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SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS 
HUMANOS, TRABALHO E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A 
JUVENTUDE 
 
SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS 

 
APRESENTAÇÃO 
 
A Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas 
Públicas para Juventude/ Subsecretaria de Direitos Humanos, tem como objetivo 
consolidar os princípios e diretrizes contidas na Lei Orgânica da Assistência Social – 
LOAS, que matizam direitos e ampliam a cidadania. A LOAS regulamentou a 
Assistência Social, consagrada na Constituição de 1988, e é o status de direito social 
que lhe confere a obrigatoriedade governamental, assegurando ao Estado a primazia 
no financiamento, a elaboração e a execução de políticas sociais.  
 

A Assistência Social é uma política pública de caráter protetivo e acompanhado da 
Saúde e a Previdência Social formam o tripé da Seguridade Social. Diante disso, 
ressalta-se que é imprescindível a articulação entre essas e as demais políticas 
públicas para garantir a integralidade na proteção aos sujeitos sociais, ou seja, para 
que haja a efetividade da intersetorialidade.  
 

Em consonância com a Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2004 e com as 
Normas Operacionais Básicas do SUAS – NOB/SUAS/2005 e a NOB/SUAS/2011, a 
SMASDHTPPJ desenvolve seus projetos, programas, serviços e benefícios sociais, na 
busca pela consolidação do Sistema Único de Assistência Social e na perspectiva de 
tecer uma rede integrada, mediada por relações dialógicas, valorização dos seus 
trabalhadores, promoção do acesso universal, ampliação da participação popular, 
mecanismos de monitoramento e avaliação e qualidade na resolutividade das 
demandas. 
 

Com a implantação do Sistema Único da Assistência (SUAS), em 2005, fica instituída 
sua organização em níveis de Proteção Social (Básica e Especial), voltados às 
populações em situação de risco e vulnerabilidade social. 
 
MISSÃO 
 
 

Coordenar e promover ações socioassistenciais de forma integrada, que possibilitem 
a melhoria da qualidade de vida da população em situação de vulnerabilidade e risco 
social. 
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VISÃO 
 

* Contribuir para o reconhecimento dos direitos humanos e para o exercício da 
cidadania, bem como a prevenção e proteção social contra violações dos direitos dos 
cidadãos e cidadãs. 
* Desenvolver e fortalecer o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) no município 
de Nova Friburgo. 
 
VALORES 
* INTEGRALIDADE – A SMASDHTPPJ articulará para assegurar a integração com outras 
políticas setoriais. 
 

* ÉTICA – A SMASDHTPPJ pautará seus serviços institucionais no respeito aos 
princípios da legalidade, moralidade, publicidade e interesse público. 
 

* PARTICIPAÇÃO SOCIAL – A SMASDHTPPJ fortalecerá a atuação participativa dos 
agentes sociais responsáveis pelo controle. 
 

* COMPROMISSO SOCIAL – A SMASDHTPPJ pautará suas ações na luta contra 
injustiça social. 
 

* QUALIDADE DE GESTÃO – A SMASDHTPPJ buscará continuamente planejar, 
executar, monitorar e avaliar com foco na qualidade dos serviços prestados à 
população. 
  

* PROTEÇÃO SOCIAL -  A SMASDHTPPJ assumirá o compromisso de proteger a 
população em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social, constituindo-se 
como estratégia de combate à desigualdade e à exclusão social. 
 

* ACOLHIMENTO – A SMASDHTPPJ acolherá e ofertará garantias e condições que 
possibilitem ao cidadão ser reconhecido e se fazer reconhecer, seja na construção de 
sua autonomia assim como no fortalecimento e resgate dos vínculos. 
 

* SOLIDARIEDADE – A SMASDHTPPJ assumirá o compromisso de ser solidária 
respeitando as diferenças com ações coletivas de cooperação mútua. 
 

* EQUIDADE – A SMASDHTPPJ primará pela igualdade e justiça social, valorizando 
cada indivíduo na sua especificidade. 
 

* RESPEITO À AUTONOMIA – A SMASDHTPPJ orientará seu modelo de gestão pela 
perspectiva da descentralização político-administrativa. 
 

