
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
Criado pela Lei Municipal nº 535/2010, de 16 de dezembro de 2010

ANO VII – São Bento -Sexta-feira, 17 de novembro de 2017.

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

ATOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

ATOS DO IMPRESB
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Criado através da Lei Municipal nº 475, de 13 de junho de 2007
São Bento-PB

RESOLUÇÃO Nº013/2017

                  Dispõe sobre Aprovação do Plano Decenal de
Atendimento  Socioeducativo  Em  Meio  Aberto  do
Município de São Bento-PB.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMDCA)
do Município de São Bento-PB no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Municipal 1 nº 475 de 13 junho de 2007 em
consonância com Lei Federal nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente e CONSIDERANDO o disposto nos
artigos 204, 227 e 228 da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal n.º 12.594/2012 – Lei do SINASE; CONSIDERANDO a Resolução n.º
119 do CONANDA, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo; 

CONSIDERANDO  a  Resolução  n.º  160  do  CONANDA,  que  aprova  o  Plano  Nacional  de  Atendimento
Socioeducativo; 

CONSIDERANDO a  produção  da  Comissão  de  Implementação  da  Política  Municipal  de  Atendimento
Socioeducativo;

CONSIDERANDO por fim a reunião realizada no dia 14.11.2017, que aprovou o Plano Decenal de Atendimento
Socioeducativo Em Meio Aberto do Município de São Bento-PB;

RESOLVE: 

Art.  1º - Aprovar por unanimidade o Plano Decenal de Atendimento Socioeducativo Em Meio Aberto do Município de São
Bento-PB, CONFORME ANEXO.

Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogas as disposições em contrário. 

São Bento- PB, 16 de novembro de 2017

FRANCISCO ROBERTO DINIZ ARAÚJO
-Presidente do CMDCA-

Secretaria Municipal do Desenvolvimento Humano e Social 
Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente 

1Lei Municipal nº 475 de 13 junho de 2007
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PLANO DECENAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO EM MEIO ABERTO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB

SÃO BENTO-PB 
2017

Secretaria Municipal do Desenvolvimento Humano e Social 
Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente 

PLANO DECENAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO EM MEIO ABERTO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO-PB

Vigência: 10 anos
Período de elaboração: Abril/2017 

A Prefeitura Municipal de São Bento/PB, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social -
SMDHS e Social e do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, apresenta o Plano Municipal de
Atendimento Socioeducativo de acordo com o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE, este Plano é fruto
de uma elaboração e construção coletiva envolvendo diversas áreas do poder público e, representantes de entidades e da
sociedade civil, o qual será objeto de uma Audiência Pública que imprimirá mais notoriedade, transparência e publicidade a
esse  instrumento  de  garantias  de  direitos  para  as  crianças  e  adolescentes  do  Município.  Sendo  o  principal  objetivo  à
necessidade de se constituir  parâmetros mais objetivos e procedimentos mais justos, o desenvolvimento desse Plano de
atendimento,  considera-se a intersetoralidade e a co-responsabilidade da família,  comunidade e do Estado.  Esse mesmo
sistema estabelece ainda as competências e responsabilidades dos conselhos de direitos da criança e do adolescente, que
devem sempre fundamentar suas decisões em diagnósticos e em diálogo direto com os demais integrantes do Sistema de
Garantia de Direitos, tais como o Poder Judiciário, Ministério Público, Conselho Tutelar, entre outros órgãos que fazem parte do
SGD.  Para  que  de forma conjunta  possamos avançar  na  política  pública  voltada a  criança e  o  adolescente,  criando  as
condições possíveis para que o adolescente em conflito com a lei passe a ser compreendido como uma prioridade social. 
Palavras da equipe técnica responsável pela elaboração do plano decenal de atendimento socioeducativo em meio aberto.

FICHA TÉCNICA 

TÉCNICOS RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DECENAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO EM 
MEIO ABERTO:

FRANCISCO ROBERTO DINIZ ARAÚJO -  Possui  graduação em: Licenciatura  plena em Pedagogia;  Ciências Biológicas
( Licenciatura ) Inscrição no CRbio 107.755/05-D e Bacharel em Teologia. 
Mestrado em Ciências da Educação. 
Doutoramento em Humanidades e Artes com ênfase em Educação. 
Especialização em Direitos Humanos; Especialização em Orientação Educacional e Supervisão Escolar; Especialização em
Psicopedagogia clinica e Institucional e Especialização em Educação Especial. 
FACIENE DA SILVA NOBREGA – Bacharela em Serviço Social- Pós-graduanda em psicopedagogia. 
ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES- Bacharel em Serviço Social- Pós-graduando em Especialização em Gestão Pública
Municipal e Especialização em MBA Executivo em Serviço Sociais se Politicas Públicas. 
CORREÇÃO DE GRAMATICA (GRAMÁTICA): ALZIRA LAISSE FERREIRA DE LIMA - Assistente Social - Pós-graduada em 
Gestão e Avaliação de Políticas Públicas.

REVISÃO JURÍDICA: 
Dra. Mayara Soares Silveira – OAB 19.046

Comissão de Elaboração do Plano Decenal de Atendimento Socioeducativo em Meio Aberto. Resolução 004/2017 

Nome Representação

Jéssica Vieira Fonseca CMDCA

Faciene da Silva Noriega Secretaria M. do Desenvolvimento Humano e Social

Fernanda S. Alves De Sousa Secretaria Municipal de Educação

Márcia Almeida Márquez Secretaria Municipal de Saúde

Severino Pereira de Araújo Filho Conselho Tutelar

Mayara Soares Silveira Centro de Referência Especializado de Assistência Social
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IDENTIFICAÇÃO

Prefeitura Municipal
Município: São Bento – PB 
Nome do Gestor Municipal: Jarques Lucio da Silva II
Nível de Gestão: ( ) Inicial ( ) Básica (x) Plena
Porte do Município:  ( ) Pequeno Porte I (x) Pequeno Porte II
( ) Médio Porte ( ) Grande Porte

Endereço da Prefeitura: Praça Pedro Eulâmpio da Silva, 52, Centro
CEP: 58.865-000 - São Bento/PB
Fone: (83) 3444-2016                  E-mail: ascom@saobento.pb.gov.br

Órgão responsável pela Gestão do Plano Decenal de Atendimento Socioeducativo em Meio Aberto. 
Nome do Órgão Gestor: Secretaria Municipal do Desenvolvimento Humano e  Social
 Nome do Gestor Municipal: Valeska Katiuscia Bandeira de Oliveira Dantas
Endereço: Cel. José Avelino, 401, Centro
CEP: 58.840-000 Telefone: (83) 999108864
E-mail: valeskakatiuscia@hotmail.com

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA
Nome do Presidente: FRANCISCO ROBERTO DINIZ ARAÚJO
Endereço: Rua Manoel Cândido Ferreira, 108, Bairro Dão Silveira, Cep: 58865-000
Telefone:(83) 996007678
E-mail: robertodinizaeemd@hotmail.com

Conselho Tutelar:
Nome do Presidente: Jonecarlos Soares
Endereço: Rua projetada, s/n Loteamento Portal, São Bento-PB, Cep: 58.865-000
Telefone: (83) 99615-5206
E-mail: 

APRESENTAÇÃO

O  Plano  Municipal  Decenal  de  Atendimento  Socioeducativo do  Município  de  São  Bento  consiste  na
sistematização das orientações técnicas e diretrizes balizadoras da execução e atendimento ao adolescente em medida
socioeducativa. A elaboração do plano é fruto de trabalho coletivo que partiu do conhecimento e das vivências das equipes
da Secretaria do  Trabalho e Desenvolvimento  Social,  do  Centro  de Referência  Especializado em Assistência  Social  -
CREAS,  buscando preservar e aplicar todo este  saber  construído,  à  luz  das  responsabilidades  na consecução das
políticas públicas  dirigidas  aos  adolescentes  em  conflito  com  a lei,  possuindo  como  público  alvo,  adolescentes,
excepcionalmente até os 21 anos, autores de ato infracional, residentes no município de São Bento - PB e suas respectivas
famílias.

O principal objetivo deste documento é viabilizar a unificação dos procedimentos e dos principais conceitos que
orientam o atendimento dos adolescentes no cotidiano da execução da medida socioeducativa, bem como favorecer a
qualidade das relações ali estabelecidas.

O  plano  registra  e  normatiza  o  modo  como  se  efetiva  a garantia  de  direitos  na  execução  das  medidas
socioeducativas,  consolidando importante  avanço na implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente e
afirmando a viabilidade da mudança paradigmática, que está em curso no Brasil desde o advento desta Lei.

Sua implementação tem por fundamento para sua operacionalização e gestão, a política de parcerias entre
as Secretarias Municipais - Educação, Esporte e Lazer, Cultura, Desenvolvimento Social, Saúde, Governo e Segurança
Comunitária – e os órgãos de Defesa e Garantia de Direitos, com vistas à promoção de atendimento integral aos
adolescentes e suas famílias, na perspectiva de potencialização das ações e corresponsabilização social dos adolescentes
em medida socioeducativa.
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I - INTRODUÇÃO
a) Adolescência e Medidas Socioeducativas

 O Processo da Adolescência
A concepção de adolescência  que norteia  este  plano tem seu referencial nas ciências humanas e sociais que

compreendem o ser humano em permanente desenvolvimento, que transforma a si  e ao meio social,  a partir das vivências
compartilhadas com seus grupos de convívio e rede de relações.

Considera-se a adolescência como um processo caracterizado por conflitos que exigem do adolescente a elaboração
e a ressignificação de sua identidade, imagem corporal, relação com a família e com a sociedade. Portanto, a adolescência é um
período rico de experiências estruturantes da identidade do ser humano.

A relação do adolescente com o mundo é regida por uma lógica de tempo imediatista. Este imediatismo é estimulado pela
sociedade consumista, que incentiva o acúmulo de bens materiais e culturais no menor prazo de tempo. Isto gera ansiedade e
frustração no adolescente, na medida em que é estimulado a ter acesso ao que é colocado como valor social.

O consumismo associado a outros valores sociais capitalistas, como a competitividade e a busca da excelência, aprofunda
o processo de exclusão social da maioria dos adolescentes.

O adolescente expressa uma crítica às regras, crenças e atitudes do mundo adulto. A crítica denota a capacidade cada
vez  mais consolidada  no adolescente de formular seus próprios pensamentos sobre o mundo social. A  “rebeldia”,
comportamento que a todo o momento “põe em xeque” os adultos, é resultado desta crítica que o adolescente consegue
fazer nesta etapa.

