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Pais não têm só deveres. Têm 
sentimentos, têm direitos, 
têm emoção. Sentem orgulho 
ao ver seus filhos lerem e 
escreverem, ao assisti-los 
chutar ao gol, ao constatar 
dons artísticos, ao vê-los 
progredirem. Pais amam, 
acima de tudo, seus filhos.

lembra quando 
segurou seu filho 
pela primeira vez e sentiu 
que o amor o inundava?

Que você podia tudo 
e daria tudo por ele?

tER FIlHOS É PadECER 
nO PaRaÍSO?

1

4



Mas aí você o levou para casa e o paraíso pareceu ter 
ficado para trás: são fraldas e mais fraldas para lavar 
e trocar, assaduras, dor de ouvido; depois ele não quer 
comer, não quer ir à escola, e quando contrariado faz 
birra. Demoramos para entender os tipos de choro, se 
de fome, de dor, de manha... E ele cresce a cada dia 
e quer isto e aquilo... não tem fim. E você às vezes se 
pergunta: cadê o paraíso? Quanta frustração...

Filhos não vêm com manual de instruções; pais 
também não. “Paciência!” parece ser a palavra em  
que você mais pensa, mas até ela tem limite. E limite 
é algo que crianças não querem ter.

Pais devem criar seus filhos, o que significa fornecer a 
eles o necessário ao desenvolvimento saudável, seja 
física ou emocionalmente. 

Os pais devem educar os filhos, o que significa  
instruí-los sobre como se comportar, a fim de que 
possam se tornar cidadãos úteis à sociedade e  
à família. Pais devem impor limites aos filhos para 
que sua criação e educação gerem bons frutos.  

Criar implica em ensinar e isso requer também impor 
disciplina. 

Crianças e adolescentes – desde bem pequeninos 
até tornarem-se maiores de idade aos 18 anos – 
precisam dos pais para dar-lhes uma direção na vida, 
ensinar-lhes valores, mostrar-lhes caminhos, educá-los 
para o mundo.

Crianças e adolescentes têm direitos assegurados  
pela lei: direito a conviver com os familiares e a ser 
respeitados em sua dignidade.

Criar e educar filhos significa amar e cuidar!

5

Esta Cartilha tem por objetivo 
ajudar os pais a compreender a arte  
de educar e estabelecer limites.



Compreender a importância da harmonia na 
convivência familiar evita o surgimento de situações 
de stress que podem levar à agressividade. 

Vamos entender a Lei Menino Bernardo e o ECA 
(Estatuto da Criança e do Adolescente):

O que é correto e obrigatório: 
criar, cuidar e educar.

       MUdandO MEntalIdadES:  
a cultura da paz 

O que é errado e proibido: 
maus-tratos, abandono, castigo físico, privações 
e tratamento cruel ou degradante são exemplos 
de formas de violência contra um ser humano.

2

maus-tratos, abandono, castigo físico, privações 
e tratamento cruel ou degradante são exemplos 
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Maus-tratos ocorrem quando se usa de força física (castigo físico) 
ou de tratamento que rejeita, deprecia ou humilha (tratamento cruel 
e degradante) como forma de educação ou punição da criança ou 
adolescente, inclusive deixando de prover as necessidades básicas 
físicas ou emocionais (afeto, atenção, convivência, alimentação, 
sono, matrícula escolar, vestuário, cuidados com saúde, lazer). 
As ações e omissões inadequadas são comportamentos que causam 
sofrimento e dano físico e/ou psicológico.

Quem pode ser o causador dos maus-tratos: pessoas que têm 
autoridade ou vigilância sobre a criança ou o adolescente: pais, 
avós, madrasta, padrasto, guardião, educador, professor, assistente 
de professor, diretor de escola, coordenador, orientador pedagógico, 
cuidadora, babá, empregada doméstica, agentes públicos e outros.

São direitos da criança e do adolescente: vida, saúde, liberdade, 
respeito, dignidade, convivência familiar, convivência comunitária, 
educação, cultura, esporte, lazer, profissionalização, proteção 
no trabalho e ser protegido de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 

Maus-tratos
ou de tratamento que rejeita, deprecia ou humilha (tratamento cruel ou de tratamento que rejeita, deprecia ou humilha (tratamento cruel 
e degradante) como forma de educação ou punição da criança ou e degradante) como forma de educação ou punição da criança ou 
adolescente, inclusive deixando de prover as necessidades básicas 
físicas ou emocionais (afeto, atenção, convivência, alimentação, 
sono, matrícula escolar, vestuário, cuidados com saúde, lazer). 
As ações e omissões inadequadas são comportamentos que causam 
sofrimento e dano físico e/ou psicológico.sofrimento e dano físico e/ou psicológico.

