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O que é? 
É um serviço voltado para famílias e pessoas que estão em situação de risco 
social ou tiveram seus direitos violados. Oferece apoio, orientação e 
acompanhamento para a superação dessas situações por meio da promoção de 
direitos, da preservação e do fortalecimento das relações familiares e sociais. 
Unidade de oferta 
O serviço deve ser ofertado, obrigatoriamente, no Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social (CREAS). 
Público Atendido 
Pessoas e famílias que sofrem algum tipo de violação de direito, como violência 
física e/ou psicológica, negligência, violência sexual (abuso e/ou exploração 
sexual), adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas ou sob 
medidas de proteção, tráfico de pessoas, situação de rua, abandono, trabalho 
infantil, discriminação por orientação sexual e/ou raça/etnia, entre outras. 
Objetivos 
Este serviço tem como objetivos: 

 Contribuir para o fortalecimento da família no seu papel de proteção 

 Incluir famílias no sistema de proteção social e nos serviços públicos 

 Contribuir para acabar com as violações de direitos na família 

 Prevenir a reincidência de violações de direitos 
Ações/Atividades 
Para alcançar os objetivos, o PAEFI desenvolve trabalho social realizado pela 
equipe composta por profissionais de diversas áreas, como assistentes sociais, 
psicólogos e advogados. Entre as atividades, estão a identificação das 
necessidades das pessoas que buscam ou são encaminhadas ao CREAS; 
atenção especializada; orientação sobre direitos; encaminhamento para outros 
serviços da Assistência Social e de outras políticas, como saúde, educação, 
trabalho e renda, habitação; orientação jurídica; acesso à documentação, entre 
outros. 
Formas de Acesso 
Se você e/ou sua família vivenciam algum tipo de violação de direitos, procure 
atendimento diretamente no CREAS mais próximo da sua casa. O cidadão ou a 
família também pode ser encaminhado por outros serviços da Assistência Social 
ou de outras políticas públicas, como saúde, educação e direitos humanos; por 
órgãos do Sistema de Garantia de Direitos, como Conselhos de direitos, 
Conselhos Tutelares, Ministério Público e Defensoria Pública; ou pelo Sistema 
de Segurança Pública. 
Regionalização 
A regionalização do PAEFI constitui-se como uma das estratégias de ampliação 
do atendimento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), direcionada a 
assegurar o acesso ao atendimento às populações dos municípios com até 
20.000 habitantes. 

http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.gov.br/cidadania/pt-br/acoes-e-programas/assistencia-social/servicos-e-programas-1/paefi
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Por meio da implantação do CREAS Regional, que exige a atuação dos estados 
e municípios, pode-se garantir a cobertura do atendimento à população de 
pequenos municípios que não possuem esse serviço. 

 


