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ATA	DE	REUNIÃO	EXTRAORDINÁRIA	DO	CONSELHO	MUNICIPAL	DOS	DIREITOS	DA	CRIANÇA	1	
E	DO	ADOLESCENTE	DE	EMBU-GUAÇU	2	

	3	
CMDCA	nº	08/2020,	14/10/2020	4	

	5	
Reunião	convocada	através	do	Edital	nº	13/2020,	datado	de	09/10/20,	para	ser	realizada	a	6	
partir	das	9	horas	deste	dia,	14/10/20,	através	de	plataforma	de	videoconferência.	Fabiane	7	
Sanches,	presidente	do	CMDCA,	informa	que	a	reunião	está	sendo	gravada	e	cumprimenta	os	8	
presentes:	Conselheiros	do	CMDCA:	(1)	Fabiane	Domingues	Sanches	(Associação	Aramitan);	9	
(2)	 Viviane	 Cruz	 de	 Andrade	 Lima	 (Movimento	 Renovador	 Paulo	 VI);	 (3)	 Bruna	 Nogueira	10	
Brandão	(OAB/Subseção	de	Embu-Guaçu);	(4)	Izilda	Pereira	de	Andrade	(Secretaria	Municipal	11	
de	 Educação);	 (5)	 João	 Gilberto	 de	 Oliveira	 Rocha	 (Lar	 Voluntários	 do	 Amor);	 (6)	 Vanessa	12	
Camargo	 (Secretaria	 Municipal	 de	 Assistência	 Social);	 (7)	 Eliane	 Maria	 dos	 Santos	13	
(Comunidade	Missionária	de	Villaregia);	(8)	Gabriela	Miguel	Santos	(Secretaria	Municipal	de	14	
Saúde);	e	 (9)	Carlos	Eduardo	Artimundo	(Juventude	Cívica	de	Embu-Guaçu).	Conselheira	do	15	
CT:	 Sheyla	 de	 Lima	 Santos.	 Convidado:	 Vagner	 de	 Oliveira	 Alcântara	 (Comunidade	16	
Terapêutica	Filadélfia).	Verificada	a	existência	de	quórum,	dá	 início	aos	assuntos	elencados	17	
na	 pauta:	 1.	 Conselho	 Tutelar:	 resolução	 sobre	 número	 mínimo	 de	 capacitações	18	
obrigatórias	 por	 ano:	 Fabiane	 realiza	 a	 leitura	 da	 minuta	 da	 resolução	 nº	 31,	 já	19	
disponibilizada	 no	 grupo	 do	 CMDCA	 no	 WhatsApp	 e	 Sheyla	 relata	 que	 o	 colegiado	 do	20	
Conselho	Tutelar	entende	que	o	número	 ideal	de	 capacitações	por	ano	 seja	de	4	 (quatro),	21	
quer	 seja,	 uma	 capacitação	 a	 cada	 3	 (três)	 meses.	 Todos	 os	 conselheiros	 de	 direitos	22	
manifestam-se	 no	 mesmo	 sentido.	 Dra.	 Bruna	 questiona	 acerca	 do	 financiamento	 dessas	23	
capacitações,	sendo-lhe	informado	que	devem	acontecer	às	expensas	do	Poder	Público	e	que	24	
a	LOA	deve	estabelecer	de	preferência	em	dotação	específica	os	recursos	para	manutenção	25	
do	CT,	 inclusive	para	capacitações.	Fabiane	registra	que	 logo	que	os	conselheiros	 tomaram	26	
posse,	 indicou-lhes	 uma	 capacitação	 on-line	 gratuita,	 de	 alto	 nível,	 com	 emissão	 de	27	
certificado,	mas	 que	 não	 fizeram	 e	 que	 entende	 que	 as	 capacitações	 não	 precisam	 todas	28	
serem	pagas.	Deliberação:	segue	aprovada	a	Resolução	de	nº	31/2020,	anexa.	2.	FMDCA:	a)	29	
pagamento	 de	 capacitação	 para	 o	 CT,	 Fabiane	 expõe	 que	 o	 CT	 tem	 manifestado	 a	30	
necessidade	 de	 realizar	 capacitação	 e	 que,	 inclusive,	 apresentaram	 alguns	 orçamentos	 ao	31	
CMDCA,	 mas	 que	 particularmente	 achou	 os	 valores	 altos	 se	 comparados	 aos	 pagos	 aos	32	
profissionais	na	eleição	do	CT,	explica	que	alguns	dos	orçamentos	não	são	de	empresas	do	33	
Estado	de	São	Paulo,	o	que	poderia	tê-los	encarecido.	Aventa-se	que	a	próxima	capacitação	34	
seja	mais	 voltada	para	 as	 dúvidas	 decorrentes	 do	 atendimento	 cotidiano	e	que	 a	 seguinte	35	
seja	mais	técnica,	nos	moldes	da	que	foi	sugerida	por	Fabiane.	Encaminhamentos:	Decide-se	36	
que	sejam	feitos	novos	orçamentos	para	a	capacitação	e	que	se	uniformize	os	orçamentos,	37	
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sendo	de	4	horas	de	capacitação	em	2	dias	consecutivos,	totalizando	8	horas	de	capacitação	38	
e	que	de	posse	de	novos	orçamentos,	na	próxima	reunião,	 se	decidirá	 sobre	pagar	ou	não	39	
esta	 capacitação	 com	 recursos	 do	 FMDCA.	 b)	 campanha	 em	 camiseta	 do	 CT	 para	40	
mobilização	de	 recursos	para	o	FMDCA	através	de	dedução	do	 IR,	Fabiane	expõe	que	em	41	
seu	entendimento,	o	“uniforme”	do	CT	seria	um	bom	meio	de	divulgação	de	campanha	para	42	
arrecadação	 de	 fundos	 para	 o	 FMDCA.	 Sheyla	 informa	 que	 os	 conselheiros	 tutelares	 por	43	
iniciativa	própria	e	com	seus	recursos	financeiros	pessoais	fizeram	camisetas	e	que	a	1a	delas	44	
custou	 45	 reais,	 pois	 houve	 o	 custo	 da	 arte,	 e	 que	 as	 demais	 custaram	 35	 reais	 cada.	45	
Deliberação:	 delibera-se	 que	 sejam	 financiadas	 com	 recursos	 do	 FMDCA	 3	 camisetas	 para	46	
cada	 conselheiro	 tutelar	 titular	 e	 para	 o	 1º	 conselheiro	 tutelar	 suplente,	 totalizando	 18	47	
(dezoito)	 camisetas	 estampadas	 com	 a	 referida	 campanha.	 Encaminhamentos:	 Sheyla	 se	48	
compromete	a	trazer	orçamento	para	as	18	(dezoito)	camisetas	e	Shirlene	deverá	pesquisar	49	
na	 internet	 alguns	 exemplos	 de	 campanhas	 e	 encaminhá-los	 para	 o	 grupo	 do	 CMDCA	 no	50	
WhatsApp	 para	 que	 seja	 escolhido	 um	 modelo.	 Na	 próxima	 reunião,	 o	 assunto	 será	51	
retomado	 para	 sua	 finalização.	 	 c)	 socorro	 financeiro	 aos	 acolhimentos	 infantis:	 	 Fabiane	52	
explica	que	consultou	a	SMAS	sobre	a	possibilidade	de	o	FMDCA	socorrer	os	acolhimentos	53	
infantis	devido	aos	custos	mais	elevados	decorrentes	da	pandemia	e	redução	do	repasse	de	54	
recursos	via	CMAS	e	que	a	SMAS	informou	que	a	Prefeitura	não	tem	recursos	para	socorrê-55	
los	 e	 que	 é	 possível	 se	 utilizar	 dos	 recursos	 do	 FMDCA	 para	 esse	 fim,	 conforme	 ofício	 já	56	
disponibilizado	 no	 grupo	 do	 CMDCA	 no	WhtasApp.	 Informa	 que	 João	 Gilberto	 acabou	 de	57	
remeter	 em	 seu	 WhatsApp	 pessoal	 a	 proposta	 do	 Lar	 Voluntários	 do	 Amor	 em	 folhas	58	
destacadas	 e	 fora	 de	 ordem,	 observa-se	 que	 neste	 momento,	 João	 Gilberto	 não	 está	59	
presente	na	reunião.	Encaminhamento:	decide-se	que	essa	proposta	seja	encaminhada	para	60	
a	Comissão	de	Projetos	para	emissão	de	parecer	e	sugestões	à	plenária	e	deliberação	sobre	o	61	
assunto	 na	 próxima	 reunião	 do	 CMDCA	 que	 deverá	 ocorrer	 em	 2	 semanas.	 Fabiane	 pede	62	
para	 incluir	 na	 pauta	 mais	 3	 assuntos,	 já	 noticiados	 por	 e-mail,	 sendo	 acolhimento	 de	63	