* RESPEITO À DIGNIDADE SOCIAL -  A SMASDHTPPJ defenderá o compromisso com a 
cidadania e a garantia de direitos à população, mediante a qualificação e a 
potencialização de programas, projetos, serviços e benefícios sociais. 
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COMPROMISSO 

 
* Identificar, organizar, manter, disponibilizar e difundir informações sobre a 
Assistência Social, Direitos Humanos e Políticas Públicas para a Juventude no 
Município de Nova Friburgo, além de administrar e manter os equipamentos dos 
Centros de Referência, Conselhos Tutelares, Casa de Acolhimento Vila Sorriso, Casa 
do Trabalhador, ECOSOL – Economia Solidária e demais equipamentos afins.  
 
RESPONSÁVEL 
Eliana de Fátima Mafort Lopes (Secretária) 
Dr. Marcelo Worms Lopes Freitas (Subsecretário)  
Endereço: Av. Alberto Braune, 224 - (2º andar) - Sala 214 - Nova Friburgo - RJ -  
CEP: 28613-000 
Telefone: (22) 2522-1339 / 2522-3719 
Site: www.pmnf.rj.gov.br 
E-mail: smasnf@gmail.com 
Horário de atendimento: Segunda a Sexta, de 09h às 17h. 
 
ORGANOGRAMA 

 
 

 Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho  e 
Políticas Públicas para Juventude  

 
 Subsecretaria de Assistência Social e Direitos Humanos  

 
 
 

Quem somos 
 
A missão da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e 
Políticas Públicas para Juventude e Subsecretaria de Direitos Humanos  é cuidar das 
políticas voltadas para a assistência social do município de  Nova Friburgo. Desta 
forma, a Secretaria e Subsecretaria formulam, executam, monitoram e avaliam a 
Política Municipal de Assistência Social como parte integrante do Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS). 
 
O município de Nova Friburgo encontra-se habilitado em nível de gestão básica. A 
Secretaria possui três principais recursos de gestão. São eles: o Plano Municipal de 
Assistência Social (PMAS), o Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) e o 
Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS). Tais recursos possuem políticas-fim, 
que têm o intuito de auxiliar no atendimento integral de famílias, crianças e 
adolescentes, mulheres, idosos, pessoas em situação de rua e pessoas com deficiência 
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que por algum motivo se encontram em situação de maior vulnerabilidade social. 
Dessa forma a Secretaria e Subsecretaria responde pela concessão, gestão ou 
orientação às famílias quanto aos benefícios socioassistenciais.  
 

Serviços oferecidos 
 
> PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA: A Proteção Social Básica tem como objetivo prevenir as 
situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o 
fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Destina-se à população que vive 
em situação de fragilidade decorrente da pobreza, ausência de renda, acesso precário 
ou nulo aos serviços públicos ou fragilização de vínculos afetivos (discriminações 
etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outros). 
 
1-  CRAS – Centro de Referência de Assistência Social – Centro 
      Rua Mac-Niven, 04 – Centro – Nova Friburgo – RJ. 
      Tel.: (22) 2528-7274 
      E-mail.: crascentronf@gmail.com  
 
2- CRAS – Centro de Referência de Assistência Social – Olaria 
     Av. José Pires Barroso, Estação Cidadania - Via-Expressa-Olaria-Nova Friburgo-RJ. 
     Tel.: (22) 2533-2414 
     E-mail.: cras.olaria@hotmail.com  
 
3- CRAS – Centro de Referência de Assistência Social – Campo do Coelho    
    End.: Av. Antônio Mário de Azevedo, 13.156-Campo do Coelho-Nova Friburgo -RJ.   
    Tel.: (22) 2543-1414 
    E-mail.: crascampodocoelho@outlook.com 
 
4- CRAS – Centro de Referência de Assistência Social – Conselheiro Paulino 
    End.: Rua Antenor Fernandes Souza, 08–Conselheiro Paulino – Nova Friburgo – RJ.  
    Tel.: (22) 2533-1245 
    E-mail.:   cras_cp@hotmail.com    
 
> PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL: É a modalidade de atendimento assistencial 
destinada a famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e 
social, por ocorrência de abandono, maus tratos físicos e/ou psíquicos, abuso sexual, 
uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas, situação 
de rua, situação de trabalho infantil, entre outros. A Proteção Social Especial se divide 
em:   

mailto:crascentronf@gmail.com
mailto:cras_cp@hotmail.com
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  Média Complexidade:  

 

1- CREAS – Centro de Referência Especializado da Assistência Social 
     End.: Rua Carlos Magno do Vale, 26 – Centro – Nova Friburgo – RJ.  
     Tel.: (22) 2543-6305 
     E-mail.: creasfriburgo@gmail.com 
      
2- CREM – Centro de Referência da Mulher  

End.: Av. Alberto Braune, 223   (Antiga Rodoviária Leopoldina) – Centro -                
Nova Friburgo – RJ.  
Tel.: (22) 2525-9226 
E-mail.: cremnf@hotmail.com 

 
3- C.C – LGBT SERRANA I – PROGRAMA ESTADUAL RIO SEM LGBTIFOBIA   

End.: Av. Alberto Braune, 223   (Antiga Rodoviária Leopoldina) – Centro - Nova 
Friburgo – RJ. 
Tel.: (22) 2523-7907  /  (22) 2525-9189 
E-mail.: friburgo.lgbt@gmail.com / friburgo.lgbt@pmnf.rj.gov.br 

 
 
 Alta Complexidade:  
 

1- CAIVS – CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL VILA SORRISO  
     End.: Rua Itajubá, s/nº – Vargem Grande – Cônego – Nova Friburgo – RJ.  
     Tel.: (22) 2523-8968 
     E-mail.: caivsnf@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Outros serviços vinculados:  

mailto:friburgo.lgbt@gmail.com
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1. CADASTRO ÚNICO: O Cadastro Única para programas Sociais do Governo Federal 
é um instrumento que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda, permitindo 
que o governo conheça melhor a realidade socioeconômica dessa população. Desde 
2002, o CadÚnico se tronou o principal instrumento do estado brasileiro para seleção 
e a inclusão de famílias de baixa renda em programas federais. 
A descentralização do Cadastro Único possibilitou as equipes dos CRAS realizarem os 
cadastros e atendimentos às famílias, não sendo necessário que o usuário desloque-
se exclusivamente ao órgão gestor da Secretaria. Essa medida democratizou o acesso 
ao serviço para os usuários. 
O programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência condicionada de 
renda que beneficia famílias pobres e extremamente pobres, inscritas no Cadastro 
Único.  
 
1. CASA DO TRABALHADOR: Entre os objetivos do programa estão buscar a inserção 
no mercado de trabalho, além de oferecer cursos de qualificação gratuitos. 
 
2. ECOSOL – ECONOMIA SOLIDÁRIA: Economia Solidária (Ecosol) é um campo que 
referencia iniciativas socioeconômicas coletivas que visam à promoção do 
cooperativismo, do associativismo e da formação das redes. É apoiada e fomentada 
como políticas transversal por diversas secretarias de Estado sendo importante a 
alternativa de geração de trabalho, renda, desenvolvimento sustentável e combate à 
miséria. Caracterizam-se por atividades econômicas diversificadas que se baseiam no 
trabalho coletivo, na autogestão e na sustentabilidade. 
Atualmente a ECOSOL é composta por 13 artesãs que também oferecem à população 
oficinas de artesanato. Uma das características da Economia Solidária é trabalhar com 
artesãos que tragam artesanato específico das suas culturas.  
 
Quem pode utilizar estes serviços? 
 

* São usuários dos serviços da Proteção Social Básica: as famílias em situação de 
vulnerabilidade social decorrente da pobreza, do acesso precário ou nulo aos serviços 
públicos, da fragilização de vínculos de pertencimento e sociabilidade e/ou qualquer 
outra situação de vulnerabilidade e risco social residentes nos territórios de 
abrangência do CRAS, em especial: famílias beneficiárias de programas de 
transferência de renda e benefícios assistenciais; famílias que atendem aos critérios 
de elegibilidade a tais programas ou benefícios, mas que ainda não foram 
contempladas; famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência de 
dificuldades vivenciadas por algum de seus membros; pessoas com deficiência e/ou 
pessoas idosas que vivenciam situações de vulnerabilidade e risco social. 
 