Quem pode ser o causador dos maus-tratos:
autoridade ou vigilância sobre a criança ou o adolescente: pais, 
avós, madrasta, padrasto, guardião, educador, professor, assistente 
de professor, diretor de escola, coordenador, orientador pedagógico, 
cuidadora, babá, empregada doméstica, agentes públicos e outros.

São direitos da criança e do adolescente:
respeito, dignidade, convivência familiar, convivência comunitária, 
educação, cultura, esporte, lazer, profissionalização, proteção 
no trabalho e ser protegido de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 
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O lIMItE da 
aUtORIdadE  
nO CUIdadO  
E EdUCaçãO  
da CRIança OU 
adOlESCEntE: 
por que se perde a paciência?

Isso pode ser provocado por muitas razões:

Frustração: provocada pelas expectativas depositadas sobre 
os filhos, muitas vezes criadas como forma de compensar os 
desapontamentos dos pais ou de quem cuida deles. Sensação 
de esgotamento diante das dificuldades para educar os filhos  
e a frustração por não conseguir um determinado resultado.

Estresse: as pessoas estão sujeitas a pressões no trabalho,  
no trânsito e na violência das ruas, pois quem cria e educa 
filhos também tem que trabalhar, prover a casa e pagar contas. 

Fatores culturais: reprodução de modelos educacionais dos 
pais: “Se deu certo com meus pais, vai dar certo comigo”. 

Causas psicopatológicas: doenças, por exemplo: alcoolismo, 
psicoses, uso de drogas, podendo acarretar perda de controle  
e agressividade.

3
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• Problemas repentinos de aprendizagem ou queda repentina no 
rendimento escolar.

• Comportamento temeroso, isolamento, tristeza, apatia, angústia 
e choro frequente.

• Comportamento agressivo, nervosismo, tensão, desconfiança.
• Uso de roupas inadequadas ao clima para esconder machucados.
• Cansaço excessivo, desnutrição, queixas de dores, vômitos 

constantes.
• Mudanças bruscas de humor.
• Distúrbios alimentares – anorexia (redução ou perda do apetite, 

que resulta em uma extrema magreza), bulimia (distúrbio 
alimentar que se caracteriza pela vontade extrema de comer e, 
logo em seguida, provocar o vômito ou tomar laxante), comer 
compulsivamente (comer muito, de forma rápida e sem controle).

• Baixa autoestima.
• Prática de atos de vandalismo, rebeldia e desrespeito às normas 

e à autoridade.
• Autoflagelação ou tentativa de suicídio.
• Marcas de queimaduras.
• Hematomas (machucado com inchaço e vermelhidão nos 

primeiros dias) não explicados pela vítima.
• Fraturas frequentes, arranhões e cortes.

4

IndÍCIOS 
dE MaUS-
-tRatOS:
sinais e comportamentos 
que podem ser decorrentes 
de maus-tratos
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Tais sinais não significam 
necessariamente que houve 
maus-tratos cometidos em 
desrespeito à Lei Menino 
Bernardo (Lei da Palmada –
Lei nº 13.010/2014) e 
ao Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA – 
Lei nº 8.069/90). É preciso 
primeiramente verificar a 
origem do problema. Se 
for constatado que houve 
maus-tratos, deve-se acionar 
imediatamente o Conselho 
Tutelar.

11
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COndUta dO IdEntIFICadOR:
o que fazer ao detectar maus-tratos



Há suspeita ou confirmou  
a ocorrência de maus-tratos 
contra criança ou adolescente?
Procure o COnSElHO tUtElaR 
local.

Por quê? Todos têm o dever de prevenir a ocorrência 
de ameaça ou violação dos direitos da criança e do 
adolescente, sendo responsáveis pela comunicação 
as pessoas encarregadas do cuidado, assistência ou 
guarda de crianças e adolescentes (os integrantes 
da família ampliada, os responsáveis, os agentes 
públicos executores de medidas socioeducativas ou 
qualquer pessoa encarregada de cuidar de crianças 
e de adolescentes, como escolas, creches, postos de 
saúde e hospitais).

No caso de demora na comunicação ou omissão, 
por culpa ou dolo, dos casos com suspeita 
ou confirmação de maus-tratos, você pode 
ser penalizado nos termos da lei e, sendo 
educador, médico, enfermeiro ou responsável por 
estabelecimento de saúde e de ensino, está ainda 
sujeito a sanção administrativa (multa de 3 a 20 
salários de referência, e o dobro em caso de 
reincidência).

13
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a QUEM 
COMUnICaR: 
suspeita ou confirmação 
de maus-tratos contra criança 
ou adolescente
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Disque 100: ligação gratuita, funciona todos os dias, das 8 às 22 horas. Não é preciso 
se identificar. As denúncias são recebidas pela central e analisadas por técnicos, sendo 
transmitidas para os órgãos competentes no máximo em 24 horas. No Estado de São Paulo, 
o número do telefone para denúncia é 181. Para emergência de violência, ligue 190 (Polícia).