O momento de crise é vital, necessário e presente em vários ciclos de amadurecimento e crescimento do homem.
Na adolescência, esta crise é de identidade e se reveste de maior vulnerabilidade a medida em que a estrutura social de
referência se apresenta sem consistência de parâmetros que possam ser continentes para o adolescente. Conforme Osório (1991),

 
o

processo da adolescência se complexifica com a situação do ato infracional, e a conduta transgressora expressa uma forma de o
adolescente atuar em conflitos internos.

Assis (1999) aponta como principais fatores de risco, associados ao adolescente em conflito com a lei, o consumo de
drogas, o círculo de amigos, os tipos de lazer, a autoestima, a posição entre irmãos, os princípios éticos (reconhecimento dos limites
entre o certo e o errado), a presença de vínculos afetivos com relação à escola e o sofrimento de violência por parte dos pais.

Enfim, o ato infracional compõe um quadro de situações vivenciadas pelo adolescente, ou seja, faz parte da sua vida e
constitui-se em uma forma de articular os problemas que se apresentam a ele e as alternativas de solução. Deste modo, não pode
ser visto como o único e principal foco de atenção da intervenção socioeducativa. É necessário abordar a questão em suas
múltiplas relações com a vida do adolescente, possibilitando transformações na sua vida e na vida de sua família, resgatando a
capacidade criativa e fortalecendo suas potencialidades.

b) Contextualização e a necessidade do Plano Municipal
O desafio de implementar políticas eficazes nos atendimentos voltados para crianças e adolescentes no Brasil vem

sendo enfrentado por meio do contexto socioeconômico de retração do Estado e da descontinuidade de ações públicas. Essa
afirmação está diretamente ligada às condições de vida no país, marcada pela agravante e imensa desigualdade social, expressa
em diferentes indicadores presentes nas áreas de educação, saúde, cultura, esportes, lazer e assistência social que provocam a
dificuldade e impossibilidade de grande número  de  crianças  e  adolescentes  disporem  de  acesso  aos  direitos  básicos  e
fundamentais preconizados pelo ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Nessa lógica, são criados alguns sistemas visando o acesso aos direitos já garantidos em lei como SGD (Sistemas
de Garantias de Direitos), o SINASE (Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo) e o SUAS (Sistema Único da Assistência
Social). Estes sistemas contribuem na articulação de ações governamentais e não governamentais como destaca o Estatuto
da Criança e do Adolescente em sua política de atendimento (ECA, art. 86).

Diante disso, os sistemas se interagem a medida em que o SUAS (Sistema Único da Assistência Social)
normatiza os serviços socioassistenciais voltados para crianças e adolescentes e suas famílias, incluindo aí o acompanhamento às
medidas socioeducativas e o SINASE normatiza a atuação da Assistência Social como constituinte do Sistema de Garantia de
Direitos das Crianças e Adolescentes.

O  SINASE  determina  a  municipalização  dos  programas em  meio aberto, mediante a articulação de políticas
intersetoriais em nível local, e a  constituição de redes  de apoio  nas  comunidades e,  por  outro  lado,  a regionalização dos
programas de privação de liberdade a fim de garantir o direito à convivência familiar e comunitária dos adolescentes internos,
bem como as especificidades culturais.

O Serviço de Acompanhamento às Medidas Socioeducativas já estava previsto pelo SUAS e tipificado pela resolução
do Conselho Nacional de Assistência Social de 11 de novembro de 2009, que aprova o documento “Tipificação Nacional dos
Serviços Socioassistenciais”, referenciando a oferta ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS.

O CREAS é uma unidade pública estatal que oferta serviços especializados e continuados a famílias e indivíduos em
situação de ameaça ou violação de direitos. A unidade oferta serviços de proteção social especial de média complexidade do
SUAS e é porta de entrada para o acompanhamento de adolescentes em cumprimento de MSE (Medida Socioeducativa), nas
modalidades LA (Liberdade Assistida) e PSC (Prestação de Serviço à Comunidade), tendo como objetivo a promoção social do
adolescente. Este acompanhamento deve também garantir, em sua metodologia, as orientações ao adolescente para a garantia
da defesa de seus direitos.

 Princípios

A prática de atos infracionais por adolescentes, especialmente quando decorrente das desigualdades sociais, pode ser
modificada por meio de ações preventivas e da ampliação e integração de políticas públicas de saúde, educação, trabalho, cultura,
esportes e lazer que, em seu pleno desenvolvimento, promovam o atendimento das necessidades, interesses e habilidades dos
adolescentes.

A ação socioeducativa é prática transformadora e orienta-se pelo diálogo e aprendizado mútuo, na relação educador-
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educando.  Deve promover o desenvolvimento integral  do adolescente que comete  ato infracional,  apoiando-o na construção e
realização de um novo projeto de vida, sendo respeitadas suas escolhas e a singularidade de sua história.

Os programas de atendimento socioeducativo devem garantir o acesso do adolescente aos serviços, programas e projetos
necessários à superação de sua condição de exclusão e a todos os recursos que possibilitem o exercício da cidadania.

O atendimento socioeducativo deve congregar um conjunto de ações que contribuam para a formação do adolescente,
levando-se  em consideração  sua  situação  peculiar  de  desenvolvimento,  buscando  fomentar o  exercício  da  autonomia  e  da
responsabilidade a partir da exigência e da compreensão, primando pelo respeito à diferença e à diversidade, a fim de que
possa relacionar-se consigo e com os outros, sem reincidir na prática infracional.

Os serviços educacionais,  sociais,  de saúde, esportivos e culturais existentes no município constituem uma rede de
atendimento que precisa ser articulada e organizada para atender às necessidades dos adolescentes, garantindo-se que o acesso
a esses se dê, preferencialmente, por meio de equipamentos sociais da comunidade onde reside ou das proximidades do local de
cumprimento da medida.

 Diretrizes
Os órgãos das políticas públicas municipal,  em especial, a Secretaria de Trabalho e Promoção Social  e o Conselho

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e os órgãos do Sistema de Justiça devem empenhar-se na divulgação e na
busca de condições que favoreçam o cumprimento do Plano Municipal Decenal de Atendimento Socioeducativo de São Bento,
tomando iniciativas concretas para este fim.

As ações propostas neste Plano serão norteadas pelas seguintes diretrizes:

a) Qualificação do atendimento socioeducativo no município;

b) Incentivo ao protagonismo, participação e autonomia dos adolescentes;

c) Criação de mecanismos de prevenção, mediação de conflitos e práticas restaurativas;

d) Garantia de oferta e acesso à educação de qualidade, atividades esportivas, de lazer, cultura e profissionalização;

e) Valorização dos profissionais da socioeducação e formação continuada;

f) Gestão compartilhada entre as três esferas de governo em cofinanciamentos;

g) Integração das políticas públicas no atendimento do adolescente envolvido com ato infracional, e suas famílias;

h) Primazia das medidas socioeducativas de meio aberto (Liberdade Assistida e Prestação de Serviço à Comunidade);

i) Valorização  do  PIA  como  instrumento  para  salvaguardar  o  atendimento e  acompanhamento  personalizado  do
adolescente.

 Objetivo Geral:
Promover e qualificar a execução do atendimento socioeducativo no município de  São  Bento  PB,  postulando

estratégias protetivas, em consonância com o ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente e com o SINASE – Sistema Nacional
de Atendimento Socioeducativo.

 Objetivos Específicos:
 Fortalecer e promover a melhoria da qualidade dos serviços oferecidos pela rede de atendimento socioeducativo;
 Conscientizar às famílias de sua importância na socialização do adolescente;
 Proporcionar conhecimentos aos técnicos e orientadores, sobre a execução das medidas socioeducativas, conforme os

parâmetros e diretrizes do SINASE;
 Garantir, nas dotações orçamentárias, recursos para execução das ações previstas no Plano;
 Promover ações de prevenção ao consumo de drogas lícitas e ilícitas e violência em suas diversas manifestações;
 Estimular  ações de incentivo às famílias  para  participação ativa  no processo socioeducativo com mais  acesso à

informação, a espaços de reflexão, visando maior conscientização sobre os direitos de cidadania, protagonismo e a
participação social;

 Promover ações, políticas e programas na área de adolescentes em conflito com a lei;
 Ampliar a atuação do Executivo e do Legislativo municipal na elaboração e implantação de políticas de promoção de

oportunidades aos jovens desta cidade, incentivando o trabalho e a educação.
c) Metodologia para elaboração do Plano Municipal de São Bento - PB 

O Plano, consolidado neste documento, é fruto de uma construção coletiva e contou com a participação dos atores que
compõe o Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes, demais órgãos governamentais e não governamentais e
sociedade civil. Destaca-se,  ainda,  a  participação  dos  profissionais  diretamente  envolvidos  na  execução  das  medidas
socioeducativas em meio  aberto  no  município  que,  com suas  experiências  cotidianas,  muito contribuíram  para  as  propostas
lançadas, bem como de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa dos programas de atendimento existentes em São
Bento, que puderam avaliar, juntamente com profissionais, o que já vem sendo executado no âmbito desses programas,
possibilitando traçar estratégias que atendessem suas demandas.

A metodologia adotada para a construção do Plano contou com três etapas. A primeira consistiu na realização de
reunião, com abertura da Secretária Desenvolvimento Social que trouxe uma reflexão acerca da necessidade de fortalecer as
medidas socioeducativas em meio aberto.

A segunda etapa foi  destinada à proposição de ações,  objetivos, metas nas seguintes temáticas:  Escolarização;
Profissionalização;  Esporte,  Cultura e Lazer,  Saúde, Abordagem Familiar  e Comunitária e Prevenção ao Ciclo  de Violência. A
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escolha dessas temáticas por parte da Comissão Organizadora seguiu os Parâmetros Socioeducativos do SINASE. A metodologia
consistiu  em dividir  os participantes em grupos,  cada um ficando responsável  por  elaborar  estratégias de intervenção para as
dificuldades encontradas no cotidiano dos programas de atendimento.  Durante a discussão dos eixos estratégicos, cada grupo
apresentou a síntese de suas propostas. De posse das propostas dos eixos, a Comissão procedeu com a análise dos dados e a
redação preliminar do Plano.

