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CONSTITUIÇÃO FEDERAL DO BRASIL
1988

Capítulo II  - Da Seguridade Social

DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 203.  (Objetivos) 

 IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e 
a promoção de sua integração à vida comunitária;

LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social, nº 8.742, de 07/12/93



LEI nº 12.435, de 06/Julho/2011

 Altera a LOAS - LEI nº 8.742, de 07/12/93, que dispõe sobre a organização da 

Assistência Social

Art. 2º) A assistência social tem por objetivos:

I - a proteção social, que visa à garantia da vida, à redução de danos 

e à prevenção da incidência de riscos, especialmente:

d) a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a 

promoção de sua integração à vida comunitária; 

18 anos depois  da LOAS ....



Resolução  CNAS nº  34, de 28/11/2011

Define Habilitação e Reabilitação da PcD e a promoção de sua 
inclusão à vida comunitária no campo da Assistência Social

“é um processo que envolve um conjunto articulado de ações de 

diversas políticas no enfrentamento das barreiras implicadas pela

deficiência e pelo meio, cabendo à assistência social 

ofertas próprias* para promover:

o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, assim como 

a autonomia,

a independência, 

a segurança, 

o acesso aos direitos e 

à participação plena e efetiva na sociedade”

*Programas, projetos, benefícios e serviços socioassistenciais tipificados



Os Serviços em SMADS – Proteção Social Básica

Serviço de Assistência Social à Família e Proteção Social Básica no Domicílio 
SASF 

2 ações básicas:

 Apoio ao CRAS – Centro de Referência de Assistência Social / Famílias PTR 

 Ações de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e 
Idosas / Famílias BPC

Objetivo:

Fortalecer a função protetiva da família prevenindo agravos que possam provocar 
o rompimento de vínculos familiares e sociais e desenvolver ações junto a idosos e 
pessoas com deficiência, dada a necessidade de prevenir o confinamento e o 
isolamento.



SASF

Realiza:

 Visitas domiciliares sistemáticas para identificar situações de agravos e/ou 
isolamento;

 Encaminhamento ao CRAS  para inserção em programas e benefícios 
socioassistenciais; com discussões sistemáticas para subsidiar  ações 
intersetoriais;

 Pactuar com a família o Plano de Desenvolvimento Familiar;

 Elaborar Plano de Desenvolvimento do Usuário – nos casos de necessidade de 
acompanhamento domiciliar;

 Articulação com os serviços socioassistenciais e de outras políticas públicas.

63 serviços   - Capacidade: 63.000 famílias



Os Serviços em SMADS – Proteção Social Especial 
(39  Serviços Específicos para PcD)

 Média Complexidade  - NAIS PcD – Núcleo de Apoio à Inclusão Social para 
Pessoas com Deficiência

Total: 35 serviços – 2.405 atendimentos/dia

 02 Núcleos I – 0 a 6 anos de idade 

 01 Núcleo II – 7 a 14 anos de idade

 22 Núcleos II e III – dos 7 aos 14a / e a partir dos 15 anos até idade adulta

 12 Núcleos III – acima dos 15 anos até idade adulta

 Alta Complexidade – Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com 
Deficiência 

Total: 04 Serviços – 105 PcD

• Acolhimento a partir dos 18 anos de idade



O que é o NAIS PcD?

 Serviço de convivência que tem por finalidade a garantia de direitos 
das crianças, adolescentes, jovens e adultos com deficiência, 
apoiando sua inclusão social, considerando:

• Família – apoio, orientação, informação, encaminhamentos;

• Rede socioassistencial – benefícios, serviços, programas e projetos;

• Serviços de outras políticas públicas – Saúde, Educação, Transporte, 
Trabalho, Cultura, Esporte;

 Espaço de Escuta e Acolhida.

