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A educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo o 

bastante para assumirmos a responsabilidade por ele e, com tal gesto, salvá-

lo da ruína que seria inevitável não fosse a renovação e a vinda dos novos e 

dos jovens. A educação é, também, onde decidimos se amamos nossas 

crianças o bastante para não expulsá-las de nosso mundo e abandoná-las a 

seus próprios recursos, e tampouco arrancar de suas mãos a oportunidade de 

empreender alguma coisa nova e imprevista para nós, preparando-as em vez 

disso com antecedência para a tarefa de renovar o mundo comum. 
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1. IDENTIFICAÇÃO 

 
O Município de Guabiruba situa-se no Médio Vale do Itajaí, limitando-se ao Norte com 

Gaspar, ao Sul com Blumenau, a Oeste com Botuverá e à Leste com Brusque. 
Foi colonizada por imigrantes alemães a partir de 1862 e, posteriormente, em menor escala, 

por imigrantes italianos e poloneses. 
Desmembrado do território de Brusque, foi emancipada em 10 de junho de 1962 e conta com 

mais de 21 mil habitantes e com uma intensa diversidade cultural.  
A indústria têxtil é a base da economia local, que vai da confecção do fio ao acabamento do tecido, 

proporcionando uma grande oferta de emprego e fonte de renda dos imigrantes de diversas regiões 

do Brasil, especialmente oriundos de São Paulo, Bahia, Paraná e Oeste de Santa Catarina que vem á 

Guabiruba em busca de melhor qualidade de vida. 

Desta forma, com a elevação do número de habitantes e com o aumento de atos infracionais 

cometidos por adolescentes, valendo-se da Lei Federal nº 12.594/12 onde, o Conselho Nacional dos 

Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA, instituiu o Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo - SINASE, delegando aos municípios a atribuição de Medidas de Meio Aberto com 

o objetivo de enfrentar os problemas que ora se apresentam, tratando os adolescentes como pessoas 

de direitos, vistos por outra ótica que não a da simples punição mas, da reconstrução do indivíduo e 

sua família com base no princípio da proteção integral. 
Assim sendo, o  Município de Guabiruba, através da Secretaria Municipal de Assistência 

Social, Habitação e Emprego, gestor das Medidas de Socioeducativas Municipal em Meio Aberto e 

o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, apresentam o Plano Municipal 

Decenal de Atendimento Socioeducativo - PLAMASE,  em consonância com o Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo - SINASE, que é fruto de uma construção coletiva com o desafio de 

envolver várias áreas de Governo, representantes de entidades e especialistas na área, além de uma 

série de debates protagonizados por operadores do Sistema de Garantia de Direitos - SGD. 

O processo democrático e estratégico de construção do Plano Municipal de Atendimento 

Socioeducativo concentrou-se na intensa e desafiadora construção de um pacto social em torno dos 

atores envolvidos, que em alguns momentos transformou-se em árdua tarefa de mobilização. 
Tendo como premissa básica à necessidade de se constituir parâmetros mais objetivos e 

procedimentos mais justos, o desenvolvimento desse Plano de Atendimento, considera fundamentais 

a intersetorialidade e a corresponsabilidade da família, comunidade e 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 e o Ministério 

Público. 
Com a formulação de tais diretrizes e com o compromisso partilhado certamente poderá 

avançar na construção da política pública voltada a criança e ao adolescente. De maneira especial, 

criam-se as condições possíveis para que o adolescente em conflito com a lei deixe de ser considerado 

um problema para ser compreendido como uma prioridade social. 
 

 

José Henrique Filho 

Presidente do CMDCA/Guabiruba 
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CAPÍTULO I 

 

1. INTRODUÇÃO 

 
A Política de Atendimento à Criança e do Adolescente no Município de Guabiruba tem 

sido edificada com maior consistência a partir de 2013 tendo tido até esta data como autores, a 

rede de proteção do Município que não dispunha de compreensão intersetorial na área da Infância 

e Adolescência. 

Conforme a recomendação do CONANDA no Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo - SINASE, e partindo do princípio norteador dos Planos Nacional, Estadual e 

Municipal em que:  

• Os adolescentes são sujeitos de direitos, entre os quais a presunção da inocência.  

• Ao adolescente que cumpre medida socioeducativa deve ser dada proteção integral de 

seus direitos.  

• Em consonância com os marcos legais para o setor, o atendimento socioeducativo 

deve ser territorializado, regionalizado, comparticipação social e gestão democrática, 

intersetorialidade e responsabilização, por meio da integração operacional dos órgãos 

que compõem esse sistema. 

Neste sentido, o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo de Guabiruba- 

PLAMASE, dá cumprimento às indicações do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - 

SINASE e da versão preliminar do Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo que 

reconhecendo a necessidade de rever a estrutura e a funcionalidade dos serviços de atendimento 

face à realidade  Municipal, bem como a sistematização das ações destinadas aos adolescentes em 

conflito com a Lei no Município de Guabiruba, para execução nos anos de 2015 a 2024, com o 

objetivo de disponibilizar a proteção integral aos adolescentes, autores de ato infracional  por meio 

da execução de metas e ações. O Plano de Atendimento Socioeducativo deve ser elaborado dentro 

da perspectiva da Proteção Integral e não apenas da Proteção Especial. Nesta direção, o conteúdo 

deve ser permeado pelos Direitos Humanos dos adolescentes no atendimento socioeducativo 

(educação, saúde, assistência social, justiça, segurança, lazer, cultura, esporte, profissionalização, 

convivência familiar e comunitária etc.) Assim sendo, deve contemplar: 

1) Atendimento inicial; 

2) Atendimento aos adolescentes e as respectivas Famílias; 

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

4) Capacitação Profissional; 

5) Sistema de Informação. 

Este plano é o resultado de um processo de construção participativa, sendo considerado em 

sua elaboração, as diversas reuniões que ocorreram em todo Município durante o mês de agosto, 

setembro e outubro  do corrente ano, onde houve discussões referentes à construção dos Planos 

Municipais de Atendimento Integral e Socioeducativo; Promoção, Proteção e Defesa do Direito de 

Crianças e Adolescentes; coleta de dados dos programas e serviços disponíveis a este público alvo, 

bem como encontros e reuniões com a comissão representada por diversos órgãos como: Secretaria 

Municipal de Assistência Social, Habitação e Emprego, Secretaria Municipal de Educação, Fundação 

Cultural de Guabiruba, Secretaria Municipal de Saúde, Defensoria Pública, Juizado da Vara da 

Infância e Juventude, Promotoria da Infância e Juventude. 

Para comtemplar as demandas previstas na Lei Federal nº 12.594/2012 - SINASE, em 2022 

foram realizadas a revisão e atualização deste documento. 
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2. SISTEMA NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO - 

SINASE 
 

O modelo nasce da necessidade de um atendimento com qualidade e eficaz, que pressupõe 

assegurar ao adolescente a quem se atribua a autoria de ato infracional o direito a ser escutado, seu 

contexto analisado, envolvendo a família e a comunidade e, sempre que possível, a vítima, para que 

as autoridades tenham condições de definir o melhor encaminhamento, orientação ou medida. 

Pelo caráter pedagógico atribuído as medidas socioeducativas estas devem ser compreendidas 

como um período que possa contribuir para construção do projeto de vida pessoal e social do 

adolescente e formação de um jovem autônomo, competente e capaz de ressignificar os desafios 

vivenciados no seu cotidiano. 

Atender o adolescente autor de ato infracional exige conhecimentos jurídicos, psicossociais, 

culturais, entre outros, em face da complexidade desse agir interinstitucional. Por isso, incluem-se 

neste documento conceitos fundamentais norteadores. 

