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Bloco I -Serviço de Proteçao P Aeridimento E pecializado a Familias e individuce. - PAEFI

A. Volume de teen em eceinpaldneete pets IMER Total

Al. Total de casos (familias ou indtvicluos) em acompanhamento pelo PAEFI 4 UR".
A.2. Novos casos (familias ou indivicluos) inseridos no acompanhamento do PAEFI durante o mês de referência O I

B. Porn od.doiCis boorkl000d ocompookomado do PAM addlujoidadledk Total

8.1. Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Familia OA
8.2. Famílias com membros beneficiários do BPC 00

8.3. Famílias com crianças ou adolescentes em situação de trabalho infantil 00

3.4. Famílias com crianças ou adolescentes em Serviços de Acolhimento 00
3.5. Familias cuja sltuação de violêncla/ violação esteja associada ao uso abusivo de substancias psicoativas 0/
8.7. Familias com adolescente em cumprimento de Medidas Socioeducativas em meio aberto e t
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8.6. Quantidade de pessoas vitimadas, que
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ingressaram no PAEFI, durante 0 mês de
referência (apenas poro os novas casos)
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Feminino
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Cl. Crianças ou adolescentes vitimas de violência intrafamiliar

(física ou psicológica) 60
Masculino CO CC

Feminino CC CO

C.2. Crianças ou adolescentes vitirtas de abuso sexual
W Feminino

Masculino 00 CO
CC CO

C.3. Crianças ou adolescentes vitimas de exploração sexual co
Masculino CO CIO

Feminino CO

C.4. Crianças ou adolescentes vitimas de negligência ou abandono a)
Masculino 00 CO

feminino CC W
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Total Sexo
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13 a 15 anos

CS. Crianças ou adolescentes em situaçao de trabalho infantil (ate1Sanos) t...r. r
ki

Masculino 00 CC

Feminino CO GO
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Pessoas idosas vitimas de Wolincia intrafamiliar

(fait°, psicológico ou sexual)
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D.2. Pessoas idosas vitimas de neglIgêncla ou 
abandono
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E.1 Pessoas com deficiência vitimas de violência

intrafamiliar tflsico, psicologirt ou sexual)

E 2 Pessoas com deficiência vitimas de negligência ou

abandono

GD
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Total
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El. Mulheres adultas (18 a 59 antis) vitimas de 
violência intrafamiliar (fisica, psicológica ou sexual)

Total

0.12 13 a 17 123 59
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6.1. Pessoas vitimas de trafico de seres humanos co Feminino cc co co
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11.1. Pessoas vitimas de discriminglio por orientação 
sexual
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Ml. Total de atendimentos psicts.sociais 
particularizados realizados no mês de referenda

M.2. Total de atendimentos psicbssociais em grupo 
realizados no mês de referenda

M.3. Famílias encaminhadas para o CRAS durante 
no mês de referencia

M.4. Visitas domiciliares realizadas no mês de 
referencia
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Bloco II — Serviço de Proteção Social a Adolescente em Cumprimento de Medida Socioeducativa (LA/PSC)

• Não reolao oferto cio Serino

J. Volume de adolescentes em cumprimento de Medidas Socioeducativas

M. Total de adolescentes em umprimento de Medidas Socioeducativas (LA e/ou PSC)

Total

CA
1.2. Quantidade de adolescentes em cumprimento de Liberdade Assistida - LA

1.3. Quantidade de adolescentes em cumprimento de Prestação de Serviços à Comunidade - PSC Cl
co

Atenção! Eventualmente um mesmo adolescente pork estarcumpando, simultaneamente, as medidos de LA e de PSC portantopodeocorrer que a soma de 12 e 13 seta maior que ot,olor relatado

emn, entretanLoosoma den en nunco podesermenorquell.

Quantidade e perfil dos novos adolescentes inseridos no Serviço, no mks de referencio Total Sexo

COJ.4. Total de novos adolescentes em cumprimento de Medidas Sccioeducativas

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

Masculino

Feminino Cd0

1.5. Novos adolescentes em

acompanhamento no mês

cumprimento de LA, inseridos em

de referência
itic)

Masculino CO

Feminino CO

1.6. Novos adolescentes em

acompanhamento no mês

cumprimento de PSC, inseridos em

de referência
CO

Masculino (X)

Feminino
a)

Atençõo! Asomadenekpodesermaiorqueovolorrelotodoem.KentretantoosomodeBek nunca pode set-1r que,14.

Bloco Ill - Serviço Especializado em Abordagem Social 5i Não realiza oferta do Serviço

K. Quantidade e perfil de pessoas abordadas pela equipe do

Serviço de Abordagem, no mês de referência
Total Sexo

0 a 12
anos

13 a 17
anos

18 a 59
anos

60
ou mais

K.1. Pessoas abordadas pelo SeNiço de Abordagem Social,

durante o mês de referencia

Masculino C,C) CO

Feminino CO al

Atervio!E m Kl, coda pessoa deve ser contada uma único ver a coda mks, mesmo que tenha sido abordada vários vezes nesse mesmo mês.

Situações Identificadas pelo Serviço Especializado em Abordagem Social, no mês de referência Total

K.2. Crianças ou adolescentes em situação de trabalho infantil (ate 15 anos)

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

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

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

K.6. Migrantes

tenç 0 Ps itens 1(2 a K6 buscam identificar apenas alguns perfis das pessoas abordadas. E normal que algumas pessoas contadas no item Ki noo se enquo rem em
nenhuma das condições descritas acima, enquanto outras pessoas podem se enquadrar simultaneamente em mais de uma. Portanto, a soma de K2 a 1(6 não :era,
necessariamente, o mesmo valor relatado no total de 1(1.

L Volume de abordagens realizadas

L.1. Quantidade total de abordagens realizadas (compreendida como o número de pessoas abordadas,

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

Atenção! Quando a abordagem é feito a um grupo, cada pessoa do grupo é contado como uma abordagem.

Total

Nome e cargo da pessoa respon.56 I no CREAS pelas informações:
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