 Desencadeador de ações que despertem a conscientização sobre as 
deficiências, o respeito à diversidade e a importância e ganhos de 
uma convivência inclusiva (Segurança de Convívio Familiar e Comunitário)



Objetivo do Serviço

• Prevenir a institucionalização e a segregação das crianças, 
adolescentes, jovens e adultos com deficiência,

• promover a sua inclusão social, e 

• assegurar o direito à convivência familiar e comunitária

 Foco:

– Qualidade de vida

– Exercício da cidadania

– Inclusão na vida social

Pessoas com Deficiência e Famílias



Socioeducativo - Atividades que possibilitem desenvolver:

 Em todas as idades..... 

 capacidades adaptativas para a vida diária e vida prática

 a socialização, 

 a autonomia, 

 a independência

 o autocuidado, 

 o estímulo à locomoção independente, 

 o desenvolvimento da comunicação e da linguagem, 

 a capacidade para resolução de problemas, 

 o respeito pelo outro e pelo ambiente.

 a partir dos 15 anos de idade, acresce em suas ofertas:

 Atividades que favoreçam a preparação para o mundo do trabalho, 
desenvolvendo habilidades, hábitos e atitudes; e a maior autonomia possível 
para a execução de uma tarefa.



Serviço de Acolhimento Institucional para  
Jovens e Adultos com Deficiência

É previsto para jovens e adultos com deficiência, cujos vínculos familiares estejam 
rompidos ou fragilizados, e que:

 não dispõem de condições de autosustentabilidade;

 de retaguarda familiar temporária ou permanente;

 ou que estejam em processo de desligamento de instituições de longa 
permanência.

 Residências Inclusivas inseridas na comunidade

 Finalidade: favorecer a construção progressiva 

 da autonomia, 

 da inclusão social e comunitária e 

 do desenvolvimento de capacidades adaptativas para a vida diária.



Residência Inclusiva

Objetivo:

 Acolher e garantir proteção integral para jovens e adultos com 
deficiência em situação de dependência.

Capacidade prevista: 

 até 10 jovens e adultos com deficiência, em situação de 
dependência, devendo-se evitar que uma mesma residência 
tenha todas as pessoas com total dependência.



Atenção em Saúde
Portaria Interministerial nº 3 de 21/9/2012 – MDS / MS

• O serviço deve estabelecer articulação com a rede de atenção à 
saúde na região, para garantir o atendimento especializado e 
integrado ao jovem e ao adulto com deficiência, suportes e apoio 
matricial das equipes de saúde à Residência Inclusiva, aos usuários 
e aos seus cuidadores, de acordo com as necessidades, visando 
promover a qualidade de vida por meio de ações de educação, 
fomento ao autocuidado e na promoção de autonomia. 

• As ações de atenção aos jovens e adultos com deficiência, usuários 
da Residência Inclusiva, serão planejadas conjuntamente entre os 
profissionais da Assistência Social e da Saúde, conforme as 
necessidades identificadas.



Localização dos Serviços - PcD 

Centro - 01

Sé (1 Acolhimento/2 Unidades)

Leste 1  – 06

Mooca (2)

Vila Prudente (4)

Leste 2  – 11 

Ermelino Matarazzo (2)

Guaianases (1)

Itaquera (4) 

São Mateus (3, sendo 1 Acolhimento) 

São Miguel Paulista (1)

Oeste - 01

Pinheiros (1)

Norte 1 – 02

Jaçanã/Tremembé (2) 

Norte 2 – 04  

Casa Verde (1)

Freguesia do Ó /Brasilândia (1)

Perus (1)

Pirituba/Jaguaré (1) 

Sul 1 – 5

Aricanduva (1 Acolhimento)

Jabaquara (2) 

Vila Mariana (2)

Sul 2 – 9  

Capela do Socorro (4)

M’Boi Mirim (2)

Parelheiros (1)

Santo Amaro (2, sendo 1 serviço de 
Acolhimento/2 unidades)



DADOS DE ATENDIMENTO 
Transtorno do Espectro Autista / Transtorno Global do Desenvolvimento

Em Serviço de Convívio % Em Acolhimento Institucional %

Serviço Nº de 

PcD

TEA / 

TGD

Serviço Cr. e 
Adolesce.