Conforme a Lei Federal nº 12.594/2012, cabe tambem aos Estados e aos Municípios a 

implantação dos referidos Planos de Atendimento as Medidas Socioeducativas e especiamente , no 

caso do Município as medidas em meio aberto. 

Art. 1º Esta Lei institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE e 

regulamenta a execução das medidas destinadas a adolescente que pratique ato infracional. 

§1º - Entende-se por SINASE o conjunto ordenado de princípios, regras e critérios que 

envolvem a execução de medidas socioeducativas, incluindo-se nele, por adesão, os sistemas 

estaduais, distrital e municipais, bem como todos os planos, políticas e programas específicos de 

atendimento a adolescente em conflito com a lei. 

§2º - Ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA competem 

as funções deliberativas e de controle do sistema Municipal de atendimento socioeducativo, nos 

termos previstos no inciso II do art. 88 da Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (estatuto da 

criança e do adolescente), bem como outras definidas na legislação Municipal. 

Art. 5º - Compete aos Municípios: 

IV - Editar normas complementares para a organização e funcionamento dos programas do 

seu Sistema de Atendimento Socioeducativo; 

V - Cadastrar-se no Sistema Nacional de Informações sobre o Atendimento Socioeducativo e 

fornecer regularmente os dados necessários ao povoamento e à atualização do Sistema; 

VI - Co financiar, conjuntamente com os demais entes federados, a execução de programas e 

ações destinados ao atendimento inicial de adolescente apreendido para apuração de ato infracional, 

bem como aqueles destinados a adolescente a quem foi aplicada medida socioeducativa em meio 

aberto. 

§1º - Para garantir a oferta de programa de atendimento socioeducativo de meio aberto, os 

Municípios podem instituir os consórcios dos quais trata a Lei nº11.107, de 6 de abril de 2005, que 

dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos e dá outras providências, ou 

qualquer outro instrumento jurídico adequado, como forma de compartilhar responsabilidades. 

§2º - Ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente competem as funções 

deliberativas e de controle do Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo, nos termos 

previstos no inciso II do art. 88 da Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança 

e do Adolescente), bem como outras definidas na Legislação Municipal. 

§3º - O Plano de que trata o inciso II do caput deste artigo será submetido à deliberação do 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

§4º - Competem ao órgão a ser designado no Plano de que trata o inciso II do caput deste 

artigo as funções executivas e de gestão do Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo. 
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3. DO PLANO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 
 

Art. 7º - O Plano de que trata o inciso II do art. 3º desta Lei deverá incluir um diagnóstico da 

situação do SINASE, as diretrizes, os objetivos, as metas, as prioridades se as formas de 

financiamento e gestão das ações de atendimento para os 10 (dez) anos seguintes, em sintonia com 

os princípios elencados no ECA. 

§1º - As normas nacionais de referência para o atendimento socioeducativo devem constituir 

anexo ao Plano de que trata o inciso II do art. 3º desta Lei. 

§2º - Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão, com base no Plano Nacional de 

Atendimento Socioeducativo, elaborar seus planos decenais correspondentes, em até 360 (trezentos 

e sessenta) dias a partir da aprovação do Plano Nacional. 

Art. 8º - Os Planos de Atendimento Socioeducativo deverão, obrigatoriamente, prever ações 

articuladas nas áreas de educação, saúde, assistência social, cultura, capacitação para o trabalho e 

esporte, para os adolescentes atendidos, em conformidade com os princípios elencados no ECA. 

Parágrafo único. Os Poderes Legislativos Federal, Estaduais, distritais e Municipais, por 

meio de suas comissões temáticas pertinentes, acompanharão a execução dos Planos de Atendimento 

Socioeducativo dos respectivos entes Federados. 
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CAPÍTULO II 

 

1. MARCO SITUACIONAL 
 

Tendo como Norte a Constituição Federal de 1988, a Lei Federal nº 8.069/90, Estatuto da 

Criança e do Adolescente e a Lei Federal nº 12.594/12, do SINASE, estabelecendo assim um 

complexo ambiente de proteção e recuperação do autor de atos infracionais, especialmente no que 

concerne o público destinatário de tais medidas, pois residentes no Município, torna-se mais eficiente  

a intervenção deste ente federado  na solução de tais conflitos, cujo art. 4º da Lei Federal nº 8.069/90, 

afirma logo no início:”[... É dever da família, da Comunidade, da Sociedade em geral e do Poder 

Público...] 

 

2. SITUAÇÃO POPULACIONAL NO MUNICÍPIO 
 

Segundo levantamentos de dados inclusive do IBGE, sobre o número da população, em 2010 

havia em Guabiruba uma população de 18.430, crescendo 2,4% em relação a 2011, seguido de 

crescimento de 2,39% em 2012, saltando para 6,4% em 2013 e 3,0% até junho de 2014, projetando 

uma população de 21.046 pessoas. 

Estes dados oferecidos pelo IBGE corroboram com os levantamentos realizados no Município 

e da própria proposta do SINASE para o próximo decênio. 

 

Gráfico 1 - Crescimento da população no município entre 2010 a 2014 

 

Nos diagnósticos levantados chegou se à conclusão de que a busca por melhor qualidade de 

vida que o município oferece para sua população, além da grande oferta de emprego e renda, é que  

dá origem a grande imigração de outros Estados, especialmente dos Estados da Bahia, São Paulo, 

Minas, Paraná e Oeste de Santa Catarina. 

 

 
 

Na tabela 1, verifica-se que o número de habitantes do município atingiu 21.046 pessoas 

conforme dados do IBGE, sendo que 2.850 é o número de adolescentes entre 12 a 18 anos 

representando 13,54% da população, objeto direto deste Plano De Atendimento. 
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Tabela 1 – Adolescentes de 12 a 18 anos. 

 
 

 Conforme os dados levantados dos autores de atos infracionais, os maiores problemas 

verificados nos casos são de: 

• Falta de limites e regras claras inclusive no seio familiar; 

• Liberdade excessiva devido à falta de acompanhamento dos pais por ocasião do trabalho dos 

mesmos; 

• Falta de atividades no contraturno escolar; 

• Dificuldade de capacitação para o trabalho aprendiz; 

• Falta de oportunidades de emprego e renda. 
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CAPÍTULO III 

 

1. ATOS INFRACIONAIS  
 

É uma ação praticada por criança ou adolescente, caracterizada na Lei como crime ou 

contravenção penal (ECA, art. 103). De acordo com a Constituição Federal (art. 228), Estatuto da 

Criança e do Adolescente (art. 104) e Código Penal (art. 27) o adolescente autor de ato infracional é 

inimputável penalmente, ou seja, não tem responsabilidade penal e por isso é submetido à uma 

responsabilização jurídica especial. Só se fala que o adolescente é autor de ato infracional quando 

depois de transitado um processo judicial se comprova a materialidade no cometimento do ato 

infracional. Está no ECA que nenhum adolescente será responsabilizado ou privado de sua liberdade 

sem o devido processo legal. Este é um princípio muito importante que também está na Constituição 

Federal na parte que trata dos direitos e garantias fundamentais. Já é aceito, por todos os países e 

todas as sociedades, que uma criança ou adolescente que comete uma infração penal requer proteção 

e tratamento especial. Isto é um fato reconhecido, em nível internacional, pela existência de 

instrumentos especificamente elaborados para proteger os direitos e interesses do infrator juvenil. 

Este conjunto de instrumentos internacionais integra o Sistema de Justiça Juvenil. 

A sociedade, em constante transformação, cria regras de repressão e incentivos que orientam 

as relações sociais, na maioria das vezes, associadas a crenças, valores e preconceitos construídos, 

culturalmente, em um determinado momento que interferem na formação educacional dos jovens, 

principalmente, aqueles em fase considerada como adolescência. 