adolescentes	em	comunidades	 terapêuticas:	Resolução	do	Conselho	Nacional	de	Políticas	64	
sobre	 Drogas	 e	 Recomendação	 conjunta	 do	 Conanda,	 Conselho	 Nacional	 de	 Direitos	65	
Humanos	 e	 Conselho	 Nacional	 de	 Saúde,	 segue	 explicando	 que	 o	 Conselho	 Nacional	 de	66	
Políticas	sobre	Drogas	emitiu	uma	resolução	em	defesa	do	acolhimento	de	adolescentes	em	67	
comunidades	 terapêuticas	 e	 que	 os	 Conselhos	 Nacionais	 de	 Saúde,	 Direitos	 Humanos	 e	 o	68	
Condeca	publicaram	uma	 recomendação	 conjunta	 (já	 disponibilizada	no	 grupo	do	CMDCA)	69	
apontando	medidas	em	sentido	contrário	à	essa	regulamentação	e	que	é	importante	que	os	70	
conselheiros	 se	 inteirem	do	 assunto	 para	manifestarem	opinião.	 Passa	 a	 palavra	 a	 Vagner	71	
Alcântara,	 quem	 trouxe	 o	 assunto	 ao	 seu	 conhecimento,	 para	 que	 exponha	 suas	72	
considerações.	Vagner	esclarece	que	seu	lugar	de	fala	é	o	de	um	defensor	da	recuperação	de	73	
vidas	e	informa	que	essa	resolução	nasce	em	um	momento	em	que	o	uso	abusivo	de	drogas	-	74	
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cada	 vez	mais	potentes	 e	 viciantes	 -	 vem	crescendo,	 inclusive	entre	 adolescentes,	 e	que	a	75	
proposta	da	recomendação	vem	procurar	sanar	uma	lacuna	nas	políticas	públicas	voltadas	às	76	
drogas.	 Comenta	 que	 em	 nosso	 próprio	munícipio,	 foi	 criado	 no	 ano	 de	 2009	 o	 Conselho	77	
Municipal	Antidrogas	(COMAD),	mas	que	se	encontra	inativo,	diz	que	tem	pleiteado	junto	aos	78	
órgãos	 públicos	 pela	 reativação	 do	 COMAD	 e	 pede	 a	 colaboração	 deste	 CMDCA	 neste	79	
sentido.	Explica	que	a	 resolução	do	Conselho	Nacional	de	Políticas	 sobre	Drogas	dispõe	de	80	
regras	bem	delimitadas	para	o	acolhimento	de	adolescentes	em	comunidades	terapêuticas,	81	
que	 esses	 adolescentes	 devem	 permanecer	 em	 local	 distinto	 dos	 adultos	 dentro	 da	82	
comunidade	terapêutica,	podendo	apenas	realizar	atividades	de	lazer	junto	com	os	adultos,	83	
todas	 as	 demais	 atividades	 devem	 acontecer	 de	 modo	 separado.	 Manifesta-se	84	
favoravelmente	 à	 resolução	 do	 Conselho	 Nacional	 de	 Políticas	 sobre	 Drogas.	 Fabiane	85	
comenta	 que	 há	 um	 número	 muito	 grande	 de	 comunidades	 terapêuticas,	 clínicas	 de	86	
recuperação	 e	 entidades	 correlatas	 não	 regulamentadas	 em	 Embu-Guaçu	 e	 que	 se	 tem	87	
ciência	 disso,	 mas	 que	 não	 se	 tem	 controle	 sobre	 isso	 e	 que	 esse	 é,	 inclusive,	 um	 dos	88	
argumentos	trazidos	pelo	CNS/CNDH/Condeca	para	se	manifestarem	contra	a	resolução	do	89	
Conselho	 Nacional	 de	 Políticas	 sobre	 Drogas,	 diz	 que	 concorda	 que	 é	 um	 tema	 que	 deve	90	
entrar	urgentemente	na	agenda,	inclusive	do	CMDCA,	mas	que	medidas	“apressadas”	podem	91	
ferir	 direitos	 infanto-juvenis,	 que	 em	 seu	 entendimento	 o	 CMDCA	 deve	 seguir	 o	 lastro	 do	92	
Condeca.	 João	 Gilberto	 se	 manifesta	 em	 oposição	 à	 resolução	 do	 Conselho	 Nacional	 de	93	
Políticas	sobre	Drogas.	Vagner	elucida	que	há,	em	Embu-Guaçu,	apenas	4	(quatro)	entidades	94	
devidamente	registradas	ou	em	processo	de	registro	junto	dos	órgãos	públicos	e	cerca	de	90	95	
(noventa)	mapeadas	 e	 não	 registradas,	 destacando	 que	 não	 é	 incomum	 que	 falte	 a	 essas	96	
entidades	 orientação	 para	 o	 processo	 de	 regularização	 junto	 dos	 órgãos	 públicos.	97	
Encaminhamento:	 os	 conselheiros	 do	 CMDCA	 se	 comprometem	 a	 ler	 os	 documentos	 que	98	
tratam	 do	 tema	 (anexos)	 para	 manifestarem	 posição	 na	 próxima	 reunião.	 Deliberação:	99	
decide-se	pelo	envio	de	ofício	à	PMEG	requerendo	a	reativação	do	COMAD.	Outro	item	a	ser	100	
incluído	na	discussão	é	Plano	Municipal	de	Atendimento	Socioeducativo:	requisição	do	MP,	101	
Fabiane	 informa	 que	 o	 MP	 requereu	 que	 este	 CMDCA	 apresente	 informações	102	
pormenorizadas	sobre	o	cumprimento	das	metas	e	períodos	de	execução	do	plano	e	que	foi	103	
dada	 ciência	 à	 Comissão	 de	 Acompanhamento	 e	 Monitoramento	 do	 Plano	 Municipal	 de	104	
Atendimento	 Socioeducativo	 e	 que	 decidiu-se	 pelo	 envio	 de	 ofício	 à	 SMAS	para	 que	 traga	105	
esclarecimentos,	destaca	que	o	CMDCA	tem	uma	série	de	responsabilidades	no	plano	e	que	106	
não	apenas	para	responder	ao	MP,	mas	para	cumprir	com	seu	papel,	o	CMDCA	deve	assumir	107	
seus	 compromissos.	 O	 último	 item	 a	 ser	 incluído:	 Comissão	 de	 Orçamento	 e	 Finanças	 e	108	
Comissão	 de	 Regimento	 Interno:	 troca	 de	 membros,	 Fabiane	 diz	 que	 gostaria	 de	 ser	109	
substituída	na	Comissão	de	Orçamento	e	Finanças	para	compor	a	Comissão	do	RI	e	questiona	110	
se	alguém	tem	interesse	em	substitui-la,	mas	não	houve	interessados.	Sheyla,	em	nome	do	111	
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Conselho	Tutelar,	agradece	pelos	recursos	do	FMDCA	que	viabilizaram	a	compra	de	cerca	de	112	
200	 (duzentos)	 brinquedos	 que	 estão	 sendo	 entregues	 com	 doces	 para	 	 as	 crianças	 e	113	
adolescentes	 atendidos	 pelo	 CT	 em	 homenagem	 ao	Dia	 das	 Crianças,	 relata	 que	 têm	 sido	114	
momentos	muito	especiais	não	só	para	as	crianças	e	para	os	adolescentes	que	recebem	os	115	
presentes,	mas	também	para	os	próprios	conselheiros.	As	professoras	presentes	na	reunião	116	
são	 parabenizadas	 pelo	 Dia	 dos	 Professores,	 que	 será	 comemorado	 amanhã.	 Nada	 mais	117	
havendo	para	ser	tratado,	Fabiane	agradece	aos	presentes	por	terem	comparecido	e	encerra	118	
a	 reunião.	Eu,	Shirlene	 Jesus	Xavier	Corrêa,	 secretária	executiva	do	CMDCA,	 redigi	esta	ata	119	
que	segue	assinada	por	mim	e	que	será	submetida	aos	conselheiros	do	CMDCA	através	do	120	
grupo	do	CMDCA	no	WhatsApp.	121	
	122	
	123	

Shirlene	Jesus	Xavier	Corrêa	
Secretária	Executiva	do	CMDCA/EG	

	124	
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RESOLUÇÃO	No	31/2020/CMDCA/EG	
	
	

Dispõe	sobre	o	número	mínimo	de	capacitações	que	
os	 conselheiros	 tutelares	 devem	 participar	 a	 cada	
ano.	