A terceira e última etapa consiste numa apresentação final para todos os envolvidos na elaboração do Plano e, finalmente
sendo este documento submetido à apreciação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, aprovadas as
alterações pelo colegiado do referido Conselho, consolida em 2017 a municipalização da política de atendimento às medidas
socioeducativas em meio aberto.
II - MARCO SITUACIONAL GERAL
a) O Município de São Bento-PB

Localizado na me so r re g i ão  d o  se r tão  d a  Par a íb a  e  inserido na Microrregião 89, o município de São Bento-PB,
ocupa uma área territorial de 248,2 km². O referido Município encontra-se localizado no sertão da Paraíba, limitando-se ao sudoeste
com o município de Paulista/PB, ao oeste com Riacho dos Cavalo/PB, ao norte com Brejo do Cruz/PB, ao nordeste com Jardim de
Piranhas/RN e ao leste com Serra Negra do Norte/RN, possuindo uma população estimada para o ano de 2017 de 34.215 habitantes
(IBGE,  2017).  Apesar  de  estar  situado  em um clima  semiárido,  no  Polígono  das  Secas  (fonte),  é  cortado  pelo  rio  Piranhas,
perenizado por meio da construção do açude de Coremas, na bacia do Rio Piancó, o que favorece o desenvolvimento de atividades
econômicas como agricultura, pecuária e indústrias.

A vocação para a indústria e comércio têxtil no município teve seu ápice na década de 1950, com a utilização de “teares de
pau”. Com o desenvolvimento dos maquinários, foi possível o aumento dos fluxos dos produtos fabricados no município, polarizando
várias cidades da região (por meio de uma feira livre) além da exportação para diversas partes do mundo (CARNEIRO, 2006). Há
tempos o município se autodenomina como sendo “A Capital Mundial das Redes”.

b) O perfil do adolescente do Município de São Bento -PB
No município de São Bento em 2015, os alunos dos anos iniciais da rede pública da cidade tiveram nota média de 4.7 no

IDEB. Para os alunos dos anos finais, essa nota foi de 4.1. Na comparação com cidades do mesmo estado, a nota dos alunos dos
anos iniciais colocava esta cidade na posição 63 de 223. Considerando a nota dos alunos dos anos finais, a posição passava a 31 de
223. A taxa de escolarização (para pessoas de 6 a 14 anos) foi de 95.3 em 2010. Isso posicionava o município na posição 210 de
223 dentre as cidades do estado e na posição 4927 de 5570 dentre as cidades do Brasil.

c) Dados referentes a execução de medidas socioeducativas em meio aberto no Município de São Bento-PB

O perfil dos adolescentes em conflito com a lei do município de São Bento-PB indica que a maioria são adolescentes
do sexo masculino, com faixa etária entre 16 e 20 anos, tendo como principal ato infracional as infrações de trânsito.

III– MODELO DE GESTÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO
A organização executora deverá proceder à inscrição de seus programas junto ao Conselho Municipal dos Direitos da

Criança e do Adolescente, após aprovação da equipe técnica supervisora, contento proposta pedagógica, assim como regras para o
atendimento individualizado ao adolescente.

A execução das medidas será supervisionada pela Secretaria Municipal da Assistência Social.
O cumprimento de medida socioeducativa deverá ser iniciado em 20 dias. Caso o adolescente não compareça, o

fato deverá ser relato (relatado) à Vara da infância e Juventude no prazo de 30 dias).

Este Plano é operado por meio de dois grandes Movimentos:

 Aplicação das Medidas Sócio-Educativa (MSE)

 Período Pós-Medida

a) Medidas Socioeducativas em Meio Aberto

O ato infracional é resultado de múltiplos fatores intervenientes e o cumprimento da medida em meio aberto, com cunho
socioeducativo, deve privilegiar os processos de inserção social e prevenir a reincidência.

O Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 103, define como ato infracional a conduta descrita como crime
ou contravenção no Código  Penal  Brasileiro  e,  no  art.112  determina  que  autoridade  competente  poderá  aplicar a  Medida
Socioeducativa ao adolescente em conflito com a lei. As medidas empregadas são:

 Advertência;
 Obrigação de reparar o dano;
 Prestação de Serviço à Comunidade;
 Liberdade Assistida;
 Semiliberdade;
 Internação;
 Qualquer uma das previstas no artigo 101, I a VI.

As medidas socioeducativas devem propiciar aos adolescentes a formação de valores positivos de participação na vida
social. Sua operacionalização deve, prioritariamente, envolver a família e a comunidade com atividades que respeitem o
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princípio  da  não-discriminação  e não-estigmatização,  evitando  rótulos  que  marcam os  adolescentes e  os  expõem a situações
vexatórias, além de impedi-los de superar as dificuldades na inclusão social.

O ato infracional pelo qual o adolescente responde é percebido, analisado e trabalhado em seu aspecto pedagógico e
biopsicossocial, considerando o seu contexto e a sua multicausalidade. Este ato, que em determinado momento passa a fazer parte
do processo de vida do adolescente, não pode ser utilizado para identificá-lo, pois o adolescente não se resume nem se
define pelo ato circunstancial.

O  termo  socioeducativo  expresso  à  compreensão  de duas  dimensões  em  profunda  articulação  –  a  pedagógica  e
biopsicossocial, pois se compreende o adolescente em sua totalidade e centro do processo.

“O educar para a vida social visa na essência, ao alcance de realização pessoal e de participação
comunitária,  predicados inerentes à cidadania.  Assim, imagina-se que a excelência das medidas
socioeducativas se fará presente quando propiciar às adolescentes oportunidades de deixarem de
ser  meras  vítimas  da sociedade  injusta em que vivemos para se constituírem em agentes
transformadores desta realidade” (Maior in Cury, 1992, p.340).

 Medida Socioeducativa de Prestação de Serviços à Comunidade

O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 117 prevê a Prestação de Serviço à Comunidade como
medida que pode possibilitar o processo de socioeducação do adolescente em conflito com a lei. Tal medida, segundo o disposto
no mesmo artigo, possui as seguintes características:

 Consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse geral;
 Deve ser executado junto às entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros, bem como em programas comunitários

ou governamentais;
 Deve considerar as aptidões do adolescente;

 Não deve exceder a carga horária de 07 (oito) horas semanais, por período não excedente a 06 (seis) meses;
 Não deve prejudicar a frequência escolar ou a jornada de trabalho;
 Deve ter  a  aprovação do adolescente  e dos pais  ou responsável,  contudo,  a  impossibilidade de obtenção de

consentimento destes últimos não impede sua aplicação pela autoridade Judiciária.

O Programa de atendimento de Prestação de Serviço à Comunidade (PSC) deve ter uma equipe mínima composta por:

- Técnicos da área social: assistente social, pedagogo, psicólogo etc., podendo cada técnico acompanhar até vinte
adolescentes. Tais profissionais serão responsáveis pelo acompanhamento da medida socioeducativa junto ao adolescente e sua
família, dentro das instituições de execução da medida socioeducativa de PSC.

- Nos locais onde os adolescentes irão prestar serviço é necessário existir uma referência socioeducativa para
cada grupo de até dez adolescentes. Esta referência socioeducativa é o profissional com função de gerência ou coordenação nos
locais de prestação de serviço comunitário que será responsável pelo acompanhamento tanto dos adolescentes, quanto do
orientador socioeducativo, profissional responsável direto pela atividade que o adolescente irá executar que, por sua vez, pode
se responsabilizar por até dois adolescentes simultaneamente.

Competências dos Profissionais envolvidos na execução da medida:

• Equipe técnica:

1. Mapear as entidades para prestação de serviço nas comunidades onde existe maior incidência de adolescentes em
cumprimento de PSC, em observância ao princípio da territorialidade;

2. Contatar e visitar as entidades para apresentação da proposta e possível parceria;

3. Elaborar uma ficha de informação da entidade: quem é, o que faz,  oferecimento  do  serviço,  horários  de
funcionamento, possível referência e orientador socioeducativo, etc.;

4. Formalizar um convênio de colaboração;

5. Receber o termo de audiência da autoridade judiciária;

6.  Zelar pelas informações encaminhadas pela autoridade judiciária resguardando-as em espaço adequado e seguro;

7. Participar de reunião periódica com a autoridade judiciária para verificação do processo do adolescente;

8. Produzir relatórios de acompanhamento e avaliação da medida para a autoridade judiciária;

9. Realizar avaliação da execução da medida de PSC com o adolescente e com o orientador socioeducativo por meio de
instrumentais específicos.

10. Acolher  o  adolescente  e  sua  família,  explicando  as  condições de  cumprimento  da  medida  e  como se  dará  o
acompanhamento;

11. Realizar visita domiciliar a fim de conhecer o contexto sociofamiliar e comunitário do adolescente;

12. Realizar entrevista inicial a fim de coletar informações que subsidiem a construção do Plano Individual de
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Atendimento – PIA;

13. Elaborar e monitorar o PIA por meio de intervenções técnicas junto ao adolescente e sua família nas áreas
social, psicológica, pedagógica, jurídica e de saúde;

14. Encaminhar o adolescente para a entidade designada para a PSC e apresentá-lo à referência socioeducativa e ao
orientador socioeducativo;

15. Acompanhar periodicamente o adolescente na entidade;

16. Realizar, periodicamente,  visitas  domiciliares,  visitas  às escolas, atividades grupais  com os adolescentes e  suas
famílias e outros encaminhamentos necessários.

• Equipe técnica com relação aos locais onde o adolescente irá prestar serviço:

1. Elaborar documentos que orientem a instituição quanto aos objetivos, características e procedimentos próprios à PSC;

2. Realizar capacitações e formações para os orientadores socioeducativos e  referência  socioeducativa,  quando
necessário;

3. Encaminhar para a entidade um roteiro sugestivo para o acompanhamento do adolescente no cumprimento da medida,
de acordo com suas aptidões e interesses e considerando seu PIA;

4. Realizar encontros quinzenais com a referência socioeducativa a fim de acompanhar a execução da PSC na entidade;

5. Realizar reuniões mensais com os orientadores socioeducativos para discussão dos casos e recebimento dos relatórios e
frequência dos adolescentes;

 Referência Socioeducativa:

1. Responsabilizar-se pelo atendimento de PSC na entidade, mediante assinatura do termo de cooperação estabelecido
junto à equipe técnica;

2. Repassar à equipe técnica  as informações referentes à entidade,  como: quem é, o que faz,  serviços que oferece,
referência socioeducativa, possíveis orientadores socioeducativos e suas funções na entidade, horários de funcionamento
etc.;

3. Receber o adolescente  na entidade e, de acordo com as informações repassadas pela equipe técnica,  designar  a
atividade a ser realizada pelo adolescente, local e horário e identificar o orientador socioeducativo que o acompanhará
(deve ser do mesmo setor em que o adolescente desenvolverá a atividade), repassando tais informações à equipe técnica;

4. Monitorar as atividades realizadas pelo adolescente na entidade junto ao seu orientador socioeducativo;

5. Assessorar o orientador socioeducativo no processo de acompanhamento do adolescente;

6. Participar das reuniões periódicas com a equipe técnica e de capacitações e formações promovidas por esta, quando
necessário;

7. Comunicar à equipe técnica a situação atual do adolescente no cumprimento da medida e eventuais acontecimentos que
necessitem de intervenção técnica.