As medidas sócio educativas, propostas pelo ECA para serem aplicadas aos adolescentes em 

conflito com a Lei, podem proporcionar a negação da criação de novas leis, pois, essa legislação 

especialmente elaborada para o adolescente, propõe ações educativas e ressocializadoras aos jovens 

indivíduos que cometem infrações penais. 

Embora sejam inimputáveis diante do Direito Penal comum, os adolescentes respondem pelos 

seus atos infracionais, tornando-se imputáveis frente a legislação especial a eles postas. Assim é 

necessário distinguir que inimputabilidade penal não é sinônimo de impunidade ou 

irresponsabilidade.  

O Estatuto da Criança e do Adolescente oferece uma resposta aos anseios da sociedade por 

segurança e, ao mesmo tempo, busca devolver a esta mesma sociedade pessoas capazes de exercer 

seus direitos e deveres da cidadania. 

Portanto, em relação a conduta de adolescentes autores de atos infracionais devem ter 

embasamento em todo o conjunto de situações que os envolvam especialmente no ambiente em que 

este esteja inserido. 

Diante dos fatos apresentados e das dificuldades enfrentadas pelos municípios decorrentes da 

falta de financiamento de programas específicos, mas, tendo como parâmetro a “Prioridade 

Absoluta”, nota-se a fragilidade da sociedade em conter os avanços das violações e dos atos 

infracionais bem como a criminalidade de modo geral. 

Se a sociedade tem seus mecanismos de socialização comprometidos, é pouco provável que 

esse enfraquecimento não se reflita na totalidade dos grupos que a compõem, mesmo que de forma 

diferenciada. O que se pode afirmar, sem dúvida, é que alguns grupos, principalmente aqueles que 

dependem exclusivamente da ação do Estado e das instituições públicas, ficam mais expostos aos 

perigos da violência e do enfraquecimento da coesão social. 

Cabe ao Município, a partir da Lei Federal nº 12.594/12, o atendimento a este público, com 

base nos eixos, diretrizes, metas e objetivos, buscando a realidade Municipal destes adolescentes de 

forma que eles possam ser atendidos e acompanhados através de um plano individualizado, 



 

15 

 

preservando seus direitos, primando pela sua reeducação, tendo em vista a sua formação como ser 

em desenvolvimento, e finalmente reintegrando-o a sociedade e à família. 

Os dados abaixo (tabela 2) representam os atos infracionais que passaram pela Polícia Militar 

e Civil, encaminhados ao Ministério Público para início do processo. Entretanto, apenas 28 destes 

foram encaminhados, acompanhados e cumpriram apenas a medida de Prestação de Serviço à 

Comunidade, no Município de Guabiruba. 

 

Tabela 2 - Atos infracionais cometidos por adolescentes entre 12 e 18 anos de janeiro de 2011 a 

junho de 2014, encaminhados ao Ministério Público para instauração de processo. 

 

 2011 2012 2013 2014 Total 
 M F M F M F M F  

Roubos     5 1 7 1 9 01 2 2 28 

Furtos   6 1 5 1 7 3 5 2 30 

Tráfico de entorpecentes 1 0 1 1 2 2 1 1 9 

 Total 12 2 13 3 18 6 8 5 67 

 Masculino 12  13  18  8  51 

 Feminino  2  3  6  5 16 

Fontes de dados: Polícias Militar e Civil, Secretaria de Assistência Social, Habitação e Emprego, 

CRAS Paula Fuckner e SINAN. 

 

Tabela 3- Encaminhamentos do Ministério Público à Secretaria de Assistência Social, 

Habitação e Emprego para cumprimento de Medida Socioeducativa (apenas PSC). 

 Escolaridade 2011 2012 2013 2014 total 

Encaminhados/MP M F M F M F M F M F M/F 

PSC MÉDIO MÉDIO 06 01 05 00 06 03 06 01 28 

LA X X 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

                    

TOTAL 

06 01 05 00 06 03 06 01 28 

*De todos os adolescentes atendidos no município apenas 02 estavam evadidos da escola, mas 

foram reconduzidos. 

 
Os Dados encaminhados ao Ministério Público na tabela 2, não dizem respeito à apenas 

Guabiruba, mas a toda comarca de Brusque e, portanto, não reflete a absoluta realidade do Município. 

Como citado na tabela 1, o número de adolescentes no município é de 2.850 em 2014 e os atos 

infracionais representam 0,25% de cometimento de atos infracionais na população adolescente. 

Entretanto, é necessário que haja uma política de atendimento a este público em desenvolvimento 

para que estes não tornem a cometer as infrações.  

Quanto à questão de moradia, todos os atendidos pelo Município no ano de 2014, possuíam 

casa alugada ou cedida, entretanto, por falta de informações mais detalhadas, não foi possível traçar 

uma real perspectiva dos autores de ato infracional em Guabiruba nos últimos 4 anos. 

Os adolescentes atendidos em Prestação de Serviços à Comunidade tiveram seu Plano 

Individual de atendimento – PIA realizado e encaminhado devidamente. Não houve casos de 

atendimento a Liberdade Assistida no Município.  
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Tabela 4 - Incidência de Atos Infracionais atendidos no Município de Guabiruba identificados 

por bairros entre 2011 a 2014 conforme informações da Polícia Militar e encaminhamentos do 

Ministério Público e dos atendimentos e PIA da Secretaria de Assistência Social, Habitação e 

Emprego. 

 

Bairro Ato Infracional Idade Estrutura 

Familiar 

Pessoas/

Família 

Renda 

Familiar Nº Motivações % 

Lageado 

Baixo  

09 Furto/violência/drog

as 

29 14 á 17anos  Nuclear 

ampliada 

03 á05 02 a 04 

SM 

Imigrantes 03 Furto/violência 11 16 á 18anos Nuclear 

ampliada 

04 á 05  03 á 05 

SM 

Centro 02 Furto/violência 7 14 á 17anos Nuclear 

ampliada 

03 á 05 03 Á 6 

SM 

Holstein 05 Furto/violência/drog

as 

21 13 á 18anos Nuclear 

ampliada 

03 á 06 03 Á 05 

SM 

10 de 

junho  

06 Furto/violência/drog

as 

22 14 á 17anos Nuclear 

ampliada 

04 á 06 02 Á 03 

SM  

Outros 03 Furto/violência/drog

as 

10 14 á 18anos Nuclear 

ampliada 

03 á 06 02 Á 05 

SM 

TOTAL 28%  100     

Estrutura familiar nuclear ampliada é composta de pais irmãos, avós, tios, primos, entre 

outros… 

Todos os adolescentes atendidos são solteiros. 

 

2. MOTIVAÇÕES DO ATO INFRACIONAL 
 

De acordo com os levantamentos realizados, constata-se que 80 % dos casos atendidos (22 

adolescentes), os atos infracionais ocorrem devido às vulnerabilidades familiares, ausência de 

atividades de contraturno escolar e uso de entorpecentes.  

Também se conclui que não há falta de oferta de ensino, uma vez que todos os adolescentes 

estavam estudando na ocasião. Dos adolescentes autores de ato infracional, atendidos neste período 

de apenas 01 tinha abandonado a escola, entretanto, foi encaminhado para o Ensino de Jovens e 

Adultos - EJA, onde concluiu o ensino médio. 

Assim, pode-se concluir que, a inclusão de programas de proteção e acompanhamento destes 

adolescentes pode-se reduzir ao mínimo os atos infracionais cometidos por adolescentes.  

