes  aos 
serviços.

Reuniões 
trimestrais  ou 
extraordinárias, 
se necessário.

No CRAS Coordenadora Equipe do CRAS Registros  de 
atendimento.

Estabelecer fluxograma entre PAIF e 
SCFV (público do SCFV que são membros 

de famílias já acompanhadas ou para ser 
acompanhadas pelo PAIF).

Realizar  reuniões  entre 
os técnicos.
Criar  instrumental  de 
referência  e 
contrarreferência.

Garantir  100%  da 
quantidade  de 
usuários  do  SCFV, 
principalmente  o 
público prioritário.

Até 
março/2015.

No  territótio 
do CRAS.

Coordenadora Escolas,  ESFs, 
lideranças 
comunitárias, 
polícia  militar  e 
instituições 
sócioassistenciais 
locais  e,  técnicos 
do PAIF

Fichas  de 
referenciamento 
(PAIF)  e  de 
cadastros (SCFV).

Mapear  a  Rede  existente  no 
território

Atualizar  os  dados  da 
Rede Sóciassistencial, por 
meio  de  visitas,  ligações 
telefônicas e trocas de e-
mails.

Ter  100%  o 
mapeamento  da 
Rede do território.

Janeiro/2015 Território  do 
CRAS

Coordenadora Subprefeitura, 
escolas,  ESFs, 
lideranças 
comunitárias, 
polícia  militar  e 
instituições 
sócioassistenciais 
locais  e,  técnicos 
do PAIF

Carro,  linha 
telefônica (que ligue 
para  celular), 
computador  com 
internet.

Manter  atualizada  a  planilha  de 
famílias em acompanhamento pelo 
PAIF, descrevendo famílias BPC, PBF, 
(descumprimento  de 
condicionalidades).

Adaptar  planilha  já 
existente no CRAS

Garantir  planilha  de 
famílias  100% 
atualizada

Mensalmente No CRAS Coordenadora Coordenadora  e, 
técnicos do PAIF

Fichas  de 
referenciamento
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AÇÕES COMUNITÁRIAS (Palestras, eventos, campanhas)

Objetivos Atividades Meta Data Local Responsável/eis Parceria Recursos 
Materiais

Divulgar e ampliar  as informações 
sobre os serviços, programas, proje-
tos  e benefícios   da Assistência So-
cial. 

Palestras,  campanhas, 
promoção  e 
participação  em 
eventos.

Ampliar  o  acesso 
da comunidade ao 
conhecimento  em 
relação  aos  seus 
direitos.

Durante  o  ano 
2015.

Nos  espaços 
das 
instituições 
presentes  no 
território

Equipe  técnica 
do CRAS.

Rede 
Intersetorial.

Material  de 
escritório,  veículo, 
computador  com 
acesso  à  internet, 
telefone, banner e 
material gráfico