 Orientador Socioeducativo:

1. Acompanhar  o  adolescente  no  desenvolvimento  das  atividades  propostas pela  entidade,  auxiliando-o  no  que  for
necessário;

2. Observar  o  desempenho  do  adolescente,  levando  em  consideração os  seguintes  aspectos:  desempenho,
disponibilidade, assiduidade, pontualidade, sociabilidade, conduta vivenciada;

3. Elaborar  relatório  das  atividades  desenvolvidas  com  o  adolescente e  encaminhá-lo  mensalmente  ao  técnico
responsável pela medida;

4. Participar de reuniões mensais com a equipe técnica para discutir a situação dos adolescentes, trocar experiências e
socializar informações;

5. Participar de capacitações e formações promovidas pela equipe técnica, quando necessário;

6. Ao término do cumprimento da medida pelo adolescente, participar do processo de avaliação da mesma, por meio do
preenchimento da ficha de avaliação.

 Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida

Os artigos 118 e 119 do ECA apresentam  a  medida socioeducativa  de  Liberdade
Assistida, as seguintes características:

 Será adotada sempre que se figurar como a mais adequada para acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente;

 Pressupõe a designação de pessoa capacitada para acompanhar o adolescente, esta recomendada por entidade ou
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programa de atendimento. O orientador terá os seguintes encargos, previstos no artigo 119:

a. Promover socialmente o adolescente e sua família;

b. Supervisionar a frequência e aproveitamento escolar do adolescente, podendo promover também sua matrícula;

c. Diligenciar para que o adolescente se profissionalize e seja inserido no mercado de trabalho;

d. Apresentar relatório do caso, escrito ou verbalmente, à autoridade competente.
Para  a  execução  da  Liberdade  Assistida  é  necessária  uma equipe  mínima  composta  pelos  seguintes  profissionais:

assistente social, pedagogo, psicólogo, orientadores socioeducativos, podendo cada técnico acompanhar até vinte adolescentes.

• Compete a equipe técnica:

1. Mapear o município por bairros ou comunidades;

2. Identificar os equipamentos sociais disponíveis;

3. Sensibilizar lideranças ou pessoas para a proposta de orientador social;

4. Realizar periodicamente capacitação para os orientadores sociais;

5. Realizar mensalmente roda de conversa com os orientadores sociais para estudo de caso dos adolescentes e
partilha de informações;

6. Apresentar ao adolescente o seu orientador social por meio de visita domiciliar;

7. Receber o termo de audiência da autoridade judiciária;

8.  Zelar pelas informações encaminhadas pela autoridade judiciária resguardando-
as em espaço adequado e seguro;

9. Participar de reunião periódica com a autoridade judiciária para verificação do processo do adolescente;

10.Produzir relatórios de acompanhamento e avaliação da medida para a autoridade judiciária.

11. Acolher o adolescente e sua família, explicando as condições de 
cumprimento da medida e como se dará o acompanhamento;

12.Realizar visita domiciliar a fim de conhecer o contexto sociofamiliar e comunitário do adolescente;

13.Realizar entrevista inicial a fim de coletar informações que subsidiem  a  construção  do  Plano  Individual  de
Atendimento – PIA;

14.Elaborar e monitorar o PIA por meio de intervenções técnicas junto ao adolescente e sua família nas áreas social,
psicológica e pedagógica;

15.Realizar, periodicamente, visitas domiciliares;

16.Realizar visitas às escolas, a fim de acompanhar a frequência e o rendimento escolar do adolescente;

17.Realizar  os  encaminhamentos  necessários  para  a  execução  da MSE: escola,  cursos,  documentação,  inclusão  em
programas socioassistenciais e outros necessários;

18.Realizar atendimentos coletivos por área com os adolescentes;

19.Realizar atividades grupais com os adolescentes e suas famílias;

20.Realizar encontros ou seminários nas comunidades para tratar sobre a temática e envolver a comunidade nas atividades
do atendimento.

• Compete ao Orientador Socioeducativo:

1. Colaborar para a reconstrução do projeto de vida dos adolescentes;

2. Realizar o processo de escuta do adolescente e sua família;

3. Realizar acompanhamento domiciliar;

4. Auxiliar o adolescente e sua família no cumprimento dos encaminhamentos feitos pela equipe técnica;

5. Elaborar relatório das atividades desenvolvidas com o adolescente;

6. Reunir-se periodicamente com a equipe técnica para discussão dos casos.

Contudo, a medida socioeducativa de Liberdade Assistida também demanda estratégias para seu sucesso, dentre os
quais:

 A existência de Entidade Executora da medida;

 A existência de Orientadores capacitados;

 A Avaliação e Acompanhamento Multidisciplinar do adolescente e sua família no processo de execução da medida;
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 A construção de uma Rede articulada de Serviços que vão promover a inserção social do adolescente e sua
família.

 A FAI  – Ficha de Acolhimento  Integral  é instrumento necessário para manter  as informações dos adolescentes
atualizadas para posterior relatório ao Juízo e Ministério Público.

Assim como na Prestação de Serviço à Comunidade, a Liberdade Assistida pressupõe uma relação íntima do orientador e
da equipe multidisciplinar com o adolescente, sua família, os agentes da rede que darão apoio ao jovem durante o período de
execução da medida.

AÇÕES E ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE MEIO ABERTO (LIBERDADE
ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE)

Primeiro Atendimento

Acolher significa atender, receber. Significa também d a r  crédito, crer, acreditar. O acolhimento pode ser definido como
uma série de procedimentos que visam delinear e edificar a relação do adolescente e sua família com a equipe de trabalho do
programa. Denota, ainda, a necessidade de formação de alicerces de confiança entre os atores envolvidos e, sobretudo de
estímulo às potencialidades do adolescente e de sua família no processo de construção dos objetivos a serem alcançados durante a
execução da medida. Acolher significa também cuidar, o que demanda da equipe trabalho a sensibilidade para ouvir, atender,
encaminhar e facilitar o acesso do adolescente a seus direitos de cidadania. O acolhimento possui algumas fases importantes:

 Escuta inicial: onde o adolescente e sua família realizam o primeiro contato com a equipe e conhecem a proposta de
atendimento. Um momento especial para que a equipe que atende conheça um pouco da história de vida do
adolescente. Contudo, a ênfase é o reconhecimento de seus sonhos, anseios, aptidões e potencialidades.

Neste sentido, a escuta inicial não deve privilegiar a discussão sobre o ato infracional cometido pelo adolescente, mas
deve oportunizar, principalmente, a apresentação do programa, o esclarecimento das dúvidas sobre o cumprimento da medida, a
realização de encaminhamentos iniciais etc.

Alguns procedimentos podem ser utilizados no momento da Escuta Inicial, são estes: entrevista com o adolescente,
entrevista com a família,  entrevista com a família  e o adolescente. Além da Escuta Inicial,  o Acolhimento deve privilegiar  os
seguintes procedimentos:

 Grupos com adolescentes ou com as famílias: o atendimento em grupo com adolescentes ou famílias tem
como princípios o protagonismo juvenil, a emancipação, a construção da cidadania, o fortalecimento dos vínculos
familiares e participação comunitária;

 Visitas domiciliares e Institucionais: onde são mapeados os recursos comunitários que podem ser mobilizados para o
pleno atendimento do adolescente, bem como são reconhecidas suas condições de vida e reprodução social;

 Entrevista individual: é um procedimento que possibilita o aprofundamento da discussão iniciada na escuta inicial, em
especial quanto aos aspectos que precisam ser esclarecidos no sentido de facilitar a construção do plano individual de
atendimento para o aprofundamento da discussão iniciada na escuta inicial, em especial quanto aos aspectos que
precisam  ser esclarecidos  no  sentido  de  facilitar  a  construção  do  plano  individual  de  atendimento  para o
acompanhamento do adolescente;

 Estudo de caso: o estudo de caso é condição para elaboração do Plano  individual de Atendimento do
adolescente – PIA - e deve ser construído a partir do conjunto de informações coletadas junto ao adolescente, sua
f a m í l i a  e as instituições (se for o caso). Tem como objetivo traçar metas concretas que possam ser alcançadas no
período  de  cumprimento  da medida,  considerando-se,  sempre,  a  opinião  e  as  potencialidades  do adolescente.  Neste
momento, é fundamental identificar quais os membros da família e/ou pessoas da comunidade que integrarão a rede
de apoio ao adolescente no cumprimento da medida;

 Encaminhamentos para o Sistema de Garantia de Direitos: são providências necessárias para a efetivação do Plano
Individual de Atendimento e dizem respeito à garantia e proteção os direitos dos socioeducandos. Alguns encaminhamentos
têm um caráter formal, elencados no Estatuto da Criança e do Adolescente, tais como: escolarização, profissionalização,
diligências quanto a programas de assistência social e auxílio comunitário. Outros tipos de encaminhamentos também são
possíveis nos eixos de: saúde, esporte, cultura, lazer, abordagem familiar e comunitária e prevenção ao ciclo da violência;

 Articulação  com  a  rede  de  serviço:  o  serviço  de  proteção  social a  adolescente  em  cumprimento  de  medida
socioeducativa de L.A e P.S.C deve estar articulado e comprometido com a rede de cuidados, envolvendo especialmente os
seguintes  atores:  serviços  socioassistenciais,  CRAS e CREAS,  entidades  socioassistenciais,  órgão  gestor,  sistema de
garantia de direitos, educação, saúde, esporte e lazer, cultura e sociedade civil;
 Contrato: A mobilização da família bem como de pessoas de referência na vida do adolescente será importante
no acompanhamento da medida, logo, nesse momento, diante do adolescente e das pessoas que têm significado em sua
trajetória,  o  PIA  será  explicitado,  sendo  identificados  os  possíveis entraves  e  dificuldades  para  o  cumprimento  do
compromisso assumido;
 Relatório: Esta primeira etapa do atendimento deve durar, no máximo vinte  dias. Ao final desta etapa será
elaborado o primeiro relatório a ser encaminhado à Vara da Infância e da Juventude, contendo o Plano Individual do
Adolescente. Importa salientar a relevância da documentação na execução do Programa, tanto no que diz respeito à
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coleta de dados, que auxiliam na elaboração do PIA, como na emissão de pareceres enviados ao Judiciário. Toda
informação coletada, ou prestada pelos demais profissionais que atuam no Programa devem ser consideradas e registradas
na pasta individual dos adolescentes;

