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CARTA DE SERVIÇO SECRETARIA TRAB., HAB., ASSISTÊNCIA E DEFESA 

SOCIAL (SETHADES)  

 

1. QUAL A ATRIBUIÇÃO DESSA SECRETARIA? 

A SETHADES, secretaria responsável pelas atividades inerentes a trabalho e renda, 

habitação, assistência e defesa social, com prioridade de atendimento aos 

munícipes  em situação de vulnerabilidade. 

2. QUAIS OS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS PELA SECRETARIA? 

As atividades que são os carros chefes da secretaria são as preconizadas pelo 

SUAS, considerando que o município de Fundão é considerado pequeno porte II, 

(município de 20.001 a 50.000 hab/5.000 a 10.000 famílias): mínimo de 1 CRAS 

para até 3.500 famílias referenciadas. Cada CRAS deverá atender até 750 

famílias/ano.  

No CRAS - são necessariamente ofertados os serviços e ações do PAIF (Programa 

de Atenção Integral à Família) e podem ser prestados outros serviços, programas, 

projetos e benefícios de proteção social básica relativos às seguranças de 

rendimento, autonomia, acolhida, convívio ou vivência familiar e comunitária e de 

sobrevivência a riscos circunstanciais. Além das atividades de plantão social, com 

atendimento com benefícios eventuais e acesso aos programas sociais do Governo 

Federal e Estadual (Cadastro Único). 

No CREAS, como integrante do SUAS, constitui-se em pólo de referência, 

coordenação e articulação da proteção social especial de média complexidade, 

sendo responsável pela oferta de orientação e apoio especializados e continuados 

de assistência social a indivíduos e famílias com seus direitos violados, mas sem 

rompimento de vínculos.  

Além das atividades de fortalecimento de vínculo e realização de atividades 

diretamente ligadas a assistência social, como Conselho Tutelar, Casa de 

Passagem (abrigamento de menores em situação de violação de direitos), 
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Programa Criança Feliz (Primeira Infância), Apoio ao acesso ao Mundo do trabalho 

(oficinas, ProJovem e cursos profissionalizantes), temos também o PROCON, o 

POSTO DE IDENTIFICAÇÃO, a JUNTA MILITAR, a DEFESA CIVIL (Projeto SALVA-

MAR), Programa de Segurança Alimentar e incentivo a agricultura familiar e 

Regularização Fundiária. 

 

3. QUAL LOCAL E HORÁRIO DE ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE? 

Os nossos atendimento são via demanda presencial, podendo apenas aos 

agendamentos serem realizado via ligação para o número 3267-2540, sendo nas 

quartas-feiras o agendamento para atendimento ao Cadastro Único (inclusão e 

atualização) e nas quintas-feiras agendamento para atendimento realizado pelo 

serviço social. Os agendamentos são sempre realizados para a semana 

subsequente. 

O serviço de atualização e confecção das carteiras de identidade, são realizados 

agendamentos toda segundas-feiras no CRAS (em Praia Grande) com o 

atendimento na quintas-feiras, e agendamento nas segundas em Timbuí (na 

Subprefeitura) para atendimentos as terças-feiras. Os demais dias, os 

atendimentos são realizados de forma de demanda espontânea. 

O PROCOM, a Regularização Fundiária e a Junta Militar, atendem demandas 

espontâneas de segunda a sexta-feira. 

 

5. Qual o prazo para prestação do serviço requerido? 

Quanto aos prazos, não há um prazo pré definido de resposta, uma vez que cada 

atendimento se manifesta de diferentes formas e cada qual tem um 

desdobramento único. 

 

6. Queira descrever outras informações relevantes de sua 

Secretaria. 
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A secretaria de Trabalho, Habitação, Assistência e Defesa Social articula de forma 

a valorizar e incentivar o empoderamento das famílias, priorizando o atendimento 

as mulheres, crianças e jovens, e os idosos. 

Trabalhamos com o propósito de criação de autonomia das famílias, tanto nas 

áreas financeiras, quanto nas questões psicossociais. Com atendimentos em 

grupos e atendimento individualizado quando identificado a necessidade pelos 

técnicos.  

 

 

AUCELONIA MAXIMA DA SILVA BORGES 

Secretária de Trab., Hab., Assistência e Defesa Social 


