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Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes
Acolhimento provisório e excepcional para crianças e adolescentes de
ambos os sexos, inclusive crianças e adolescentes com deficiência, que
foram afastados do convívio familiar em situação de medida de
proteção e de risco pessoal, social ou de abandono, cujas famílias ou
responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de
cumprir sua função de cuidado e proteção até que seja viabilizado o
retorno ao convívio com a família de origem ou, na sua
impossibilidade, encaminhados para família substituta.
- Crianças e adolescentes de 0 a 18 anos sob medida protetiva de
abrigo. Conforme Art. 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente –
Lei 8.069 de 13 de julho de 1990.
- Estar inserido na comunidade e ter aspecto semelhante ao de uma
residência, o atendimento prestado deve ser personalizado, em
pequenos grupos e favorecer o convívio familiar e comunitário, bem
como a utilização dos equipamentos e serviços disponíveis na
comunidade local. O serviço deve oferecer um espaço no qual as
crianças e os adolescentes se sintam protegidos e criem vínculos de
confiança; um lugar de acolhimento e socialização, que favoreça o
desenvolvimento da autonomia e da criatividade.
- Atendimento de até 20 crianças e adolescentes.
- Por determinação do Poder Judiciário e por requisição do Conselho
Tutelar. Nesse caso, a autoridade competente deverá ser comunicada,
conforme previsto no Artigo 93 do Estatuto da Criança e do
Adolescente.
- Para acessar o serviço não possui taxa.
- Imediato.
- Rua Duarte Cadete, 365 – Vila Elias
- Atendimento técnico: Segunda a sexta das 08h às 17h
- Para crianças e adolescentes acolhidos: 24h
13. 3864-2565
Protocolo Digital de Documentos (Sem Papel)
https://jacupiranga.1doc.com.br/atendimento