 Relatório  de  Reavaliação da Medida:  A medida  socioeducativa  de liberdade  assistida deverá ser reavaliada no
máximo a cada 6 (seis) meses, tendo por base, o relatório da equipe técnica de atendimento sobre o desenvolvimento
do PIA ou qualquer outro parecer técnico requerido pelas partes e deferido pela autoridade judiciária. Este relatório
contém informações sobre os aspectos: familiar, escolar, profissionalizante, de saúde, de participação em atividades
esportivas,  culturais  e  de  lazer,  encaminhamentos  ou participação  na rede de serviços, apontando avanços e
retrocessos, de acordo com as metas estabelecidas conjuntamente (equipe técnica interdisciplinar, Técnico de Referência,
adolescente e sua família);
 Relatório Informativo:  o relatório Informativo é utilizado pela equipe técnica para a apresentação junto à autoridade
judiciária das intercorrências e fatos relevantes constatados durante o acompanhamento, tais como:

a) Paradeiro ignorado;

b) Descumprimento da medida;

c) Internação em unidade de privação de liberdade;

d) Detenção (maiores de 18 anos);

e) Encaminhamento para tratamento de questões de saúde mental;

f) Transferência de domicílio;

g) Óbito;

h) Outras situações consideradas relevantes.

 Registro das atividades desenvolvidas:  o serviço de atendimento deverá manter atualizado mensalmente os dados
referentes a:

a) Entradas e saídas de adolescentes no Serviço/Programa de MSE;

b) Relação nominal dos adolescentes atendidos, por gênero e faixa etária;

c) Número de atendimentos individualizados realizados mensalmente;

d) Número de atendimentos coletivos, identificando os tipos (grupos, palestras, campanhas ou outros eventos),
temas abordados e participação dos usuários;

e) Número de encaminhamentos realizados, bem como para quais instâncias ou órgãos e quais os resultados
obtidos;

 Construção da Pasta  Técnica:  é  fundamental  na  organização do trabalho  realizado como garantia  de  segurança,
transparência e eficiência. Fornece ao adolescente e sua família organização clara e objetiva dos trabalhos desenvolvidos
durante o período de cumprimento das medidas, além de conter cópias das principais peças processuais, documentos
pessoais, material de apoio, de avaliação e monitoramento. Esta pasta deverá ser composta por:

a) Documentos de caráter pessoal dos adolescentes existentes no processo de conhecimento, especialmente os
que comprovem sua idade;

b) Cópia da representação;
c) Cópia da certidão de antecedentes;
d) Cópia da sentença ou acórdão;
e) Cópia de estudos técnicos realizados durante a fase de conhecimento;
f) Plano Individual de Atendimento;
g) Relatório Inicial – Homologação do PIA;
h) Relatório Informativo (quando houver);
i) Relatórios de Reavaliação da Medida;
j) Previsão das ações pós-medida;
k) Outros documentos considerados importantes: avaliação interdisciplinar; avaliação de saúde etc.

Os dados registrados e mensalmente arquivados poderão auxiliar como indicadores para a atualização do Plano Municipal
Decenal de Atendimento Socioeducativo, bem como as avaliações do Sistema Socioeducativo previstas no período de cada 03
(três) anos.

Plano Individual de Atendimento – PIA
De acordo com o SINASE (2006), o Plano Individual de Atendimento (PIA) se constitui uma importante ferramenta no

acompanhamento da  evolução do atendimento do adolescente e acompanhamento de sua família, em  seus  aspectos
pessoais  e  sociais.  É  um  instrumento  de  pedagógico  que  possibilita a  organização  dos  dados  pessoais  do  adolescente,  o
planejamento das ações a serem realizadas ao longo do processo de atendimento, bem como o monitoramento e avaliação
do mesmo.

O PIA deve ser elaborado no prazo de até 15 dias do ingresso do adolescente no programa de atendimento (Artigo 56 do
SINASE).

Página 11 de 34



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
Criado pela Lei Municipal nº 535/2010, de 16 de dezembro de 2010

ANO VII – São Bento -Sexta-feira, 17 de novembro de 2017.

A elaboração  do  PIA deve  ser  realizada  junto  com o  adolescente  e  sua  família  e  deve se  iniciar  na  acolhida  do
adolescente no programa de atendimento a partir da coleta de informações. No momento de sua construção, deve-se explicar ao
adolescente e sua família o que significa cada atividade a ser  realizada  ao  longo  do  processo  socioeducativo.  Deve ser
executado  durante o  período que o adolescente permanecer na medida, realizado pelos técnicos dos  programas  de
atendimento, durante os primeiros atendimentos realizados nas áreas:

a) Jurídica: documentação que possui e que precisa ser providenciada, situação jurídica quanto aos processos que pode
estar respondendo enquanto agente ou vítima;

b) Saúde: saber como estão suas condições de saúde, se faz algum tipo de tratamento médico ou precisa de algum
tipo de atendimento nessa área;

c) Psicológica: vínculos afetivos, familiares, amizades e inimizades, papéis sociais que desempenha;

d) Social: situação socioeconômica, inserção em programas socioassistenciais, relações comunitárias;

e) Pedagógica: busca-se saber como está o processo de inserção do adolescente na escolarização, profissionalização,
cultura, lazer e esporte, oficinas e autocuidado.

O  PIA  deve  ser  utilizado  em  todos  os  atendimentos realizados  com  o  adolescente  e  deve  ser  acompanhado
constantemente, favorecendo que o adolescente compreenda em que estágio da medida ele está e onde se pretende chegar. É
nele que se deve registrar os objetivos da ação pedagógica, o diagnóstico da demanda de atendimento, as responsabilidades
do adolescente, de sua família e da equipe técnica na execução das atividades socioeducativa, a evolução do adolescente, avaliação

e monitoramento das ações executadas na Medida Socioeducativa.
b) Período Pós-Medida

Para ser efetiva, uma política integral de atenção deve prever um acompanhamento para o período pós-medida.
Uma vez liberado da LA ou PSC, o jovem deve ser alvo de ações visando sua inserção ou reinserção no

mercado de trabalho (uma situação que, naturalmente, tem se mostrado razoavelmente complexa).
As ações para o período pós-medida devem ser articuladas com a Rede de Apoio composta por:

 Parcerias com empresas, visando à oferta de oportunidades de emprego;

 Formação de cooperativas;

 Programas de profissionalização, tentando aproveitar as preferências e as habilidades do jovem;

 Desenvolvimento da capacidade empreendedora, que possa ser 
identificada no jovem, no período em que ele esteve ligado à LA ou PSC.

O acompanhamento continuado do adolescente e de sua família deve ser realizado pela unidade do CRAS, situada
no território de abrangência onde residem. O serviço PAIF deve ser o principal eixo para o trabalho social com o
adolescente e família, pois tem a finalidade de fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura de vínculos e
promover seu acesso e usufruto de direitos para uma melhor qualidade de vida.

É importante a articulação dos serviços socioassistenciais junto aos adolescentes e suas famílias após o cumprimento
da medida socioeducativa, pois garante o acesso às políticas públicas e pode prevenir a reincidência do adolescente na prática de
ato infracional.

As ações do período pós-medida guardam intensa relação com o tratamento comunitário, bem como também mantém
vínculos complementares com a Política Municipal Sobre Drogas.

O Tratamento Comunitário é um conjunto de ações, instrumentos e práticas organizadas em um processo que têm por
finalidade o melhoramento das condições de vida das pessoas que, dentre outras vulnerabilidades, também fazem uso abusivo de
drogas e,  portanto,  vivem em uma situação de exclusão social grave, e o melhoramento das condições de vida na
comunidade local na qual se trabalha.

Competências:
Atribui-se ao Centro de Referência Especializado em Assistência Social - CREAS:

 Receber os casos encaminhados pela autoridade judiciária;

 Enviar os casos encaminhados pelo juízo para a organização executora;

 Supervisionar as organizações executoras de medidas de Liberdade Assistida;

 Verificar os dados do caso;

 Tratar os possíveis equívocos dos dados recebidos do juizado;

Atribui-se ainda ao Centro de Referência Especializado em Assistência Social - CREAS:

 Recepção e acolhida aos usuários;

 Entrevista social;

 Visita domiciliar;

 Orientações psicológicas;
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 Encaminhamentos, inclusões e acompanhamentos de programas de transferência de renda;

 Proporcionar acesso aos bens e serviços visando o pleno exercício da cidadania;

 Oficinas de Convivência;

 Encontros intersetoriais.
 Formas de Financiamento

A garantia de orçamento para a política de implementação do Plano Municipal Decenal de Atendimento Socioeducativo
é primordial para que ela  possa  ser  implementada  e  para  que  tenha  continuidade.  Sendo  assim, o  acompanhamento  da
elaboração e execução das peças orçamentárias do município devem incluir as ações previstas no Plano.

Acompanhar o Planejamento Plurianual - PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e a Lei de Orçamento Anual - LOA
no  intuito garantir  a previsão de orçamento para alcançar os objetivos pretendidos não é suficiente, a  Comissão  de
Monitoramento e Avaliação deverão fazer incidência política e o monitoramento da execução das rubricas dos diferentes setores
públicos que  contemplem  valores  para  a  implementação  das  ações  previstas  no  Plano Municipal  Decenal  de  Atendimento
Socioeducativo.

IV - IMPLEMENTAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Os diferentes atores do Sistema de Garantia de Direitos e do Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo e
as instituições responsáveis pelos serviços e atendimento socioeducativo devem manter agenda regular de reuniões para discutir a
implementação do Plano Municipal Decenal de Atendimento Socioeducativo, para que as equipes articuladas possam realizar  o
encaminhamento adequado das demandas.