Outros órgãos: Delegacias de polícia, Varas da infância e juventude, Promotorias da infância e 
juventude, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCAs, Centros de 
Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes – CEDECA.

COnSElHOS tUtElaRES: 
funcionam diariamente, 
inclusive com plantões 
aos sábados e domingos

15
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COnSEQUÊnCIaS 
PaRa O CaUSadOR 
dOS MaUS-tRatOS:
a punição legal

16



Aqueles que utilizarem de maus-tratos como forma de correção de 
crianças e adolescentes, sem prejuízo de outras sanções legais, poderão ser 
submetidos às seguintes medidas aplicadas pelo Conselho Tutelar, dentre 
outras, de acordo com a gravidade do caso:

• Encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família.
• Encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico.
• Encaminhamento a cursos ou programas de orientação.
• Advertência.
• Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a 

alcoólatras e toxicômanos.
• Obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento especializado.

Pais, familiares, guardiões, tutores e responsáveis que castigam crianças e 
adolescentes mediante o uso de violência podem ser afastados imediatamente da 
moradia por ordem judicial, mas continuam devendo o sustento. Após a análise 
feita pelo juiz, poderão perder a guarda, o poder familiar ou a tutela, e há ainda 
a possibilidade de a criança ser encaminhada para adoção. Além disso, os que 
praticaram maus-tratos podem sofrer penas criminais por lesão corporal (prisão 
de 3 meses a 12 anos).

17



8 • Preste atenção à linguagem verbal e 
corporal da criança e do adolescente.

• Converse, explique o “não”, as proibições.
• Não perca o controle da situação, afinal, 

você é o adulto.
• Ensine a criança e o adolescente a tratar 

as outras pessoas como eles gostariam  
de ser tratados.

• Leia sobre desenvolvimento infantil para 
obter informações sobre a capacidade e  
os limites de compreensão da criança.

• Não exteriorize raiva ou impaciência ao 
lidar com os comportamentos da criança 
ou do adolescente.

• Seja firme em comunicar suas decisões, 
mas não grite ou demonstre desespero, 
pois isso gera medo ou raiva e impede  
que a criança aprenda.

• Elogie e/ou premie o bom comportamento, 
o que estimula a repetição da boa conduta 
pela criança.

REFlEXÕES:
disciplinar sem violência 
é possível

Estas dicas são destinadas a pais, 
demais familiares e educadores em 
geral, e aplicam-se tanto a crianças 
quanto a adolescentes.

18
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• Cuidado com o uso de palavras agressivas, 
negativas, que ofendam ou ridicularizem.

• Faça críticas construtivas e ensine sempre.
• Evite repreender a criança quando 

ela estiver cansada, com sono ou 
mal-humorada (isso também diz respeito 
a você e ao adolescente), 
pois ela não aprenderá nada.

• Respeite a privacidade da criança e 
do adolescente. Dessa forma, você os 
ensinará a respeitar a sua privacidade.

• Converse, negocie (“se você se comportar 
bem, permitirei tal coisa”).

• Se estiver estressado, deprimido, nervoso, 
peça ajuda a outro adulto ou profissional; 
não repreenda a criança ou o adolescente 
quando estiver nesse estado emocional.

• Castigar um mau comportamento 
retirando um lazer (TV, videogame, 
passeio, mesada) é mais benéfico do que 
uma agressão física ou verbal.



9 10 COnSElHO 
tUtElaR

Com a edição do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, instituíram-se o Conselho dos 
Direitos da Criança e do Adolescente e o 
Conselho Tutelar. 

Cabem ao Conselho dos Direitos da Criança 
e do Adolescente a definição e o controle de 
ações e políticas públicas para assegurar os 
direitos sociais desse segmento.

O conselho é órgão autônomo, porém 
vinculado à Coordenação de Políticas para 
Crianças e Adolescentes (é como se fosse 
um departamento da Secretaria de Direitos 
Humanos). Essa vinculação é basicamente 
administrativa para que o conselho tutelar 
possa trabalhar. 

lEGISlaçãO 
E aRtIGOS ESPECÍFICOS 

Constituição Federal, artigos 1º e 227, 
§ 4º; Código Civil, artigo 1.634; 
ECA, artigos 4º, 5º, 13, 98 e 245; 
Código Penal, artigos 244 a 247 e 129; 
Estatuto da Pessoa com Deficiência – 
Lei nº 13.146/2015, artigos 1º a 13, 
27 a 30, 43 e 88 a 91.

Constituição Federal, artigos 1º e 227, 

20



O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) tem o dever de fiscalizar o 
trabalho dos conselheiros, administrar as faltas não justificadas, não cumprimento dos deveres etc.

Por sua vez, cabe ao Conselho Tutelar, entre outras atribuições, exercer a fiscalização das entidades de 
atendimento às crianças e aos adolescentes, e dialogar com os diversos órgãos públicos e demais entidades 
de modo a facilitar o atendimento e encaminhamento das necessidades da infância e adolescência.

