
1t , 

Nome da Unidade:

Endereço: 01.1. (1, OnWMei I

Município:

1 II

1

ANO 20 I

N° da Unidade: 1 1 1 1 1 1 1  1

Bloco I — Serviço de Proteção e Ats adimento Especializado a 
Famílias e Individuos - PAEFI
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A. Volume de tram ea pele MEd
Total

Al. Total de casos (familias ou incevítluos) em acompanhamento pelo 
PAEFI  % o (c

A.2. Novos casos (famílias ou indivíduos) inseridos no 
acompanhamento do PAEFI durante o mês de referência o a
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8.3. Famílias com crianças ou adoleseentesem situado de trabalho 
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8.4. Familias com crianças ou adolescentesem Serviços de 
Acolhimento 0c)

B.S. Famílias cuja situado de violênda/violação esteja associada 
ao uso abusivo de substâncias psicoatIvas 0 0

5.7. Famílias com adolescente em cuinprimento de Medidas 
Socioeducativas em meio aberto 0 ()
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6.6. Quantidade de pessoas vitimadas, que
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( novos casos)referenda openos porn os 
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Cl. Crianças ou adolescentes Alma de violência intrafamiliar

Pica ou pskokigko)

C.2. Crianças ou adolescentes vitimas de abuso sexual

C.3. Crianças ou adolescentes ultimo de exploração sexual

C.4. Crianças ou adolescentes ultimo de negligência ou abandono
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0.1. Pessoas idosas vitimas de vlol

(físico, psicológica ou sexual)
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0 0
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Feminino n 1)

D.2. Pessoas idosas vitimas de negligincia ou abandono
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El. Pessoas com deficiência Verna,
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G.1. Pessoas vitimas de tráficos de sores humanos
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a Madfrowas reads. audid10.1.0 Total

M.1. Total de atendimentos psicossodais particularizados realizados no mês de referência 65

M.2. Total de atendimentos psicossodals em grupo realizados no nits de referencia 00

M.3. Famílias encaminhadas para o CEIAS durante no mês de referenda 0 O

M.4. Visitas domiciliares realizadas nO ivies de referência 0 ii
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Bloco II — Serviço de Prote5ao Soc..I Adolescente em Comp -do de Medida Socioeduca va (LA/PSC)
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1.1. Total de adolescentes em cumprimento de Medidas Socioeducativas (LA e/ou PSC) (1 (1

1.2. Quantidade de adolescentes em cumprimento de liberdade Assistida - LA no
1.3. Quantidade de adolescentes em cumprimento de Prestação de Serviços A Comunidade - PSC C I
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1.4. Total de novos adolescentes em cumprimento de Medidas Socioeducativas

(LA e/ou PSC), inseridos em acompanhamento no mês de referência 00

Masculino 00
Feminino

00

1.5. Novos adolescentes em cumprimento de LA, inseridos em

acompanhamento no mês de referência 0 0
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I 1.6. Novos adolescentes em cumprimento de PSC, inseridos em

acompanhamento no mis de referência 00
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K.2. Crianças ou adolescentes em situação de trabalho Infante (at. 15 anos)

K.3. Crianças ou adolescentes em situação de exploração sexual

K.4. Crianças ou adolescentes usuárias de crack ou outras drogas

K.S. Pessoas adultas usuirias de crack ou outras drogas ilícitas

K.6. Migrantes .
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t. Wows do abordepotedm 4
LI. Quantidade total de abordagens realizadas (compreendida como o número de pessoas abordadas,

multiplicado pelo número de vexes em que foram abordadas durante o mês)

Atewool Quando a abordagem ê frita a um prolog coda pessoa do grapy é con fade coma uma abordagem.

Total
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