	
	
	
	

O	CONSELHO	MUNICIPAL	DOS	DIREITOS	DA	CRIANÇA	E	DO	ADOLESCENTE	DE	
EMBU-GUAÇU	(CMDCA/EG),	no	exercício	de	atribuições	legais	que	lhe	confere	a	Lei	Municipal	
nº	 127,	 de	 23	 de	 julho	 de	 2015,	 de	 acordo	 com	 deliberação	 de	 reunião	 plenária	 de	 14	 de	
outubro	de	2020,	

	
CONSIDERANDO	 que	 o	 Conselho	 Tutelar	 é	 órgão	 da	 política	 municipal	 de	

atendimento	dos	direitos	da	criança	e	do	adolescente	(LM	127/15,	art.	9º,	“d”);	
CONSIDERANDO	 que	 compete	 ao	 CMDCA	 proporcionar	 integral	 apoio	 ao	

Conselho	Tutelar	para	o	perfeito	cumprimento	dos	princípios	e	diretrizes	do	ECA	(LM	127/15,	
art.	22,	XXVI);	

CONSIDERANDO	 que	 os	 conselheiros	 tutelares	 deve	 participar	 de	 cursos	 de	
capacitação	ao	longo	de	seu	mandato,	a	expensas	do	Poder	Público	(LM	131/15,	art.	17);		

	
	
R	E	S	O	L	V	E:	

	
	

Art.	1º	Todos	os	conselheiros	tutelares	titulares	devem	participar	de	pelo	menos	
4	(quatro)	cursos	de	capacitação	por	ano,	com	o	mínimo	de	75%	de	frequência.	

Parágrafo	único.	É	facultada	a	participação	dos	conselheiros	tutelares	suplentes.		

Art.	 2º	 Os	 conselheiros	 tutelares	 entregarão	 cópias	 dos	 certificados	 de	
participação	dos	cursos	ao	CMDCA	que	os	anexará	em	seus	prontuários.	

Art.	3º	Esta	Resolução	entrará	em	vigor	na	data	de	sua	publicação.	

Embu-Guaçu,	14	de	outubro	de	2020.	
	
	

Fabiane	Domingues	Sanches	
Presidente	CMDCA/EG	
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 28/07/2020 | Edição: 143 | Seção: 1 | Página: 29

Órgão: Ministério da Justiça e Segurança Pública/Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas

RESOLUÇÃO Nº 3, DE 24 DE JULHO DE 2020

Regulamenta, no âmbito do Sistema Nacional de Políticas
Públicas sobre Drogas - Sisnad, o acolhimento de adolescentes
com problemas decorrentes do uso, abuso ou dependência do
álcool e outras drogas em comunidades terapêuticas.

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS, no uso de suas
atribuições legais, tendo em vista o disposto no art. 19, incisos VII e XII da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de
2006, no art. 2º, inciso I do Decreto nº 5.912, de 27 de setembro de 2006 e no art.2º, inciso III do Decreto nº
9.926, de 19 de julho de 2019;

Considerando o texto aprovado pelo Plenário do CONAD em sessão extraordinária realizada em
06 de julho de 2020;

Considerando a necessidade de regulamentação do acolhimento de adolescentes em
comunidades terapêuticas, a que se refere o art. 26-B da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, com a
redação dada pela Lei nº 13.840, de 05 de junho de 2019, regulamentadas pela Resolução nº 1 do CONAD,
de 19 de agosto de 2015;

Considerando o disposto no art. 23-B, § 3º da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, com a
redação dada pela Lei nº 13.840, de 05 de junho de 2019;

Considerando o disposto no art. 101, incisos V e VI da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990;

Considerando o disposto nos incisos V a VII do art. 1º do inciso III do art. 28 e dos artigos 46 a 49
do Anexo ao Decreto nº 10.357, de 20 de maio de 2020;

Considerando o disposto no Decreto nº 9.761, de 11 de abril de 2019;

Considerando o disposto na Resolução nº 1 do CONAD, de 19 de agosto de 2015, em seu art. 29,
que dispõe sobre a necessidade de regulamentação própria para o acolhimento de adolescentes;

Considerando a necessidade de prever garantias aos adolescentes acolhidos, com vistas a
preservar seus direitos e evitar a sua institucionalização;

Considerando que as entidades que realizam o acolhimento de adolescentes, em caráter
voluntário, no modelo terapêutico comunidade terapêutica, com problemas decorrentes do uso, abuso ou
dependência do álcool e outras drogas, integram o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas -
Sisnad;

Considerando que as entidades que realizam o acolhimento de pessoas com problemas
associados ao uso nocivo ou dependência do álcool e outras drogas na modalidade comunidade
terapêutica, na forma disciplinada pelo art. 26-A, da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, são
estabelecimentos extra-hospitalares, de natureza comunitária, na forma do art. 2º, inciso IX, e art. 4º,
ambos da Lei nº 10.216, de 06 de abril de 2001;

Considerando a necessidade de articular as entidades que promovem o acolhimento de
adolescentes com problemas associados ao abuso ou dependência de álcool e outras drogas com a rede
de cuidados, atenção, acolhimento, proteção, promoção e reinserção social;

Considerando o disposto na Constituição Federal, em seu art. 227, que estabelece a absoluta
prioridade dos direitos de crianças e adolescentes, sua condição peculiar de desenvolvimento, proteção
integral e melhor interesse, e que deve ser responsabilidade solidária entre Estado, família e sociedade
garantir esses direitos;
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Considerando o item 2 da Resolução nº 187, de 23 de maio de 2017, que aprova o documento
Orientações Técnicas para Educadores Sociais de Rua em Programas, Projetos e Serviços com Crianças e
Adolescentes em Situação de Rua;

Considerando os direitos assegurados à criança e ao adolescente pela Lei nº 8.069/90, que
dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA);

Considerando que todas as crianças e adolescentes devem receber cuidado, proteção e
educação, sem discriminação de situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença,
deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social,
região e local de moradia ou qualquer outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a
comunidade em que vivem, nos termos do artigo 3º do ECA; e

Considerando o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e
Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária de 2006, resolve:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Regulamentar, no âmbito do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas -
Sisnad, o acolhimento de adolescentes com problemas decorrentes do uso, abuso ou dependência do
álcool e outras drogas em comunidades terapêuticas.

CAPÍTULO II

DAS CARACTERÍSTICAS DO ACOLHIMENTO

Art. 2º O acolhimento do adolescente com problemas decorrentes do uso, abuso ou
dependência do álcool e outras drogas na comunidade terapêutica, caracteriza-se por:

I - adesão e permanência voluntária, formalizadas por escrito, entendida como uma etapa
transitória para a reinserção social e econômica do usuário ou dependente de drogas, nos termos do inciso
II do art. 26-A da Lei nº 11.343/2006, com a redação dada pela Lei nº 13.840/2019;

II - ambiente residencial, propício à formação de vínculos, com a convivência entre os pares,
atividades práticas de valor educativo e a promoção do desenvolvimento pessoal, vocacionada para
acolhimento ao usuário ou dependente de drogas em vulnerabilidade social, nos termos do inciso III do
art. 26-A da Lei nº 11.343/2006, com a redação dada pela Lei nº 13.840/2019;

III - oferta de projetos terapêuticos ao usuário ou dependente de drogas que visam à
abstinência, nos termos do inciso I do art. 26-A da Lei nº 11.343/2006, com a redação dada pela Lei nº
13.840/2019;

IV - avaliação médica prévia, nos termos do inciso IV e do §1º do art. 26-A da Lei nº 11.343/2006,
com a redação dada pela Lei nº 13.840/2019;

V - avaliação prévia por equipe multidisciplinar e multisetorial, na forma do inciso I do art. 23-B
da Lei nº 11.343/2006, com a redação dada pela Lei nº 13.840/2019, tanto para o acolhimento, como para
o desligamento do programa terapêutico;

VI - elaboração de Plano Individual de Atendimento - PIA, na forma do art. 11 desta Resolução,
nos termos do inciso V do art. 26-A e do art. 23-B da Lei nº 11.343/2006, com a redação dada pela Lei nº
13.840/2019;

VII - oferta de atividades previstas no programa de acolhimento de adolescente da entidade,
conforme previsão contida no art. 12 desta Resolução, e nos termos do §5º do art. 23-B da Lei nº
11.343/2006, com a redação dada pela Lei nº 13.840/2019; e

VIII - vedação de isolamento físico do usuário ou dependente de álcool ou outras drogas, nos
termos do inciso VI do art. 26-Ada Lei nº 11.343/2006, com a redação dada pela Lei nº 13.840/2019.

