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Estrutura e Endereço

CRAS MAJOR PRATES - Rua Professor Raimundo Neto, nº 701 - Major Prates - 
CEP: 39403-206 - (38)-3229-1514

CRAS SANTOS REIS - Rua Antônio Mar�ns, nº 31 - Santos Reis - CEP 39401-069 
(38)-3229-1510 // 3212-7078

CRAS JK - Av. Antônio de Freitas, s/n - Village do Lago - 
Tel. (38) 3215-6369

CRAS MARACANÃ - Avenida Brasilia, nº 538  - Maracanã -  
Tel.(38) 3215-5727

CRAS DELFINO MAGALHÃES - Rua São Luiz, nº 240 - Santo Antônio - CEP 
39440-264 - Tel.: (38) 3229-3565

CRAS RENASCENÇA - Av. Ivete Vargas, nº 421 - Vila Regina - 
Tel.: (38)3215-2329

CRAS VILA OLIVEIRA - Rua Gabriel Ba�sta, nº 21 - Vila Oliveira 
Tel.:(38) 3224-3901

CRAS INDEPENDÊNCIA - Rua Guatemala, nº 298 - Vila Real - 
Tel. (38) 3223-7491

CRAS CENTRAL - Praça Raul Soares s/n - An�ga Rodoviária - 
Tel. (38)  3221-0836

CRAS SÃO JUDAS - Av. Leonel Beirão de Jesus, nº 3365 - Vila Telma
Tel. (38) 3221-5646

CRAS RURAL - Mercado Municipal, Centro - (38) 3221-4729

Secretaria Desenvolvimento Social
Diretoria de Assistência Social

Gerência de Gestão do SUAS

EXPEDIENTE

PREFEITO MUNICIPAL DE MONTES CLAROS  |  RUY ADRIANO BORGES MUNIZ
SECRETÁRIA ADJUNTA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |  ANA MARIA DE RESENDE 
VIEIRA
DIRETORA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |  SIMONE GOMES TORRES GUSMÃO
GERENTE DE GESTÃO DO SUAS  |   JACIANY SOARES SERAFIM

CRÉDITOS

COORDENAÇÃO GERÊNCIA DE GESTÃO DO SUAS

ELABORAÇÃO/REDAÇÃO

JACIANY SOARES SERAFIM
LEANDRO GONÇALVES CRISTOVAM

SUPERVISÃO

SIMONE TORRES GUSMÃO
SUZANA RODRIGUES COUTINHO
PATRICK ALVES
ROSIENE OLIVEIRA MARTINS

COLABORAÇÃO TÉCNICA

SIMONE TORRES GUSMAO
SUZANA RODRIGUES COUTINHO
PATRICK ALVES
ROSIENE OLIVEIRA MARTINS

CONTRIBUIÇÕES

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
GERÊNCIA DE GESTÃO DO SUAS
COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
GESTÃO DE BOLSA FAMÍLIA
COORDENAÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO

CAPA, PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO - LEANDRO GONÇALVES CRISTOVAM

Desenvolvimento Social
Diretoria de Assistência Social
Gerência de Gestão do SUAS

Desenvolvimento Social
Diretoria de Assistência Social
Gerência de Gestão do SUAS



0318

A proteção social deve garantir as seguintes seguranças: de acolhida; 
de renda; convívio ou vivência familiar, comunitária e social; 
desenvolvimento de autonomia; apoio e auxílio.