É importante que a sociedade e o Poder Público conheçam e reconheçam a atuação do Conselho Tutelar, 
dando efetividade à integração entre este e a Rede de Serviços voltada para o atendimento à criança e 
ao adolescente.

Cabe ao Conselho Tutelar escutar, orientar, aconselhar e dar encaminhamento às reclamações e denúncias, 
de forma a proteger o direito das crianças e dos adolescentes. 21



1. Atender crianças e adolescentes em razão de 
direitos ameaçados ou violados. Cabe ao Conselho 
Tutelar tomar as necessárias medidas de proteção 
previstas em lei:
I – encaminhamento aos pais ou ao responsável, 
mediante termo de responsabilidade;
II – orientação, apoio e acompanhamento 
temporários;
III – matrícula e frequência obrigatórias em 
estabelecimento oficial de ensino fundamental;
IV – inclusão em programa comunitário ou oficial 
de auxílio à família, à criança e ao adolescente;
V – requisição de tratamento médico, psicológico ou 
psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial;
VI – inclusão em programa oficial ou comunitário 
de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e 
toxicômanos;

22

Vamos conhecer um pouco das 
atribuições do Conselho tutelar:

VII – acolhimento institucional;
VIII – inclusão em programa de acolhimento 
familiar.

2. Atender e aconselhar os pais e responsáveis 
legais. Cabe ao Conselho Tutelar tomar as 
seguintes medidas:
I – encaminhamento a programa oficial ou 
comunitário de proteção à família;
II – inclusão em programa oficial ou comunitário 
de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e 
toxicômanos;
III – encaminhamento a tratamento psicológico ou 
psiquiátrico;
IV – encaminhamento a cursos ou programas de 
orientação;
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V – obrigação de matricular o filho ou pupilo e 
acompanhar a frequência e o aproveitamento 
escolares;
VI – obrigação de encaminhar a criança ou  
o adolescente a tratamento especializado;
VII – advertência.

3. Cabe ainda ao Conselho Tutelar:
I – requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, 
educação, serviço social, previdência, trabalho e 
segurança;
II – representar junto à autoridade judiciária nos 
casos de descumprimento injustificado de suas 
deliberações;
III – encaminhar ao Ministério Público notícia de 
fato que constitua infração administrativa ou penal 
contra os direitos da criança ou adolescente;
IV – encaminhar à autoridade judiciária os casos 
de sua competência;
V – providenciar a medida estabelecida pela 
autoridade judiciária;
VI – expedir notificações;

VII – requisitar certidões de nascimento e de óbito 
de criança ou adolescente quando necessário;
VIII – assessorar o Poder Executivo local na 
elaboração da proposta orçamentária para planos 
e programas de atendimento dos direitos da 
criança e do adolescente;
IX – representar, em nome da pessoa e da família, 
contra a violação dos direitos da criança e do 
adolescente por programas de rádio e televisão 
que contrariem as normas estabelecidas para a 
sua produção ou apresentação;
X – representar ao Ministério Público para efeito 
das ações de perda ou suspensão do poder 
familiar, após esgotadas as possibilidades de 
manutenção da criança ou do adolescente junto  
à família natural.
XI – promover e incentivar, na comunidade e  
nos grupos profissionais, ações de divulgação  
e treinamento para o reconhecimento de sintomas 
de maus-tratos em crianças e adolescentes.



Como me comunico com o Conselho Tutelar?

O Conselho Tutelar deve agir todas as vezes em 
que for comunicado ou tomar conhecimento de 
uma violação ou ameaça de violação dos direitos 
das crianças e dos adolescentes. A comunicação 
pode ser feita por denúncias anônimas, por escrito, 
por telefone ou pessoalmente. Lembre-se de que 
a denúncia deve conter todas as informações 
necessárias para que o Conselho Tutelar possa 
agir: nome da criança ou do adolescente, local 
ou endereço da ameaça ou violação, entre outros 
dados.

24

Mas o que devo contar para o Conselho Tutelar?

Para que o Conselho Tutelar possa avaliar 
corretamente cada caso, é importante que o 
denunciante conte cada detalhe que envolve a 
ameaça ou violação dos direitos da criança e do 
adolescente. Com base nas informações obtidas, 
o Conselho Tutelar poderá tomar as providências 
necessárias, como medidas adequadas de proteção 
e requisição de serviços de outros órgãos.
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Quando o Conselho Tutelar confirma a violação 
dos direitos da criança e do adolescente, o que 
acontece?

O Conselho Tutelar tomará todas as providências 
necessárias para resolver a questão. No caso de 
confirmação da violação dos direitos, o Conselho 
Tutelar requisita serviços e adota medidas 
de proteção. Em algumas situações, ele pode 
encaminhar a criança ou o adolescente e os pais 
ou responsáveis a serviços e órgãos competentes. 
É muito importante que o Conselho Tutelar 
acompanhe o desenrolar do caso, sempre visando 
à restituição dos direitos violados.

