Publicada no DOE de 21/07/2015

PORTARIA NORMATIVA Nº 279/2015

A PRESIDENTE da Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo
ao Adolescente – Fundação CASA-SP, no uso de sua competência, e
Considerando a descentralização da gestão dos Grupos de Apoio
para as Divisões Regionais;
Considerando a necessidade de aperfeiçoar a atuação dos Agentes
de Apoio Socioeducativo componentes dos Grupos de Apoio;
Considerando a importância e necessidade de padronizar os
procedimentos técnicos de atuação dos Grupos;
Considerando o contido na Portaria Administrativa nº 249/2013 que
reorganiza a estrutura organizacional da Diretoria Técnica,

D E T E R M I N A:

Artigo 1º - Define-se como GRUPO DE APOIO o grupo formado
por Agentes de Apoio Socioeducativo selecionados e capacitados pela Superintendência
de Segurança e Disciplina – SUPSED e Divisões Regionais, para:
I-

realizar intervenções com o objetivo de reestabelecer a ordem
junto

aos

Centros

de

Atendimento

que

apresentam

diagnósticos de situações-limite;
II-

realizar

ações

preventivas

de

contenção

e

segurança,

apoiando a equipe dos Centros de Atendimento na realização
de revistas mais detalhadas e em atividades esportivas e
culturais externas;
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III–

-2-

auxiliar

no

acompanhamento

adolescentes

e

no

das

saídas

recâmbio

de

externas

acordo

com

dos
as

necessidades de cada regional.

Artigo 2º - De acordo com a atuação os Grupos de Apoio são
organizados em:
I-

Especial: grupo que permanece à disposição da SUPSED
para intervir em situações especiais em todos os Centros de
Atendimento da Fundação CASA-SP;

II-

Permanente:

grupo

que

permanece

à

disposição

da

respectiva Divisão Regional;
III-

Móvel: grupo que permanece no seu posto de serviço no
Centro

de

Atendimento,

sendo

acionado

somente

em

situações limites e/ou preventivas.

Parágrafo único: As Divisões Regionais da Raposo Tavares (DRMIV), Franco da Rocha (DRM-I), contarão com Grupo de Apoio Permanente. Todas as
demais Divisões Regionais deverão compor Grupo de Apoio Móvel.

Artigo 3º - O Grupo de Apoio Especial e Permanente contarão com
um Coordenador de Equipe por plantão e se subordinarão à Gerência de Segurança
Externa, da Superintendência de Segurança e Disciplina.
Artigo 4º - Os Grupos de Apoio Móveis são conduzidos nas ações
pelo Encarregado de Segurança e pelo Coordenador de Equipe da Divisão Regional.
Artigo 5º - A responsabilidade de autorizar a entrada do Grupo de
Apoio nos Centros de Atendimento é exclusivamente da Superintendência de
Segurança e Disciplina, ouvidas a Diretoria Técnica e/ou a Presidência.
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Artigo 6º – O Diretor Regional pode autorizar excepcionalmente a
entrada do Grupo Apoio Permanente e/ou Móvel, quando se tratar de situação de
emergência ou urgência e se caracterize como ação que possibilite evitar a
generalização de uma situação-limite, e que coloca em risco os adolescentes e
servidores do Centro de Atendimento, avisando imediatamente a Sala de Situação, a
Superintendência de Segurança e Disciplina e a Diretoria Técnica.

Artigo 7º – O Grupo de Apoio Especial somente será acionado
com autorização do Superintendente da SUPSED que avaliará a situação e comunicará
à Diretoria Técnica e a Presidência.
Artigo 8º - As intervenções preventivas dos Grupos de Apoio
Permanentes e Móveis (revistas especiais, apoio) são autorizadas pelo Diretor Regional
e comunicadas à Sala de Situação, que se encarregará de avisar as autoridades.
Artigo 9º - Imediatamente após a intervenção do Grupo de Apoio,
preventiva ou em situação-limite, o Encarregado de Segurança da Divisão Regional
repassará o resultado da intervenção à Sala de Situação e elaborará um Comunicado
de Ocorrência no Sistema de Informação de Gestão - SIG.
Artigo 10 - Cabe à SUPSED com o apoio da Divisão Regional, a
seleção, supervisão das ações, a capacitação e formação dos Agentes de Apoio
Socioeducativo que compõem os Grupos de Apoio, observando:
I– processo seletivo se dará por inscrição conforme exigências do
edital, sendo este divulgado nos Centros de Atendimento;
II– processo seletivo será composto de:
a) exame de aptidão física – estará condicionada ao exame
periódico realizado pela Fundação CASA-SP, considerando
as especificidades da função (idade e condicionamento
físico);
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b) entrevista:

onde

será

verificada

sua

capacidade

e

potencialidades de acordo com a função que desempenhará
junto ao Grupo de Apoio. (agressividade, sociabilidade,
atenção concentrada, comprometimento, voluntariedade);
c) análise do Histórico funcional: serão considerados os
serviços prestados junto à instituição (afastamento, faltas,
resultados da avaliação de competências), bem como
poderá ser realizada pesquisa junto a sua lotação atual;
d) avaliação dos conhecimentos profissionais: com análise
sobre o uso escalonado da força, entendimento da medida
socioeducativa, ECA, SINASE, Regimento Interno, medidas
de contenção, etc.
Parágrafo único: Todos os servidores que prestam serviços junto
aos Grupos de Apoio existentes passarão por avaliação, conforme descrito neste artigo.

Artigo 11 – O Agente de Apoio Socioeducativo, no ato de sua
inscrição, deverá assinar Termo no qual constará a especificidade da função que
exercerá, ficando ciente, ainda, que poderá ser desligado do Grupo e reassumir suas
funções na sua última lotação, a critério da Fundação CASA-SP

Artigo 12 - A forma de atuação dos componentes do Grupo nas
intervenções de qualquer

natureza

está

detalhada

no

Manual elaborado

pela

Superintendência de Segurança e Disciplina, da Diretoria Técnica que acompanha essa
Portaria.

Artigo 13 – Quando a situação for avaliada como de extrema
gravidade cabe exclusivamente à Presidência, ouvidos os auxiliares diretos, decidir
sobre as ações a serem realizadas pelos Grupos.
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Artigo 14 – Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência da
Fundação CASA-SP.

Artigo 15 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
e revoga a Portaria Normativa nº 244/2013.
Dê-se ciência.
Cumpra-se.
Publique-se.

G.P., em 20 de julho de 2015.

Berenice Maria Giannella
Presidente

SUPSED/ths
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