Concepção de Assistência Social

Lista de Telefones

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
        Ramal                              Setor
(38)3222-5432   Núcleo de Apoio Operacional
(38)3221-0836   CRAS Central
(38)3221-1715   Proteção Básica
(38)3229-3565   CRAS Delfino Magalhães
(38)3223-7491   CRAS Independência
(38)3229-1514   CRAS Major Prates
(38)3215-5727   CRAS Maracanã
(38)3215-2369   CRAS Renascença
(38)3229-1510   CRAS Santos Reis
(38)3221-5646   CRAS São Judas
(38)3215-6369   CRAS Village/JK
(38)3224-3901   CRAS Vila Oliveira
(38)3221-4729   CRAS Rural
(38)3221-1796   Proteção Social Especial
(38)3221-8636   CREAS
(38)3221-2259   Lar Nossa Senhora do Perpétuo Socorro
(38)3224-5711   Centro Pop
(38)3229-1543   Família Acolhedora
(38)3229-3444   Centro de Atendimento ao Cidadão
(38)3229-8516   Abordagem de Rua
(38)3229-8521   Restaurante Popular
(38)3221-2512   Conselho Tutelar 1ª Região
(38)3229-3520   Conselho Tutelar 2ª Região
(38)3229-3535   Casa da Cidadania
(38)3229-3533   Conselho de Assistência Social
(38)3214-6433   Conselho do Idoso
(38)3229-3532   Conselho da Pessoa com Deficiência
(38)3222-7885   Coordenadoria do Idoso
(38)3222-7885   Coordenadoria da Mulher
(38)3222-7033   Coordenadoria da Pessoa com Deficiência
(38)3222-6660   Recepção da SMDS
(38)3223-2014   Minha Casa Minha Vida
(38)3223-2012   Bolsa Familia
(38)3223-2015   Bolsa Moradia
(38)3216-7555   Pronatec
(38)3221-1879   Minha Casa Minha Vida/ Cadastro
(38)3223-2019   Gestão do SUAS

Secretaria Desenvolvimento Social
Diretoria de Assistência Social

Gerência de Gestão do SUAS

O SUAS é um sistema de proteção social público não contributivo, tendo sua gestão descentralizada 
e participativa. Regula e organiza, no território nacional, os serviços, programas, projetos e benefícios 
socioassistenciais, e tem a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios como corresponsáveis 
por sua gestão, provisão e cofinanciamento.

O SUAS define e organiza os elementos essenciais e imprescindíveis à execução da política de assistência 
social possibilitando a normatização dos padrões nos serviços, qualidade e no atendimento, indicadores 
de ava l iação e  resu l tado,  nomencla tura  dos serv iços e  da rede soc ioass is tenc ia l .

Eixos estruturantes do SUAS, conforme o artigo 5° da NOB/SUAS 2012:

I – primazia de responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social;
II – descentralização político-administrativa e comando único das ações em cada esfera de governo;
III – financiamento partilhado entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;
IV – matricialidade sociofamiliar;
V – territorialização;
VI – fortalecimento da relação democrática entre Estado e sociedade civil;
VII – controle social e participação popular.
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Desenvolvimento Social
Diretoria de Assistência Social
Gerência de Gestão do SUAS



1704

Programa PAA

O Programa propicia a aquisição de alimentos de agricultores 
familiares, com isenção de licitação, a preços compatíveis aos
praticados nos mercados regionais.  

O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) promove o acesso a
alimentos às populações em situação de insegurança alimentar e 
promove a inclusão social e econômica no campo por meio do 
fortalecimento da agricultura familiar.

O PAA também contribui para a formação de estoques estratégicos
e para o abastecimento de mercado institucional de alimentos,
que compreende as compras governamentais de gêneros alimentícios
para fins diversos, e ainda permite aos agricultores familiares
que estoquem seus produtos para serem comercializados a preços
mais justos.

Desenvolvimento Social
Diretoria de Assistência Social
Gerência de Gestão do SUAS
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Conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social que visa a prevenir situações de 
vulnerabilidade e risco social por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento              
de vínculos familiares e comunitário. Os serviços desta proteção são executados nos Centro de Referência de Assistência 
Social – CRAS.

