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SOLÂNEA/PB                                                             09 DE OUTUBRO 2018 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

GABINETE DO PREFEITO 

 
DECRETO 013/2018                                                                   09 de outubro de 2018 
 
 

Dispõe sobre a Aprovação do Plano Municipal de 
Atendimento Socioeducativo do município de 
Solânea-PB para o quadriênio 2018-2021. 

 

O Prefeito Constitucional de Solânea/PB, senhor KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA, no uso 
de suas atribuições legais, em conformidade com a legislação vigente que dispõe sobre as 
diretrizes da Política de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
econsiderando a deliberação da Plenária na Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA Solânea-PB), realizada aos nove dias do mês 
de outubro de dois mil e dezoito, 

RESOLVE: 

Art 1º - Aprovar o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo de Solânea-PB, para o 
quadriênio 2018-2021. 

Art. 2º - O Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo de Solânea-PB dá 
cumprimento às indicações do Sistema Nacional de AtendimentoSocioeducativo - 
SINASE que reconhece a necessidade de rever a estrutura e a funcionalidade dos serviços 
de atendimento face à realidade de cada município, bem como possibilita a sistematização 
das ações destinadas aos adolescentes em conflito com a lei no âmbito municipal. 

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação. 
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1. INTRODUÇÃO/ CONTEXTUALIZAÇÃO: 

 

A situação do adolescente em conflito com a lei não restringe a aplicação do princípio 

constitucional de prioridade absoluta, de modo que competem ao Estado, à sociedade e à família 

dedicar a máxima atenção e cuidado a esse público, principalmente aqueles que se encontram numa 

condição de risco ou de vulnerabilidade pessoal e social. 

Os artigos 227 da Constituição Federal e 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA 

estabeleceu a corresponsabilidade da família, comunidade, sociedade em geral e poder público em 

assegurar, por meio de promoção e defesa, os direitos de crianças e adolescentes. Para cada um 

desses atores sociais existem atribuições distintas, porém o trabalho de conscientização e 

responsabilização deve ser contínuo e recíproco, ou seja, família, comunidade, sociedade em geral e 

Estado não podem abdicar de interagir com os outros e de responsabilizar-se. 

A corresponsabilidade, ainda, implica em fortalecer as redes sociais de apoio, especialmente 

para a promoção daqueles em desvantagem social, conjugar esforços para garantir o 

comprometimento da sociedade, sensibilizando, mobilizando e conscientizando a população em 

geral sobre as questões que envolvem a atenção ao adolescente em conflito com a lei e, sobretudo, 

superar práticas que se aproximem de uma cultura predominantemente assistencialista e/ ou 

coercitiva. 

 

(...) assim, ao invés da mera punição ou compaixão paternalista, que desumanizam 
ainda mais o jovem infrator, negando-lhe o acesso aos elementos constitutivos da 
cidadania, o sistema de responsabilização deve favorecer a constituição de seres 
morais, ou seja, de indivíduos capazes de compreender que o convívio em 
comunidade exige o respeito das esferas de dignidade dos demais, e para isso sua 
esfera de dignidade deve ser respeitada. (BRASIL. Presidência da República, 2006, 
p. 21). 

 

Os papéis atribuídos a esses atores sociais conjugam-se e se entrelaçam: 

 

1- A sociedade e o poder público devem cuidar para que as famílias possam se organizar e 

se responsabilizar pelo cuidado e acompanhamento de seus adolescentes, evitando a negação de 

seus direitos, principalmente quando se encontram em situação de cumprimento de medida sócio 

educativa;  

2- À família, à comunidade e à sociedade em geral cabe zelar para que o Estado cumpra com 

suas responsabilidades, fiscalizando e acompanhando o atendimento socioeducativo, reivindicando 

a melhoria das condições do tratamento e a prioridade para esse público específico.  
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Ao estar disposto na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente - 

ECA o princípio da prioridade absoluta as crianças e adolescentes (artigo 227 da Constituição 

Federal e 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA), está determinada a destinação 

privilegiada de recursos públicos para a área. Tal destinação inclui, também, os programas de 

atendimento das medidas sócio educativas. Cabe destacar que, por decorrência lógica da 

descentralização político-administrativa prevista na Constituição Federal, a responsabilidade pelo 

financiamento é compartilhada por todos os entes federativos (União, Estado, Distrito Federal e 

Município).  