* São usuários dos serviços da Proteção Social Especial: as famílias e indivíduos em 
situação de risco social. 
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Documentos necessários 
 

Documento de identidade com foto, CPF, comprovante de endereço, declaração 
escolar (para inclusão no cadastro único é necessário documentação de todos os 
membros familiares). 
 

Prazo máximo para o atendimento e/ou cumprimento dos 
serviços 
 

Não há. 
 

Canais de acesso a este serviço 
 

 
Site oficial: www.pmnf.rj.gov.br 
 
Telefones: (22) 2523-1048 / 2522-7780 
 
Endereço: Av. Alberto Braune, 224 (2º andar) – Sala 214 – Centro – Nova Friburgo –  
 
RJ – CEP: 28613-000 
 
E-mails:  
 
- Secretaria: smasnf@gmail.com; 
 
- CRAS (Centro): crascentro.nf@hotmail.com; 
 
- CRAS (Campo do Coelho): cras.campodocoelho@hotmail.com; 
 
- CRAS (Conselheiro Paulino): cras-cp@hotmail.com. 
 
- CRAS (Olaria): cras.olaria@hotmail.com 
 
- CREAS: creasfriburgo@gmail.com 
 
- CREM: cremnf@hotmail.com 
 
- C.R. LGBT: E-mail.: friburgo.lgbt@gmail.com / friburgo.lgbt@pmnf.rj.gov.br 
 
- CAIVS: caivsnf@gmail.com 
 
- Casa do Trabalhador: sinefriburgo@gmail.com 
 
- ECOSOL – Economia Solidária: smasnf@gmail.com 
 
 
 
Canais de comunicação ao usuário 
Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para 
Juventude  

mailto:cras-cp@hotmail.com
mailto:creasnf@gmail.com
mailto:friburgo.lgbt@gmail.com
mailto:smasnf@gmail.com
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Telefones: (22) 2522-3719  / (22) 2522-1339 
Endereço: Av. Alberto Braune, 224 (2º andar) – Sala 214 – Centro – Nova Friburgo – RJ – CEP: 28613-
000 
E-mail: smasnf@gmail.com 
Observações: Convocação por escrito 
 
 
Canais para apresentação de manifestação dos usuários sobre a 
prestação de serviço 
Site oficial: www.pmnf.rj.gov.br / 
https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/RJ/NovaFriburgo/Manifestacao/RegistrarManifestacao 
Telefones: (22) 2525-9100 
• Secretaria: (22) 2522-3719  / (22) 2522-1339 
• Ouvidoria: (22) 2525-9244 
Endereço: Av. Alberto Braune, 223 - Nova Friburgo - RJ - CEP: 28613-001 
E-mail: ouvidoria@pmnf.rj.gov.br 
 
 
Legislação 
 

 Lei Complementar nº 079/2013; 
 

 Constituição Federal de 1988; 
 

 Lei Federal Nº: 8.742, de 7 de novembro de 1993(Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS); 
 

 Resolução CNAS Nº 145 de 15 de outubro de 2004 – Aprovação do texto da Política Nacional de 
Assistência Social; 

 

 NOB/SUAS 2005; 
 

 Resolução CNAS Nº 130 de 15 de julho de 2005; 
 

 NOB/SUAS-RH; 
 

 Lei Federal  Nº 12.435 de 06 de julho de 2011; 
 

 Lei Federal Nº 8.069 de 13 de julho de 1990; 
 

 Lei Federal Nº 10.741 de 1 de outubro de 2003. 
 
 
Elaborado por: 
Ricardo Alfredo Kautscher de Onofre – Matr.: 100.592 
 

 

https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/RJ/NovaFriburgo/Manifestacao/RegistrarManifestacao