Com base em tudo isso, procurou-se, nos poucos dados coletados na rede de proteção, 

estruturar o plano Decenal de atendimento socioeducativo, caracterizando a prevenção, a cessação 

imediata dos atos infracionais cometidos por estes adolescentes e a reinserção dos agentes violadores 

e vítimas no seu ambiente familiar e sociedades, de modo a não permitir que as violações voltem a 

acontecer. 
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No que tange as audiências realizadas pelo Ministério Público entre anos de 2019 a 2021, tem-

se os seguintes dados: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conforme os dados apresentados pelo Ministério Público, em 2019 foram realizadas 09 

audiencias de otiva informal, em 2020 foram realizadas 04, e em 2021 foram realizadas 05 audiências, 

totalizando 18 audiências. 
As medidas aplicadas neste período foram:  
   

 
Quantos aos dados de atendimento dos adolecentes no Serviço de medidas socioeducativas, 

tem-se as seguintes informações: 

Em 2019 - 04 adolescentes cumpriram medidas socioeducativas, sendo 03 PSC e 01 LA e 

PSC. 

Em 2020 - 2 adolescentes cumpriram PSC e 2 adolescentes em LA. 

2

0
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1
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Descumprimento Medida sanitária Tentativa Homicidio
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1
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2

0
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Medidas Aplicadas- MP

Advertência PSC LA Representação
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No ano de 2021 - 3 adolescentes cumpriram PSC e 1 adolescente cumpriu PSC e LA e outros 

2 adolescentes com determinação de PSC e LA não localizados e 1 adolescente PSC e LA suspensos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 

 

CAPÍTULO IV 

 

1. MARCO  LEGAL 
 

Historicamente, a criança e o adolescente foram tratados como objetos de direito, sendo alvo 

da atuação estatal apenas quando se apresentavam em situação de risco para si ou apresentavam 

“potencial risco à sociedade”. Esta concepção, denominada de Doutrina da Situação Irregular, foi a 

base dos Códigos de Menores, em especial o de 1979. Essa legislação era extremamente 

discriminatória, apresentando uma diferenciação entre criança e o chamado menor (em situação 

irregular). Concedia também um poder discricionário exacerbado ao juiz de menores, pois a 

legislação era extremamente vaga, atribuindo a este magistrado a função de zelar pelo bem do menor, 

sem que definisse em quais situações deveria ser aplicada a medida de internação. Nesse contexto, 

era muito comum o juiz de menores justificar a medida privativa de liberdade na defesa do melhor 

interesse do menor. 

No sentido de proteger a infância e adolescente a Constituição Federal de 1988 é um marco 

histórico. Ao aprovar a redação final do art. 227 de nossa carta magna, o Poder Constituinte Originário 

consagrou, no ordenamento interno, a chamada Doutrina da Proteção Integral das Nações Unidas, 

que atribui à criança e ao adolescente a condição de sujeitos de direito, além de defini-los como 

pessoas em peculiar situação de desenvolvimento, conferindo-lhes a prioridade absoluta no 

atendimento e na elaboração de políticas públicas. Tal artigo dispõe: 

Art. 227 - “É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 

com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária, além de coloca-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 

violência, crueldade e opressão.” 

Em virtude desta nova concepção de infância e adolescência consagrada na nossa Carta 

Magna, o antigo Código de Menores de 1979 não foi muito recepcionado, abrindo, desta forma, uma 

lacuna na legislação brasileira. Para preencher tal lacuna, em 1990 o Congresso Nacional aprovou a 

Lei Federal nº 8.069/90 e instituiu o Estatuto da Criança e do Adolescente, que em seu art. 4º dispõe: 

Art. 4º - “É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público 

assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, 

à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade 

e à convivência familiar e comunitária.” 

Para apresentar o conceito de ato infracional, é necessário, antes de mais nada, nos remetermos 

à nossa Constituição, que em seu art. 228 dispõe: 

“São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às normas da legislação 

especial.” 

A inimputabilidade penal (impossibilidade de responder criminalmente perante juízo) se dá 

em virtude do reconhecimento da condição peculiar de pessoa em desenvolvimento que possuem 

crianças e adolescentes, (art. 228).  Insta observar que a legislação especial à qual se refere o artigo 

supra citado se trata da Lei Federal nº 8.069/90, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que em seu 

título III trata exclusivamente da prática do ato infracional, cujo conceito está disposto no art. 103 

deste texto normativo. 

Assim sendo, podemos afirmar que crianças e adolescentes não cometem crimes ou 

contravenções penais. Qualquer conduta descrita na Lei como crime ou contravenção penal, se 

praticada por criança ou adolescente será denominada como ato infracional. Desta forma, o que é 

ilícito para um adulto, também o é para menores de dezoito anos. O que difere é a resposta que o 
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Estado dará à prática destas infrações, que no caso de crianças e adolescentes deve sempre levar em 

consideração a sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, devendo, portanto, garantir-

lhes a proteção integral. 

Conforme nosso ordenamento jurídico, a prática de ato infracional requer uma resposta por 

parte do Estado. No caso de atos infracionais praticados por criança, esta resposta se dá na forma de 

medidas de proteção. No entanto, em caso de ato infracional praticado por adolescente, o ECA 

determina que sejam aplicadas, caso a autoridade competente (juiz) julgue necessário, medidas sócio-

educativas. 

 

2. MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS 

 
De acordo com a Lei Federal nº 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente, Capítulo 

IV, art. 112 “Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao 

adolescente as seguintes medidas: 

I - advertência; 

II - obrigação de reparar o dano; 

III - prestação de serviços à comunidade; 

IV - liberdade assistida; 

V - inserção em regime de semi-liberdade; 

VI - internação em estabelecimento educacional; 

VII - qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI. 

§1º - A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade de cumpri-la, as 

circunstâncias e a gravidade da infração. 

§2º - Em hipótese alguma e sob pretexto algum, será admitida a prestação de trabalho forçado. 

§3º - Os adolescentes portadores de doença ou deficiência mental receberão tratamento 

individual e especializado, em local adequado às suas condições.” 

A Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009, que adota a Tipificação Nacional dos 

Serviços Socioassistenciais no âmbito do Sistema Único de Assistência Social, prevê o Serviço de 

Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida 

(LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) como serviços de proteção social especial de 

média complexidade. (BRASIL, 2009) 

Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, no art. 118, a medida socioeducativa de 

liberdade assistida visa proporcionar acompanhamento, auxílio e orientação ao adolescente por 

pessoa capacitada, denominado orientador, designado pela autoridade competente, pelo prazo 

mínimo de seis meses, podendo ser prorrogada, revogada ou substituída a qualquer tempo. 

Quanto a responsabilidades do orientador destaca o art. 119 do ECA; 

Art. 119. Incumbe ao orientador, com o apoio e a supervisão da autoridade competente, a 

realização dos seguintes encargos, entre outros: 

I - Promover socialmente o adolescente e sua família, fornecendo-lhes orientação e inserindo-

os, se necessário, em programa oficial ou comunitário de auxílio e assistência social; 

II - Supervisionar a frequência e o aproveitamento escolar do adolescente, promovendo, 

inclusive, sua matrícula; 

III - Diligenciar no sentido da profissionalização do adolescente e de sua inserção no mercado 

de trabalho; 

IV - Apresentar relatório do caso. (BRASIL, 1990) 

Considerando que compete aos municípios a criação e manutenção dos programas de 

atendimento para a execução de medidas socioeducativas em meio aberto torna-se indispensável o 
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aprofundamento das estratégias e ações no que se refere às medidas socioeducativas de liberdade 

assistida e prestação de serviços à comunidade. 