O monitoramento e avaliação do Plano Municipal Decenal de Atendimento Socioeducativo do município de São Bento será
realizado pela Secretaria Municipal do Desenvolvendo Humano e Social, contando com a participação fundamental do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Bento-PB e demais instâncias de controle social.
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Eixo: Operativo/ Gestão Municipal de Medidas
Socioeducativas

Objetivos:  Garantir  no  Município  um  sistema  de  acompanhamento  aos  adolescentes  em  cumprimento  de  medidas
socioeducativas.

Ações Metas Prazo Orgãos   Resposnável 

Implantar  o  Sistema  Municipal  de
Avaliação  e  Acompanhamento  do
Atendimento Socioeducativo

1.1 – Instalação do Sistema de Informação
para  Infância  e  Adolescência
(SIPIA/SINASE)  com  os  sistemas  de
informação das demais políticas setoriais.

1º Período Prefeito; SEMTRAS, 
 CMDCA e CT
 

1.2  –  Integração  dos  dados  do  Censo
Escolar  da  Educação  Básica  com  o
Sistema  Municipal  de  Avaliação  e
Acompanhamento do 
Atendimento Soicoeducativo

Ação Permanate SME e CREAS 

1.3  –  Acompanhar  matrícula  nas  escolas
dos  adolescentes  em  Medida
Socioeducativa  (MSE)  através  dos  dados
do Censo Escolar da Educação Básica.

Ação Permanate SME e CREAS

1.3–  Acompanhar  a  frequência  e
desempenho nas escolas dos adolescentes
em MSE, via sistema específico.

Ação Permanate SME e CREAS

Articulação da Rede Municipal  que
atuam no Sistema Socioeducativo

Cobrar  do  sistema  de  ensino  quanto  à
garantia da escolarização de adolescentes
cumprindo  medidas  socioeducativas  no
Plano Municipal de Educação.

Ação Permanate CMDCA; MP e  Judiciário

Cadastrar  parceiros  de  órgãos  públicos
para  o  acolhimento  de  adolescentes  que
cumprem medida de Prestação de Serviço
à Comunidade

1º Período CREAS
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Articular  e  estabelecer  com  as  demais
políticas  setoriais  planos  de  ação  para
socioeducação

Ação Permanente CREAS;  CMDCA  e
SEMTRAS, 

                               Eixo: Esporte, Cultura e Lazer

Objetivo:         Promover e executar, com qualidade, políticas públicas que propiciem o acesso dos adolescentes a atividades
lúdicas, esportivas e de lazer como instrumento de inclusão social, assegurando que os espaços físicos e as atividades
esportivas e de lazer sejam utilizadas pelos adolescentes.

Ações Metas Prazo Orgãos   Resposnável
Aproximar  as  atividades
desenvolvidas pela  Secretaria de
Esporte,  Cultura  e  Lazer  aos
adolescentes  e  suas  famílias,
divulgando as  atividades
promovidas.

Divulgação de 100% das atividades Ação Permanente Esporte e Lazer
CREAS (intermediador)

Elaboração  de  uma  Cartilha
contendo  todas  as atividades
desenvolvidas,  local,
periodicidade,  contatos  e  outras
informações relevantes.

Confecção da Cartilha e distribuição 1º Período Esporte e Lazer

Ampliação  do  quadro  de
profissionais  da  Secretaria  de
Esporte e Lazer, visando atender
a todas as ações propostas neste
Plano.

Número de funcionários adequados 
para a realização das atividades

Ação Permanente Esporte e Lazer

Desenvolver atividades esportivas
próximas  às  residências dos
adolescentes,  especialmente  nas
localidades de maior incidência de
ato infracional e locais de grande
aglomeração  de  adolescentes e
jovens.

Ampliar  o  número de  locais  onde as
atividades são desenvolvidas

1 º Período Esporte e Lazer

Parceria  entre  a  Secretaria de
Esporte  e  Lazer,  o  Território
Jovem e o CRAS e SCFV para o
desenvolvimento  de  atividades
esportivas.

Atividades semanais nas unidades Ação Permanente Esporte e Lazer

Orientação  aos  praticantes  de
atividades  físicas  nas  academias
em Praça Pública.

Atividades semanais nas unidades Ação Permanente Esporte e Lazer e Saúde 
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Planejamento  de  projetos  em
parceria  com  as  instituições que
executam  medidas,  Secretaria de
Esporte  e  Lazer  e  Secretaria  do
Desenvolvimento Humano e Social,
com foco em atividades lúdicas, de
esporte  e  lazer  para a  juventude
nos diferentes bairros do Município.

Realização de ao menos um 
Evento ao ano

2º Período Esporte e Lazer + SEMTRAS

Promover,  por  meio  de  atividades
de  Esporte  e  Lazer,  a integração
entre  os  adolescentes  em
cumprimento  de  medidas  e  suas
famílias.

Número de atividades de integração 1º Período
Ação Permanente

Esporte e Lazer

Inserir  nos  campeonatos  municipais,
jovens em cumprimento de MSE.

Divulgar Ação Permanente Esporte e Lazer

Parceria  entre  as  instituições  de
execução  de  Medidas,  os  CRAS ,
CREAS   o  SCFV  para
encaminhamento dos adolescentes e
suas  famílias de  atividades
esportivas existentes no território de
referência da família.

Efetivar Parceria 1º Período
Ação Permanente Esporte e Lazer + SEMTRAS

Página 16 de 34



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
Criado pela Lei Municipal nº 535/2010, de 16 de dezembro de 2010

ANO VII – São Bento -Sexta-feira, 17 de novembro de 2017.

Elaboração,  em  parceria  com  a
Coordenadoria  de  Comunicação,  de
campanhas que  sensibilizem  as
famílias  e  a  sociedade  para  a
importância  do esporte  enquanto
política  ampla  de  promoção  de
qualidade  de  vida,  saúde e
desenvolvimento pessoal.

Veiculação mensal de informações 
sobre a importância do esporte por 
meio de mídia impressa e televisão

Ação Permanente

Esporte e Lazer

Assegurar,  aos  adolescentes  em
cumprimento  de  medidas  e à
população  em  geral,  o  acesso  a
diferentes modalidades esportivas.

Número de modalidades esportivas 
ofertadas nos equipamentos

1° Período      Esporte e Lazer
CREAS (intermediados)

Visitar  Museus,  jogos
profissionais e outros eventos
que apresentem o esporte de
diferentes  maneiras  aos
adolescentes.

Ao menos duas visitas ao ano Ação Permanente Esporte e Lazer

Articulação  com  diferentes  times
profissionais  das  regiões
circunvizinhas,  entre  outros  –  para
que os clubes visitem as escolas e os
espaços  das  instituições  que
executam medidas, e que as crianças
e  adolescentes  também  possam
conhecer os clubes.

Estabelecer a parceria até julho de 
2018 para iniciar os projetos 
conjuntos

2º Período.
Esporte e Lazer
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Construção  de  uma
Piscina  Pública,  para
garantir  o  acesso à
natação e outros esportes
aquáticos.

Construção de uma Piscina 2º Período. Esporte e Lazer

Fortalecimento  da  parceria  entre  a
Secretaria  de  Esporte  e  Lazer  e  a
Semiliberdade

Número de atividades conjuntas. Ação Permanente
. Esporte e Lazer

Maior  articulação  entre  os
orientadores  de  PSC  e  órgãos  que
ofertam  atividades  esportivas,
ampliando a oferta de campo de PSC
e atividades relacionadas ao esporte.

Ampliar vagas para PSC em órgãos que
ofertam atividades esportivas

1º Período.
Esporte e Lazer

Capacitação  sobre  a  importância  do
esporte  enquanto instrumento  para
desenvolvimento  da  autonomia,
habilidades  sociais e  fortalecimentos
dos  vínculos  familiares  e  comunitários
dos  adolescentes  em  cumprimento  de
Medidas socioeducativas

A cada 12 meses 
alcançarem o maior 
número de participante 
em media 15 jovens

Ação permanente
Esporte e Lazer
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Participação  da  Promotoria,
autoridade  Judiciária,  Conselho
tutelar,  Guarda  Civil  Municipal  e
Polícia militar, em ações e eventos
aqui  propostos,  possibilitando
maior  aproximação  aos
adolescentes

Número de participantes em atividades 
coletivas e eventos

Ação Permanente
Esporte e Lazer

Articulação  com  a  Guarda  Civil
Municipal para o desenvolvimento de
atividades  esportivas,  visto  que
contam  com capoeiristas,
educadores físicos,  entre  outros em
seu quadro

Número de atividades conjuntas Ação Permanente
Esporte e Lazer

Capacitar  e formar os técnicos de
esportes,  educadores  físicos e
profissionais  da  educação,  para  a
compreensão  da  importância das
atividades  esportivas  para  a
promoção  e  desenvolvimento dos
adolescentes  em  cumprimento  de
medidas.

Número de capacitações oferecidas 
Número de educadores capacitados

Ação Permanente
CREAS e SEMTRAS

Promover  competições  com  as
seguintes categorias: Sub-09; Sub-
11; Sub-13; Sub-15 e Sub-17

Incluir todas as categorias Ação Permanente
Esporte e Lazer
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Discutir  junto com a Secretaria de
Educação  a  possibilidade  de
implementar  6  Horas  Aulas  de
treinamento  para  professores  de
Educação  Física  do município:  14
horas de educação física + 6 horas
de  treino,  perfazendo  uma  carga
horária de 20 horas

Atividades contra turno, para cada 
modaliadade desportiva: Futsal, Vôlei, 
Handebol, Atletismo, Natação entre 
outras. 

Ação Permanente Educação, Esporte e Lazer 

                                                                        Eixo: Cultura

Objetivo:         Promover e executar políticas públicas que propiciem o acesso e o protagonismo dos adolescentes em 
eventos e atividades culturais

Ações Metas Prazo Orgãos  Resposnável

Reuniões entre os executores das medidas e a
Coordenação de Cultura

Reuniões bimestrais Ação Permanente Cultura
CREAS

Incluir  como  público  alvo  das  ações
culturais  os  adolescentes em
cumprimento  de  medida  Socioeducativa,
estabelecendo  espaços  de comunicação
sistemático  com  a  Coordenação   da
Cultura

Promover acesso em eventos 
culturais para adolescentes em 
cumprimento de MSE 

Ação Permanente Cultura
CREAS

Visitas periódicas a espaços de cultura Promover  ao menos  uma
visita trismental 

Ação Permanente Cultura

Festival  de  Arte  e Cultura  que  envolva  os
adolescentes em Medidas socioeducativas.