Público Atendindo : Famílias em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, do precário ou nulo acesso aos serviços públicos, da fragilização 
de vínculos de pertencimento e sociabilidade e/ou qualquer outra situação de vulnerabilidade e risco social residentes nos territórios de abrangência dos CRAS, 
em especial:

-                 Famílias beneficiárias de programas de transferência de renda e benefícios assistenciais;
-                 Famílias que atendem os critérios de elegibilidade a tais programas ou benefícios, mas que ainda não foram contempladas;
-                 Famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência de dificuldades vivenciadas por algum de seus membros;
-                  Pessoas com deficiência e/ou pessoas idosas que vivenciam situações de vulnerabilidade e risco social. 

O município de Montes Claros conta com 11 equipamentos Públicos Estatais para o desenvolvimento e oferta do PSB

CRAS

11 CRAS

MARACANÃ

RENASCENÇA

DELFINO

RURAL

MAJOR PRATES

CENTRAL

INDEPENDENCIA

JK / VILAGE

SÃO JUDAS

SANTOS REIS

VILA OLIVEIRA

Proteção Social Básica
O Programa Nacional de Promoção de Acesso ao Mundo do Trabalho - 
Acessuas - Trabalho, visa promover a inclusão dos usuários em 
situação de vulnerabilidade/ou risco social ao mundo do trabalho, por 
meio do acesso a Cursos de Qualificação Profissional, ações de 
inclusão produtiva e serviços de intermediação de mão de obra.

ACESSUAS promovendo a inclusão ao mundo do trabalho ! 

Serviços ofertados: 

PAIF- (SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA) : Acolhida; estudo social; visita domiciliar; orientação e
encaminhamentos; grupos de famílias; acompanhamento familiar; atividades comunitárias; campanhas
socioeducativas; informação, comunicação e defesa de direitos; promoção ao acesso à documentação
pessoal; mobilização e fortalecimento de redes sociais de apoio; desenvolvimento do
convívio familiar e comunitário; mobilização para a cidadania

SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS): Serviço realizado em grupos com crianças, adolescentes 
e idosos ,desenvolvimento de atividades com crianças, familiares e comunidade,constituição de espaço de 
convivência, formação para a participação e cidadania,atividades que contribuam no processo 
de envelhecimento saudável, 

O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 
(PRONATEC) é um programa que tem como objetivo oferecer cursos de 
educação profissional a estudantes, trabalhadores, pessoas com 
deficiência e beneficiários dos programas federais de transferência de renda.

O Programa tem como público prioritário populações urbanas e 
rurais, que fazem parte de programas sociais (CadÚnico), ou pessoas 
em situação de vulnerabilidade e risco social, com idade entre 16 e 59 anos.

Ü Monitoramento e Acompanhamento da Turmas do Pronatec;
Ü Articulação com instituções para direcionamento do aluno a seleções de emprego;
Ü Articulação com Instituicões para criação de cursos voltados para a demanda do 

mercado;
Ü Desenvolvimento do protagonismo dos alunos na busca por direitos e espaços de 

interação relacionados ao mundo do trabalho;
Ü Desenvolvimento do empreendedorismo dos alunos na busca pelo direito de ter seu 

próprio negócio e/ou seu próprio emprego e renda; 
Ü Resgate da autoestima, autonomia e resiliência;
Ü Melhoria na qualidade de vida, através do desenvolvimento pessoal, das relações 

interpessoais, da inclusão social, da autodeterminação e do acesso a direitos; 
Ü Palestra Motivacionais;
Ü Orientações Profissionais;

Desenvolvimento Social
Diretoria de Assistência Social
Gerência de Gestão do SUAS
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Conjunto de serviços, programas e projetos que tem por objetivo contribuir 
para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a defesa de 
direito, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de 
famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de violação de 
direitos.

É destinada às famílias e aos indivíduos em situação de risco pessoal ou 
social que tiveram seus direitos violados ou ameaçados, por meio de 
violência física ou psicológica, abuso ou exploração sexual, abandono ou 
rompimento, fragilização de vínculos ou pelo afastamento da convivência 
familiar devido à aplicação de medida, dentre outras situações.

