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A Constituição Federal determina prioridade absoluta 
no atendimento da criança e adolescente, em 
consonância com as legislações vigentes a Política 
Nacional de Assistência Social - PNAS/2004, estabelece 
entre suas funções a proteção social hierarquizada 
entre proteção básica e proteção especial. 
 
 

Os atendimentos dos adolescentes em Medidas 
Socioeducativas estão previstos na proteção social 
especial, que tem por referência a ocorrência de 
situações de risco e violações de direitos, 
regulamentada na Tipificação Nacional dos Serviços 
Socioassistenciais – Resolução CNAS nº109 de 11 de 
Novembro de 2009. Este atendimento é realizado no 
CREAS unidade de referência da média complexidade. 
 



ATENDIMENTO DA 
MSE EM MEIO 

ABERTO NOS CREAS  



No Estado de MT contamos com 42 CREAS localizados em 41 municípios, 
único município que possui duas unidades é Cuiabá. 

- Dos municípios com CREAS 29 recebem o cofinanciamento do governo 
federal para a execução do Serviço de Proteção Social a Adolescentes em 
Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de 
Prestação de Serviço a Comunidade (PSC). Esta oferta do cofinanciamento 
foi realizada a municípios que atenderam a igual ou maior que 10 
adolescentes em Medidas no ano de 2013.  

- Cofinanciamento estadual.  



Relevância da 
Integração 



- A iniciativa da SETAS em trabalhar em parceria com a 
SEJUDH, TJMT e CEDCA, tem por objetivo: 

 
- Atender ao disposto no Plano Decenal Socioeducativo do 

Estado de MT elaborado por uma Comissão Intersetorial 
da qual a Secretaria fez parte; 

 
- Fortalecer o trabalho intersetorial para a qualificação dos 

serviços prestados aos adolescentes em cumprimento das 
medidas socioeducativas e suas famílias; 

 
-    Implantar o SIPIA/SINASE junto aos CREAS, que se constitui 
na  efetivação de um sistema de informações alinhado as 
competências da SETAS, no qual acompanha a execução do 
Serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto ( PSC e 
LA) realizado pelos municípios. 
 



    Implementação do 
processo de integração 

do SIPIA/SINASE 



 - Participação de técnicos da SETAS em 11 reuniões 
intersetoriais; 
 
- Parceria para capacitação de 04 turmas de profissionais dos 
municípios que possuem CREAS e executa o Serviço de MSE 
em Meio Aberto: 
 Cuiabá, Rondonópolis, Sinop, Cáceres, Tangará da Serra, 
Lucas do Rio Verde, Jaciara e Juscimeira. 
 
- Capacitação dos Administradores estaduais, com atribuição 
de dar o suporte aos municípios na operacionalização do 
SIPIA , que no caso da SETAS são 04 profissionais da 
Superintendência do SUAS; 
 
- Participação na elaboração do Plano de Cooperação Técnica 
entre as instituições parceiras.  
  