 

O Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo de Solânea-PB dá cumprimento às 

indicações do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE que reconhece a 

necessidade de rever a estrutura e a funcionalidade dos serviços de atendimento face à realidade de 

cada município, bem como possibilita a sistematização das ações destinadas aos adolescentes em 

conflito com a lei no âmbito municipal, para execução nos anos de 2018 a 2021, com revisão anual e 

com o objetivo de disponibilizar a proteção integral aos adolescentes, por meio da execução de 

metas e ações nos seguintes eixos: 

 

1) Atendimento inicial; 

2) Atendimento aos adolescentes e às Famílias; 

3) Medida Sócio educativa: Prestação de Serviços à Comunidade e Liberdade Assistida;  

4) Capacitação Profissional. 

 

O Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo de Solânea-PB se concretizará pela 

ação articulada dos sistemas, órgãos e organizações responsáveis pela garantia de direitos dos 

adolescentes, reconhecendo-se a completude e a complementaridade entre eles e o asseguramento 

de um atendimento que promova o desenvolvimento pessoal e social dos adolescentes. 

 

Portanto, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Solânea-

PB, responsável por deliberar sobre a política de atenção à infância e adolescência – pautado no 

princípio da democracia participativa – aprovou o Plano Municipal de Atendimento 

Socioeducativo de Solânea-PB, para o quadriênio 2018-2021, em consonância com os princípios e 

diretrizes determinadas pelo SINASE, Sistema Nacional de atendimento Socioeducativo.  
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1.1. PRINCÍPIOS E MARCO LEGAL DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 

 

O SINASE se orienta pelas normativas nacionais (Constituição federal e Estatuto da Criança 

e do Adolescente) e internacionais das quais o Brasil é signatário (Convenção da ONU sobre os 

Direitos da Criança, Sistema Global e Sistema Interamericano dos Direitos Humanos: Regras 

Mínimas das Nações Unidas para Administração da Justiça Juvenil – Regras de Beijing – Regras 

Mínimas das Nações Unidas para a Proteção dos Jovens Privados de Liberdade). 

Os princípios do atendimento socioeducativo se somam àqueles integrantes e orientadores 

do Sistema de Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente. A seguir estão relacionados os 

princípios que atingem indiscriminadamente todas as medidas socioeducativas:  

1. Respeito aos direitos humanos; 

2. Responsabilidade solidária da Família, Sociedade e Estado pela promoção e a defesa dos direitos 

de crianças e adolescentes – artigos 227 da Constituição Federal e 4º do ECA; 

3. Adolescente como pessoa em situação peculiar de desenvolvimento, sujeito de direitos e 

responsabilidades – artigos 227, § 3º, inciso V, da CF; e 3º, 6º e 15º do ECA; 

4. Prioridade absoluta para a criança e o adolescente – artigos 227 da Constituição Federal e 4º do 

ECA; 

5. Legalidade; 

6. Respeito ao devido processo legal – artigos 227, § 3º, inciso IV da Constituição Federal, 40 da 

Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança e 108, 110 e 111 do ECA e nos trata 

dos internacionais; 

7. Excepcionalidade, brevidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento; 

8. Incolumidade, integridade física e segurança (artigos 124 e 125 do ECA); 

9. Respeito à capacidade do adolescente de cumprir a medida; às circunstâncias; à gravidade da 

infração e às necessidades pedagógicas do adolescente na escolha da medida, com preferência 

pelas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários – artigos 100, 112, § 1º, e 

112, § 3º, do ECA; 

10. Incompletude institucional, caracterizada pela utilização do máximo possível de serviços na 

comunidade, responsabilizando as políticas setoriais no atendimento aos adolescentes – artigo 86 do 

ECA; 