§1º Não são elegíveis para o acolhimento os adolescentes com comprometimentos biológicos e
psicológicos de natureza grave que mereçam atenção médico-hospitalar contínua ou de emergência, caso
em que deverão ser encaminhadas à rede de saúde clínico-hospitalar a que se refere o art. 23-A da Lei nº
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11.343, de 23 de agosto de 2006, e que necessitem de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em
regime hospitalar ou ambulatorial, na forma do art. 101, inciso V, da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990.

§2º São elegíveis para o acolhimento em comunidades terapêuticas os adolescentes a que se
refere o art. 101, inciso VI, da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que não se enquadrarem nas vedações
referidas no §1º deste artigo.

§3º As entidades que oferecerem serviços assistenciais de saúde ou executarem
procedimentos de natureza clínica-hospitalar, distintos do modelo comunidade terapêutica previsto nesta
Resolução, deverão, neste caso, observar as normas sanitárias e os protocolos relativos a
estabelecimentos clínico-hospitalares próprios ou aos serviços específicos ofertados.

§4º O acolhimento de adolescentes de 12 (doze) anos completos até 18 (dezoito) anos
incompletos em comunidade terapêutica terá a autorização prévia e a adesão voluntária, por escrito, de
um dos pais ou responsável, na forma prevista no §3º do art. 23-B da Lei nº 11.343/06, e do art. 3º da Lei nº
10.406/2002, e também do adolescente acolhido, podendo ser interrompido, a qualquer momento.

§5º No caso de acolhido adolescente completar 18 (dezoito) anos, o acolhimento em
comunidade terapêutica contará com a sua adesão voluntária individual, podendo ser interrompido a
qualquer momento, observadas as mesmas condições.

Art. 3º Somente deverão ser acolhidos adolescentes que façam uso, abuso ou estejam
dependentes de álcool e outras drogas, com necessidade de proteção e apoio social e previamente
avaliados pela rede de saúde e pela equipe multidisciplinar e multisetorial própria, ou da rede.

Parágrafo único. As comunidades terapêuticas deverão possuir mecanismos de
encaminhamentos e transporte à rede de saúde dos adolescentes acolhidos que apresentarem
intercorrências clínicas decorrentes ou associadas ao uso ou à privação de álcool e outras drogas, como
também para os casos em que apresentarem outros agravos à saúde.

Art. 4º A instalação e o funcionamento de entidades que promovem o acolhimento de
adolescentes com problemas associados ao abuso ou dependência de álcool e outras drogas,
caracterizadas como comunidades terapêuticas, ficam condicionados à concessão de alvará sanitário ou
outro instrumento congênere de acordo com a legislação sanitária aplicável a essas entidades.

Art. 5º As comunidades terapêuticas deverão comunicar o início e o encerramento de suas
atividades, bem como o seu programa de acolhimento de adolescentes, para os seguintes órgãos:

I - Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas - SENAPRED;

II - Secretaria Municipal de Saúde;

III - Secretaria Municipal de Assistência Social;

IV - Secretaria Municipal de Educação;

V - Conselho Tutelar; e

VI - Vara da Infância e da Juventude.

Parágrafo único. A comunidade terapêutica deverá atuar de forma integrada, desde o início de
seu funcionamento, à rede de serviços, situada em seu território, de atenção, cuidado, tratamento,
proteção, promoção, reinserção social, educação e trabalho, além dos demais órgãos que atuam direta ou
indiretamente com tais políticas sociais.

Art. 6º São obrigações das entidades que promovem o acolhimento de adolescentes com
problemas associados ao abuso ou dependência de álcool e outras drogas, caracterizadas como
comunidades terapêuticas, dentre outras:

I - possuir e cumprir seu programa de acolhimento de adolescente;

II - somente acolher adolescentes, mediante avaliação diagnóstica prévia, emitida pela rede de
saúde ou por profissional habilitado, que as considere aptas para o acolhimento, em consonância com o
disposto no §1º do art. 2º e no art. 3º desta Resolução;
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III - elaborar Plano Individual de Atendimento - PIA, em consonância com o programa de
acolhimento de adolescente da entidade e garantir a participação de, no mínimo, um dos pais ou
responsável no processo de acolhimento, na elaboração e atualização do PIA, observado o disposto no §3º
do art. 23-B da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;

IV - informar, de modo claro, os critérios de admissão, permanência e saída, as características
das ações do desenvolvimento interior e da espiritualidade, das atividades práticas, de autocuidado e
sociabilidade, bem como o programa de acolhimento de adolescente da entidade, que devem receber a
anuência prévia, por escrito, do adolescente acolhido e de um de seus pais ou responsável;

V - garantir a participação de, no mínimo, um dos pais ou responsável no processo de
acolhimento, bem como nas ações de reinserção social;

VI - comunicar cada acolhimento ao Conselho Tutelar, à Vara da Infância e da Juventude da
jurisdição da comunidade terapêutica e aos equipamentos de proteção social (Assistência Social e Saúde)
do território da entidade, no prazo de até 05 (cinco) dias;

VII - comunicar o encerramento do acolhimento ao Conselho Tutelar, à Vara da Infância e da
Juventude da jurisdição da comunidade terapêutica e aos equipamentos de proteção social (Assistência
Social e Saúde) do território do adolescente acolhido, no prazo de até 05 (cinco) dias;

VIII - oferecer espaço comunitário e de atendimento individual, com acompanhamento e
suporte de equipe da entidade;

IX - estimular, desde o início do acolhimento, o vínculo familiar e social, observadas as normas e
medidas protetivas a que o adolescente estiver sujeito;

X - garantir o acesso à educação ao acolhido adolescente, presencial ou na modalidade de
Ensino à Distância (EaD), nos termos do art 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente;

XI - permitir a visitação de familiares e o acesso aos meios de comunicação para contato com
estes, na forma prevista no programa de acolhimento ou regimento interno da entidade e nortear suas
ações e a qualidade de seus serviços com base nos princípios de direitos humanos e de humanização do
cuidado;

XII - não praticar ou permitir ações de contenção física ou medicamentosa, isolamento ou
restrição à liberdade do adolescente acolhido;

XIII - manter os ambientes de uso dos adolescentes acolhidos livres de trancas, chaves ou
grades, admitindo-se apenas travamento simples;

XIV - não praticar ou permitir castigos físicos, psicológicos ou morais, nem utilizar expressões
estigmatizantes com os adolescentes acolhidos ou familiares;

XV - não submeter os adolescentes acolhidos a atividades forçadas ou exaustivas, sujeitando-os
a condições degradantes;

XVI - informar imediatamente a um dos pais ou a pessoa responsável e comunicar, no prazo de
até 24 (vinte e quatro) horas, ao Conselho Tutelar, à Vara da Infância e da Juventude, e às unidades de
referência de saúde e de assistência social, intercorrência grave ou falecimento da pessoa acolhida;

XVII - observar as normas de segurança sanitária, de instalações prediais e de acessibilidade,
além de manter atualizadas as licenças emitidas pelas autoridades competentes;

XVIII - fornecer alimentação, condições de higiene e alojamentos adequados;

XIX - articular, junto à unidade de referência de saúde, os cuidados necessários com o
adolescente acolhido;

XX - articular, junto à rede de proteção social, para atendimento e acompanhamento das
famílias dos adolescentes acolhidos, quando do seu ingresso, durante sua permanência na instituição e,
também, após o desligamento da entidade;

XXI - articular, junto à rede intersetorial, a preparação para o processo de reinserção social do
adolescente acolhido;
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XXII - promover, quando necessário, e com apoio da rede local, a emissão dos documentos do
adolescente acolhido, incluindo certidão de nascimento ou casamento, cédula de identidade, CPF, título
de eleitor e carteira de trabalho;

XXIII - promover, com o apoio da rede local, além das ações de prevenção relativas ao uso de
drogas, também aquelas referentes às doenças transmissíveis, como vírus HIV, hepatites e tuberculose;

XXIV - a equipe multidisciplinar e multisetorial da comunidade terapêutica deverá ser composta,
de no mínimo, um profissional contratado, com formação em uma das seguintes áreas:

Saúde

Assistência Social; ou

Educação.

XXV - promover, de forma permanente, a capacitação dos membros da equipe que atuam na
entidade;

XXVI - proceder ao seu registro da entidade e à inscrição de seus programas, especificando o
regime de atendimento na modalidade de comunidade terapêutica a que se refere o art. 26-A da Lei nº
11.343/2006, com a redação dada pela Lei nº 13.840/2019, na forma definida neste artigo, no Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o qual, na forma do § 1º do art. 90 e do art. 91 da Lei nº
8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), manterá registro das inscrições e de
suas alterações, do que fará comunicação ao Conselho Tutelar e à autoridade judiciária; e

XXVII - elaborar e manter o projeto político-pedagógico-terapêutico disposto no Capítulo V
desta Resolução.

