SERVIÇO SOCIAL
O Serviço Social atua em três frentes de trabalho:
Plantão Interinstitucional : Atua junto à autoridade judiciária e aos setores que compõem o PI. O assistente
social realiza entrevista com o adolescente, após sua apreensão. Elabora relatório social com vistas a subsidiar
a decisão judicial, contribuindo com a proposta de agilização das audiências do PI. Cadastra as crianças
infratores encaminhadas ao Conselho tutelar, apresentando relatório social ao Juiz, bem como acompanha e
informa ao Juiz a situação do adolescente infrator abrigado.
Triagem : O assistente social realiza entrevista, informa e apresenta através de relatório técnico, sugestão à
autoridade judicial acerca de situações concernentes a adolescentes em descumprimento de medidas sócio –
educativas, solicita a realização de audiência especial em caso que envolvem risco de vida e outros que
demandam urgência na apreciação judicial,
Execução de medidas : Acompanha o adolescente, que se encontra em Liberdade Assistida Provisória, e seus
responsáveis, elaborando estudo social, antes da audiência de instrução e julgamento com objetivo de subsidiar
a decisão judicial. Acompanha o adolescente no cumprimento da medida sócio – educativo de liberdade
assistida e protetiva e de orientação apoio e acompanhamento temporários e matrícula e freqüência obrigatória
em estabelecimento oficial de ensino fundamental. O acompanhamento da população juvenil em cumprimento
de medida tem com objetivo principal a promoção social do adolescente e sua família.
Em 2006 este setor atendeu 355 adolescentes em acompanhamento temporário; 2171 em Liberdade Assistida
Provisória; 3382 em Liberdade Assistida; 508 com a medida protetiva de matrícula escolar; 2879 informações
processuais. Totalizou 6933 atendimentos aos adolescentes e 3979 aos responsáveis.
Programas e Projetos:
Encontro com a Galera
Encontro de Pais
Encontro com a Galera: realiza grupos com os adolescentes em cumprimento de medidas e responsáveis, em
complementação ao atendimento individual, tendo a parceria de outras instituições. Tem como objetivo ampliar
o espaço de intervenção profissional, contribuindo para que o público alvo tenha acesso a informações e
recursos diferenciados para além do seu universo cotidiano. Assim como esclarecer sobre o significado da
medida aplicada e a efetivação do seu cumprimento.
Encontro de Pais: trata-se de uma atividade aberta aos pais ou responsáveis pelos adolescentes em conflito
com a lei. As reuniões acontecem semanalmente, totalizando 5 encontros para cada grupo inicial.
Tem como objetivo oferecer aos responsáveis um espaço de informação , orientação e reflexão sobre questões
do cotidiano familiar e social.