11. Garantia de atendimento especializado para adolescentes com deficiência – artigo 227, 

parágrafo único, inciso II, da Constituição Federal; 

12. Municipalização do atendimento – artigo 88, inciso I do ECA; 

13. Descentralização políticoadministrativa mediante a criação e a manutenção de programas 

específicos – artigos 204, inc. I, da Constituição Federal e 88, inc. II, do ECA; 
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14. Gestão democrática e participativa na formulação das políticas e no controle das ações em todos 

os níveis; 

15.Coresponsabilidade no financiamento do atendimento às medidas socioeducativas; 

16. Mobilização da opinião pública no sentido da indispensável participação dos diversos segmentos 

da sociedade. 

 

2 – INFORMAÇÕES DO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO JÁ REALIZADO NO ÂMBITO 

MUNICIPAL 

No ano de 2017, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) do 

município de Solânea-PB realizou o atendimento a 14 adolescentes/Jovens em cumprimento de 

Medidas Socioeducativas (LA e/ou PSC), sendo: 

 

LA PSC TOTAL 

10 casos 04 casos 14 

 

Principais ações realizadas no âmbito do Serviço de Proteção Social a Adolescentes em 

Cumprimento de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto no ano de 2017: 

 

  Atendimento e acompanhamento psicossocial individual e familiar (acolhida, escuta 

qualificada, orientação sociofamiliar, etc.); 

 Construção do Plano Individual de Atendimento; 

 Encaminhamento do adolescente para o sistema educacional; 

 Acompanhamento da frequência e aproveitamento escolar do adolescente; 

 Encaminhamento do adolescente e sua família para outros serviços e programas da rede 

socioassistencial; 

 Atendimentos jurídico-sociais; 

  Visitas domiciliares e institucionais; 

 Articulação com Conselho Tutelar, Sistema de Justiça, Ministério Público; 

  Encaminhamento do adolescente para cursos profissionalizantes;  
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 Encaminhamentos para Serviços de Saúde, Rede Educacional, Órgãos do Sistema de 

Garantia de Direitos, etc.; 

 Discussão de casos; 

 Elaboração de Relatórios para emissão à Justiça. 

3 – PÚBLICO ALVO 

 

Adolescentes de 12 a 17 anos 11 meses e 29 dias, e jovens de 18 a 21 anos autores de ato 

infracional, residentes no município de Solânea-PB e suas respectivas famílias.  

 

4 – OBJETIVOS 

 

4.1-OBJETIVO GERAL 

 

Sistematizar o atendimento socioeducativo no Município de Solânea-PB, postulando 

estratégias protetivas, em consonância com o Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA, e com 

o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE, no sentido de proporcionar um 

atendimento socioeducativo de qualidade e de maneira compartilhada através da parceria entre os 

órgãos governamentais.  

 

4.2-OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 

 Executar o Serviço de Proteção Social a adolescentes em cumprimento de medida 

socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) 

no âmbito do CREAS; 

 Subsidiar a implantação do Serviço de atendimento ao adolescente em conflito com a lei, em 

meio aberto; 

 Garantir a manutenção e a melhoria da qualidade dos serviços oferecidos pela rede de 

atendimento socioeducativo; 

 Conscientizar às famílias de sua importância na socialização do adolescente; 

 Promover ações de prevenção da violência em suas diversas manifestações; 

 Oferecer atendimento psicossocial sistemático individual e em grupo, inclusive com 

orientação jurídico-social em casos de ameaça ou violação de direitos individuais e coletivos; 
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 Detectar necessidades e promover a indicação do acesso dos usuários a benefícios e 

programas de transferência de renda; 

 Realizar encaminhamentos para a rede de serviços socioassistenciais e outros serviços 

públicos; 

 Orientar e prestar apoio sócio familiar para restabelecimento de vínculos familiares e 

comunitários e fortalecer a capacidade protetiva da família; 

 Estabelecer parcerias com a rede de serviços municipais através da articulação intersetorial; 

 Estabelecer mecanismos de articulação permanente com o Conselho Tutelar, Conselhos de 