CREAS

Proteção Social Especial
Média Complexidade

USUÁRIOS: Famílias e indivíduos que vivenciam violações de direitos por ocorrência de: 

Ü Violência física, psicológica e negligência;
Ü Violência sexual: abuso e/ou exploração sexual;
Ü Afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medida socioeducativa ou medida de 

proteção;
Ü Tráfico de pessoas;
Ü Situação de rua e mendicância;
Ü Abandono;
Ü Vivência de trabalho infantil;
Ü Discriminação em decorrência da orientação sexual e/ou raça/etnia;
Ü 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;

Ü Descumprimento de condicionalidades do PBF e do PETI em decorrência de violação de 
direitos.

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 ou violação de direitos.

Principais ações:  Acolhida; escuta; estudo social; diagnóstico socioeconômico; orientação e encaminhamentos 
para a rede de serviços locais; orientação sociofamiliar; atendimento psicossocial; orientação jurídico-social; 
apoio à família na sua função protetiva; acesso à documentação pessoal; articulação da rede de serviços 
socioassistenciais; articulação com os serviços de outras políticas públicas setoriais;

Os Benefícios Eventuais são assegurados pelo Artigo 22 da Lei N° 
8.742, de 07 Dezembro de 1993, Lei Orgânica de Assistência Social - 
LOAS, Alterada pela Lei N° 12.435, de 06 de Julho de 2011, e integram 
organicamente as garantias do Sistema Único de Assistência Social - 
SUAS.  Em Montes Claros são regulamentados pelo Decreto Municipal 
N° 3.154/2014.

O benefício eventual destina-se aos cidadãos moradores deste 
município, em vulnerabilidade e risco social, às famílias com 
impossibilidade de arcar por conta própria com o enfrentamento de 
contingências sociais, cuja ocorrência provoca riscos e fragiliza a 
manutenção do indivíduo. São prestados às famílias e aos indivíduos 
em virtude de nascimento, morte, situação de vulnerabilidade 
temporária e de calamidade pública

A concessão dos benefícios ocorre por meio do Centro de Referência 
de Assistência Social - CRAS e do Centro de Referência Especializado 
de Assistência Social - CREAS e está condicionado a renda per capita 
familiar.

BENEFÍCIOS
EVENTUAIS

Serviços da Proteção Social Especial

Desenvolvimento Social
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S E R V I Ç O  D E  P R O T E Ç Ã O  S O C I A L  A A D O L E S C E N T E S  E M  C U M P R I M E N T O  D E  M E D I D A
SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃ O DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC).

O serviço tem por finalidade prover atenção socioassistencial e acompanhamento a 
adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, 
determinadas judicialmente.

USUÁRIOS: Adolescentes de 12 a 18 anos incompletos, ou jovens de 18 a 21 anos, em 
cumprimento de medida socioeducativa de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à 
Comunidade, aplicada pela Justiça da Infância e da Juventude ou, na ausência desta, pela Vara 
Civil correspondente e suas famílias.

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL

Serviço ofertado, de forma continuada e programada, com a finalidade de 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

USUÁRIOS: Crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e famílias que utilizam espaços 
públicos como forma de moradia e/ou sobrevivência.

0714

CREAS

Proteção Social Especial
Média ComplexidadeBolsa Familia

O Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda que 
beneficia famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o 
país. O Bolsa Família integra o Plano Brasil Sem Miséria, baseado na 
garantia de renda, inclusão produtiva e no acesso aos serviços públicos.

O Bolsa Família possui três eixos principais: a transferência de renda 
promove o alívio imediato da pobreza; as condicionalidades reforçam o 
acesso a direitos sociais básicos nas áreas de educação, saúde e 
assistência social; e as ações e programas complementares objetivam o 
desenvolvimento das famílias, de modo que os beneficiários consigam 
superar a situação de vulnerabilidade.

O valor repassado depende do tamanho da família, da idade dos seus 
membros e da sua renda. 

SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

Serviço ofertado no Centro POP.