A Lei do SINASE prevê: 

Art. 13 - Compete à direção do programa de prestação de serviços à 

comunidade ou de liberdade assistida: 

I - Selecionar e credenciar orientadores, designando-os, caso a caso, 

para acompanhar e avaliar o cumprimento da medida; 

II - Receber o adolescente e seus pais ou responsável e orientá-los 

sobre a finalidade da medida e a organização e funcionamento do 

programa; 

III - Encaminhar o adolescente para o orientador credenciado; 

IV - Supervisionar o desenvolvimento da medida; e 

V - Avaliar, com o orientador, a evolução do cumprimento da medida 

e, se necessário, propor à autoridade judiciária sua substituição, 

suspensão ou extinção. (BRASIL, 2012) 

No entanto, a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais alcançou uma visão mais 

ampla sobre as potencialidades da medida de liberdade assistida ao reconhecer que: 

O serviço tem por finalidade prover atenção socioassistencial e 

acompanhamento a adolescentes e jovens em cumprimento de medidas 

socioeducativas em meio aberto, determinadas judicialmente. Deve 

contribuir para o acesso a direitos e para a ressignificação de valores na 

vida pessoal e social dos adolescentes e jovens. Para a oferta do serviço 

faz-se necessário a observância da responsabilização face ao ato 

infracional praticado, cujos direitos e obrigações devem ser assegurados 

de acordo com as legislações e normativas específicas para o 

cumprimento da medida. (BRASIL, 2009) 

 A operacionalização da liberdade assistida envolve a elaboração de Plano Individual de 

Atendimento com a participação do adolescente e sua família, estabelecendo objetivos, metas e 

perspectivas futuras atendendo os objetivos da política socioassistencial, os requisitos legais do 

Direito da Criança e do Adolescente e os parâmetros estabelecidos no âmbito da Lei do SINASE. 

Assim, a medida tem por objetivos: 

- Realizar acompanhamento social a adolescentes durante o 

cumprimento de medida socioeducativa de Liberdade Assistida e de 

Prestação de Serviços à Comunidade e sua inserção em outros serviços 

e programas socioassistenciais e de políticas públicas setoriais; 

- Criar condições para a construção/reconstrução de projetos de vida 

que visem à ruptura com a prática de ato infracional; 

- Estabelecer contratos com o adolescente a partir das possibilidades e 

limites do trabalho a ser desenvolvido e normas que regulem o período 

de cumprimento da medida socioeducativa; 

- Contribuir para o estabelecimento da autoconfiança e a capacidade de 

reflexão sobre as possibilidades de construção de autonomias; 

- Possibilitar acessos e oportunidades para a ampliação do universo 

informacional e cultural e o desenvolvimento de habilidades e 

competências; 
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- Fortalecer a convivência familiar e comunitária. (BRASIL, 2009) 

 

Iguais objetivos são aplicáveis a medida socioeducativa de prestação de serviços à 

comunidade, que o art. 117 do Estatuto da Criança e do Adolescente conceitua nos seguintes termos: 

Art. 117 - A prestação de serviços comunitários consiste na realização de 

tarefas gratuitas de interesse geral, por período não excedente a seis meses, 

junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos 

congêneres, bem como em programas comunitários ou governamentais.  

Parágrafo único. As tarefas serão atribuídas conforme as aptidões do 

adolescente, devendo ser cumpridas durante jornada máxima de oito horas 

semanais, aos sábados, domingos e feriados ou em dias úteis, de modo a não 

prejudicar a frequência à escola ou à jornada normal de trabalho. (BRASIL, 

1990) 

 

A Medida Socioeducativa de Prestação de Serviços à Comunidade não se caracteriza como 

trabalho ou profissionalização, mas estratégia de ampliação e fortalecimento da convivência 

comunitária ampliando os espaços de atuação e reconhecimento do adolescente em sua comunidade. 

Para que as medidas socioeducativas em meio aberto tenham êxito é indispensável articulação 

intersetorial das políticas públicas como um conjunto de ações integradas de promoção e 

desenvolvimento humano, pois 

 

O sucesso de uma Medida Socioeducativa aplicada a um adolescente autor de 

ato infracional depende, em boa parte, da capacidade de envolver e 

comprometer toda a máquina pública e as forças sociais representativas na 

execução dessa medida, já que os adolescentes precisam encontrar respostas 

concretas para as suas necessidades. (VANIN, 2000, p. 710) 

Daí a importância de fortalecer a relação entre o Sistema de Atendimento Socioeducativo com 

as políticas públicas setoriais, em especial com o Sistema Único de Assistência Social - SUAS. Neste 

contexto, o planejamento, controle e avaliação das políticas de forma integrada e continuada é 

requisito fundamental na elaboração dos planos decenais de atendimento socioeducativo. 
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CAPÍTULO V 

 

1. FLUXO DE ATENDIMENTO  

 

1.1 FLUXOGRAMA ATUAL - LIBERDADE ASSISTIDA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

• Recebimento do adolescente através do encaminhamento do Poder 
Judiciário.

02
• Atendimento incial (orientações sobre procedimentos e metodologia). 

03

• Coleta de dados para elaboração do Plano Individual de Atendimento. 
Encaminhamento do relatório inicial.

04

• Acompanhamento períodico através de atendimento individual e/ou 
familiar.

05
• Visita domiciliar e estudos de casos.

06

• Encaminhamentos as redes: Educação, Saúde, Documentos, Trabalho, 
entre outros conforme a necessidade.

07 

• Encaminhamento de relatório de acompanhamento, avaliação Final e 
relatório final.
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1.2 FLUXOGRAMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

• Recebimento do adolescente através do encaminhamento do Poder 
Judiciário.

02
• Atendimento incial (orientações sobre procedimentos e metodologia). 

03

• Coleta de dados para elaboração do Plano Individual de Atendimento. 
Encaminhamento do relatório inicial.

04
• Encaminhamento à entidade para cumprimento da medida.

05

• Acompanhamento períodico através de atendimento individual e/ou 
familiar.

06
• Visita domiciliar e estudos de casos.

07

• Encaminhamento de relatório de acompanhamento. Avaliação Final e 
Relatório Final.



 

25 

 

CAPITULO VI 

 

1. EIXOS DO SINASE 

 
O Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo - PLAMASE de Guabiruba, foi realizado 

de acordo com os eixos definidos pelo Plano Nacional do SINASE sendo eles: 

1 - Gestão do SINASE; 

2 - Qualificação do atendimento; 

3 - Participação e autonomia do adolescente; 

4 - Fortalecimento do Sistema de Justiça e Segurança pública; 

5 - Programa e serviço de atendimento socioeducativo; 

6 - Financiamento 

Diante dos dados levantados pela rede de atendimento, Polícias Militares e Civis, e Ministério 

Público, observando os eixos propostos, os objetivos, as metas e os períodos que devem ser 

executados, a Comitê Intersetorial, juntamente com toda rede de atendimento, busca alternativas para 

a reconstrução destes adolescentes pois, acredita-se que, desta forma deverá ser atendida a condição 

de pessoa em desenvolvimento e portador de direitos inalienáveis. 

 

2. PRINCÍPIOS DO SINASE 
 

 Com base nos princípios que norteiam o Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo – 

SINASE, o Município de Guabiruba buscou métodos nos programas a serem implantados que fossem 

eficientes de acordo com a demanda de adolescentes em conflito com a Lei, mas também, que pudesse 

ao mesmo tempo, abrigar adolescentes em situação de risco no contra turno escolar. 

Dos Princípios que se seguem abaixo, cabem ao Município observar:  

• O reconhecimento do adolescente como sujeito de direitos e sua condição peculiar de 

pessoa em desenvolvimento; 

• A responsabilidade compartilhada da família, sociedade e Estado na garantia dos 

direitos do adolescente. 