Direitos, Polícia Militar e Civil, Ministério Público, Poder Judiciário e outras instituições que 

compõem o Sistema de Garantia de Direitos, objetivando melhor atender os casos de 

violações de direitos envolvendo crianças e adolescentes em cumprimento de medida 

socioeducativa em meio aberto; 

 Manutenção e qualificação dos serviços de atendimento socioeducativo aos adolescentes em 

cumprimento das medidas de prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida; 

 Proporcionar conhecimentos aos técnicos e orientadores, sobre execução das medidas 

sócias educativas em meio aberto, conforme os parâmetros e diretrizes do Sistema Nacional 

de Atendimento Socioeducativo – SINASE; 

 Fortalecer a rede de atendimento socioeducativo do Município; 

 Fomentar ações, políticas e programas na área de adolescentes em conflito com a lei; 

 Conscientizar empresários da cidade e região da possibilidade de direcionarem recursos para 

projetos sociais e culturais, com dedução no Imposto de Renda, conforme Lei Federal; 

 Conscientizar Executivo e Legislativo municipal da importância de criar uma política de 

promoção de oportunidades aos jovens desta cidade, evitando o ócio e as drogas, 

incentivando o trabalho e os estudos. 

 

5 – ESTRATÉGIAS: 

 

5.1–IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE 

 

 normativa, contendo o Plano de Atendimento Socioeducativo, encaminhar ao 

Prefeito Municipal, com a finalidade de executá-lo integralmente no município de Solânea-PB; 

Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo de Solânea-PB no diário oficial 

local. 
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5.2 - ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES E ÀS FAMÍLIAS 

 

socioeducativo para liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade pela equipe de 

proteção social especial (CREAS Municipal), fiscalizando inclusive a aquisição de local adequado 

pelo município para tanto. 

ioridade absoluta de 

atendimento para a política municipal de saúde ao atendimento das crianças e adolescentes; 

 

 e projetos sociais e de profissionalização 

no âmbito municipal. 

 

6– INSTITUIÇÕES PARCEIRAS 

 

– execução das medidas 

socioeducativas em meio aberto (através do CREAS, em parceria com o CRAS e SCFV). 

 Municipal de Saúde – proporcionar em âmbito local o acesso à saúde, atendimento 

psicológico, psiquiátrico, tratamento a toxicômanos, dentre outros. 

– assistência educacional. 

. 

ância e da Juventude. 

. 

. 

.  

.  

. 

 

7 - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

O monitoramento e avaliação do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo do 

Município de Solânea-PB serão realizados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e 

Cidadania, contando com a participação fundamental do Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente (CMDCA). 
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O Monitoramento e Avaliação serão realizados num processo sistemático e contínuo em 

todas as ações, onde possibilitará a mensuração dos indicadores de processo e resultados, por meio 

dos relatórios elaborados semestralmente, onde são registradas as ações desenvolvidas no período, 

e que, justificam as ações previstas e não realizadas, bem como, relatório anual de avaliação, que 

objetiva informar o desenvolvimento gradual e evolutivo das ações em relação aos objetivos 

propostos, e, difundir os principais resultados obtidos. 

Como este é um plano plurianual, contendo ações a serem executadas a curto, médio e longo 

prazo, num período de quatro anos (2018 a 2021), este plano será revisado anualmente, ou a 

qualquer tempo em caráter extraordinário caso haja necessidade. 

8. SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS E POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL 

 No município de Solânea, podemos destacar alguns órgãos do Sistema de Garantia de 

Direitos e da Rede Socioassistencial que atuam ou poderão atuar em prol do bem-estar dos 

adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas no município de Solânea-PB: 

 

 

 Municipal de Assistência Social; 

 

 

 

 

 

 

aria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania (CREAS, CRAS, SCFV);  

 

 

POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 

 