Desenvolvimento Social
Diretoria de Assistência Social
Gerência de Gestão do SUAS
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Serviço com a finalidade de assegurar atendimento e atividades direcionadas para
pessoas que utilizam as ruas como espaço de moradia e/ou sobrevivência.

O Centro POP representa espaço de referência para o convívio grupal, social 
e para o desenvolvimento de relações de solidariedade, afetividade e respeito.

Na atenção ofertada no Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua 
deve-se proporcionar vivências para o alcance da autonomia, estimulando,
além disso, a organização, a mobilização e a participação social construindo o
processo de saída das ruas.

Centro POP Cadastro Único

O Cadastro único para Programas Sociais - CADÚNICO é o instrumento
de identificação e caracterização socioeconômica das famílias brasileiras
com até meio salário mínimo. É obrigatoriamente utilizado para seleção
de beneficiários e integração de programas sociais dos entes federativos.
Com esta ferramenta os municípios possuem informações necessárias
das famílias em situação de vulnerabilidade e risco social e pessoal,
possibilitando a identificação das demandas, necessidades e subsidiando
a formulação e implantação de Políticas Públicas e sociais.

Desenvolvimento Social
Diretoria de Assistência Social
Gerência de Gestão do SUAS
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Desenvolvimento Social

Diretoria de Assistência Social
Gerência de Gestão do SUAS

A Gestão do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, consiste na 
realização de ações estratégicas voltadas ao enfrentamento das 
novas incidências de atividades laborais, executadas por crianças e 
ado lescen tes .  Se  des t ina  a  po tenc ia l i za r  os  serv iços 
socioassistenciais  existentes, bem como articular ações com a outras 
políticas públicas o que favorece a criação de uma agenda intersetorial 
de erradicação do trabalho infantil.

Todos Juntos 
Contra o Trabalho 

Infantil

Programa de Erradicação 
do Trabalho Infantil

P E T I

As ações da Gestão do PETI são estruturadas em cinco eixos:

Ü Informação e mobilização nos territórios a partir das incidências de 
trabalho infantil, visando propiciar o desenvolvimento de ações de 
prevenção e erradicação; 

Ü Identificação de crianças e adolescentes em situação de trabalho 
infantil; 

Ü Proteção social para crianças e adolescentes em situação de 
trabalho infantil e suas famílias;

Ü A po io  e  acompanhamen to  das  ações  de  de fesa  e 
responsabilização; 

Ü Monitoramento das ações do PETI.

Proteção Social Especial
Alta Complexidade

CREAS

Atendimento às famílias e aos indivíduos em situação de abandono, ameaça ou 
violação de direitos, necessitando de acolhimento provisório, fora de seu núcleo 
familiar de origem. Visa a proteção integral as famílias e indivíduos que estão 
em situação de risco pessoal ou social, com os vínculos familiares rompidos ou 
extremamente fragilizados.

Os serviços desta proteção são executados em varias modalidades e em
diversos equipamentos: casa-lar, abrigo institucional, família acolhedora, 
república, residência inclusiva, entre outros.

O municipio de Montes Claros conta com:

Ü Unidade de Acolhimento Institucional Betânia

Ü Unidade de Acolhimento Institucional Dona Eunice Rocha

Ü Casa  Esperança

Ü Residência Inclusiva

Ü Casa de Passagem Sagrado Coração de Jesus

Ü Família Acolhedora

Ü Unidade de Acolhimento Institucional Dona Joana Campos

Programa de Erradicação
do Trabalho Infantil - PETI

Desenvolvimento Social
Diretoria de Assistência Social
Gerência de Gestão do SUAS
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A metodologia de trabalho compreende o acolhimento e intervenções 
necessárias a partir de demanda por meio de realização de visitas 
domiciliares nos casos onde os usuários não são referenciados pelos 
equipamentos, sendo identificadas as vulnerabilidades e/ou 
violações de direitos e a realização dos devidos encaminhamentos 
para os equipamentos para acompanhamento do usuário e grupo 
familiar.

