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Senhor Presidente, 

Gabinete 
do Prefeito 

Em resposta ao requerimfOO88/2O15, de autoria do 

nobre Vereador FERNANDO ALVES LIS 	DINI e aprovado por esse 

Legislativo, no qual solicita informações sobre a falta de local para o acolhimento 

provisório de adolescentes em situação de risco social ou infratores, no âmbito do 

Conselho Tutelar de Sorocaba, informamos a Vossa Excelência, que 

encaminhamos - anexo., a resposta da Secretaria de Desenvolvimento Social 

SEDES. 

Sendo só para o momento, subscrevemo-nos renovando os 

protestos de elevada estima e distinta 'consideração. 

Atenci 

J 
Secretário 

.r1 

lho 
Comunitária 

iI 

Excelentíssimo Senhor 
VEREADOR GERVINO CLÁUDIO GONÇALVES 
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal 
SOROCABA-SP 
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residências específicas. Ao longo do ano 2013 a entidade identificou que uma casa para 

o acolhimento "Casa de Passagem" tomou-se inviável considerando a dificuldade de 

manutenção de equipe e locação do imóvel para um serviço de baixa demanda. Em 

convênio firmado com a entidade tal serviço seria disponibilizado nas casas 07 e 08 

que acolhe adolescentes do sexo masculino e feminino  respectivamente, sendo 

reservadas 05 vagas em cada, sem subtração de vagas, ou seja, mantendo em regime de 

acolhimento institucional 15 Vagas em cada casa, o que foi estendido e aceito pela 

SEDES quando da reforma administrativa. 

Quanto ao artigo 40  aplica-se a toda e qualquer política pública não sendo específico ou 

exclusivamente às "Casas de Passagens", as quais não são previstas no ECA e na 

Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, ou aos serviços de acolhimento 

institucional. A SEDES pressa pela garantia dos direitos previstos, uma vez que em sua 

estrutura, além das unidades públicas e privadas, conta com a Coordenadoria da 

Criança e do Adolescente, cuja competência é a articulação entre as diversas políticas 

públicas, e seus atores. 

b) A política não foi alterada permanecem os abrigados conveniados recebendo  todos 

os usuários dos seus serviços sempre que requisitado pela autoridade competente. Deve 

o serviço de acolhimento receber a criança e o adolescente a qualquer. hora do e dia e 

da noite, pois este serviço . é ininterrompido. Funciona por 24 horas todos os dias 

inclusive aos finais de semana. 

No contesto da primazia, todas as políticas, entende a SEDES, dévem ter por objetivo a 

garantia primeira dos direitos das crianças e adolescentes. Assii trabalha a SEDES em 

todos os seus serviços de CRAS, CREAS e Centro de Convivência. 

2) 

Salientamos que é entendimento desta SEDES que não há que se fazer distinção entre 

os adolescentes, conforme art. 98 do ECA que diz: 

"As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os 

direitos reconhecidos nesta Leiforem 'ameaçados ou violados: 

ipor ação ou omissão da sociedade ou do Estado; 	. 

Ii 	por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis; 

III. 	em razão de sua conduta." 

Há que se observar aqui o inciso III para podermos de forma inequívoca realizar o. 

acolhimento de forma a garantir o direito ao acolhimento privilegiando o irrestrito 
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direito à convivência familiar e comunitária. 

E conforme resolução já citada, o Serviço de Proteção Social de Alta Complexidade 

para crianças e adolescentes deve ser provisório e excepcional para crianças e 

adolescentes de ambos os sexos, inclusive crianças e adolescentes com deficiência, 

sob medida de proteção (Art. 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente) e em 

situação de risco pessoal e social, cujas famílias ou responsáveis encontrem-se 

temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção. As 

unidades não devem distanciar-se excessivamente, do ponto de vista geográfico e 

socioeconômico, da comunidade de origem das crianças e adolescentes atendidos. 

Grupos de crianças e adolescentes com vínculos de parentesco - irmãos, primos etc. - 

devem ser atendidos na mesma unidade. O acolhimento será feito até que seja possível 

o retorno à família de origem (nuclear ou extensa) ou colocação em família substituta. 

O serviço deverá ser organizado segundo princípios, diretrizes e orientações -do 

Estatuto da Criança e do Adolescente e das "Orientações Técnicas: Serviços de 

Acolhimento para Crianças e Adolescentes". 

Portanto o Conselho Tutelar deverá sempre que necessário encaminhar as crianças e 

adolescentes para os serviços de acolhimento conveniados sem distinção e a qualquer 

momento que a necessidade surgir. 

• 	Em 2014 o município foi obrigado a realizar aceite junto ao MDS para o 

reordenamento dos Serviços de Acolhimento de Crianças e Adolescente, considerando 

a Resolução CNAS 109/2009 (Dispõe sobre a Tipificação Nacional dos . Serviços 

Socioassistenciais) •e Resolução CNAS 269/2006 NOB/RH (Norma Operacional 

Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social). 

Não houve interrupção de convênio apenas se reordenou os serviços, inclusive no que 

diz respeito a sua nomenclatura. Mesmo com o reordenamento não houve, em hipótese 

• alguma, diminuição no número de vagas já disponibilizadas, devendo, portanto, o 

Conselho Tutelar sempre que necessário acolher as crianças e adolescentes nas 

instituições como de costume, pois acreditamos que houve apenas a utilização de 

• nomenclatura de forma correta não havendo qualquer tipo de ruptura no atendimento 

ou nos convênios firmados com esta SEDES. 

• 	• 	• 4) 

Conselho tutelar tem a liberdade de requisitar vagas para o acolhimento a qualquer 
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hora do dia ou da noite e os serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade 

- Acolhimento Institucional deverão receber o usuário sem restrições. Para tanto é 

necessário que o Conselho Tutelar e organizações se. mantenham - articulados o 

suficiente para que não ocorra desassistência ou garantia de proteção necessária aos 

usuários. 

Também é entendimento desta SEDES que não há falta de local para acolhimento 

consideradas as 150 vagas conveniadas, além de mais três organizações com 30 vagas 

que não são conveniadas. 

Contudo é pretensão desta SEDES, assim que manifestada a falta de vagas no 

município será aberto edital de chamamento para apresentação de planos de trabalho 

por parte das organizações interessadas na execução do Serviço de Proteção Social de 

Alta Complexidade para crianças e adolescentes. 

Se necessária alteração na Lei Orçamentária Anual, isto .será feito quando da 

apresentação da lei que autorizará o Convênio para estas novas vagas. 

Contudo, salientamos que a SEDES sempre se dispõe ao debate aberto e democrático para 

que possamos, além da legislação, implantar políticas capazes de suplantar as vulnerabilidades de 

Crianças e Adolescentes, observando as peculiaridades e especificidades encontradas em nosso 

município. 

Ate 	samente; 

Mrio ms 	sa 

Diretor de Arca de Suporte e Gestão 

ÀSEG 

Sr. João Leandro da Costa Filho 

Segue informações solicitadas pelo vereador 

Edith Maria Di G rgi 
Secretária de esenvolvimento Social 
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