Conforme previsto na Lei Orgânica da Assistência Social-LOAS, Art.1°, A assistência social, 

direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social não contributiva, que provê os 

mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da 

sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas. Assegurando ainda o atendimento 

as famílias que vivem em condições de vulnerabilidade social ou risco pessoal, através de serviços 

especializados que executam programas e projetos na tentativa de conceder benefícios de prestação 

social básica ou especial (Lei n° 8.742/ 1993). No município de Solânea a Área da Assistência Social 

conta com os seguintes equipamentos públicos, serviços e programas: 
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Centro de Referência da Assistência Social-CRAS: Localizado na Rua: Mestre Jorge 

Pereira, n° 490. Coordenadora, Janice Valéria do Nascimento Gomes. Tendo em sua composição 

multiprofissional composta por: (1) Assistente Social – Técnica do PAIF, (1) psicóloga – Técnica de 

PAIF, (1) pedagogo –Técnico de Referência do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos, (3) técnicas de nível médio – PAIF função apoio administrativo, (1) orientador social – 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, além dos facilitadores das oficinas do Serviço 

de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e prestadores de serviços gerais. 

São programas ofertados pelo município através do CRAS: Serviços de Proteção Social 

Básica: Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF); Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos (SCFV); Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas 

com deficiência e idosas. 

O serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV), funcionando de Segunda-feira 

à Sexta-feira, nos turnos manhã e tarde. O SCFV tem a sua meta de 450 usuários, atualmente, os 

inscritos superam essa meta com 517 usuários entre crianças, adolescentes e idosos. Os Usuários 

do SCFV participam de atividades socioeducativas como oficinas de música, ballet, danças 

folclóricas, jiu-jitsu, canto, artesanato e brinquedoteca. Além das oficinas é ofertado para os inscritos 

no SCFV, viagens, orientação social, recreação, palestras, etc. A equipe de profissionais é formada 

por Pedagogo, Assistente Social, Psicólogo, Orientador Social, Técnico de Referência e Facilitadores 

das Oficinas. O SCFV é um serviço da Proteção Social Básica do SUAS que é ofertado de forma 

complementar ao trabalho social com famílias realizado por meio do Serviço de Proteção e 

Atendimento Integral às Famílias (PAIF) e do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às 

Famílias e Indivíduos (PAEFI). 

 

Centro de Referência Especializado da Assistência Social-CREAS localizado na Rua: 

José de Araújo Costa S/N. Composição multiprofissional: (1) Assistente Social, (1) psicólogo, (1) 

advogada, (2) técnicos de nível médio – função apoio administrativo, pedagógico e o auxiliar de 

serviços gerais. Coordenadora: Ridalva da Costa de Souza. Serviços oferecidos no CREAS do 

município de Solânea, Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos 

(PAEFI); Serviço Especializado em Abordagem Social, Serviço de Proteção Social a Adolescentes 

em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA), e de Prestação de 

Serviços à Comunidade (PSC), Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, 

Idosas e suas Famílias e Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua. 

Conselho Tutelar localizado na Rua: José Pessoa da Costa. Composição: (5) conselheiros, 

(1) motorista, (1) recepcionista, (1) auxiliar de limpeza. Presidente: Maria de Fátima Felipe 

Imperiano.  
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A gestão municipal de assistência social executa além dos serviços acima elencados, os 

seguintes programas de assistência social: Programa Bolsa Família, Programa BPC na Escola, 

Programa Criança Feliz e Programa ACESSUAS TRABALHO. E ainda, apóia o Abrigo Municipal que 

presta serviços de acolhimento para idosos, através da realização de atividades socioecucativas.  

 

9- EIXOS TEMÁTICOS 

Eixo 1: Atendimento Inicial 

Objetivo 

 
 

Ações 2018 2019 2020 2021 Responsável pela 
execução 

Ampliação/ 
Efetivação/ 
Execução do Serviço 
de atendimento ao 
adolescente em 
conflito com a lei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo: 
 

Ampliação/ 
Efetivação/ 
Execução do Serviço 
de atendimento ao 
adolescente em 
conflito com a lei. 

Oferecer estrutura física 
e auxiliar de serviços 
gerais para o 
funcionamento do 
CREAS Municipal no 
município, sendo esta a 
equipe de referência 
para o SINASE (SIPIA). 