Um Festival ao ano Ação Permanente Cultura

 

Inserir  os  adolescentes  em  cumprimento  de
medidas  socioeducativas  nos  programas  da
Coordenação  de Cultura

Oferecer a todos os adolescentes 
cumprindo MSE a inserção nos 
programas existentes na 
Coordenação  de Cultura 

Ação Permanente Cultura
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Estimular o interesse dos 
adolescentes em participar dos 
programas de cultura

Ação Permanente Cultura

Criar  projetos  que  vislumbre  a  atuação  do
adolescente e promova espaços de conhecimento
sobre cultura popular

Desenvolver em conjunto com os 
órgãos competentes projetos que 
possam atender os adolescentes em 
cumprimento de MSE

Ação Permanete Cultura, CREAS e Parceiros  

Efetuar parcerias com organizações 
não governamentais para a inserção 
dos adolescentes em programas 
culturais

Ação Permanete Cultura, CREAS e Parceiros  

Garantir a manutenção e a melhoria da qualidade
dos serviços ofertados

Adquirir equipamentos e materiais 
necessários na execução da prática 
esportiva bem como disponibilizar 
espaços físicos adequados para 
execução dos programas e projetos 

Ação Permanete Cultura, CREAS e Parceiros  

Equipar a secretaria com recursos 
humanos e capacitá- los para 
trabalhar com adolescentes em 
cumprimento das MSE

Ação Permanete Cultura, CREAS e Parceiros  

Eixo: Convivência Familiar e     Comunitária  

Objetivo:         Proporcionar e estimular a articulação da rede de atendimento para pactuação de ações, consolidação de
parceria e socialização de experiências, possibilitando a utilização dos equipamentos sociais comunitários como espaço
de convivência, mediação de conflitos, acesso a direitos e promoção da cidadania.

Ações Metas Prazo  Orgãos   Resposnável
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Detalhar nos relatórios técnicos todas as
ações  realizadas com a  família  para
subsidiar a decisão do judiciário

100% dos casos que
necessitarem

Ação Permanente CREAS/C.T.

Agilização  do  judiciário  no  sentido  de
comunicar  as  unidades de  CREAS  e
Conselho Tutelar  em relação as sanções
aplicadas aos adolescentes e famílias em
descumprimento das medidas

Comunicar  as unidades
em  até  10  dias  após o
estabelecimento da
sanção

Ação 
Permanente

Judiciário 

Criação sistematizada de acompanhamento
das famílias dos adolescentes em MSE, por
técnico do CREAS de referência, iniciando
quando  ele  estiver  em  cumprimento  de
medida  e  continuando  após  a saída,
quando se tratar de adolescente internado,
por  meio  de protocolo  (referência  e
contrarreferência)

Acompanhamento de
famílias por técnicos dos
CREAS,  no mínimo  um
grupo  de famílias  por
CREAS

Ação 
Permanente

CREAS

Reuniões  periódicas  entre  a  rede  para
articulação e atendimento da demanda

Reunião mensal Ação Permanente SEMTRAS/CREAS

Encaminhamento de lista de internos para
os  CREAS,  conforme o  endereço  de
referência  para  acompanhamento  das
famílias

Encaminhament
o quinzenal

Ação 
Permanente

Judiciário

Possibilitar  o acesso dos adolescentes em MSE
em cursos técnicos

Matricular  até  50% dos
adolescentes  em MSE
em cursos técnicos

Ação Permanente SEMTRAS/PRONATEC

Criar  Comissão  para  elaborar  o  programa  de
egressos

Criar a Comissão 1 º e ou 2º periodo 
((período)

CMDDCA

                                                                  Eixo: Prevenção ao Ciclo de Violência

Objetivo: Promover ações de prevenção e combate da violência em suas mais variadas manifestações.

Ações Metas Prazo Orgãos   Resposnável
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Capacitação  em  todas  as  escolas  sobre
instâncias: Educação, Saúde, Segurança Pública;
sobre  mediação  de  conflitos, questões
relacionadas  a  comportamentos  e  Justiça
Restaurativa

Um projeto por unidade 
escolar Ação Permanente

Educação,SEMTRAS  e 
CREAS

Que seja pauta nas reuniões intersetoriais o tema de
prevenção ao  ciclo  de  violência,  visando  à
sensibilização  do  Conselho Tutelar,  Associação  de
moradores,  grupos  de  jovens da  Comunidade  e
adolescentes.

Reuniões intersetoriais
mensais  que incluam o
tema como pauta

Ação Permanente CREAS, C.T., CRAS e SCFV.

Implantação  de  Práticas  de  Reconciliação  em
todos os segmentos: ONGs, escolas, prefeitura (ao
invés de  práticas  punitivas)  inclusive  com  a
participação  dos  jovens como  mediadores  desta
metodologia,  tendo  um  adulto  educador como
forma de fortalecer suas potencialidades.

Capacitação  de 12
educadores  para o
desenvolvimento das
ações

Ação Permanente SEMTRAS  e CMDCA 

Ações preventivas elaboradas e desenvolvidas pela
Polícia Militar com conhecimento e participação da
Rede de atenção

Uma ação conjunta com a
PM ao ano

Ação 
permanente

Policia  Militar,  CREAS,  C.T.,
CRAS, SCFV e 

SEMTRAS 

Fortalecimento  da  função  protetiva,  tendo  o
adolescente como  agente  multiplicador  na
família

Capacitação de 80%
dos adolescentes
acompanhados

Permanente SEMTRAS e CREAS 

Capacitação e fortalecimento dos funcionários Municipais
e ONGs  para  melhor  acesso  aos  adolescentes  e  para
trabalhar com a família

100% dos funcionários Permanente SEMTRAS, CMDCA e    ONGs
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Tornar o CRAS e o CREAS espaços reconhecidos
nos territórios pela comunidade

Divulgação  mensal de
ações  dos  CRAS e
CREAS

Permanente SEMTRAS e  Comunicação

Projetos de Prevenção desde a primeira infância, a partir
da creche

Um projeto por unidade 
escolar ao ano

Permanente Educação, CRAS e ONGs

Trabalho  mais  articulado  entre  o  CRAS, CREAS,
Ministério  Público,  Defensoria, Conselho  Tutelar,
inclusive participando de reuniões intersetoriais

100% de articulação
intersetorial

Permanente SEMTRAS, CMDCA, ONGs
Ministério  Público Defensoria
Pública e  Conselho Tutelar

                     Eixo: Abordagem Familiar e Comunitária

Objetivo:         Proporcionar e estimular a articulação da rede de atendimento para pactuação de ações, consolidação de parceria 
e socialização de experiências

Ações Metas Prazo Orgãos   Resposnável

Parceria  com  as  Universidades  (profissionais  e
estudantes de  psicologia)  para  atendimento  de
adolescentes  em  cumprimento de  medidas  e  suas
famílias.

Garantir o acesso
ao atendimento

Ação Permanente SEMTRAS

Ampliação  de  ações  nos  serviços  de  convivência  e
Fortalecimento de Vínculos dos CRAS, que incentivem o
papel  da  família  na  proteção e  cuidado  das  crianças  e
adolescentes

Ações
mensais

Ação 
Permanente

CRAS

Garantir  o  Encaminhamento  dos  Adolescentes  em
cumprimento e  egressos  de  MSE  para  os  SCFV, nos
CRAS de referência da família

100% das famílias 
encaminhadas

Ação 
Permanente

CREAS
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Encaminhamento, aos CRAS de Referência das
famílias, de  adolescentes  que  encerram  o
cumprimento de medidas para acompanhamento
em  PAIF  pelo  menos  seis  meses, visando
prevenir a reincidência

Atender 100 % das
famílias

encaminhadas

Ação 
Permanente

CREAS

Capacitação permanente  dos profissionais  das MSE em
meio aberto, para aprimoramento constante e garantia da
qualidade da oferta de serviços

Realizar capacitação
continuada dos
profissionais que
trabalham  direta ou
indiretamente com
medida
socioeducativa

Ação 
Permanente

SEMTRAS 

Estabelecimento  de  fluxo  de  compartilhamento  de
informações entre  os  diferentes  órgãos,  fortalecendo  o
acompanhamento  conjunto dos  adolescentes  e  suas
famílias

Garantir a
manutenção da Ficha
FAI e atualização das

informações

Ação 
Permanente

CMDCA

Planejar a participação das equipes de CRAS, CREAS e
outros  serviços  (Planejamento  Familiar)  nas
assembleias  familiares,  garantindo  a  articulação  e
divulgação dos serviços para famílias e adolescentes

Garantir a participação
em encontros de

divulgação dos serviços
e discussão de caso

Ação 
Permanente

CRAS, CREAS,CMDCA e SCFV.

Encontros  intersetoriais  periódicos  para  definição  das
competências  e  atribuições  de  cada  serviço,  evitando
duplicidade e fortalecendo a rede

Realizar pelo menos
uma vez no mês

encontros intersertoriais

Ação 
Permanente

SEMTRAS, Saúde,
Educação,

Esporte e Lazer
Cultura e CMDDCA.

CRAS  e  CREAS  criarem  um  fluxo/  protocolo de
compartilhamento (Referência e contrarreferência)

Assegurar em 50% 
do fluxo/ 
protocolo

Ação 
Permanente

SEMTRAS 
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Sistematização do acompanhamento na comunidade
onde o  adolescente  reside,  iniciando  quando  ele
ainda está em medida e continuando após a saída,
para os casos de internação

Realizar,  no mínimo,
uma visita  domiciliar de
acompanhamento do
adolescente  e  de sua
família  e atendimentos
individuais e grupais.

Ação 
Permanente

CREAS e CRAS

Promoção  de  atividades  que  incentivem  o
fortalecimento dos  vínculos  familiares  e
comunitários.

Realizar, pelo menos, 
uma campanha anual 
para trabalhar a 
temática

Ação 
Permanente

CREAS,  CMDCA,  CRAS  e
SCFV.

Articulação do CREAS com a Rede Realizar encontros
bimestrais  com  a rede
de

atendimento
socioeducativo

Ação 
Permanente

CREAS

Acesso  a  Programas  de  Educação  Técnica
Profissionalizante

Inserir  familiares dos
adolescentes

que cumprem

medida socioeducativa
nas  vagas  ofertadas
para o PRONATEC

Ação 
Permanente

SEMTRAS 

Inclusão das famílias nos programas de transferência de
renda e  benefícios  no  âmbito  do  serviço  do  SUAS,  de
acordo com os critérios estabelecidos.