§ 1º O acolhimento não poderá exceder o limite de 12 (doze) meses no período de 24 (vinte e
quatro) meses.

§ 2º A fim de se evitar a institucionalização, no período de até 6 (seis) meses subsequentes ao
último desligamento, o novo acolhimento deverá ocorrer mediante justificativa fundamentada da equipe
multidisciplinar e multisetorial a que se refere o inciso XXIV deste artigo, em parceria com a rede de
cuidados, decisão que deverá ser inserida no PIA.

§ 3º Não se aplica o disposto no § 2º quando o acolhimento anterior tiver duração inferior a 30
(trinta) dias.

§ 4º A avaliação diagnóstica de que trata o inciso II deverá envolver avaliação médica e a
caracterização do uso nocivo ou dependência de álcool e outras drogas, realizada por profissional
habilitado, preferencialmente com capacitação na abordagem de pessoas com uso, abuso ou
dependência de álcool e outras drogas.

§ 5º Em caso de falecimento do adolescente acolhido na entidade, sem prejuízo das
providências contidas neste artigo, deverão ser imediatamente comunicadas as autoridades policiais.

§ 6º A aplicação do projeto político-pedagógico-terapêutico da comunidade terapêutica será
avaliada pela equipe multidisciplinar e multisetorial a que se refere o inciso XXIV deste artigo.

Art. 7º Caso o adolescente acolhido possua renda própria ou receba algum tipo de benefício, é
vedado à entidade ou aos membros da sua equipe receber da fonte pagadora ou administrar, direta ou
indiretamente, tais recursos.

Parágrafo único. Nesses casos deverá a entidade, no PIA, prever a orientação ao adolescente
acolhido no tocante à administração responsável de seus recursos financeiros, com a participação de um
dos pais ou pessoa responsável, como medida de reinserção social.

CAPÍTULO III

DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS

Art. 8º São direitos do adolescente acolhido:

I - interromper o acolhimento a qualquer momento, inclusive a pedido de um dos pais ou
pessoa responsável;
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II - receber tratamento respeitoso, bem como à sua família, independente de etnia, credo
religioso, ideologia, nacionalidade, orientação sexual, identidade de gênero, antecedentes criminais ou
situação financeira;

III - ter assegurada a privacidade, inclusive no tocante ao uso de vestuário, corte de cabelo e
objetos pessoais próprios, observadas as regras sociais de convivência;

IV - participar das atividades previstas no art. 12, mediante consentimento expresso no
acolhimento ou no PIA;

V - ter assegurado o sigilo, segundo normas éticas e legais, incluindo o anonimato, sendo
vedada a divulgação de informação, imagem ou outra modalidade de exposição da pessoa; e

VI - participar da elaboração do PIA, em conjunto com um dos pais ou pessoa responsável, na
forma do §3º do art. 23-B da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, e em consonância com o programa
de acolhimento de adolescente da entidade.

Parágrafo único. A prestação de informações administrativas aos órgãos de gestão e de controle
de vagas financiadas com recursos públicos ou aqueles decorrentes das informações obrigatórias da Lei
nº 8.069, de 13 de julho de 1990, não fere o sigilo de que trata o inciso V deste artigo.

Art. 9º Para garantir a harmonia e a convivência na entidade, o adolescente acolhido e todas as
pessoas envolvidas deverão observar:

I - o respeito interpessoal;

II - as normas e rotinas da entidade previstas no programa de acolhimento de adolescente e do
regimento interno; e

III - a realização das atividades contidas no programa de acolhimento de adolescente da
entidade, consentidas expressamente pelo adolescente acolhido, inclusive por um dos pais ou
responsável, no PIA.

Art. 10. Não será admitido o acolhimento de crianças em comunidades terapêuticas, assim
consideradas aquelas com até 12 (doze) anos de idade incompletos.

CAPÍTULO IV

DO PLANO INDIVIDUAL DE ATENDIMENTO - PIA

Art. 11. O PIA é o instrumento que especifica e monitora as ações de acolhimento individual,
devendo reunir todas as informações a respeito do adolescente acolhido, inclusive aquelas exigidas pelos
órgãos de controle e fiscalização.

§ 1º O PIA deverá necessariamente conter as seguintes informações:

I - dados pessoais do adolescente acolhido;

II - indicação dos pais ou pessoa responsável, os respectivos contatos, bem como a evolução do
vínculo familiar durante o período de acolhimento;

III - a participação de, pelo menos, um dos pais ou pessoa responsável, na elaboração e
desenvolvimento do PIA, e os compromissos assumidos pelos pais ou responsável;

IV - histórico de acompanhamento psicossocial, incluindo eventuais internações, acolhimentos e
outras formas de tratamento;

V - indicação do profissional de referência da equipe da entidade para o adolescente acolhido;

VI - os resultados da avaliação interdisciplinar;

VII - qual(is) a(s) substância(s) psicoativa(s) de que faz uso o adolescente acolhido;

VIII - motivação para o acolhimento;

IX - todas as atividades a serem exercidas pelo adolescente acolhido, dentre aquelas do art. 12,
inclusive quanto ao projeto político-pedagógico- terapêutico e a frequência de suas realizações;

X - período de acolhimento e as intercorrências;
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XI - todos os encaminhamentos do adolescente acolhido aos serviços da rede do SUS, SUAS, ao
Conselho Tutelar e à Vara da Infância e da Juventude da jurisdição da comunidade terapêutica;

XII - todos os encaminhamentos visando à reinserção social, incluídos os projetos de educação
referidos no Capítulo V desta Resolução, que trata do Projeto Político-Pedagógico-Terapêutico,
capacitação profissional e geração de trabalho e renda; e

XIII - evolução do acolhimento, seus resultados e o planejamento de saída do adolescente
acolhido.

§ 2º O PIA deverá ser periodicamente atualizado e revisado a qualquer tempo, por iniciativa da
entidade ou a pedido do adolescente acolhido, ficando o documento sempre à sua disposição para
consulta, bem como das autoridades competentes para fins de fiscalização.

§ 3º Os critérios de admissão, permanência e saída, o programa de acolhimento de adolescente
da entidade e o PIA devem receber a anuência prévia, por escrito, do adolescente acolhido e, quando
houver, de seu familiar ou pessoa por ele indicada, observado o disposto no § 4º e § 5º do art. 2º desta
Resolução.

§ 4º O adolescente acolhido e seu familiar, ou pessoa por ele indicada, deverão participar na
construção e no cumprimento do PIA, sendo o protagonismo do adolescente acolhido, o respeito e o
diálogo os princípios norteadores do acolhimento.

§ 5º O PIA deverá ser elaborado no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar do acolhimento.

§ 6º Todas as atividades previstas deverão ter caráter terapêutico e/ou pedagógico.

Art. 12. O programa de acolhimento de adolescente da entidade poderá incluir a realização,
dentre outras, das seguintes atividades terapêuticas:

I - recreativas;

II - de desenvolvimento da espiritualidade;

III - de promoção do autocuidado e da sociabilidade; e

IV - de capacitação, de promoção da aprendizagem, de formação e atividades práticas
inclusivas.

§ 1º O PIA deverá prever quais as atividades que serão realizadas pelo adolescente acolhido.

§ 2º As atividades deverão ser realizadas pelo adolescente acolhido e, quando houver, por, pelo
menos, um dos pais ou pessoa responsável, mediante acompanhamento da equipe da entidade.

Art. 13. Atividades recreativas são aquelas que estimulam o lazer e a prática de atividades
esportivas, artísticas e culturais.

Art. 14. Atividades de desenvolvimento da espiritualidade são aquelas que buscam o
autoconhecimento e o desenvolvimento interior, a partir da visão holística do ser humano, podendo ser
parte do método de recuperação, objetivando o fortalecimento de valores fundamentais para a vida social
e pessoal, assegurado o disposto nos incisos VI e VII do art. 5º da Constituição Federal.

Parágrafo único. A comunidade terapêutica deverá deixar expresso a forma da busca do
autoconhecimento, o desenvolvimento interior, bem como a espiritualidade no seu programa de
acolhimento, e ter a adesão voluntária e expressa do adolescente, de um de seus pais ou pessoa
responsável, no ato da admissão, encaminhando-se a outros serviços de atenção e cuidados aqueles que
não queiram optar pelo programa proposto pela entidade.