• A garantia de proteção integral ao seu desenvolvimento do adolescente e à 

integralidade dos seus direitos; 

• O fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários; 

• A superação da cultura punitivista/menorista nas políticas de atendimento 

socioeducativo; 

• A garantia do reconhecimento das múltiplas diversidades como condição inerente à 

adolescência; 

• A prioridade absoluta na formulação, execução e destinação de recursos aos programas 

e serviços de atendimento. 

• Em consonância com o marco legal para o setor, o atendimento socioeducativo deve 

ser territorializado, regionalizado, com participação social e gestão democrática, 

intersetorialidade e responsabilização, por meio da integração operacional dos órgãos 

que compõem esse sistema. 

Estes princípios, em qualquer projeto ou programa que tenha sido desenvolvido ou que venha 

a ser criado, o CMDCA de Guabiruba observou e os tem como Norte nos programas para adolescentes 

em qualquer situação quer seja de risco ou não, pois são observações básicas e recomendações 

expressas pelo ECA e pela Constituição Federal, pois como cidadãos, são sujeitos de direitos. 
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3. DIRETRIZES DO PLANO DECENAL MUNICIPAL DE 

ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO  

 
Diretrizes do Plano Municipal Secretarias 

responsáveis 

Ações a serem realizadas 

a) Garantia da qualidade do atendimento 

socioeducativo de acordo com os parâmetros do 

SINASE. 

Comitê Intersetorial, 

CMDCA. 

Reavaliação e correção trimestral dos 

atendimentos e procedimentos.  

b) Focar a socio educação por meio da 

construção de novos projetos pactuados com os 

adolescentes e famílias, consubstanciados em 

Planos Individuais de Atendimento. 

Secretaria de Assistência 

Social, Habitação e 

Emprego, CMDCA, 

Secretaria de Saúde, 

Secretaria de Educação. 

Ampliar o atendimento da rede às 

medidas socioeducativas de acordo 

com as necessidades e sugestões dos 

técnicos de cada área. 

c) Incentivar o protagonismo, participação e 

autonomia de adolescentes em cumprimento de 

medida socioeducativa e de suas famílias. 

Secretaria de Assistência 

Social, Habitação e 

Emprego, CMDCA, 

Secretaria de Saúde, 

Secretaria de Educação, 

Fundação Cultural. 

Estimular a participação dos 

adolescentes nos conselhos gestores 

municipais. 

d) Garantir o acesso do adolescente à Justiça 

(Poder Judiciário, Ministério Público e 

Defensoria Pública) e o direito de ser ouvido 

sempre que requerer. 

Comitê Intersetorial, 

Procuradoria Geral do 

Município, Conselho 

Tutelar, CMDCA. 

Intervenção sempre que houver 

necessidade. 

e) Garantir o direito à sexualidade e saúde 

reprodutiva, respeitando a identidade de gênero 

e a orientação sexual.  

Secretaria de Assistência 

Social, Habitação e 

Emprego, CMDCA, 

Secretaria de Saúde, 

Secretaria de Educação. 

Palestras periódicas com o sistema de 

saúde nos programas municipais de 

prevenção e tratamento de doenças. 

f) Garantir a oferta e acesso à educação de 

qualidade, à profissionalização, às atividades 

esportivas, de lazer e de cultura e na articulação 

da rede, em meio aberto.  

Secretaria de Assistência 

Social, Habitação e 

Emprego, CMDCA, 

Secretaria de Saúde, 

Secretaria de Educação, 

Fundação Cultural, 

Programa Hortas e 

Jardins. 

Estimular a participação dos 

adolescentes em cumprimento de 

medida na participação das atividades 

como forma de reeducação e 

ressocialização. 

g) Garantir o direito à educação para os 

adolescentes em cumprimento de medidas 

socioeducativas e egressos, considerando sua 

condição singular como estudantes e 

reconhecendo a escolarização como elemento 

estruturante do sistema socioeducativo. 

Secretaria de Assistência 

Social, Habitação e 

Emprego, CMDCA, 

Secretaria de Saúde, 

Secretaria de Educação, 

Conselho Tutelar 

(APOIA). 

Estimular e buscar junto à família o 

combate à evasão escolar. 

h) Garantir o acesso à programas de saúde 

integral. 

Secretaria de Saúde. Ampliar e reestruturar, de acordo com 

o PIA os atendimentos à saúde e 

prevenção.  

i) Garantir ao adolescente o direito de 

reavaliação e progressão da medida 

socioeducativa.  

Secretaria de Assistência 

Social, Habitação e 

Emprego, Secretaria de 

Educação, Comitê 

Intersetorial. 

Manter informação atualizada aos 

adolescentes e a família sobre o 

andamento e os progressos realizados 

nos atendimentos aos adolescentes 

em cumprimento de medida. 
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j) Garantia da unidade na gestão do SINASE, 

por meio da gestão compartilhada entre as três 

esferas de overno, através do mecanismo de 

cofinanciamento. 

Comitê Intersetorial. Buscar junto ao Governo Federal e 

Estadual recursos para implantação 

de projetos e programas específicos 

de acordo com os mapas de violação 

do município. 

k) Integração operacional dos órgãos que 

compõem o sistema (art. 8º, da Lei Federal nº 

12.594/2012). 

Comitê Intersetorial. Ampliar a discussão e a participação 

de toda rede de atendimento inclusive 

de secretarias que atuem 

indiretamente com os adolescentes e 

suas famílias. 

l) Valorizar os profissionais da socioeducação e 

promover formação continuada. 

Secretaria de Assistência 

Social, Habitação e 

Emprego, CMDCA. 

Implantar a partir de 2015 o programa 

de capacitação permanente da rede de 

atendimento e proteção integral. 

m) Garantir a autonomia dos Conselhos dos 

Direitos nas deliberações, controle social e 

fiscalização do Plano e do SINASE. 

Comitê Intersetorial, 

CMDCA. 

Realizar palestras nas escolas e 

entidades de atendimento sobre os 

papéis do CMDCA, Conselho 

Tutelar, Direitos da Criança e do 

Adolescente. 

 

Todos os órgãos das políticas públicas municipais, e os órgãos do Sistema de Justiça devem 

empenhar-se em na divulgação e na busca de condições que favoreçam o cumprimento do Plano 

Municipal de Atendimento Socioeducativo tomando iniciativas concretas para esse fim. 

Os diferentes atores do Sistema de Justiça, as Secretarias Municipais e as organizações 

responsáveis pelos serviços e programas de atendimento socioeducativo devem manter agenda 

regular de reuniões de avaliação e acompanhamento da execução do Plano buscando sempre a 

integração do trabalho e o encaminhamento adequado das demandas do processo. 

O CMDCA, em conjunto com os órgãos municipais responsáveis pelo cumprimento das 

medidas socioeducativas procurarão zelar pela manutenção de padrões de qualidade dos serviços e 

programas de atendimento de acordo com este Plano e com as leis e normativas existentes. 

Sempre que possível, os programas e serviços devem ser regionalizados, o que pressupõe a 

criação, a articulação e a organização territorial de programas favorecendo especialmente as áreas de 

risco e considerando as necessidades e potencialidades das comunidades locais. 

Poder Público Estadual e Municipal e o CMDCA deverão proporcionar capacitação e 

atualização continuada para os operadores do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo e para 

as equipes de entidades de atendimento e de órgãos responsáveis pela execução de políticas de saúde, 

educação, segurança e outras destinadas ao adolescente. 
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4. EIXOS, OBJETIVOS E METAS DO PLANO MUNICIPAL 
 

1º Período (2015 - 2017): 

 

Três últimos anos do atual Plano Plurianual (PPA, 2014 – 2017) e 

respectivas LDO e LOA.  