Quando a ameaça ou violência é praticada pelos pais 
ou responsáveis, o que acontece com eles?

O Conselho, ao verificar que a violação dos direitos 
aconteceu por ação ou omissão dos pais ou 
responsáveis, poderá, conforme o caso, encaminhá-los 
a programa oficial ou comunitário de proteção à 
família; incluí-los em programa oficial ou comunitário 
de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e 
toxicômanos; encaminhá-los a tratamento psicológico 
ou psiquiátrico, bem como a cursos ou programas de 
orientação; obrigá-los a matricular o filho ou pupilo 
e acompanhar a frequência e o aproveitamento 
escolares, bem como encaminhar a criança ou o 
adolescente a tratamentos especializados; e  
adverti-los. Os pais ou responsáveis poderão ainda 
perder a guarda, ser destituídos da tutela e  
suspensos ou privados do poder familiar, mediante 
procedimento judicial.
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Secretaria Municipal  
de Direitos Humanos  

e Cidadania (SMDHC)

Conselho Municipal  
dos Direitos da Criança  

e do Adolescente (CMDCA)

Secretaria Municipal  
de Coordenação das  

Subprefeituras (SMSP)

Infraestrutura  
administrativa:  

recursos humanos (RH),  
central de atendimento,  
local de trabalho etc.

Coordenação  
de Políticas para Crianças  
e Adolescentes (CPCA)

InFORMaçÕES SOBRE 
a REdE dE atEndIMEntO

Conselhos Tutelares
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O Conselho Tutelar tem caráter fiscalizatório com poder de intervir efetivamente em situações de risco (representar vítimas, promover 
execução de decisões etc). Isso quer dizer que ele pode denunciar, receber denúncias ou mesmo solicitar medidas e programas para 
atendimento, e fiscalizar os serviços sociais do município, como o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social (Creas).
Para entender os detalhes da relação entre Conselho Tutelar e Cras, Creas, Unidade Básica de Saúde (UBS), Poder Judiciário, autoridade 
policial etc., consulte o link:
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/direitos_humanos/participacao_social/manual_de_procedimento.pdf – 
páginas 7 a 30
Outras legislações relacionadas estão disponíveis em: 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_humanos/participacao_social/conselhos_e_orgaos_colegiados/cmdca/index.
php?p=165662
Sugestão:
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/direitos_humanos/participacao_social/manual_de_procedimento.pdf 
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EndEREçOS dOS COnSElHOS tUtElaRES POR REGIãO na CIdadE dE SãO PaUlO
CENTRO 
Sé (República, Brás, Bom Retiro, Aclimação, 
Consolação, Santa Cecília, Liberdade, 
Cambuci, Bela Vista)
Praça da República, 150 – Centro
Telefone: (11) 3259-9282 
Plantão: (11) 97283-6593/99617-6041

REGIÃO NORTE
Freguesia do Ó (Brasilândia)
Rua Conde de Barca, 69
Telefone: (11) 3999-1745 
Plantão: (11) 97283-6480/97283-6712

Casa Verde (Cachoeirinha, Limão)
Av. Ordem e Progresso, 1.001
Telefone: (11) 2813-3282
Plantão: (11) 97283-6574/97283-6532

Santana (Tucuruvi, Mandaqui)
Av. Tucuruvi, 808 – 2º andar – sala 229
Telefones: (11) 2981-7770/2987-3844 – 
ramal 142 
Plantão: (11) 97283-6476/97283-6563

Vila Maria (Vila Guilherme, Vila Medeiros)
Rua General Mendes, 111
Telefone: (11) 2967-8093 
Fax: (11) 2967-8094
Plantão: (11) 97283-6479/99615-2971

Jaçanã (Tremembé)
Rua Benjamim Pereira, 925 – Jaçanã
Telefones: (11) 2241-9910/2243-4522 
Plantão: (11) 97283-6527/97283-6549



REGIÃO SUL
Campo Limpo (Capão Redondo)
Rua N. Sra. do Bom Conselho, 59 –  
Jd. Laranjal
Telefones: (11) 3397-0614/3397-0615/ 
3397-0616
Plantão: (11) 97283-6524/97283-6482

Capela do Socorro (Cidade Dutra)
Rua Cassiano dos Santos, 270/499 –  
Jd. Clíper
Telefones: (11) 5660-7731/5667-5876 
Plantão: (11) 97283-6547/97283-6531

Cidade Ademar (Pedreira)
Rua Yervant Kissajikian, 416
Telefones: (11) 5566-3931/5670-7029 
Plantão: (11) 97283-6558/97283-6540

Grajaú
Rua José Quaresma Júnior, 2
Telefones: (11) 5925-1177/5924-3614 
Plantão: (11) 97283-6697/97283-6481

