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Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMUAS 
Avenida Presidente Lincoln, 899, Jardim Meriti, São João de Meriti – RJ 
Telefone (21) 2699-0586 

COMPETÊNCIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMUAS 

 

I – formular, coordenar, implementar, executar, monitorar e avaliar políticas e estratégias para 

o Sistema Único de Assistência Social – SUAS no âmbito do Município, considerando a 

articulação de suas funções de proteção social, defesa social e vigilância social, observadas as 
disposições, normativas e pactuações interfederativas aplicáveis; 

II – estabelecer diretrizes e normas para a rede municipal socioassistencial; 

III – articular e coordenar ações de fortalecimento das instâncias de controle social e 
participação em sua área de atuação; 

IV – gerir o fundo de Assistência Social; 

VII – elaborar, implementar, monitorar e avaliar o Plano Municipal de Assistência Social e 

planos setoriais afins à sua atuação; 

VIII – articular-se, no que for cabível, com o governo federal e estadual, com as demais 

secretarias do Município, com a sociedade civil, com organismos internacionais e com outros 

municípios para a consecução de seus fins, inclusive atuando em instâncias de pactuação e 

deliberação interfederativas. 
  

                                   Sistema Único de Assistência Social – SUAS 

 

SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB  - Consiste no trabalho social com 

família, de caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a função protetiva das famílias, 

prevenir a ruptura dos seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir 

na melhoria de sua qualidade de vida.  A proteção social básica desta municipalidade oferta 

dois serviços que são: Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) e Serviço 

de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Esses serviços são executados nos espaços dos 

Centro de Referência da Assistência Social – CRAS.  O município de São João de Meriti 

possuía quatro CRAS que funcionavam de 8h ás 17h nos seguintes endereços:  

 CRAS Éden: Rua Ana Brito, 2470 (Antiga Avenida Tenente Aviador Nilton Campos 

Soares) – Éden .  

 CRAS Íris: Rua Copacabana, 50 – Jardim Íris.  

 CRAS Vila São José – Avenida Comendador Telles, n.º 3199 – 

 CRAS Centro – Rua São João Batista, 742 – Centro.  

 

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - A 

Proteção Social Especial de Média Complexidade oferta atendimento especializado a famílias 

e indivíduos que vivenciam situações de vulnerabilidade, com direitos violados, geralmente 

inseridos no núcleo familiar. A convivência familiar está mantida, embora os vínculos possam 

estar fragilizados ou até mesmo ameaçados. Estes serviços demandam maior especialização no 

acompanhamento familiar e maior flexibilidade nas soluções protetivas.  
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CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS O 

Centro de Referência Especializado da Assistência Social – CREAS é uma entidade de 

atendimento governamental, que se insere no eixo da Promoção dos direitos da criança e do 

adolescente. Responsável pelo acompanhamento técnico especializado desenvolvido por uma 

equipe multiprofissional, o CREAS potencializa a capacidade protetiva da família, favorece a 

reparação da situação de violência vivida e o direito à convivência familiar e comunitária.  

 

 CREAS Vila São José – Av. Comendador Teles, 3199 – Vila São José 

 CREAS Centro: Rua: São João Batista, nº 742 – Centro São João de Meriti  

 

CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - 

CENTRO POP O Centro de Referência Especializado em Pessoas em Situação de Rua, 

configura-se em uma unidade pública e estatal, de referência em atendimento especializado à 

população adulta em situação de rua, no âmbito da Proteção Social Especial de Média 

Complexidade do SUAS. Oferece trabalho técnico para a análise dos casos, ofertando 

acompanhamento especializado, trabalhando de forma articulada com a rede socioassistencial 

e das demais políticas públicas e órgãos de defesa de direitos de forma a contribuir para a 

inserção social, autonomia, acesso aos direitos e proteção social das pessoas em situação de 

rua. Endereço:  

 

 CentroPop - Rua Doutor Celso José de Carvalho, 911, Loja R- Jardim Meriti- São 

João de Meriti. 

 

 

 