Nº PcD TEA 

/ 

TGD

NAIS 
PcD

2.405 191 7,94

Crianças / 
Adolescentes

2.750 136

(4,95%)

08 5,88

Jovens e 
Adultos

105 08 7,62

TOTAL 2.405 191 7,94 TOTAL 241 16 6,64



RELATOS

• “Os números assustam, porém estão corretos. A cada dia que passa, recebemos 
mais casos com tais diagnósticos, muitos encaminhados de CAPS Infantil (Capela, 
Pedreira, M'Boi Mirim, Cidade Ademar e Parelheiros), indicados por famílias que já 
frequentam nosso Serviço, APAE e NIR Parelheiros, enfim.

Nos preocupamos pois a cada dia que passa, as famílias trazem informações de 
locais que também atendem essas crianças, com situação crítica ou já em processo 
de fechamento...”  (Capela do Socorro)

• “Dentro do nosso atendimento, outros casos poderiam estar no espectro do 
autismo, mas por dificuldade de se obter o diagnóstico diferencial são 
considerados pela equipe de saúde como consequência da Deficiência Intelectual 
Grave. Concluímos então que a estatística desses quadros está longe do acerto e o 
espectro do autismo precisa ser melhor esclarecido no meio acadêmico.”  (Vila 
Mariana)



DESAFIOS

 Rede de atendimento integrada, das diversas políticas 
públicas;

 Estabelecimento de protocolos institucionais;

 Entendimento sobre o autismo;

 Qualificação dos Profissionais.

...............................



Marcos Legais
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DO BRASIL, de 05/10/1988

LEI 7.853, de 24/10/1.989 - Normas Gerais – Direitos individuais e sociais da Pessoa com Deficiência

LEI 8069, de 13/07/90 - ECA

LEI 8.742, de 07/12/1993 – LOAS

DECRETO 3.298, de 20/12/1999 – Plano Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência

RESOLUÇÃO nº145, de 15/10/2004 – PNAS

RESOLUÇÃO Nº 130, DE 15/07/2005 - NOB/SUAS

Leis e Decretos Estaduais e Municipais – Acesso e adequação de edificações, mobiliários, concursos públicos, 
atendimento prioritário, isenção de tarifas de transporte, estacionamento.......

Normas e Declarações Internacionais.

MDS - Orientações Técnicas – Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes

CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - ONU,  de 30.03.2007.

Decreto Federal nº 6.949 de 25/08/2009 que promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência e seu Protocolo Facultativo

Resolução nº 109 de 11/11/2009 do CNAS - Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais

Portaria 46/SMADS/2010 - Tipificação da Rede Socioassistencial do Município de São Paulo

Lei 12.435, de 06 de julho de 2011 – Altera a LOAS

Lei nº 12.470, de 31 /8/2011, altera os art.s 20 e 21 e acrescenta o art. 21-A à Lei nº 8.742/93, que trata da concessão 
do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social – BPC 

Decreto nº 7.612,  de 17/11/2011.  Institui o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência - Plano Viver sem 
Limite.

Resolução nº 34, de 28 de novembro de 2011 - Define a Habilitação e Reabilitação da pessoa com deficiência e a 
promoção de sua integração à vida comunitária no campo da assistência social e estabelece seus requisitos.

Decreto nº 7.612, de 17/11/2011, Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência - Plano Viver Sem Limite, 
prevê o reordenamento dos serviços de acolhimento para pessoas com deficiência por meio de Serviço de 
Acolhimento Institucional em Residência Inclusiva.

Portaria Interministerial nº 3, de 21 /9/2012, MDS/MS,. Dispõe sobre a parceria entre o SUAS e o SUS, no âmbito do 
Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência em situação de dependência, em 
Residências Inclusivas.
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mrodrigues@prefeitura.sp.gov.br

Coordenadoria de Proteção Social Especial
SMADS – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Rua Líbero Badaró, 561/569 – Centro – SP/SP
(11)3291.9730
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