Garantir a inserção de
100% das famílias 
que vivem em 
situação de extrema 
pobreza nos 
programas de 
transferência de 
renda

Ação 
Permanente

SEMTRAS 

Eixo:     Escolarização  

Objetivos: Garantir o acesso a todos os níveis da Educação formal, a matrícula e as condições de permanência na escola de
todos os adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, conforme seu desenvolvimento pessoal.
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Ações Metas Prazo Orgãos   Resposnável

Estratégias  diferenciadas  considerando  as
características individuais de cada aluno – dificuldade de
atenção,  uso  de substâncias,  indisciplina,  dificuldade
para lidar com regras.

Construção de um novo 
olhar dos educadores 
sobre a situação do 
adolescente que cumpre 
medida socioeducativa

Ação permanente
Educação e  SEMTRAS

Aplicação  de  medidas  de  suspensão  e  transferência
compulsória apensas em casos excepcionais, tendo em
vista  que tais medidas expõem o adolescente  a mais
risco.

Garantir  que a
suspensão e
transferência
compulsória aconteça
em casos excepcionais

Ação Permanente Educação

Trabalhar com as famílias para valorização do acesso à
educação.

Realizar encontros de 
discussão de temáticas 
relacionadas ao cotidiano 
dos adolescentes, suas 
famílias e comunidades, 
através de palestras, 
mini-fóruns e debates 
sobre gênero, geração, 
raça e etnia, violência, 
direitos, políticas públicas, 
etc..

Ação Permanente Educação
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Ações  de  prevenção  e  identificação  precoce  de
dificuldades de  aprendizagem,  déficit  de  atenção  e
outras  situações  que predispõem  ao  rompimento  de
vínculos com a escola.

Criação de um programa de 
acompanhamento 
pedagógico que prepare o 
adolescente que nunca 
acessou a escola ou está 
há muito tempo fora dela 
para o ingresso ou retorno 
à mesma, e que possa 
disponibilizar reforço escolar
para os que apresentam 
dificuldade de aprendizado.

Ação Permanente Educação

Aprimoramento  dos  profissionais  da  educação  para
identificação precoce de dificuldades de aprendizagem e
outras situações que podem comprometer o aprendizado
acadêmico.

Realizar, no mínimo, uma 
capacitação anual 
organizada em módulos.

Ação Permanente Educação

Fortalecimento  da  articulação  entre  a  Educação  e  a
Política de Assistência Social, efetivando a participação
no Encontros Intersetoriais dos CRAS (os CRAS devem
enviar  os  convites  para a  Diretoria  de  Ensino,  que
determinará a participação das Escolas).

Participar dos encontros 
intersetoriais

Ação Permanente Educação e  CRAS

Parceria com a Política de Assistência Social, Saúde, em
especial a Saúde Mental, Esporte e outras Políticas, com
a finalidade   de  garantir  o  trabalho integrado com as
crianças, adolescentes e suas famílias.

Garantir as parcerias 
dos eixos sociais

Ação Permanente Educação, SEMTRAS
Esporte e Lazer
Saúde e Cultura
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Ações  de  divulgação  e  que  promovam  o  amplo
conhecimento do Regimento Interno da escola, deixando
claras  as  regras e  conseqüências  de  seu
descumprimento.

Realizar  atividades que
discutam  sobre
regimento interno

Ação Permanente Educação

Formação e capacitação permanente da rede de Educação Municipal,
Estadual,  preparando  os  profissionais  para  mediação de  conflitos  e
compreensão mais ampla da realidade das crianças e adolescentes.

Realizar
capacitação  anual
organizada em
módulos.

Ação Permanente Educação

Formação  e  capacitação  de  toda  a  rede  intersetorial  – Saúde,
Assistência Social, Esporte, Cultura – preparando para a compreensão
mais  ampla das crianças e adolescentes e valorização do acesso à
educação.

Realizar no mínimo 
uma capacitação 
anual

Ação Permanente Educação,
SEMTRAS

Esporte e Lazer,
Saúde e Cultura

Realização de capacitações para práticas de Justiça Restaurativa,
em parceria com a Vara da Infância, para toda a rede intersetorial.

Implementar a 
Justiça 
Restaurativa

Ação Permanente Vara da
Infância,

Educação,SEMT
RAS,

CMDCA e C.T.

Efetivação  e  fortalecimento  das  ações  de  mediação  nas Escolas
Estaduais  e  Municipais,  prevenindo  o  agravamento  dos  conflitos  e
necessidade de Boletins de Ocorrência.

Promover práticas 
mediadoras de 
conflito

Ação Permanente Educação

Aprimorar  o  Sistema  de  controle  de  vagas  de  EJA (Supletivo)
garantindo a transparência

Aprimorar em 
100% o EJA

Ação Permanente Educação
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Articulação e sensibilização quanto ao retorno a escola com a família Garantir retorno ao 
ensino regular para os
adolescentes em 
cumprimento de 
medida 
socioeducativa

Ação Permanente Educação,
CRAS e CREAS.

Garantir vagas no período diurno disponíveis para adolescentes
em  cumprimento  de  medida  socioeducativa  em  todas  as  séries  do
ensino regular, inclusive no EJA

Disponibilizar vagas 
existentes em cada
série do ensino 
formal, inclusive no 
EJA, para 
adolescents em 
cumprimento de 
medida 
socioeducativa com 
prioridade para as 
turmas do horário 
diurno

Ação Permanente Educação,
CREAS   e
(intermediador)

TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA: é prevista pela legislação. Deve ser feita reunião com adolescente, família, Conselho 
Tutelar constando em registro onde a vaga será disponibilizada.

      Eixo: Saúde

Objetivo:  Possibilitar o acesso dos adolescentes que se encontram em cumprimento de medidas socioeducativas, bem
como de egressos, à rede pública de saúde sem discriminação ou restrições, possibilitando ainda a participação prioritária
em projetos e ações de prevenção ao uso de drogas, DSTs, AIDS e gravidez na adolescência.

Ações Metas Prazo Orgãos   
Resposnável

Definição de referências municipais da saúde para a construção do
PIA

Três  referências 
da área de saúde

Ação 
permanente

Saúde e SEMTRAS
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Estruturar  programa  de  recepção  dos  adolescentes  em  medida de
PSC nos serviços de saúde

Criação de grupo de
trabalho para

construção da proposta

1º período SEMTRAS

Incluir  os  profissionais  que  atuam  no  SINASE  nos processos
formativos da saúde e outras áreas de interesse da saúde do
adolescente

1 formação por ano Ação Permanente Saúde e SEMTRAS

Incluir a questão dos adolescentes em conflito com a lei, contemplando
temas sobre  diversidade  sexual,  questões  de gênero e  etnia,  saúde
sexual  e  reprodutiva  e  saúde  mental,  nos  espaços de  formação  de
profissionais da saúde

1 ao ano Ação Permanente Saúde

Pautar sistematicamente discussão sobre adolescentes em conflito com
a lei nas reuniões e intersetoriais da Rede de Proteção.

Reuniões bimestrais Ação Permanente SEMTRAS,CMDCA e 
Saúde.

Diálogo do SIS com as plataformas relacionadas ao SINASE
(SIPIA), para futura articulação avaliar

Formação de
grupo de trabalho
para articulação
dos bancos de

dados existentes
para

articulação

Ação Permanente Saúde, SEMTRAS e 
CMDCA

Estabelecer  na  ficha  de  solicitação  de  vagas  ambulatoriais de
especialidades um campo específico  de identificação de inserção no
SINASE, com vistas a garantir prioridade conforme legislação vigente

80% dos casos
atendidos

Ação Permanente Saúde

Garantir     Tratamento  odontológico  para  os  adolescentes  que cumprem  medida
socioeducativa

100% dos
casos

atendidos

Ações 
Permanentes

Saúde
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Eixo:     Profissionalização  

Objetivo: Garantir a qualificação profissional, acesso ao ensino profissionalizante e a inserção no mercado de trabalho  
visando proporcionar a valorização dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas enquanto cidadãos de 
direitos

Ações Metas Prazo Orgãos   
Resposnável

A partir da definição da medida enviar lista de documentos para que a
família se dirija ao CRAS para fazer o cadastramento no Cad Único

Cadastrar 100% 
das famílias de 
adolescentes em 
cumprimento de 
medida 
socioeducativa

Ação Permanente CREAS 

Estabelecer  parcerias  com organizações  públicas e  privadas para a
destinação de vagas para adolescentes em medida socioeducativa que
buscam o primeiro emprego

Destinar vagas das 
instituições públicas 
e privadas 
referentes ao 
primeiro emprego 
aos adolescentes 
em cumprimento de 
medida 
socioeducativa ou 
egressos

Ação 
Permanente

SEMTRAS, 
SESC, SENAI,
SENAC, ONGs
e Instituições

Privadas,
Secretária de

Indústria e
Comércio.

Parcerias  para  abertura  de  vagas  na  Prestação  de
Serviço a Comunidade no Poder Público

Ampliar  o  número
de  vagas  para
Prestação de
Serviço  à
Comunidade  no
Poder Público

Ação Permanente Todas as
Secretarias
Municipais
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Garantir  a  criação  de  cursos  profissionalizantes  que  contemplem os
adolescentes em medidas socioedu
cativas/egressos que estão em defasagem escolar

Garantir acesso
para  cursos  e
estágios
profissionalizantes
sejam  destinadas
para
Adolescents  em
cumprimento  de
medida
socioeducativa
ou egressos

Ação Permanente SEMTRAS 
SESC, SENAI,
SENAC, ONGs
e Instituições

Privadas,
Secretaria de

Indústria e
Comércio.

Promover campanha de sensibilização de vagas de emprego
(Poder Público e instituições privadas)

Realizar campanhas
para abertura de 
vagas de emprego 
para os 
adolescentes 

em 
cumprimento de 
medida 
socioeducativa e 
egresso de medida

Ação Permanente SEMTRAS, CMDCA 
E PACEIROS.

Aumento  do  orçamento  da  Assistência  Social  para os  anos
subsequentes.

Aumentar o 
orçamento para 
execução de 
atendimento dos 
adolescentes em 
medida 
socioeducativa

Ação Permanente CMAS e
CMDCA
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Ampliação da oferta de vagas em cursos profissionalizantes e
estágios,  e  garantia  de  um  percentual  de  vagas  para os
adolescentes que estão em medida socioeducativa

Número de 
vagas 
ofertadas para
cursos 
profissionaliza
ntes e 
estágios

Ação Permanente SEMTRAS
SESC, SENAI,
SENAC, ONGs
e Instituições

Privadas,
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