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Ofício Circular nº 065/2019                                                                      Florianópolis/SC, 30 de abril de 2019 

 
Aos: Senhores(as) Prefeitos(as) Municipais de Santa Catarina, Secretários(as) Executivos(as) 
das Associações de Municípios de Santa Catarina, Secretários(as) de Assistência Social, Serviços 
de Acolhimento, Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e Adolescente e Conselheiros 
Tutelares.  
  
 
Referente: : Formulário auxiliar para o acolhimento, em caráter excepcional e de urgência, de 

crianças e adolescentes no Estado de Santa Catarina. 

 

A Federação Catarinense de Municípios – FECAM, representante dos 295 

municípios catarinenses, que coordena o Grupo de Trabalho Interinstitucional sobre 

Acolhimento de Crianças e Adolescentes, com implantação em 2016, encaminha para 

conhecimento e utilização pelos Serviços de Acolhimento, o Formulário auxiliar para o 

acolhimento, em caráter excepcional e de urgência, de crianças e adolescentes no Estado de 

Santa Catarina. 

O Grupo de Trabalho Interinstitucional, que debateu, estudou e validou o 

Formulário apresentado, conta  o Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude do 

Ministério Público (CIJ/MPSC), Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação 

(SST), Consórcio Interinstitucional de Acolhimento de Braço do Norte, Equipe dos Serviços de 

Alta Complexidade de Blumenau, Coordenadoria Estadual da Infância e da Juventude do 

Tribunal de Justiça de Santa Catarina (CEIJ/TJSC) e Conselho Estadual dos Direitos da Criança e 

Adolescente (CEDCA), os quais elaboraram, após amplo debate e avaliação a Orientação 

Conjunta 01/2019, com o Formulário de Acolhimento, que segue em anexo. 

Esperamos que a rede de atendimento e o sistema de garantia de direitos das 

crianças e adolescentes, utilizem esse instrumento, garantindo mais qualidade no atendimento 

inicial das crianças e adolescentes, que por alguma violação de direitos, precisam ser acolhidas 

no Estado de Santa Catarina.  

Estando configurada hipótese excepcional de urgência, o Conselho Tutelar, na 

forma do art. 93, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/1990), poderá 

encaminhar a criança ou o adolescente ao serviço de acolhimento – familiar ou institucional –, 
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remetendo, dentro do prazo de 24 horas, o presente formulário ao Ministério Público e 

comunicando a autoridade judiciária. 

Sendo o que tínhamos para informar, elevamos nossos votos de estima e 

consideração, e nos colocamos a disposição para esclarecimento de dúvidas por todos os órgãos 

que compõe o grupo de trabalho, e na FECAM, por meio do Eixo 3 – Políticas Públicas, contato: 

assistenciasocial@fecam.org.br 

 

Atenciosamente,   
 
 
 
 

RUI BRAUN 
Diretor Executivo 

FECAM 
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