
FAQ – Sobre os critérios de partilha e elegibilidade para o cofinanciamento federal do 

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI e do 

Serviço de Proteção Social a Adolescentes em cumprimento de Medida Socioeducativa de 

Liberdade Assistida – LA e de Prestação de Serviços à Comunidade – PSC 

 

1. Como posso saber os critérios de elegibilidade para recebimento do 

cofinanciamento federal para o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a 

Famílias e Indivíduos - PAEFI e do Serviço de Proteção Social a Adolescentes em 

cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida – LA e de Prestação de 

Serviços à Comunidade – PSC?  

 

Poderão receber os recursos do cofinanciamento federal para o Serviço de Proteção e 

Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI e do Serviço de Proteção Social 

a Adolescentes em cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida – LA e de 

Prestação de Serviços à Comunidade – PSC, os entes que se enquadrarem nos seguintes 

critérios: 

 

I – os municípios que possuam menos de 20.000 (vinte mil) habitantes, possuam CREAS que 

não receba cofinanciamento federal para a oferta do PAEFI e que atendam mais de 5 (cinco) 

casos no Serviço de Proteção Social a Adolescentes em cumprimento de Medida 

Socioeducativa de LA e de PSC;  

II – os estados que possuam CREAS regionais;  

III – os municípios e o Distrito Federal que recebam cofinanciamento federal para a oferta do 

PAEFI e que atendam mais de 5 (cinco) casos no Serviço de Proteção Social a Adolescentes 

em cumprimento de Medida Socioeducativa de LA e de PSC e não possuam cofinanciamento 

federal;  

IV – os municípios e o Distrito Federal que possuam acima de 20.000 (vinte mil) habitantes, 

não recebam cofinanciamento federal para a oferta do PAEFI e que atendam mais de 5 (cinco) 

casos no Serviço de LA e PSC. 

 

Os critérios de elegibilidade estão definidos na Resolução nº 7, de 12 de abril de 2018, do 

Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS.  

2. Como saber se meu município é elegível? 
 

As listagens dos entes elegíveis constam em tabela em anexo. 

 

3. Como saber o valor de cofinanciamento do meu município para o PAEFI? 

 

Os valores de cofinanciamento federal para o Serviço do PAEFI será conforme o porte do 

município e o nível gestão variando de R$ 6.500,00 e R$ 8.000,00. 

 

4. Como saber o valor de cofinanciamento do meu município para MSE em Meio 

Aberto? 

O cofinanciamento federal do Serviço de Proteção Social a Adolescentes em cumprimento de 

Medida Socioeducativa de LA e de PSC terá como valor de referência o valor de R$ 2.200,00 

(dois mil e duzentos reais) para cada grupo com até 20 (vinte) adolescentes, com o limite de 

até 300 (trezentos) grupos. 
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5. Qual o prazo para realizar o preenchimento do Termo de Aceite? 

 

O Termo de Aceite estará disponível para preenchimento do dia 27/06/2018 até 30/11/2018 

para o preenchimento do Termo de Aceite, tanto para estados quanto para municípios. 

 

 

6. Quais documentos são necessários para o preenchimento do Termo de Aceite?  

 

Para o preenchimento do Termo de Aceite é necessário o número da ata, data de reunião do 

Conselho e número de resolução de aprovação, do Conselho municipal/distrital/estadual de 

Assistência Social.  

 

7. Onde está disponível o Termo de Aceite? 

O Termo de Aceite está disponível no seguinte endereço 

eletrônico:  https://aplicacoes.mds.gov.br/snas/termoaceite/paefi_mse2018/ 

8. É necessário a deliberação do Conselho Municipal de Assistência Social?  

Sim! Para adesão ao cofinanciamento federal do Serviço de Proteção e Atendimento 

Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI e do Serviço de Proteção Social a 

Adolescentes em cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida – LA e de 

Prestação de Serviços à Comunidade – PSC é necessário a deliberação do Conselho.  

 

9. Já realizei o Termo de Aceite para o PAEFI e MSE em Meio Aberto anos 

anteriores, é necessário realizar novo Aceite? 

 

Não! Quem já realizou Termo de Aceite nos anos anteriores não é necessário realizar novo 

aceite. Este Termo é somente para entes que ainda não possua cofinanciamento para os 

serviços de PAEFI e MSE em Meio Aberto.  

 

10. É necessário encaminhar Termo de Aceite por meio físico? 

 

Não é necessário o envio do Termo por meio físico. Somente necessário o preenchimento no 

sistema eletrônico.  

 

11. O município não aparece entre os entes elegíveis, o que devo fazer? 

 

Os entes que não aparecem como elegíveis deverão aguardar novas expansões.  

 

 

12. O que é o Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida 

Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviço à 

Comunidade?  
 

O Serviço, ofertado no Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, 

provê a responsabilização e o acompanhamento socioassistencial aos adolescentes (de 12 a 18 

anos incompletos), ou jovens (de 18 a 21 anos) em cumprimento de medidas socioeducativas 

em meio aberto, de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade 

https://aplicacoes.mds.gov.br/snas/termoaceite/paefi_mse2018/
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(PSC), determinadas judicialmente, aplicadas pela Justiça da Infância e da Juventude ou na 

ausência desta, pela Vara Civil correspondente ou ainda o juiz. 

 

 

13. O que é o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e 

Indivíduos? 

O PAEFI é um Serviço de apoio, orientação e acompanhamento a famílias com um ou mais 

de seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos. Compreende atenções e 

orientações direcionadas para a promoção de direitos, a preservação e o fortalecimento de 

vínculos familiares, comunitários e sociais e para o fortalecimento da função protetiva das 

famílias diante do conjunto de condições que as vulnerabilizam e/ou as submetem a situações 

de risco pessoal e social. 