Ipiranga (Cursino, Sacomã)
Rua Almirante Lobo, 495
Telefones: (11) 2061-2010/2063-8733 
Plantão: (11) 97283-6548/97283-6571
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Jabaquara
Av. Engenheiro George Corbisier, 839
Telefones: (11) 5021-6868/5021-5151 
Plantão: (11) 97283-6694/97283-6579

Jardim São Luiz
Rua Jean de Brienne, 25
Telefone: (11) 5518-3033 
Plantão: (11) 97283-6682/97431-8173

M’Boi Mirim (Jardim Ângela)
Av. Guarapiranga, 1265 – Pq. Alves de Lima
Telefone: (11) 3396-8462
Plantão: (11) 97283-6701/97431-8408

Parelheiros (Marsilac)
Rua Tomás Sandrino, 108
Telefone: (11) 5921-2546 
Plantão: (11) 97283-6598/97283-6691

Santo Amaro (Campo Grande, Vila Andrade, 
Campo Belo)
Rua Padre José de Ancheita, 646
Telefones: (11) 5548-2382/5686-0628 
Plantão: (11) 97283-6557/97283-6615

Vila Mariana (Saúde, Moema)
Rua Botucatu, 959 – Vila Clementino
Telefones: (11) 5084-1739/5081-6132 
Plantão: (11) 97283-6518/97283-6534

REGIÃO LESTE
Aricanduva (Vila Formosa, Vila Carrão)
Rua Eponina, 82 – Vila Carrão
Telefones: (11) 3396-0800/3396-0882 r. 251 
Plantão: (11) 99618-4705/97283-6546

Cidade Tiradentes
Rua Sara Kubitschek, 165 – Cidade Tiradentes
Telefone: (11) 2282-3940 
Plantão: (11) 97283-6725/99618-1047

Ermelino Matarazzo (Ponte Rasa)
Av. São Miguel, 5.550 – Ermelino Matarazzo
Telefone: (11) 2041-6094 – ramal 256 
Plantão: (11) 97283-6692/97283-6705

Guaianases
Rua Ismael da Rocha, 79
Telefones: (11) 2557-9953/2961-6822 
Plantão: (11) 97283-6659/97283-6586

Itaim Paulista (Vila Curuçá)
Rua Caraipê das Águas, 23/23 B
Telefone: (11) 2572-0216 
Plantão: (11) 99617-9164/99618-2588

Itaquera (Cidade Líder)
Rua Augusto Carlos Bauman, 851
Telefone: (11) 2071-8215
Plantão: (11) 97283-6554/97431-7739
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São Miguel Paulista (Vila Jacuí)
Rua Dona Ana Flora Pinheiro de Souza, 76
Telefones: (11) 2956-9961/2956-5757 
Plantão: (11) 97283-6529/97283-6537

Sapopemba
Rua José de Queiroz Matos, 216
Telefone: (11) 2702-9628 
Plantão: (11) 97283-6542/97283-6521

Vila Prudente (Parque São Lucas)
Rua Elídia Maria de Jesus, 42
Telefones: (11) 2918-0271/2301-3254 
Plantão: (11) 97283-6473/97283-6472
 
REGIÃO OESTE
Butantã (Rio Pequeno, Raposo Tavares, Vila 
Sônia, Morumbi)
Rua Salvador Risoléu, 231 – Butantã
Telefones: (11) 3397-4581/3397-4582/ 
3397-4583 
Plantão: (11) 97283-6298/97283-6488

Lapa (Vila Leopoldina, Barra Funda, Perdizes, 
Jaguaré, Jaguara)
Rua Guaicurus, 1.000 – sala 52 – 
Água Branca
Telefones: (11) 3864-1167/3864-5365 
Plantão: (11) 97283-6536/97283-6526

Jardim Helena
Rua Mandobi, 32
Telefone: (11) 2581-2210
Plantão: (11) 97283-6675/97283-6729

José Bonifácio
Rua Sabbado D’Angelo, 2.085
Telefone: (11) 2521-7925
Plantão: (11) 97283-6589/97431-7653

Lajeado
Rua Professor Cosme Deodato Tadeu, 136
Telefones: (11) 2557-9388/2557-8764 
Plantão: (11) 97283-6551/97283-6568

Mooca (Belém, Tatuapé, Água Rasa, Brás, Pari)
Rua João Tobias, 10 – Tatuapé
Telefone: (11) 2618-2390 
Plantão: (11) 97283-6719/97283-6519

Penha (Vila Matilde, Cangaíba, Artur Alvim)
Rua Candapuí, 492 – Vila Marieta
Telefone: (11) 2798-1104
Plantão: (11) 97283-6552/97283-6517

São Mateus (São Rafael, Iguatemi)
Av. Ragueb Chohfi, 1.400 – Pq. São Lourenço
Telefone: (11) 2012-8446 
Plantão: (11) 97283-6478/97283-6516