2º Período (2018 – 2021): Relativo ao segundo PPA e respectivas LDO e LOA.  

3º Período (2022 – 2024): Relativo a três anos do respectivo PPA. 

 

EIXO 1 – GESTÃO DO SINASE 

OBJETIVO META 
PERÍODO 

RESPONSÁVEL 
1º 2º 3º 

1. Instalação da 

Coordenação 

Municipal do 

SINASE  

1.1 Implantar Sistema Socioeducativo com 

representantes de todo SGDCA em Guabiruba. 

X 

 

  CMDCA, Todas as 

Secretarias do 

Município 

1.2 Definir a Coordenação Municipal do Sistema 

Socioeducativo, (preferencialmente a Secretaria de 

Assistência Social, Habitação e Emprego). 

 

X 

  CMDCA, Secretaria de 

Assistência Social, 

Habitação e Emprego 

1.3. Distribuir regras e atribuições para o 

funcionamento e estrutura da comissão do sistema 

socioeducativo 

   CMDCA, Secretaria de 

Assistência Social, 

Habitação e Emprego 

2. Implantação e da 

política de 

financiamento e 

cofinanciamento de 

programas e 

projetos de MSE 

2.1 Programar a gestão compartilhada do SINASE 

garantindo os recursos financeiros para o 

funcionamento adequado dos programas 

socioeducativos. 

X X X Secretarias Municipais, 

CMDCA 

2.2 Assegurar os recursos destinados à 

implementação das ações correspondentes ao 

SINASE no Município, através do plano de ação e 

aplicação de programas e projetos, e do 

desenvolvimento mecanismos de controle das ações. 

X X X Prefeitura Municipal, 

CMDCA 

3. Implantação do 

Comitê 

Intersetoriais do 

SINASE 

3.1 Organizar e criar por Decreto Municipal a 

Comitê Intersetorial Municipal para 

acompanhamento do Plano Municipal de 

atendimento socioeducativo - PLAMASE 

X   CMDCA, Prefeitura 

Municipal, Secretaria 

de Assistência Social, 

Habitação e Emprego 

4. Instituir o Sistema 

Nacional de 

avaliação e 

acompanhamento 

do atendimento 

socioeducativo. 

 

4.1 Implantar o Sistema de Informações para 

Infância e Adolescência (SIPIA/SINASE) 

integrando-o com os sistemas de informação das 

demais políticas setoriais.  

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CMDCA, Secretaria 

de Assistência Social, 

Habitação e Emprego  

 

4.2 Incorporar o Sistema Socioeducativo às Políticas 

Municipais da Educação. 

   Secretaria de 

Educação, Secretaria 

de Assistência Social, 

Habitação e Emprego 

4.3 Realizar o acompanhamento escolar dos 

adolescentes em Medida Socioeducativa (MSE)  

X X X Secretaria de 

Educação/APOIA, 

CMDCA, Secretaria de 

Assistência Social, 

Habitação e Emprego 

 4.4 Capacitar professores e atendentes do público 

alvo das medidas socioeducativas.  

X X X  CMDCA, Secretaria 

de Assistência Social, 

Habitação e Emprego  
4.5 Implantar programas de capacitação profissional 

e inserção de adolescentes em MSE no mercado de 

trabalho, respeitadas as regras gerais do ECA e 

demais legislações vigentes. 

X X X CMDCA, Secretaria de 

Educação, Secretaria 

de Assistência Social, 

Habitação e Emprego 
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5. Implantação e 

Fortalecimento das 

políticas setoriais 

que atuam no 

Sistema 

Socioeducativo 

5.1 Garantir o atendimento à saúde integral de 

adolescentes no sistema socioeducativo.  

X   Secretaria de Saúde 

5.2 Elaborar protocolos e fluxos de atendimento para 

a socio educação de forma intersetorial 

X   Todos os órgãos 

responsáveis pelas 

MSE 

 

EIXO 2 – QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 

OBJETIVO META 
PERÍODO 

RESPONSÁVEIS 
1º 2º 3º 

1. Capacitação Da 

Rede de 

Atendimento 

socioeducativo e de 

todo SGDCA 

 

1.1 Definir e divulgar o Sistema Municipal de 

atendimento socioeducativo a toda Rede de Proteção 

e comunidade. 

X   Secretaria de Educação  

1.2 Garantir a capacitação permanente dos 

profissionais da rede de Atendimento qualificando 

os profissionais do SUAS e dos   serviços que 

tenham interface com o atendimento de adolescentes 

em cumprimento de medidas socioeducativas em 

meio aberto e suas famílias. 

X X X Secretaria de 

Educação, CMDCA, 

Secretaria de 

Assistência Social, 

Habitação e Emprego 

2. Qualificação do 

atendimento Ao 

Adolescente autor de 

ato infracional. 

2.1 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 Todos os órgãos 

responsáveis pelas 

MSE 

2.2 Organizar e qualificar a rede de atenção à saúde 

ampliando o acesso de adolescentes em 

cumprimento de medidas socioeducativas a ações e 

serviços.  

X X X Secretaria de Saúde 

2.3 Qualificar as redes de atenção à saúde para o 

atendimento de adolescentes envolvidos com 

transtornos mentais e problemas decorrentes do 

uso de álcool e outras drogas, sem quaisquer 

discriminações, no caso de aplicação da medida 

protetiva do art. 101, inciso V, do ECA, cabendo à 

equipe de saúde eleger a modalidade do tratamento 

que atenda a demanda. 

X X X Secretaria de Saúde 

2.4 Articular ações específicas entre as políticas 

públicas voltadas à promoção da saúde mental dos 

adolescentes que pratiquem atos infracionais. 

X X X  Secretaria de Saúde 

2.5 Garantir a oferta do serviço de medidas 

socioeducativas em meio aberto, para o atendimento 

de adolescentes em cumprimento de medidas de LA 

e PSC, bem como no Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos – SCFV como grupo 

prioritário. 

X X X Secretaria de 

Assistência Social, 

Habitação e Emprego 

2.6 Garantir a oferta de serviços para atendimento 

das famílias dos adolescentes em cumprimento de 

medidas de LA e PSC, no âmbito PSB e PSE. 

X X X Secretaria de 

Assistência Social, 

Habitação e Emprego 

2.7 Orientar e apoiar a ampliação da rede local para 

execução da Prestação de Serviços à Comunidade 

(PSC), por meio do estabelecimento de parcerias. 

X X X Secretaria de 

Assistência Social, 

Habitação e Emprego, 

Coordenação do 

Serviço de MSE. 

2.8 Garantir a oferta de escolarização em todas as 

etapas das MSE. 

X X X Secretaria de Educação  
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2.9 Ampliar o atendimento em tempo integral e/ou 

no contraturno escolar para adolescentes em 

cumprimento de medidas Socioeducativas. 

X   Secretaria de Educação 

2.10 Ofertar cursos de educação profissional e 

capacitação para o trabalho aos adolescentes em 

MSE, observadas as ressalvas da legislação 

pertinente. 

X X X Secretaria de Educação 

2.11 Inserção dos egressos do sistema 

socioeducativo em cursos de educação profissional e 

capacitação para o trabalho 

 

X X X Secretaria de 

Educação, Secretaria 

de Assistência Social, 

Habitação e Emprego 

2.12 Implantar no Município programas escolares 

de prevenção de uso de entorpecentes em parceria 

com a Polícia Militar (PROERD) 

X X X Secretaria de Educação 

2.13 Garantir a oferta do Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos (SCFV) aos 

adolescentes egressos como grupo prioritário, bem 

como sua família. 

