
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SMASDH

Dimensão: Social

Área de Resultado: 0003 - Saúde Preventiva e Emergência Social

Programa: Proteção Social Especial

Descrição Iniciativa

A “Proteção Social Especial” visa combater a exploração de crianças nas ruas pelos próprios pais ou por outros adultos e ainda ampliar e dar dignidade 
à rede estrutural de acolhimento de pessoas em situação de rua através de parcerias com instituições filantrópicas, de forma a aumentar o número de 
vagas em centros de acolhimento, recuperação ou reabilitação.  Para isso, estão previstas as seguintes ações:

• Apurar os dados na Ouvidoria, Conselho Tutelar, Delegacia da Infância, Órgãos Externos do Sistema de Garantia de Direitos que tutelam a proteção às 
crianças e aos adolescentes;

• Capacitar toda a rede de atendimento (CRAS, CREAS e Abrigos) para a identificação e encaminhamento de situações envolvendo a exploração infantil;

• Elaborar um Plano de Parceria com o Ministério Público e Conselho Tutelar para o combate à exploração de crianças nas ruas;

• Criar indicadores para identificação dos níveis de exploração infantil no âmbito do município;

• Apresentar diagnóstico dos locais/áreas com maior incidência de trabalho infantil na cidade;

• Realizar o levantamento dos dados para os diagnósticos do perfil da população abordada em situação de rua;

• Captar recursos para a ampliação e manutenção das vagas ofertadas à população que se encontra em situação de rua;

• Preparar e implantar Plano de Atendimento à População em Situação de Rua na cidade.

Resultados Esperados

• Prevenção de situações de risco das crianças e dos adolescentes, evitando a permanência nas ruas e a exposição a diversas situações de 
vulnerabilidade e de risco pessoal e social.

• Parceria no encaminhamento e acompanhamento dos casos de Trabalho Infantil.

• Ampliação da oferta de vagas para a população que se encontra em situação de rua.

• Melhoria da Infraestrutura de atendimento.
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Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SMASDH

Dimensão: Social

Área de Resultado: 0003 - Saúde Preventiva e Emergência Social

Programa: Atenção à Mulher

Descrição Iniciativa

A “Atenção à Mulher” prevê as seguintes ações:

• Ampliar as atividades do Centro de Atendimento à Mulher - CEAM para a Zona Oeste e Zona Norte, utilizando  as estruturas das  Casas Dinah 
Coutinho e Tia Doca, integrantes do projeto Casa da Mulher Carioca, com o objetivo de promover ações de prevenção e combate à violência contra a 
Mulher;

• Implantar o atendimento especializado à Mulher em 24 CRAS e 21 CREAS/Abrigos;

• Realizar reuniões com o I Juizado de Violência Doméstica e familiar contra a Mulher;.

• Celebrar parceria com a Sociedade Civil na modalidade de Colaboração para a implantação de 3 Casas da Mulher Carioca;

• Implantar os serviços itinerantes nas unidades públicas de assistência social.

Resultados Esperados

Redução da violência contra à Mulher e difusão de conhecimentos visando o empoderamento e o fortalecimento da cidadania das Mulheres.
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Instituto Municipal Pereira Passos - IPP
Secretaria Municipal de Saúde - SMS

Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SMASDH
Secretaria Municipal de Educação - SME

Secretaria Municipal da Casa Civil - CVL/ Subsecretaria de Integração Governamental e Transparência

Dimensão: Social

Área de Resultado: 0003 - Saúde Preventiva e Emergência Social

Programa: Primeira Infância Carioca

Descrição Iniciativa

A Primeira Infância, período da vida da criança que abrange a idade de 0 a 6 anos, foi definido como crítico para o desenvolvimento do cidadão. Por 
isso, é essencial que os serviços para esse público e suas famílias sejam disponibilizados de forma consistente, garantindo que haja igualdade de 
oportunidade de desenvolvimento das crianças e ajudando a evitar as causas estruturais da pobreza.

É primordial a integração entre as ações das três secretarias - Saúde, Educação e Assistência Social e Direitos Humanos -, que devem acompanhar o 
desenvolvimento da criança desde o pré-natal da gestante até o desenvolvimento da criança até 6 anos, incluindo sua família, e criando condições 
igualitárias de oportunidades e desenvolvimento. Essa articulação entre secretarias deve ser consistente e ter foco na busca de igualdade social

Para cumprimento do Programa, serão desenvolvidas as seguintes ações:

• Gestão do programa: Plano de Governança; Sistema de Informações Integrado de Monitoramento do Desenvolvimento Infantil e acompanhamento 
familiar;

• Protocolo Único Integrado de serviços: Mapeamento dos equipamentos de atendimento das três secretarias e Integração dos serviços voltados para a 
primeira infância; Plano de Desenvolvimento Infantil Individualizado (PDI); Plano de Acompanhamento Familiar (PAF);

• Qualificação dos serviços ofertados nas três áreas: Modelos alternativos de atendimento integrados; Ampliação de RH na SMASDH para atuarem na 
Proteção Social Básica, referenciadas aos CRAS (Centros de Referência de Assistência Social) do território;

• Comunicação: Plano de comunicação interno e externo; Programa de Educação Massiva;

• Capacitação de equipes;

• Implementação do programa: Piloto; Expansão para demais áreas ESF;

• Avaliação e monitoramento do programa.