Perus (Anhanguera)
Rua Padre Manoel Campelo, 156
Telefones: (11) 3917-0823/3917-2184 
Plantão: (11) 99618-8044/99618-3766

Pinheiros (Alto de Pinheiros, Itaim Bibi, 
Jardim Paulista)
Rua Professor Frederico Hermann Júnior, 595
Telefone: (11) 3095-9525 
Plantão: (11) 97283-6523/97283-6485

Pirituba (Jaraguá, São Domingos)
Av. Mutinga, 1.425
Telefone: (11) 3904-8742 
Plantão: (11) 97283-6520/97283-6538



SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA E 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
(SMADS) 32 SUPERVISÕES DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL (SAS) –  
EM CADA UMA DAS  

32 SUBPREFEITURAS

CENTRO DE REFERÊNCIA DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) E 

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PSB)

CENTRO DE REFERÊNCIA 
ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL (CREAS) E  
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE)

REDE DE SERVIçoS 
SoCIoEDuCATIVoS

CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PRODUTIVO PARA 
ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOS (CEDESP), CENTRO 
PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (CCA), CENTRO PARA 

JUVENTUDE (CJ), CLUBE DA TURMA, CIRCO-ESCOLA, NÚCLEO 
DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS, RESTAURANTE-ESCOLA ETC.

REDE DE SERVIçoS DE PRoTEçÃo 
DE MÉDIA CoMPLEXIDADE

NÚCLEO DE APOIO À INCLUSÃO SOCIAL PARA PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIA, NÚCLEO DE PROTEÇÃO JURÍDICO 

SOCIAL E APOIO PSICOLÓGICO, SERVIÇO  
DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO 

(MSE-MA), SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A CRIANÇAS 
E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA ETC.

REDE DE SERVIçoS
PRoTEçÃo DE ALTA 

CoMPLEXIDADE
CENTRO INSTITUCIONAL PARA 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES, 

CASA LAR, REPÚBLICA, 
FAMÍLIA ACOLHEDORA ETC.
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CRAS e PSB: oferecem serviços básicos que podem ser acessados por crianças e 
adolescentes (com idade entre 6 e 17 anos) e organizam e coordenam a rede de 
serviços socioassistenciais locais da política de assistência social. Porta de entrada 
da rede de proteção social do Sistema Único de Assistência Social (Suas) definido 
pela Lei Orgânica da Assistência Social (Loas). Mais informações estão disponíveis 
em: http://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/portal.php/assistencia_sistema.

CREAS e PSE: oferecem atendimento assistencial destinado 
a famílias e indivíduos que se encontram em situação de 
risco pessoal e social, além de serviços que requerem es-
pecialização e maior flexibilidade nas soluções protetivas. 
Comportam intensa articulação com os demais serviços da 
rede socioassistencial.



O CREAS oferta acompanhamento técnico especializado desenvolvido 
por equipe multiprofissional cujos propósitos são potencializar a capa-
cidade de proteção da família e favorecer a reparação da situação de 
violência vívida. A equipe técnica deve ter acesso aos prontuários e re-
latórios dos casos atendidos, de modo a garantir o comando e a gestão.
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas.
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REGIÃO NORTE
CREAS JAÇANÃ / TREMEMBÉ
Av. Mário Pernambuco, 43/45 –
Tremembé
Tel.: (11) 2203-1443/2261-1314
CREAS VILA MARIA
R. Soldado José Antonio Moreira, 546
Tel.: (11) 2201-5807
CREAS CASA VERDE
R. Padre João Gualberto, 206
Tel.: (11) 2236-7002
CREAS SANTANA
R. Voluntários da Pátria, 4.649
Tel.: (11) 2950-3461/2950-3398
CREAS FREGUESIA DO Ó
R. Parapuã, 160
Tel.: (11) 99378-2984
CREAS PIRITUBA
R. Comendador Feiz Zarzur, 15
Tel.: (11) 3972-2855

EndEREçOS dO CREaS
CREAS PERUS
Av. Piero Tricca, 27 – 1º andar
Tel.: (11) 3911-7517
REGIÃO SUL
CREAS CAMPO LIMPO
R. Landolfo de Andrade, 200 – 
Parque Maria Helena
Tel.: (11) 5814-7483
CREAS M’ BOI MIRIM
R. Miguel Luis Figueira, 16 – 
Jd. São Luiz
Tel.: (11) 5891-3483/5891-3632
CREAS CAPELA DO SOCORRO
Av. Senador Teotônio Vilela, 2.394
Tel.: (11) 5666-8494/5666-8940
CREAS CIDADE ADEMAR
R. Francisco Teles Dourado, 137
Tel.: (11) 5541-8235
CREAS SANTO AMARO
R. Padre José de Anchieta, 802
Tel.: (11) 5524-1305