A proposta é fortalecer o processo de articulação e encaminhamento 
dos casos com maior presteza e agilidade, contribuindo assim para a 
prevenção e o enfrentamento das violações de direitos.

Objetivos: 

Ü Agilizar o processo de acompanhamento da demanda do usuário ;
Ü Otimizar e viabilizar o prazo de resposta aos órgãos solicitantes;
Ü Criar e/ou apresentar fluxos operacionais para todas as 

instituições que integram o SGD;
Ü Contribuir para a diminuição da incidência de violação de direitos;
Ü Prevenir a reincidência de violações de direitos
Ü

As etapas do Programa são:

ü Triagem e encaminhamento de denúncias e solicitações do 
Judiciário, Ministério Público, Secretaria de Direitos Humanos, 
entre outros para os serviços correspondentes; 

ü Referenciamento do usuário, caso não seja;
ü Encaminhamento do caso para acompanhamento e possíveis 

providências;
ü Diagnóstico de incidência de Violações de Direitos por territórios;
ü Geração de indicadores

PROEP -VD
PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO 

E PREVENÇÃO ÀS VIOLAÇÕES DE DIREITOSServiço  destinado a famílias e/ou indivíduos com vínculos familiares rompidos 
cujas famílias ou responsáveis encontram-se temporariamente impossibilitados 
de cumprir sua função de cuidado e proteção, até que seja viabilizado o retorno 
ao convívio com a família de origem, ou, na sua impossibilidade, 
encaminhamento para a família substituta.
Em Montes Claros, são ofertados os seguintes serviços:

1°- Para crianças e adolescentes: 
Ÿ Unidade de Acolhimento Institucional Dona Joana Campos: Acolhimento 

provisório para crianças de 0 a 12 anos de idade incompletos, de ambos os sexos, 
afastados do convívio familiar por meio de medida protetiva de acolhimento 
institucional (artigo 101, inciso VII do Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei nº. 
8.069, de 13 de julho de 1.990).

Ÿ Unidade de Acolhimento Institucional Betânia: Acolhimento provisório para 
adolescentes de 12 a 17 anos e 11 meses de idade, do sexo masculino, afastados do 
convívio familiar por meio de medida protetiva (artigo 101 do ECA), em situação de 
risco.

Ÿ Unidade de Acolhimento  Institucional Dona Eunice Rocha: Acolhimento 
provisório para adolescentes do sexo feminino de 12 a 17 anos e 11 meses de idade, 
afastadas do convívio familiar por meio de medida protetiva (artigo 101 do ECA), 

Ÿ Familia Acolhedora: Serviço que organiza e acompanha o acolhimento junto às 
famílias acolhedoras cadastradas, de crianças e adolescentes afastados do convívio 
familiar por meio de medida protetiva (ECA,Art.101) em função de abandono ou cujas 
famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir 
sua função de cuidado e proteção, até que seja viabilizado o retorno ao convívio com a 
família de origem ou, na sua impossibilidade, encaminhamento para adoção.

2°- Para adultos e famílias: 
Ÿ Casa de Passagem Sagrado Coração de Jesus:  Acolhimento provisório para a 

população adulta e famílias em situação de rua e desabrigo por abandono, migração e 
ausência de residência ou pessoas em trânsito e sem condições de autossustento. 

Ÿ Casa Esperança: Serviço de acolhimento provisório para mulheres, acompanhadas 
ou não de seus filhos, em situação de risco de morte ou ameaças em razão da 
violência doméstica e familiar, causadora de lesão, sofrimento físico, sexual, 
psicológico ou dano moral.

3°- Para jovens e adultos com deficiência:  
Ÿ Residência Inclusiva :Serviço institucional para pessoas maiores de 18 (dezoito) 

anos com deficiência, ou seja, em situação de dependência, prioritariamente 
beneficiários do BPC, que não disponham de condições de autossustentabilidade ou 
de retaguarda familiar e/ou que estejam em processo de desinstitucionalização de 
instituições de longa permanência.
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