Resultados Esperados

Ter todas as crianças de 0 a 5 anos e 11 meses, nas áreas cobertas pela Estratégia de Saúde da Família, com seu desenvolvimento infantil 
acompanhado, de acordo com os marcos da caderneta da criança e suas famílias bem informadas e acompanhadas.
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Instituto Municipal Pereira Passos - IPP
Secretaria Municipal de Saúde - SMS

Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SMASDH
Secretaria Municipal de Educação - SME

Secretaria Municipal da Casa Civil - CVL/ Subsecretaria de Integração Governamental e Transparência

Dimensão: Social

Área de Resultado: 0003 - Saúde Preventiva e Emergência Social

Programa: Territórios Sociais

Descrição Iniciativa

O Programa “Territórios Sociais”, através de ações integradas e multissetoriais, tem por objetivo a diminuição do risco social das famílias moradoras dos 
180 setores censitários do IBGE com o menor índice de desenvolvimento social e a superação da vulnerabilidade destas famílias. Além disso, visa trazer 
para os cadastros e programas sociais da Prefeitura as famílias que ainda estão invisíveis para o sistema de atendimento.

As ações desenvolvidas atenderão um protocolo e serão as seguintes:

• Gestão do Programa: Mapear os territórios que serão trabalhados pelo programa; Aplicar questionário PNUD e classificar o risco familiar para 
selecionar as famílias que deverão ser incluídas no programa; Realizar monitoramento e avaliação de impacto do programa;

• Assistência Social: Providenciar documentação civil; Incluir no CadÚnico; Incluir as famílias nos serviços socioassistenciais; Construir o Plano de 
Acompanhamento Familiar/PAS; 

• Saúde: Realizar visita domiciliar em todo o território com o objetivo de atualizar o cadastramento das famílias nas unidades de atenção primária de 
referência, garantindo a equidade e a ampliação do acesso; Monitorar a continuidade do cuidado em saúde das famílias de risco;

• Educação: Matricular crianças e adolescentes identificados pelo Programa em escolas da Rede; Incluir identificação das crianças e adolescentes no 
SGA – Sistema de Gestão Acadêmica, para monitoramento do progresso dos alunos; Definir um tutor em cada escola; Desenvolver estratégias para 
inserção de alunos em atividades de contraturno relacionadas a esporte e cultura;

• Desenvolvimento, Emprego e Inovação: Gerar empregos; Intermediar mão de obra; Iniciar para o mundo do trabalho; Qualificar e formar profissionais.

Resultados Esperados

Diminuir o risco familiar e a vulnerabilidade social para as famílias atendidas pelo programa e tirar da invisibilidade as famílias que ainda não são 
atendidas pela Prefeitura.
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Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SMASDH

Dimensão: Social

Área de Resultado: 0003 - Saúde Preventiva e Emergência Social

Programa: Pelos Direitos Humanos

Descrição Iniciativa

“Pelos Direitos Humanos” conta com as seguintes ações/projetos:

• Campanha de Direitos Humanos: Campanha informativa e de sensibilização que perpassará todas as ações do Programa, se configurando em 
ferramenta que construirá o elo entre os projetos, somando-os. Pretende-se que anualmente seja elencada uma temática que sirva de diretriz para a 
campanha e todas as demais ações que compõem o Programa.

• Núcleos de Direitos Humanos: Criação e manutenção de 05 núcleos em Direitos Humanos regionalizados, divididos nas 05 áreas de planejamento da 
cidade, que promovam o diálogo permanente sobre Direitos Humanos, propiciando uma análise da realidade local à luz dos temas preconizados como 
fundamentais para a garantia de políticas de Direitos Humanos, bem como estabelecer articulação com as políticas setoriais, com base nas orientações 
contidas na Constituição Federal, nos Tratados Internacionais, além do Plano Nacional de Direitos Humanos – PNDH-3 e do Plano Municipal de Direitos 
Humanos – PMDH.

• Selo de Direitos Humanos: Mecanismo de identificação e reconhecimento públicos de Boas Práticas em Direitos Humanos, realizadas por órgãos 
governamentais e não governamentais no âmbito do município do Rio de Janeiro, que executem o que está preconizado no I PMDH. As instituições 
deverão comprometer-se a planejar, desenvolver e comprovar ações que objetivem a promoção, defesa e reparação em Direitos Humanos dos grupos 
historicamente mais vulneráveis e à defesa dos Direitos Humanos dos demais segmentos e grupos da população.