REGIÃO LESTE
CREAS ITAIM PAULISTA
R. Celso Barbosa de Lima, 501/503
Tel.: (11) 2569-2797
CREAS ITAQUERA
Av. Maria Luiza Americano, 1.877
Tel.: (11) 2746-5244
CREAS SÃO MATEUS
R. Ângelo de Cândia, 964
Tel.: (11) 2012-6406
CREAS GUAIANASES
R. Nabuco de Abreu, 6
Tel.: (11) 2554-7115
CREAS CIDADE TIRADENTES
Av. Nascer do Sol, 529 
Tel.: (11) 2964-4929/5030

REGIÃO SUDESTE
CREAS MOÓCA
R. Síria, 300 – Tatuapé
Tel.: (11) 2092-2103

CREAS VILA PRUDENTE
R. Manoel de Arruda Castanho, 
145 – Sapopemba
Tel.: (11) 2143-8401
CREAS IPIRANGA
R. Taquarichim, 280 – Sacomã
Tel.: (11) 2083-0171
CREAS VILA MARIANA
R. Madre Cabrini, 99
Tel.: (11) 5083-5615
CREAS JABAQUARA
R. dos Jornalistas, 48
Tel.: (11) 5012-8129
CREAS PENHA
R. Antonio Taborda, 37
Tel.: (11) 2023-0770
CREAS ARICANDUVA
R. Salvador do Vale, 341
Tel.: (11) 2268-2071
REGIÃO CENTRO/OESTE
CREAS SÉ
Av. Tiradentes, 749
Tel.: (11) 3313-4560

Usuários: famílias e indivíduos que vivenciam violação de direitos, como 
violência física, psicológica, sexual, situação de rua, cumprimento de me-
didas socioeducativas em meio aberto etc.
Formas de acesso ao serviço: por identificação e encaminhamento do CRAS, 
dos serviços de proteção e vigilância social; por encaminhamento de outros 
serviços socioassistenciais, das demais políticas públicas setoriais, dos de-
mais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos e demanda espontânea.
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Centro de desenvolvimento Social e Produtivo para adolescentes, Jovens e adultos – (Cedesp)
Endereço: R. Libero Badaró, 561/569 – Centro – CEP 01009-000.  Telefone: (11) 3291-9666 
Caracterização do serviço: desenvolvimento de atividades com adolescentes, jovens e adultos, com idade a partir de 15 anos, com a finalidade de 
investir na formação profissional, assegurar o conhecimento do mundo do trabalho e capacitar em diferentes habilidades, na perspectiva de ampliar o 
repertório cultural e a participação na vida pública, preparando-os para conquistar e manter a empregabilidade e a autonomia.
Usuários: adolescentes, jovens e adultos, com idade a partir de 15 anos, em situação de vulnerabilidade e risco social; adolescentes e jovens em cum-
primento de medidas socioeducativas.
Objetivo: contribuir para a melhoria da qualidade de vida e para o desenvolvimento de adolescentes, jovens e adultos em situação de vulnerabilidade 
social, por meio da capacitação e formação profissional e do conhecimento do mundo do trabalho.
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, em turnos de 4 horas para o período diurno e 3 horas para o noturno.
Forma de acesso ao serviço: demanda encaminhada e validada pelo CRAS, respeitando a data de início do curso e a escolaridade exigida em acordo 
com a especificidade do curso, tendo em vista a necessidade para o desenvolvimento das habilidades específicas.

Restaurante-Escola
Caracterização do serviço: desenvolvimento de habilidades em gastronomia para adolescentes e jovens de 17 a 21 anos, visando à formação pro-
fissional e assegurando a inserção no mundo do trabalho, bem como o desenvolvimento de atividades socioeducativas que propiciam o convívio social, 
crítico e criativo. Promove a ampliação do universo cultural e cognitivo e estimula a participação cidadã, contribuindo para a autonomia e inclusão 
social, além de estimular a reinserção e permanência na rede oficial de ensino. Todo aprendizado acontece em um restaurante aberto para o público.
Usuários: adolescentes e jovens de 17 a 21 anos em situação de vulnerabilidade e risco social, com ensino médio completo ou em curso.
Objetivo: proporcionar o desenvolvimento integral do jovem contribuindo para sua autonomia e inclusão social, por meio da capacitação na área de 
gastronomia, visando sua inserção no mundo do trabalho.
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, por meio de cursos semestrais.
Forma de acesso ao serviço: demanda encaminhada e validada pelo CRAS de abrangência, respeitando a data de início do curso.

Fontes
ASSIS, Simone Gonçalves de et al. (Org.). Teoria e prática dos conselhos tutelares e conselhos dos direitos da criança e do adolescente. Rio de Janeiro: 
Fundação Oswaldo Cruz, Educação a Distância da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, 2009.
Site da Prefeitura do Município de São Paulo.
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