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AÇÃO DE RECAMBIAMENTO  

 

 

PLANO EMERGENCIAL DE ATENDIMENTO 

 

 

 

❖ OBJETIVO: Realizar o recambiamento de crianças e adolescentes que possuam 

famílias e/ou que residam fora do município do Rio de Janeiro, todos oriundos das Centrais de 

Recepção e/ou do Núcleo de Audiência de Apresentação-NAAP/DEGASE. 

 

❖ ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

- Translado de crianças e adolescentes que se encontram fora do seu município de origem;  

- Articulação com os órgãos de proteção e garantia de direitos de crianças e adolescentes 

(Conselhos Tutelares/Varas de Infância/Promotorias/CRAS/CREAS);  

- Articulação intermunicipal com os órgãos que compõem a rede de proteção, a fim de mediar 

e construir a rede de território local, visando reconstruir as relações familiares e comunitárias;  

- Discussão dos casos reincidentes com os CTs, MPs e Secretárias Municipais de Assistência; 

- Elaboração de relatórios técnicos dos casos encaminhados ao Núcleo de Recambiamento;  

 

❖ EQUIPE TÉCNICA/ APOIO ENVOLVIDA:  

- Assistentes Sociais;  

- Psicólogos;  

- Educadores Sociais;  

- Motorista.  
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❖ EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSÁRIOS:   

- Veículo tipo Van;  

- Telefone (celular) institucional para equipe técnica durante o recambiamento;  

- kit de lanche por criança/adolescente. 

 

❖ HORÁRIO E LOCAL DE ATENDIMENTO:  

- Local do Núcleo de Recambiamento: Rua Voluntários da Pátria, nº 120 – Botafogo – Rio de 

Janeiro – RJ;  

- Horário de Atendimento: De segunda a sexta-feira, no horário de 9h às 17h.  

 

OBS.: A FIA não realiza o acolhimento provisório, ocorrendo a pernoite, quando necessária, 

nas Centrais de Recepção, em Unidades de Acolhimento Municipal ou no DEGASE. 

 

❖ METODOLOGIA:   

- As crianças e adolescentes serão encaminhados ao Núcleo de Recambiamento FIA, 

preferencialmente, pela equipe técnica das Centrais de Recepção do Município do Rio de 

Janeiro; 

- Os adolescentes oriundos do DEGASE/NAAP deverão, preferencialmente, passar pelas 

Centrais de Recepção do Município do Rio de Janeiro, que farão a articulação junto ao 

Núcleo de Recambiamento FIA; 

- O plantão da equipe técnica do Núcleo de Recambiamento FIA poderá ser acionado pelo 

telefone (21) 99407-5835 ou pelo email recambiamentofiarj.gov@gmail.com; 

- O horário previsto para a realização do efetivo serviço de recambiamento pelos técnicos da 

FIA, será de 9h às 15h, mediante agendamento, devendo ser levado em consideração o 

deslocamento intermunicipal, bem como o horário previamente estabelecido pelos órgãos de 
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proteção (Conselhos Tutelares, Varas de Infância, Promotorias, CRAS ou CREAS)  dos 

municípios que estarão recebendo as crianças/adolescentes;   

- As crianças e adolescentes deverão ser encaminhadas para o Núcleo de Recambiamento FIA 

acompanhados, OBRIGATORIAMENTE, da entrevista inicial, contendo as referências 

familiares e o motivo para o encaminhamento ao município indicado;  

- Caberá a equipe técnica do Núcleo de Recambiamento FIA o atendimento psicossocial e a 

articulação com as redes de apoio local do município (Conselho Tutelar, CREAS, 

CAPSI/CAPSAD) de domicílio da criança e adolescente; 

- As crianças e adolescentes serão acompanhadas por 2 (dois) Educadores Sociais do Núcleo 

de Recambiamento FIA, portando os devidos encaminhamentos técnicos que deverão ser 

entregues á autoridade competente na presença de seu Representante legal;  

- Caberá ao órgão solicitante do Recambiamento, quando os responsáveis legais não forem 

localizados, acionar a Vara da Infância e Juventude de origem para solicitação do acolhimento 

institucional; 

- Na hipótese em que a criança e/ou adolescente não for recebida em seu domicílio de origem, 

sendo necessário seu retorno à cidade do Rio de Janeiro, nesse caso a criança/adolescente 

deverá pernoitar nas Centrais de Recepção do Município do Rio de Janeiro ou DEGASE para 

novo encaminhamento. 

 

 

 

ANA LUCIA MANTUANO NOGUEIRA 

Presidente FIA 
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