Art. 15. Atividades de promoção, do autocuidado e da sociabilidade são aquelas que têm por
objetivo, exclusivamente, a prática de atos da vida cotidiana, tais como:

I - higiene pessoal;

II - arrumação e limpeza dos pertences e das acomodações de repouso e banheiro;

III - participação na elaboração de refeições e limpeza da cozinha e do refeitório de uso coletivo;
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IV - participação na limpeza e organização de espaços coletivos, como salas de recreação,
jardins e hortas de consumo interno; e

V - participação na organização e realização de eventos e programas da entidade.

Parágrafo único. As atividades previstas neste artigo não poderão ter caráter punitivo e deverão
ser supervisionadas por membros da equipe da entidade, a quem caberá motivar os adolescentes
acolhidos, dando o caráter terapêutico a tais atividades.

Art. 16. Atividades de capacitação, de promoção da aprendizagem, de formação e as práticas
inclusivas são aquelas que buscam a inserção e a reinserção social, o resgate ou a formação de novas
habilidades profissionais, práticas ou para a vida, e o aprendizado de novos conhecimentos, de modo a
promover o empoderamento e o desenvolvimento das habilidades sociais do adolescente acolhido.

§ 1º As atividades a que se refere o caput deverão ser desenvolvidas em ambiente ético e
protegido, livre de álcool e outras drogas, não podendo ser realizadas em locais que exponham o
adolescente acolhido à situação de constrangimento ou de vulnerabilidade, como ações em vias públicas
de vendas de produtos ou de arrecadação de recursos, ou outras atividades congêneres.

§ 2º As atividades de práticas inclusivas a que se refere o caput para adolescentes com 16
(dezesseis) anos completos, poderão ser regidas pela Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, que trata do
voluntariado, mediante adesão voluntária do adolescente acolhido e da assistência de um dos pais ou
responsável, exceto quando houver a formação de vínculo empregatício, hipótese em que será aplicada a
legislação trabalhista.

Art. 17. No caso de adolescentes egressos do sistema socioeducativo, a comunidade terapêutica
deverá considerar as metas e pactuações consolidadas no Plano Individual de Atendimento - PIA do
adolescente, elaborado pelos programas de atendimento socioeducativo, de forma a garantir a
continuidade dos encaminhamentos essenciais à efetivação do seu projeto de vida.

CAPÍTULO V

DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO-TERAPÊUTICO

Art. 18. A comunidade terapêutica elaborará projeto político-pedagógico-terapêutico, a ser
aprovado pela equipe multidisciplinar e multisetorial a que se refere o art. 6º, inciso XXIV, necessário para o
adolescente participar de atividades educacionais, com as seguintes características:

I - a oferta e a participação em atividades educacionais e de aprendizado na comunidade
terapêutica deve respeitar a condição singular de cada adolescente acolhido, não necessariamente
acompanhando o plano histórico escolar e seriado;

II - deve ser promovido o desenvolvimento de habilidades sociais e para a vida;

III - devido a sua condição de uso nocivo ou dependência do álcool e outras drogas, a oferta de
atividades educacionais dar-se-á nas instalações da própria comunidade terapêutica ou em ambiente
especialmente protegido para esse fim, para a garantia do espaço livre do álcool e outras drogas e a
estratégia da abstinência;

IV - a proposta político-pedagógica-terapêutica deverá contemplar os aspectos terapêuticos
apropriados a cada adolescente acolhido;

V - a oferta de estudo presencial ou à distância (EaD) disponibilizada pelo sistema de educação,
adaptado às condições dos adolescentes acolhidos; e

VI - o estudo e formação devem ser fomentados segundo a situação singular de cada
adolescente, como instrumento e estímulo no programa e processo terapêutico.

CAPÍTULO VI

DOS AMBIENTES E INSTALAÇÕES

Art. 19. A comunidade terapêutica manterá ambientes e instalações exclusivas e apropriadas, de
modo a preservar a segurança e o bem-estar do adolescente acolhido.
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§ 1º Considerado o ambiente residencial próprio das comunidades terapêuticas, poderá haver o
compartilhamento de ambientes e atividades, desde que previstas no programa de acolhimento de
adolescentes e mediante avaliação da equipe multidisciplinar e multisetorial a que se refere o inciso XXIV
do art. 6º.

§ 2º A oferta de profissionais, de ambientes terapêuticos e de alojamentos exclusivos para os
adolescentes é obrigatória.

§ 3º A exclusividade de profissionais que se refere o § 2º deste artigo não se aplica ao
responsável técnico referido no inciso XXIV do Art. 6º.

§ 4º São obrigatórios ambientes específicos para cada gênero, de acordo com o programa
terapêutico do adolescente, que deverá ser específico para cada gênero.

CAPÍTULO VII

DA ARTICULAÇÃO COM A REDE DE SERVIÇOS

Art. 20. A entidade deverá buscar, com o apoio dos gestores locais e mediante pactuação, a
articulação com a rede de atenção, cuidado, tratamento, proteção, promoção, reinserção social, educação
e trabalho, além dos demais órgãos que atuam direta ou indiretamente com tais políticas sociais.

Art. 21. A entidade deverá buscar a rede situada no território para oferecer cuidados integrais
com a saúde dos adolescentes acolhidos.

Art. 22. A reinserção social deverá constar no programa de acolhimento de adolescente da
entidade e ser promovida em articulação com a rede local, incluídos programas de educação, capacitação
profissional e de geração de renda e trabalho, sem prejuízo das iniciativas da própria entidade.

Art. 23. A eventual inexistência ou recusa da oferta de serviços da rede de saúde e de
assistência social no território deverá ser imediatamente comunicada ao respectivo gestor e às instâncias
de controle social e, se necessário, ao Ministério Público.

Art. 24. Em caso de vaga financiada com recursos públicos federais, caberá ao órgão
responsável pelo programa de financiamento promover a articulação com a rede estadual ou municipal
para regular o processo de ingresso do adolescente acolhido na entidade, respeitados os mecanismos de
acolhimento de cada entidade, e com o apoio do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas - CONAD.

§ 1º Recomenda-se aos Estados e aos Municípios, em caso de vaga financiada com recursos
públicos estaduais ou municipais, que se promova a regulação de que trata este artigo, com o apoio dos
Conselhos Estaduais ou Municipais de Políticas sobre Drogas.

§ 2º Será de responsabilidade do órgão financiador o monitoramento da qualidade da prestação
do serviço das entidades financiadas.

CAPÍTULO VIII

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 25. Esta Resolução deverá ser afixada, na entidade, em local visível ao público.

Art. 26. Em conformidade com o disposto nos incisos V a VII do art. 1º, do inciso III do art. 28 e
dos artigos 46 a 49 do Decreto 10.357, de 20 de maio de 2020, cabe à Secretaria Nacional de Cuidados e
Prevenção às Drogas, do Ministério da Cidadania, a fiscalização e a regulamentação suplementar desta
Resolução, devendo:

I - supervisionar e articular as atividades de acolhimento de adolescentes com problemas
associados ao uso nocivo ou dependência do álcool e outras drogas, inclusive atividades de capacitação e
treinamento;

II - apoiar as ações de cuidado e de acolhimento de adolescentes com problemas associados
ao uso nocivo ou dependência do álcool e outras drogas em comunidades terapêuticas;

III - estabelecer modelo de Plano Individual de Atendimento de Adolescentes - PIA;

IV - estabelecer fluxograma de acolhimento, em conformidade com esta Resolução e ao
disposto nos artigos 23-A, 23-B e 26-A da Lei nº 11.343/2006, conforme redação dada pela Lei nº
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13.840/2019, inclusive quanto às equipes multidisciplinar e multisetorial a que se refere o inciso XXIV do
art. 6º da presente Resolução;

V - editar Portaria que regulamente a fiscalização das comunidades terapêuticas que atendam
adolescentes;

VI - propor modelos de formulários e documentos auxiliares para atender às disposições desta
Resolução;

VII - fixar normas complementares a esta Resolução.

Art. 27. O Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas - CONAD, por meio de sua Secretaria-
Executiva, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e da Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção
às Drogas - SENAPRED, do Ministério da Cidadania, adotarão medidas para dar ampla publicidade e
garantir a execução desta Resolução.

Parágrafo único. Ao receber representação ou denúncia de descumprimento desta Resolução, o
CONAD e a SENAPRED oficiarão aos órgãos competentes para adoção das medidas cabíveis e darão
ciência à entidade interessada.

Art. 28. As entidades deverão encaminhar anualmente à Secretaria Nacional de Cuidados e
Prevenção às Drogas - SENAPRED informações atualizadas sobre o seu funcionamento, número de vagas
e perfil das pessoas acolhidas.

