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Programa Qualidade de Vida

Visa alcançar o desenvolvimento de atividades preventivas em quatro grandes áreas de
atuação, a partir de uma gestão integrada de ações que, trabalhando fatores que impactam nas
condições de vida de uma pessoa, possam colaborar com a produtividade e o equilíbrio saudável
entre o trabalho e a vida pessoal. São áreas de atuação:
•

SAÚDE
- Problemas relacionados ao uso indevido de álcool e outras drogas (Projeto Prevenção a
Bordo);
- Gerenciamento do Estresse
- Infecções sexualmente transmissíveis

•

CULTURA E LAZER

•

ATENÇÃO À FAMÍLIA

•

AMBIENTE ORGANIZACIONAL
- Trabalho em equipe
- Liderança
- Orientação para reserva/aposentadoria (Projeto Caminhos da Vida)
- Igualdade de Oportunidades entre mulheres e homens

Programa de Apoio Socioeconômico

Visa assistir à Família Naval em situação de vulnerabilidade social relacionada às
dificuldades financeira (concessão de benefícios sociais através de estudo socioeconômico),
desenvolver ações socioeducativas visando o acesso às informações sobre educação financeira
(Projeto Na Ponta do Lápis), e desenvolver ações nas áreas de Serviço Social, Psicologia e Direito,
com vistas ao acolhimento, orientação e possível encaminhamento das demandas individuais
relacionadas ao endividamento.

Programa de Atendimento Especial

Visa promover o acesso a serviços de prevenção, reabilitação e habilitação dos
dependentes de militares e servidores civis com deficiência em instituições especializadas (públicas
ou privadas) e orientar e promover o envolvimento dos familiares, responsáveis e/ou cuidadores
dos dependentes com deficiência em todo processo de inclusão e permanência no programa, com
o propósito de que conquistem e conservem o máximo de autonomia e desenvolvimento de suas
capacidades física, mental e social (Projeto Cuidando de Quem Cuida).
Programa de Atendimento em Missões

Visa contribuir com a preparação familiar para o período de afastamento do militar e/ou
servidor civil em missão; apoiar para possíveis intercorrências que possam ocorrer; e orientar as
famílias quanto às suas demandas psicossociais e jurídicas ao término da missão.
Programa de Permanência, Movimentação ou Remoção por Motivo Social

Visa assessorar o SDP/Com4ºDN, através de estudo e parecer social, quanto a decisão para
permanência, movimentação ou remoção, no que concerne aos aspectos sociais; além de realizar
o acompanhamento dos casos movimentados para ou que permanecem na área do Comando.
Licença para Tratamento de Saúde de Pessoa da Família
O assistente social presta assessoria técnica às Juntas Regulares de Saúde (JRS), por meio
do Parecer Social atinente à concessão e prorrogação da LTSPF, LMDPF e concessão de horário
especial para o servidor civil. Realiza estudo, parecer social e acompanhamento de situações em

que existe a necessidade da efetiva assistência pelo militar/SC à pessoa enferma, de forma
inconciliável com seu horário de trabalho.
Ações de divulgação da Assistência Social
Possui a finalidade de divulgar informações sobre a Assistência Social nas Organizações
Militares (OM), nos sítios eletrônicos da MB, realizar curso para capacitação de Elementos de
Ligação, dentre outras ações.
Assessoria em Situação de Óbito
Tem como objetivo detalhar os procedimentos a serem adotados pelas OM dos
militares/servidores civis e orientar os militares e servidores civis encarregados de prestar
assessoria em situação de óbito.
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