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Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais  
 (Resolução CNAS nº 109/2009) 

DESCRIÇÃO:  
 
O serviço de MSE em Meio Aberto  tem por finalidade prover atenção socioassistencial e 
acompanhamento a  adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas em 
meio aberto, determinada judicialmente. 
 
Deve contribuir para o acesso a direitos e para a ressignificação de valores na vida  pessoal 
e social dos adolescentes e jovens. 
 
Serviço de responsabilidade do Centro de Referência Especializado da Assistência Social- 
CREAS 
 
ABRANGÊNCIA: Municipal e/ou Regional – Considerando a Resolução nº 31, de 31 de outubro 
de 2013 em seu Art. 7º: 
 
A regionalização do PAEFI, ofertado no CREAS, é estratégia para garantir a sua cobertura à 
população dos Municípios que: 
I - possuam menos de 20.000 (vinte mil) habitantes; e 
II - não recebam o cofinanciamento federal para a oferta do PAEFI 
 



Serviço de Proteção Social a Adolescentes em MSE de LA e de 
PSC 

 O Serviço de MSE em Meio Aberto, executado no CREAS, sob a gestão da 

Política Pública de Assistência Social, na Proteção Social Especial de Média 

Complexidade. 

 Deve fazer parte de um Programa Municipal de Atendimento das Medidas 

Socioeducativas em Meio Aberto, integrado pelas Políticas Setoriais, com o 

objetivo de garantir:  

1. A responsabilização; 

2. A  inserção do adolescente na vida comunitária; 

3. A viabilização e o acesso  aos direitos sociais;  

4. A interrupção da Trajetória infracional 
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Censo Suas 2016 
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Oferta de PAEFI para famílias e 
adolescentes em cumprimento de MSE 

Fonte: Censo SUAS 2016 
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Frequência de atendimento pelo CREAS dos 
adolescentes em MSE 

Frequência de atendimento pelo CREAS dos adolescentes em MSE 

Fonte: Censo SUAS 2016 



%Inscrição dos serviços de MSE no Conselho 
Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente 

(CMDCA) 

Fonte: Censo SUAS 2016 



Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de 

Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de 

Serviços à Comunidade (PSC) 
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Estrutura do Caderno 

 

Capítulo 1 - Marcos conceituais: Adolescência, família, 

sociedade, maioridade penal e violência; 

 

Capítulo 2 - Interface SUAS/SINASE e Normativas; 

 

Capítulo 3 - O Serviço de Proteção Social a Adolescentes em 

Cumprimento de Medidas Socioeducativas: relações 

intersetoriais, serviços da Assistência Social e implementação  

do serviço; 

 

Capítulo 4 - Metodologia de Trabalho: Orientações gerais de 

atuação técnica; Territorialização; Matricialidade 

sociofamiliar; Equipes Técnicas;  PIA; Registros; 
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• Formação de comissões ou grupos intersetoriais para o planejamento do SINASE em 

nível municipal. 

 

• Adolescente e família acolhidos de forma integral (Insuficiência da Política de 

Assistência Social diante da multidimensionalidade das demandas apresentadas); A 

Política de Assistência Social não é o SINASE, mas uma das políticas que lhe dão base. 

 

• Esforço para qualificar a PNAISARI no atendimento ao meio aberto (Ver a Própria 

PNAISARI e o Cap. V do SINASE); 

 

• Garantia da escolarização a qualquer tempo e da atenção à distorção idade-série (Ver 

resolução 03 de 13 de maio de 2016); 

 

• Público preferencial da Política do Trabalho, como prevê o Cap. VIII do SINASE. 

Medidas Socioeducativas e Corresponsabilização 
Intersetorial 



Relação entre o SUAS, SINASE e o Sistema de Justiça 

Buscam efetivar direitos com atribuições distintas, todavia 
complementares.   

 
• Desafios para o trabalho coordenado entre os Sistemas: 
 

• Linguagens – nomenclaturas distintas nos tribunais do país; 
• Normativas – do SUAS e demais políticas com as quais se 

relacionam; 
• Estruturas de gestão; 

 
 
• Carência de procedimentos, fluxos e protocolos entre as instituições. 

 



Relação entre o SUAS e o SINASE 

Questões em debate 
 

 
• Atribuições diferenciadas das equipes de atendimento; 
• Indeterminação dos espaços de execução da MSE pelo SINASE (CREAS, Entidades, 

etc.); 
• Indeterminação da Política de Execução do Meio Aberto no SINASE, permitindo 

múltiplas formas de execução (Assistência Social, Educação, Segurança Pública, 
Direitos Humanos, etc.); 

• Ausência de Cofinanciamento dos fundos previstos no SINASE para a execução na 
Assistência Social; 
 

• Dinâmica Programa/Serviço: Características diferenciadas para o SINASE e o SUAS 
 

1. “Programa” para o SUAS tem caráter pré-determinado, com previsão de término; 
2. “Serviço” para o SUAS tem caráter permanente; 
3. SINASE trabalha na lógica de Programa permanente. 