Parágrafo único. O CONAD, por meio de sua Secretaria-Executiva e da Secretaria Nacional de
Cuidados e Prevenção às Drogas - SENAPRED, do Ministério da Cidadania, deverá sistematizar as
informações repassadas pelas entidades, em banco de dados próprio e público, com garantia de
georreferenciamento das entidades, garantido o sigilo dos dados dos adolescentes acolhidos na forma da
legislação.

Art. 29. No caso de financiamento de vagas com recursos públicos federais, o órgão responsável
pelo programa de financiamento deverá tornar públicas as prestações de contas, garantindo a
transparência e o sigilo dos dados dos adolescentes acolhidos na forma da legislação.

Art. 30. O descumprimento ao disposto nesta Resolução ensejará a adoção das medidas
cabíveis, podendo ser aplicadas as sanções administrativas, pelos órgãos competentes, desde que
obedecidos os princípios do contraditório e da ampla defesa, sem prejuízo das iniciativas no campo
judicial.

Art. 31. Para o acolhimento de adolescentes deverão ser observadas as garantias previstas no
Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, que lhes confere proteção integral, e, em caráter subsidiário, o
disposto nesta Resolução, bem como nas demais normas aplicadas à espécie.

Art. 32. A presente Resolução entrará em vigor 12 (doze) meses a partir da data da sua
publicação.

ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA MENDONÇA

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
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CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS
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Brasília, DF. CEP 70308-200. - h�p://www.mdh.gov.br/sobre/par�cipacao-social/cndh

RECOMENDAÇÃO CONJUNTA CNS/CONANDA/CNDH Nº 01, DE 04 DE AGOSTO DE 2020

O CNS, CONANDA e CNDH recomendam medidas em sen�do contrário à regulamentação do
acolhimento de adolescentes em Comunidades Terapêu�cas (CTs), entre outras providências.

 

O Presidente do Conselho Nacional de Saúde (CNS), no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pelo Regimento Interno
do CNS e garan�das pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990; pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990; pela Lei Complementar nº 141, de 13 de
janeiro de 2012; pelo Decreto nº 5.839, de 11 de julho de 2006; cumprindo as disposições da Cons�tuição da República Federa�va do Brasil de 1988 e da
legislação brasileira correlata; o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda), no uso das competências que lhe confere o art. 2º da
Lei no 8.242, de 12 de outubro de 1991; e o Conselho Nacional dos Direitos Humanos (CNDH), em atendimento às competências que lhe são atribuídas pela
Lei nº 12.986, de 02 de junho de 2014; e

Considerando que o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda), instância máxima de formulação, deliberação e
controle das polí�cas públicas para a infância e a adolescência na esfera federal, criado pela Lei no 8.242, de 12 de outubro de 1991, é o órgão responsável
por tornar efe�vos os direitos, princípios e diretrizes disciplinados no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990;

Considerando que o Conselho Nacional dos Direitos Humanos (CNDH), no uso de suas atribuições previstas na Lei nº 12.986, de 02 de junho de
2014, tendo em vista especialmente o disposto no ar�go 4°, inciso IV acerca da atribuição de expedir recomendações a en�dades públicas e privadas
envolvidas com a proteção dos direitos humanos, fixando prazo razoável para o seu atendimento ou para jus�ficar a impossibilidade de fazê-lo;

Considerando que no dia 6 de julho de 2020, em pleno período crí�co da pandemia do COVID-19 no Brasil, o Conselho Nacional de Polí�cas
sobre Drogas (CONAD) reuniu-se extraordinariamente, através de videoconferência, e aprovou a regulamentação do acolhimento de adolescentes em
Comunidades Terapêu�cas (CTs);

Considerando que o ar�go 227 da Cons�tuição Federal de 1988, que estabelece a absoluta prioridade dos direitos de crianças e adolescentes,
sua condição peculiar de desenvolvimento, proteção integral e melhor interesse, devendo ser responsabilidade solidária entre Estado, família e sociedade
garan�r esses direitos;

Considerando que a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA), por intermédio dos ar�gos 3º, 4º e 7º, §1º,
assegura a crianças e adolescentes a prioridade de atendimento em saúde, incluído aí, o tratamento em saúde mental, garan�ndo-o entre os direitos
inerentes à pessoa humana;

Considerando o ECA, que, em seu ar�go 18, refere que “É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo
de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor”;

Considerando que a Polí�ca Nacional de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas esteve, até dezembro de 2017, ancorada nas principais
convenções internacionais, tais como a Proteção de Pessoas com Transtornos Mentais e a Melhoria da Assistência à Saúde Mental, de 1991, e na Convenção
dos Direitos das Pessoas com Deficiência, de 2007, que depois de aprovada no Brasil pelo Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009, com o mesmo status
jurídico de Emenda Cons�tucional, foi posteriormente regulamentada pela Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com
Deficiência);

Considerando que a Polí�ca Nacional de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas fundada na desins�tucionalização e atenção psicossocial
representa não apenas uma polí�ca de governo, mas uma verdadeira polí�ca de Estado, consolidada em quatro conferências nacionais de saúde mental, com
ampla par�cipação social e reconhecimento pelas várias instâncias de controle social do SUS;

Considerando que as Comunidades Terapêu�cas (CTs) são residências cole�vas para pessoas que fazem uso problemá�co de álcool e outras
drogas de longa permanência (em geral de 9 a 12 meses), podendo ser compreendidas enquanto ins�tuições fechadas, visto que a maior parte impõe algum
�po de restrição ao contato externo e isolamento para os residentes;

Considerando que a avaliação das prá�cas de cuidado das CTs aponta que a eficácia demonstrada de tais prá�cas não é superior à de outras
modalidades de tratamento, conforme já observado em trabalhos de pesquisa como os de Smith et al., 2006 e Vanderplasschen et al., 2013;

Considerando que a própria Resolução nº 01/2015 do CONAD estabelece que as CTs não se confundem com en�dades da rede de saúde,
tampouco com a rede do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), sendo necessária a atuação conjunta das CTs com a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS)
do território, estando pouco clara na Resolução a maneira como deve acontecer tal ar�culação o que eleva os riscos à saúde de uma pessoa internada em
uma CT, visto que o uso problemá�co de drogas requer tratamento especializado, por vezes intensivo;

Considerando que a RAPS, ins�tuída pela Portaria nº 3.088/2011, propõe um modelo de atenção em saúde mental a par�r do acesso e
promoção de direitos das pessoas, baseado na convivência dentro da sociedade, ou seja, em meio aberto, de base comunitária e que além de mais acessível,
a Rede ainda tem como obje�vo ar�cular ações e serviços de saúde em diferentes níveis  de complexidade e com a garan�a da livre circulação das pessoas
com uso problemá�co de álcool e outras drogas pelos serviços, território e cidade;

Considerando que a RAPS é cons�tuída por um conjunto de ações/serviços, dentre os quais: atenção básica à saúde, atenção psicossocial
especializada, atenção de urgência/emergência, atenção residencial de caráter transitório, atenção hospitalar, estratégias de desins�tucionalização e
Reabilitação Psicossocial (RP), que a princípio são capazes de garan�r o cuidado e o tratamento de pessoas que fazem uso problemá�co de álcool e outras
drogas, sendo necessário o inves�mento público nesses serviços para sua efe�va implantação nos diferentes municípios e regiões do país;

Considerando que o Fórum Nacional de Saúde Mental Infanto-Juvenil, ins�tuído pela Portaria GM nº 1608, de 03 de agosto de 2004, ao traçar
as diretrizes para o processo de desins�tucionalização de crianças e adolescentes em território nacional, editou a Recomendação nº 01/2005;

Considerando que a Recomendação nº 01/2005 sugeriu que “(...) além da adoção de ações voltadas a reverter a tendência de recolhimento de
crianças e adolescentes, seja no campo da saúde mental, da assistência social, da educação e da jus�ça, aconselhou que fossem criados, em contrapar�da, os
necessários serviços de base territorial para o atendimento em saúde mental deste público com equipamentos compa�veis com a lógica territorial (grifo
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nosso), assim como houvesse a reestruturação de toda rede de atendimento existente no sen�do de afiná-la às atuais diretrizes da polí�ca pública de saúde
mental, medidas estas - dentre outras importan�ssimas -, que são imprescindíveis para garan�r os direitos fundamentais desse público de maior
vulnerabilidade”;