X X X X Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento 
Social e Cidadania 

Orientar e apoiar a 
adoção do Plano 
Individual de 
Atendimento (PIA) em 
todo o atendimento 
socioeducativo, em 
todas as fases e 
modalidades de 
execução. 

 X X X Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento 
Social e Cidadania, 
CMDCA e CREAS 
Municipal 

Incentivar o debate 
intersetorial, através da 
organização e o 
funcionamento de uma 
Comissão Intersetorial 
em nível Municipal do 
Sistema Socioeducativo. 
 

 X X X Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento 
Social e Cidadania e 
CMDCA 

Ações 2018 2019 2020 2021 Responsável pela 

execução 

Acompanhar a oferta do 
serviço de medidas 
socioeducativas em meio 
aberto no CREAS 
Municipal de Solânea-
PB/PB, para o 
atendimento de 
adolescentes em 
cumprimento de medidas 
de LA e PSC, bem como 
garantir a sua inclusão 
no Serviço de 
Convivência e 
Fortalecimento de 
Vínculos (SCFV) como 
grupo prioritário. 
 

X X X X Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento 
Social e Cidadania, 
CMDCA e Conselho 
Tutelar 
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Eixo 2:  Atendimento aos adolescentes e as Famílias 
 

Objetivo Ações 2018 2019 2020 2021 Responsável pela 
execução 

Garantir a 
execução, a 
manutenção e a 
melhoria da 
qualidade dos 
serviços oferecidos 
pela rede de 
atendimento 
socioeducativo 
 
 
 
 
 
 
Objetivo: 
 
Garantir a 
execução, a 
manutenção e a 
melhoria da 
qualidade dos 
serviços oferecidos 
pela rede de 
atendimento 
socioeducativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acompanhamento da 
execução das 
medidas 
socioeducativas em 
meio aberto, 
conforme previsto no 
SINASE – Sistema 
Nacional de 
Atendimento 
Socioeducativo. 
 
 
 
 

X X X X Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento 
Social e Cidadania, 
 CMDCA e CREAS 
Municipal 

Ações 2018 2019 2020 2021 Responsável pela 

execução 

Garantir a estrutura 
física para a 
instalação do CREAS 
Municipal, 
possibilitando o 
funcionamento do 
programa medida 
socioeducativa em 
meio aberto conforme 
previsto no SINASE. 
 

CREAS Municipal já instalado 
no município 

Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento 
Social e Cidadania 

Promover palestras 
nas escolas 
municipais e 
estaduais, tendo 
como público alvo – 
Diretor, professores e 
coordenadores.   

 X X X Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento 
Social e Cidadania, 
CMDCA, CREAS 
Municipal, Conselho 
Tutelar e Secretaria 
de Educação 

Promover a 
articulação e 
interface com as 
políticas públicas, 
estabelecendo um 
fluxo específico para 
a política municipal 
de saúde ao 
atendimento das 
crianças e 
adolescentes. 

 X X X Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento 
Social e Cidadania e 
Secretaria Municipal 
de Saúde 
 

Conscientizar às 
famílias de sua 
importância na 
socialização do 
adolescente. 
 

X X X X Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento 
Social e Cidadania, 
Conselho Tutelar, e 
CREAS Municipal 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo: 
 
Garantir a 
execução, a 
manutenção e a 
melhoria da 
qualidade dos 
serviços oferecidos 
pela rede de 
atendimento 
socioeducativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo: 
 
Garantir a 
execução, a 
manutenção e a 
melhoria da 
qualidade dos 
serviços oferecidos 
pela rede de 
atendimento 
socioeducativo 
 

Ações 2018 2019 2020 2021 Responsável pela 

execução 

Acompanhar o 
adolescente em seu 
contexto familiar e 
social durante todo o 
cumprimento das 
medidas em meio 
aberto. 
 
 

X X X X Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento 
Social e Cidadania, 
Conselho Tutelar, e 
CREAS Municipal 

Promover encontros 
e reuniões com as 
famílias dos 
adolescentes em 
cumprimento de 
medida 
socioeducativa em 
meio aberto.  
 