 
 
 



Relação entre o SUAS e o Sistema de Justiça 

Questões em debate 
 

• Sobreposição entre os Sistemas - cultura política: poder judiciário = 
“cumpra-se”;  

 
Relaciona-se diretamente com os profissionais/com a gestão do 

Serviço: ex. acolhimento, medidas socioeducativas;  medidas 
protetivas às famílias; 

 
Requisita concessão de benefícios ; 

 
• Falta de clareza – solicitação/determinação de atendimentos que não 

são da Política de Assistência Social: 
 Tratamento psicológico; 
 Internação para tratamento  quanto ao uso de substancias 

piscoativas; 
 



Relação entre o SUAS e o Sistema de Justiça 

• Judicialização, leia-se processo administrativo/requisição para 
garantir atendimento nos serviços de demandas individuais X direito 
coletiva, gerando: 
 

 Prejuízos a gestão do trabalho – altera o planejamento da equipe; 
 

 Interfere na “fila” de atendimento – gera prioridades ao atender 
determinada família em detrimento de outras; 
 
 

• Requisição do Sistema de Justiça para o enfrentamento de lacunas 
estruturais das Políticas públicas (Falta de acesso à Saúde, 
Educação, Assistência Social, etc.). 

 



 

• Requisição de profissional da rede para: 

 

• Elaboração de estudos e perícias em situações de violação de direitos x 
relatórios  de atendimento 

 

– BPC; Violência Sexual; Maus tratos – subsídios para decisão judicial  

 

• Verificação de denúncias, ex. disque 100. 

 

Relação entre o SUAS e o Sistema de Justiça 

Relatórios (instrumento técnico operativos): 
 

Acompanhamento familiar; 
Prontuário da família; 
Crianças e adolescentes acolhidos; 
Adolescentes em LA e PSC; 
Vigilância Socioassistencial – padrão dos Serviços 



      
 
 

• Potencialização da  articulação entre MDS e sistema de justiça para  o 
efetivo acompanhamento e fiscalização da gestão dos programas, 
serviços, projetos e benefícios.  
 

• Ações propositivas no acompanhamento do processo de 
consolidação e qualificação das MSE no SUAS; 
 

• Disseminação, por parte dos integrantes do sistema de justiça, de 
informações no que diz respeito ao funcionamento e capacitação 
para o Serviço de MSE;  
 

                                     

                        Possibilidades de ações complementares e articuladas  



      
 
 

• Privilégio das Medidas em Meio Aberto em detrimento da 
Internação; 
 

• Defesa  coletiva dos direitos dos adolescentes e famílias, objetivando 
assegurar o acesso a diversas políticas públicas (saúde, educação, 
assistência social, etc.) e órgãos de defesa de direitos.  
 

• Análise de dados do SUAS para impulsionar ações de orientação e 
apoio à adequada implantação de equipamentos e oferta do serviço. 

 

                                     

                        Possibilidades de ações complementares e articuladas  



Câmara Técnica de MSE 

• Constituída por 03 titulares e 03 suplentes dos três federados: Congemas, Fonseas 

e MDS.  

 

OBJETIVO: Definir parâmetros para o alinhamento de concepções e de 

procedimentos com vistas ao aperfeiçoamento da gestão e da oferta do serviço nos 

CREAS.  

 

PRINCIPAIS ASSUNTOS: Atribuições de equipe; Intersetorialidade; Relação 

SUAS/SINASE; Formas de execução alternativas ao CREAS: Órgão Gestor, CRAS, 

Entidade Socioassistencial e CREAS Regional. 

 

SITUAÇÃO ATUAL: Pactuação na CIT. 

 



            Desafios da Câmara Técnica 

 
 

• Ampliar atendimento em municípios de Pequeno Porte; 

 

• Reforçar a forma CREAS como espaço privilegiado de execução do 

serviço; 

 

• Qualificar a responsabilidade intersetorial do atendimento (fluxos e 

protocolos); 

 

• Definição das equipes de referência; 

 

• Capacitação: Segundo o Censo Suas de 2016, dos 2521 CREAS existentes, 

1688 (66%) afirmaram que houve alguma capacitação para a temática do 

SINASE. Todavia não se sabe a qualidade dessa capacitação. 



Ações realizadas em 2017 e a serem 
realizadas em 2018 

 

1. Formação de G.T do Conselho Nacional do Ministério Público para 
o acompanhamento das Medidas em Meio Aberto; 

 

2. Pactuação entre o G.T, Coordenação Nacional do Sinase, Secretaria 
Nacional da Juventude e o MDS para a construção de 
direcionamento único para o atendimento – Minuta de documento 
para estabelecimento de protocolos do serviço sendo construída. 

 

3. Fortalecer a relação entre o meio fechado e aberto para as futuras 
desinstitucionalizações e o alinhamento com o Sistema de Justiça 
diante dos processos que o Brasil responde ante a OEA; 

 

4. Estabelecer uma articulação com o CNJ e a DPU para o 
acompanhamento das medidas em âmbito nacional 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

“Meu filho ainda vai sair. Tem uns que não conseguem sair. Isso é um Labirinto. 

Para mim isso é um labirinto; ele ainda não encontrou a saída, mas vai encontrar.” 

 

               (ATHAYDE, BILL, SOARES. Cabeça de Porco. 2005)               

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

Contato: 

mse@mds.gov.br 

 

(61) 2030-3185 

 

Obrigado! 

mailto:mse.mds@mds.gov.br