Considerando que em 2013 a Assembleia Mundial da Saúde aprovou o “Plano de Ação Global de Saúde Mental 2013-2020”, plano esse que é
um compromisso de todos os Estados-membros da OMS na tomada de medidas específicas para melhorar a saúde mental e contribuir para a realização de
um conjunto de metas globais para alcançar melhor qualidade de vida e saúde, dando ênfase especial à proteção de direitos humanos, ao fortalecimento e
ao empoderamento da sociedade civil, centralizando e fortalecendo mais uma vez a atenção de base comunitária;

Considerando que a I Reunião Regional de Usuários de Serviços de Saúde Mental e Familiares, realizada em Brasília/DF, de 15 a 17 de outubro
de 2013, promovida pela Organização Panamericana de Saúde (OPAS), aprovou o “Consenso de Brasília” e afirmou o desenvolvimento ou fortalecimento de
ações governamentais, setoriais e intersetoriais, com a perspec�va de promover a autonomia, de ampliar o acesso ao cuidado de base comunitária e
territorial e de lutar contra o es�gma e o preconceito associado às pessoas com transtorno mental, e pela desins�tucionalização dos hospitais psiquiátricos;

Considerando que o “Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e
Comunitária” (2006), cons�tui um marco nas polí�cas públicas no Brasil, ao romper com a cultura da ins�tucionalização de crianças e adolescentes e
fortalecer o paradigma da proteção integral e a preservação dos vínculos familiares e comunitários;

Considerando a Resolução nº 8, de 14 de agosto de 2019, do Conselho Nacional de Direitos Humanos, que dispõe sobre soluções preven�vas
de violação e garan�doras de direitos aos portadores de transtornos mentais e usuários problemá�cos de álcool e outras drogas e definiu, em seu ar�go 11
que a percepção da crise associada a transtornos mentais e/ou ao uso problemá�co de drogas, bem como a avaliação da possibilidade de acolhimento ou
internação, não devem se restringir às alterações psicopatológicas e ao processo natural de 'doença'; prevendo o seu parágrafo único que a situação de crise,
expressa pelo novo modelo social de deficiência na Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015), deve ser contextualizada com a rede de apoio social do
usuário, sua vulnerabilidade, e com os vínculos já construídos com a rede de serviços de saúde mental, saúde e assistência social;

Considerando que a Resolução nº 8, de 14 de agosto de 2019, do CNDH previu em seu ar�go 12 que a internação psiquiátrica deve ser
considerada um recurso de exceção, como descrito na Lei nº 10.216/2001, em seu ar�go 4º, segundo o qual "A internação, em qualquer de suas
modalidades, só será indicada quando os recursos extra hospitalares se mostrarem insuficientes. § 1º A internação psiquiátrica deve ser considerada um
recurso terapêu�co com forte potencial iatrogênico, que induz à recorrência (reinternações), com pior prognós�co a longo prazo para os quadros de
transtornos mentais, aumento desproporcional para o custo do sistema e da assistência, além de promoção de es�gma, isolamento e fragilização das
relações sociais”;

Considerando que não há previsão legal de nenhuma medida socioeduca�va restri�va de liberdade aplicada ao adolescente que faz uso
abusivo/dependência de substância psicoa�va, não se recomenda restringir a liberdade do adolescente, ainda que visando a recuperação de sua saúde,
exceto se este for o único e melhor recurso terapêu�co indicado em laudo médico circunstanciado, portanto deve-se priorizar o tratamento e o cuidado em
meio aberto, em equipamentos não restri�vos;

Considerando que a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC) juntamente com Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à
Tortura (MNPCT) e o Conselho Federal de Psicologia (CFP) realizaram inspeção nacional nas CTs no ano de 2017 que apontou violações de direitos como a
realização de trabalhos forçados, contenções �sicas, cas�gos, discriminação e intolerância religiosa e de orientação sexual; e que estas violações corroboram
o cenário constatado na inspeção nacional nas CTs realizada em 2011 pela Comissão Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia (CFP),
salientando-se que nas ins�tuições inspecionadas, havia internação de adolescentes que, entre outras violações, estavam sem matrícula escolar, perdendo o
ano le�vo, violando seu direito à educação; 

Considerando que o CONAD teve uma redução drás�ca de par�cipação social deixando de ser um conselho com composição plural e
autonomia do execu�vo, através da publicação do Decreto nº 9.926/2019, que re�rou a representação da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), do
Conselho Federal de Medicina (CFM), do Conselho Federal de Psicologia (CFP), do Conselho Federal de Serviço Social (CFESS), do Conselho Federal de
Enfermagem (Cofen), do Conselho Federal de Educação (CFE), da União Nacional dos Estudantes (UNE) e da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência
(SBPC);

Considerando que os três conselhos que editam esta recomendação não reconhecem a competência do CONAD para regulamentar nenhuma
polí�ca para adolescentes, em especial, sem qualquer interlocução com a en�dade já estabelecida para tal, o CONANDA, cujas competências, além de zelar
pela aplicação da Polí�ca Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, é de elaborar as normas dessa polí�ca e fiscalizar as ações de execução, em
consonância com o ECA;

Considerando o repúdio e as denúncias feitas a esse retrocesso manicomial que viola os princípios e fundamentos do ECA, haja vista que
confinar adolescentes em comunidades terapêu�cas é uma distorção do dever do estado de cuidar e proteger de suas crianças e adolescentes, garan�ndo
que cresçam em condições dignas e propícias ao seu desenvolvimento, perto da família, com direito à escola, à segurança e ao cuidado em uma rede
inclusiva, pública, que respeite suas diferenças e aposte em suas potencialidades;

Considerando que os três conselhos que editam esta recomendação referendam a Nota Técnica da Comissão Especializada de Promoção e
Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Colégio Nacional dos Defensores Públicos-Gerais (CONDEGE), sobre a regulamentação, pelo CONAD, do
acolhimento de adolescentes em Comunidades Terapêu�cas emi�da em 22/07/2020 e que referendam o teor da Carta de denúncia e repúdio ao CONAD
pela regulamentação do acolhimento de adolescentes em comunidades terapêu�cas encaminhada ao CONANDA em 20/07/2020; 

Considerando que é atribuição do Presidente do Conselho Nacional de Saúde, decidir, ad referendum, acerca de assuntos emergenciais,
quando houver impossibilidade de consulta ao Plenário, submetendo o seu ato à deliberação do Plenário em reunião subsequente (Art. 13, inciso VI do
Regimento Interno do CNS, aprovado pela Resolução CNS nº 407, de 12 de setembro de 2008); e

Considerando que é atribuição do Presidente do Conselho Nacional dos Direitos Humanos manifestar-se, ad referendum do Plenário, em casos
de relevância e urgência, nos assuntos de competência do CNDH, para apreciação na primeira reunião subsequente (Art. 18, inciso IV do Regimento Interno
do CNDH, aprovado pela Resolução CNDH nº 01, de 09 de junho de 2015);
 

Recomendam [1] [2]

 

Ao Ministério da Cidadania:

Que não acate a regulamentação proposta pelo CONAD acerca do acolhimento de adolescentes em comunidades terapêu�cas; e

Amplie o financiamento aos equipamentos e serviços do SUAS, promotor de cuidado em liberdade e promoção de direitos humanos de
adolescentes em situação de uso abusivo de álcool e outras drogas.

Ao Ministério da Saúde:

Que apresente os dados relacionados aos inves�mentos realizados no SUS nos úl�mos dez anos na polí�ca de atenção à saúde mental de
adolescentes;

Torne público os dados sobre a implantação da RAPS nos diferentes estados brasileiros e amplie o financiamento aos serviços e equipamentos
públicos do SUS, além de fortalecer as ações da RAPS.
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Ao Ministério Público Federal:

Que, em observância ao disposto nessa recomendação, ofereça denúncia ques�onando a legalidade e cons�tucionalidade do acolhimento de
adolescentes em Comunidades Terapêu�cas aprovada pelo CONAD.

FERNANDO ZASSO PIGATTO
Presidente

 Conselho Nacional de Saúde

IOLETE RIBEIRO DA SILVA 
Presidente

Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente

RENAN VINICIUS SOTTO MAYOR DE OLIVEIRA
Presidente

Conselho Nacional dos Direitos Humanos

 
[1] Em atenção ao disposto no seu Regimento Interno, o CNS edita essa recomendação ad referendum do Pleno do Conselho Nacional de Saúde.
[2] Em atenção ao disposto no seu Regimento Interno, o CNDH edita essa recomendação ad referendum do Plenário do Conselho Nacional dos Direitos Humanos.

Documento assinado eletronicamente por Renan Vinicius Sotto Mayor de Oliveira, Presidente, em 06/08/2020, às 16:51, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10
do Decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.mdh.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 1288084 e o código CRC
426BD4AA.
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