 

X X X X Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento 
Social e Cidadania, 
Conselho Tutelar e 
CREAS Municipal 

Estimular a 
participação da 
família no 
acompanhamento 
escolar do 
adolescente.  

X X X X Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento 
Social e Cidadania, 
Conselho Tutelar, 
CRAS e CREAS 
Municipal 

Promover ações de 
prevenção da 
violência, com ciclos 
de palestras nas 
escolas, envolvendo 
adolescentes e corpo 
docente. 
 
 
 
 
 

 X X X Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento 
Social e Cidadania, 
Educação, Saúde, 
Conselho Tutelar, 
CRAS e CREAS 
Municipal 

Ações 2018 2019 2020 2021 Responsável pela 

execução 

Possibilitar o acesso 
dos adolescentes em 
cumprimento de MSE 
no Programa 
Acessuas Trabalho, e 
em oficinas voltadas 
a preparação para o 
mundo do trabalho e 
a inclusão digital. 
 

X X X X Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento 
Social e Cidadania/ 
Programa Acessuas 
Trabalho 
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Eixo 3:  Medidas Socioeducativas: Prestação de Serviços à Comunidade e Liberdade 
Assistida 
 

Objetivo Ações 

2
0
1
8

 

2
0
1
9

 

2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

Responsável pela execução 

Manutenção e 
qualificação dos 
serviços de 
atendimento 
socioeducativo 
aos adolescentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo: 
 
 
Manutenção e 
qualificação dos 
serviços de 
atendimento 
socioeducativo 
aos adolescentes 

Estruturar e dotar 
locais específicos 
apropriados para o 
cumprimento das 
medidas 
socioeducativas, bem 
como equipamentos e 
recursos humanos. 
 
 

 X X   Poder Público Municipal e 
Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social e 
Cidadania 

Acompanhar a 
frequência na escola 
dos adolescentes em 
MSE. 
 
 
 

X X X X Conselho Tutelar e CREAS 
Municipal 

Ações 

2
0
1
8

 

2
0
1
9

 

2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

Responsável pela execução 

Manter ampla relação 
com serviços das 
diversas políticas 
públicas existentes no 
município, construindo 
um mapeamento dos 
equipamentos sociais 
existentes, a fim de 
firmar novas parcerias. 
 

 X X X Defensoria Pública, Vara da 
Infância e Juventude, Ministério 
Público, CMDCA, e Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento 
Social e Cidadania e Conselho 
Tutelar 

Incentivar a 
participação dos 
adolescentes nos 
eventos sociais da 
comunidade, em 
cursos 
profissionalizantes em 
ações de 
escolarização, 
trabalho, lazer, cultura 
e esporte. 
 

X X X X Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social e 
Cidadania e de Educação 
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Eixo 4:  Capacitação Profissional 
 

Objetivo Ações 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

Responsável pela execução 

Proporcionar 
conhecimentos 
aos técnicos e 
orientadores, 
sobre execução 
das medidas 
socioeducativas 
em meio aberto, 
conforme os 
parâmetros e 
diretrizes do 
SINASE. 

Fortalecer a 
rede de 
atendimento 
socioeducativo 
do município 
através da 
capacitação 
dos atores 
envolvidos. 

X X X X Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social e 
Cidadania e CMDCA. 

 

10 - ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO 

 

Busca Ativa: abordagem, identificação de situação de risco e violação de direitos; 

 necessidades dos usuários 

(Diagnóstico da Situação); 

 

 

 

Garantia de Direitos, bem como sua 

inclusão em serviços socioassistenciais na área de Desenvolvimento Social, Saúde, Educação, 

Segurança, Justiça, Esporte, Cultura e Lazer; 

 

 

adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, Liberdade 

Assistida e de Prestação de Serviço à Comunidade; 

 Ações de prevenção e sensibilização para agentes multiplicadores através de palestras, oficinas e 

mobilizações, atingindo a comunidade em geral. 
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