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LEI  
Nº 2934/2022  

 
 

“Dispõe sobre a instituição do Programa de 
Desligamento por Maioridade para Egressos 
do Serviço de Acolhimento Institucional de 
Criança e Adolescente de São Sebastião.” 

 

 

FELIPE AUGUSTO, Prefeito de São Sebastião, no uso de suas atribuições legais, faz saber 

que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:   

 

Art. 1º - Fica instituído, no Serviço de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes do 

Município de São Sebastião – Casa Flor de Liz, o Programa de Desligamento por Maioridade para os 

Egressos do Serviço de Acolhimento Institucional de Criança e Adolescente de São Sebastião. 

 

Art. 2º - O Programa de Desligamento por Maioridade para os Egressos do Serviço de 

Acolhimento Institucional de Criança e Adolescente tem por objetivo acompanhar e facilitar o processo 

de transição dos adolescentes para a maioridade para exercício de vida autônoma, inserida na 

comunidade. 

 

Art. 3º - O Programa de Desligamento por Maioridade para os Egressos do Serviço de 

Acolhimento Institucional de Criança e Adolescente de São Sebastião e jovens advindos de serviços de 

acolhimento com idade próxima à maioridade destina-se àqueles cujas condições denotem remotas 

perspectivas de colocação em família substituta. 

 

Art. 4º - O Programa de Desligamento por Maioridade para os Egressos do Serviço de 

Acolhimento Institucional de Criança e Adolescente visa trabalhar cinco eixos: 

   

I - eixo 1: afetivo-relacional/autonomia emocional: sentimentos e atitudes em relação aos outros 

e a si mesmo; 
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II - eixo 2: profissional/trabalho: competências e habilidades relacionadas a estudo, cursos, 

trabalho. Garantia de oportunidades de qualificação e inserção no trabalho;   

III - eixo 3: moradia: competências e habilidades para cuidar da própria casa, roupas, 

alimentação, ou seja, organização, limpeza e demais atos necessários ao estabelecimento de moradia 

e sobrevivência residencial;   

IV - eixo 4: financeiro: competências e habilidades para o controle dos próprios recursos e 

gestão do próprio consumo, uso do dinheiro de modo consciente. Garantia de suporte financeiro; 

V - eixo 5: sociocultural/cidadania: atitudes e ações do sujeito em relação à estrutura social, 

aos recursos comunitários e aos valores do ambiente onde vive. Abrange apropriar-se do uso da 

cidade e ampliar seu repertório cultural. 

 

§ 1º - Os jovens inseridos no Programa de que trata esta Lei, devidamente observadas as 

disposições dos incisos III e IV deste artigo 4º, poderão ser incluídos respectivamente nos programas 

de auxílio aluguel e de transferência de renda existentes no âmbito Municipal. 

 

Art. 5º - A equipe técnica do Serviço de Acolhimento Institucional de Criança e Adolescente de 

São Sebastião é a equipe de referência responsável pela inserção das crianças e adolescentes no 

Programa de que trata essa lei.  

 

Art. 6º - Os jovens egressos do Serviço de Acolhimento Institucional de Crianças e 

Adolescentes deverão estar em acompanhamento sistemático nos serviços, programas e projetos das 

unidades de serviço das Proteções Sociais Básica e Especial.  

   

Art. 7º - Caberá ao órgão gestor da Política de Assistência Social do Município de São 

Sebastião a: 

 

I - coordenação geral, a operacionalização, o acompanhamento e a avaliação do programa de 

Desligamento por Maioridade para os Egressos do Serviço de Acolhimento Institucional de Criança e 

Adolescente de São Sebastião; 
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II - realização de diagnóstico e monitoramento da demanda para avaliação do programa de 

Desligamento por Maioridade para os Egressos do Serviço de Acolhimento Institucional de Criança e 

Adolescente de São Sebastião; 

III - expedição de instruções e a criação de formulários e modelos de documentos necessários 

à operacionalização do programa. 

   

Art. 8º - Esta lei poderá ser regulamentada pelo Poder Executivo, por meio de Decreto. 

 

Art. 9º - As despesas decorrentes do Programa de Desligamento por Maioridade para 

Egressos do Serviço de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescente de São Sebastião 

correrão pelas dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

 

Art. 10 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

São Sebastião, 13 de dezembro de 2022. 

 

 

 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito 