• Festival de Direitos Humanos: Estratégia de incentivo e ampliação ao debate sobre Direitos Humanos no município, aproximando a população com o 
tema e dando maior visibilidade ao dia internacional de Direitos Humanos, em todo 10 de dezembro. Pretende-se que, em sua primeira edição, o 
Festival Rio+Humano seja uma culminância dos projetos que compõem o Programa.

• Oficinas de Direitos Humanos: Oficinas de sensibilização aos gestores e servidores públicos, com destaque aos agentes de segurança pública 
municipal, com vistas à introdução do debate sobre Direitos Humanos, proporcionando um ambiente favorável à reflexão sobre os modelos de gestão 
adotados e a sua articulação com as diretrizes municipais e nacionais de Direitos Humanos.

• Vivências em Direitos Humanos: Encontros de experimentação de vivências de temas relacionados aos Direitos Humanos, através de atividades 
lúdicas, com vistas a ampliação dos significados e construção de conceitos próprios sobre a matéria, assim como estímulo a capacidade de análise 
reflexiva sobre a percepção do seu dia a dia.

Resultados Esperados

• Fomentar a promoção, discussão, garantia e defesa dos Direitos Humanos.

• Possibilitar que as pessoas tenham acesso à informação de como identificar e enfrentar as violações aos Direitos Humanos, bem como de 
compreender o papel de cada um na construção de uma Cultura da Paz, com vistas a uma convivência cidadã.

• Estimular a promoção e proteção dos Direitos Humanos, através da incorporação destes conceitos às ações públicas.

• Aproximar os gestores públicos, o corpo técnico dos órgãos municipais da Prefeitura do Rio de Janeiro e os profissionais da segurança pública 
municipal da discussão sobre os Direitos Humanos nas políticas públicas.

• Reconhecer publicamente boas práticas em direitos Humanos.

• Sensibilizar adolescentes, jovens e idosos, a partir da realização de vivências com temas correlatos aos Direitos Humanos, com estímulo do 
engajamento dos participantes em ações de promoção dos Direitos Humanos.
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Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SMASDH

Dimensão: Social

Área de Resultado: 0003 - Saúde Preventiva e Emergência Social

Programa: Cartão Família Carioca

Descrição Iniciativa

O programa “Cartão Família Carioca” - CFC configura-se como ação importante e necessária no cenário carioca, por ser um programa de transferência 
de renda complementar aos benefícios pagos pelo Programa Bolsa Família - PBF, sendo condicionado ao cumprimento de contrapartidas sociais, e se 
caracteriza como estratégia efetiva para melhoria da qualidade de vida das famílias que vivem em situação de extrema pobreza na cidade.

O programa tem como princípios: potencializar ações setoriais e de outros níveis de governo; maior atenção à primeira infância; busca dos mais pobres 
tratando os diferentes na medida de sua diferença; privilegiar a igualdade de oportunidades e a capacidade de geração de renda das famílias; preservar 
a liberdade nas escolhas individuais; estar  vinculado a compromissos internacionais, como a Meta do Milênio da ONU.

Através de levantamento de informações da folha de pagamento do PBF (ref. junho/2017), observa-se que existem 173.952 famílias beneficiárias que se 
encontram no perfil de extrema pobreza (renda per capita familiar abaixo de R$ 85,00). Dessas, 128.127 não são beneficiárias do CFC.

Como medidas corretivas, faz-se necessária a atualização da base de beneficiários do CFC, aliada à inclusão de novas famílias pobres e extremamente 
pobres do Cadastro Único do Governo Federal - CADÚNICO, que já acessam o PBF e têm o perfil para o CFC, a fim de alcançar novas famílias em 
vulnerabilidade na cidade. Além disso, é importante criar mecanismos para intensificar o acompanhamento social das famílias em descumprimento das 
condicionalidades, visando a manutenção do pagamento dos benefícios.

Resultados Esperados

• Propiciar maior igualdade de oportunidades para jovens e crianças.

• Incentivo à frequência escolar de alunos e participação dos pais na vida escolar de seus filhos.

• Redução dos atuais níveis de pobreza e indigência da cidade.

• Aumento do acompanhamento do público específico no atendimento de Saúde, contribuindo para a redução dos atuais níveis de mortalidade infantil.
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Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SMASDH

Dimensão: Social

Área de Resultado: 0003 - Saúde Preventiva e Emergência Social

Programa: Idoso Carioca

Descrição Iniciativa

O “Idoso Carioca” atenderá a 2.000 idosos com idade igual ou superior a 60 anos, através de ampliação de benefício de Transferência de Renda e 
Cuidador Social, visando a assistência no domicílio, garantindo a manutenção da autonomia, independência e melhoria da qualidade de vida, bem como 
a preservação dos vínculos familiares e a integração comunitária.

Resultados Esperados

Manter o idoso no domicílio e na comunidade, fortalecendo os vínculos familiares de modo a evitar a institucionalização e atuar  na prevenção e 
promoção da qualidade de vida através dos cuidados.
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