X X X Secretaria de 

Assistência Social, 

Habitação e Emprego, 

CRAS 

 

EIXO 3 – PARTICIPAÇÃO E AUTONOMIA DAS/OS ADOLESCENTES 

OBJETIVO META 
PERÍODO 

RESPONSÁVEIS 
1º 2º 3º 

1. Implantação de 

instrumentos e 

mecanismos de 

participação que 

fortaleçam o 

controle social. 

1.1 Fomentar a formação de conselheiros escolares 

adolescentes.  

X X X Secretaria de Educação  

1.2 Incentivar a participação dos/as adolescentes na 

construção e implementação da proposta 

socioeducativa na execução de todas as MSE. 

X X X Serviço de MSE. 

1.3 Estimular a participação dos/as adolescentes em 

cumprimento de MSE nos órgãos colegiados de 

políticas públicas. 

X X X Secretaria de 

Educação, CMDCA. 

1.4 Assegurar e estimular a participação de 

adolescentes nos Conselhos gestores. 

X   CMAS, CMDCA, 

Serviço de MSE 

 

EIXO 4: PROGRAMAS E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO 

OBJETIVO META 
PERÍODO 

RESPONSÁVEIS 
1º 2º 3º 

1. Qualificar a 

estrutura dos 

Programas e 

Serviços de 

Atendimento 

Socioeducativo 

1.1 Manter atualizado o registro das entidades e a 

inscrição dos programas de atendimento 

socioeducativo. 

X   CMDCA 

Desenvolver e avaliar os métodos e técnicas 

pedagógicas utilizadas na execução dos serviços de 

MSE. 

X X X Serviço MSE 

1.3 Manter os recursos materiais e humanos 

necessários a plena execução das MSE 

X   CMDCA, Prefeitura 

Municipal 

1.4 Avaliar se o regimento interno das entidades que 

prestam serviços de MSE cumprem as exigências da 

Lei do SINASE 

X   CMDCA, Serviço de 

MSE 

1.5 Elaborar uma política de formação de recursos 

humanos para os profissionais que atuam no 

atendimento direto de adolescentes em cumprimento 

de MSE. 

X   Comissão Intersetorial, 

CMDCA 

1.6 Construir estratégias de acompanhamento do 

adolescente após o cumprimento de MSE 

X X  Secretaria de 

Assistência Social, 

Habitação e Emprego 
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1.7 Garantir que a equipe técnica tenha qualidade e 

formação de acordo com as normas de referência do 

sistema e dos Conselhos profissionais e com o 

atendimento socioeducativo a ser realizado. 

X X  Secretaria de 

Assistência Social, 

Habitação e Emprego 

1.8 Garantir que a equipe técnica seja 

interdisciplinar. 

X X  Secretaria de 

Assistência Social, 

Habitação e Emprego 

1.9 Garantir que a coordenação responsável pela 

MSE de PSC e LA atenda às exigências da Lei do 

SINASE. (Art. 13) 

X X  Secretaria de 

Assistência Social, 

Habitação e Emprego 

 

EIXO 5 – FINANCIAMENTO 

OBJETIVO META 
PERÍODO 

RESPONSÁVEIS 
1º 2º 3º 

1. Implantar e 

fortalecer a política 

de cofinanciamento 

do atendimento 

socioeducativo 

(Formas de 

Financiamento 

1.1 Implementar o SIMASE com vistas a garantir o 

acesso aos recursos financeiros em cofinanciamento 

dos programas socioeducativos. 

X   Comissão Intersetorial, 

Serviço MSE 

1.2 Assegurar as condições para acessar o repasse de 

recursos destinados à implementação das ações 

correspondentes ao SINASE. 

X X

X 

 Secretaria de 

Assistência Social, 

Habitação e Emprego, 

Comissão Intersetorial 

1.3 Definir o percentual de recursos do FIA que 

serão aplicados no financiamento das ações previstas 

na Lei do SINASE, com especial atenção à 

capacitação, sistemas de informação e avaliação. 

X X  CMDCA 

1.4 Estabelecer estratégias e cumprir os requisitos 

necessários para acessar recursos provenientes do 

Fundo Nacional Antidrogas, nos termos da Lei nº 

7560/1986 e da Lei do SINASE. 

X X  SUS, SUAS e 

Educação 

1.5 Estabelecer estratégias e cumprir os requisitos 

necessários para acessar os recursos do FNDE, nos 

termos da Lei Federal nº 5.537/1968 

X X  Gestão Educação 

Estadual e Municipal 

1.6 Planejar e estabelecer estratégias para a 

ampliação da captação de recursos para o FIA 

X X  CMDCA 

1.7 Garantir a inclusão nos orçamentos setoriais os 

recursos necessários ao financiamento das ações 

previstas neste plano. 

X X X Secretaria de 

Educação, Secretaria 

de Saúde, Secretaria de 

Assistência Social, 

Habitação e Emprego 
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CAPÍTULO VII 

 

1. METODOLOGIA PARA A ELABORAÇÃO DO PLAMASE 

 
Tendo como vértice os eixos propostos pelo Plano Nacional, Gestão do Atendimento; 

Qualificação do Atendimento; Participação dos adolescentes e a articulação com os sistemas das 

Políticas Sociais, notadamente  da Justiça; com base na estrutura física do Município e dos dados 

dos atos infracionais, bem como a situação econômica, familiar, social, etc. dos adolescentes 

envolvidos, buscou-se a metodologia mais adequada para a elaboração do Plano Municipal, que foi a 

criação de programas específicos de acordo com os mapas de violações da rede de atendimento que, 

teve seu início em 2013 e por este motivo, os dados coletados não podem ser considerados como 

absolutamente confiáveis. 

Se promover a proteção de nossos infantes já é uma tarefa árdua como citado anteriormente, 

ano a ano, que se dirá então fazer uma projeção no plano decenal, diante dos diversos obstáculos 

como a falta de estrutura quer seja física, organizacional, pessoal e especialmente (como já citados), 

pela falta de dados confiáveis sobre os mais diversos tipos de violência e violações praticados por 

adolescentes ou mesmo contra crianças e adolescentes. 

O perfil dos adolescentes autores de atos infracionais é de grande maioria, (80%) oriundas de 

famílias que os pais trabalham o dia todo, ficando o adolescente em situação de vulnerabilidade 

devido à ociosidade. 

Seguindo a perspectiva acima apresentada, o CMDCA, juntamente com a Secretaria 

Municipal de Assistência Social, se dedicou à elaboração do Plano Municipal de Atendimento 

Socioeducativo do Município, utilizando os marcos norteadores que estabelecem um rol de direitos 

específicos dessas pessoas em desenvolvimento, bem como regras especiais para a população infanto-

juvenil que se encontra em conflito com a Lei. (todas citadas no marco legal). 

 

1.1 SISTEMA DE JUSTIÇA E SEGURANÇA: 

 
De maneira geral, o Sistema de Justiça e Segurança sofre com alguns problemas que devem 

ser solucionados para que o atendimento socioeducativo surta seu efeito desejado. Pode-se citar entre 

eles: 

• Falta de entendimento sobre a situação de exclusão social que condiciona a trajetória 

do/a adolescente a quem é designada a autoria de um ato infracional.  

• Carência na formação e capacitação dos operadores do Direito e da Segurança Pública 

e dos demais operadores do Sistema de Justiça da Infância e Juventude.  

• Insuficiência de Delegacias Especializadas.  

• Espaço físico e infraestrutura geral insuficientes e inadequados. 

• Falta de programas específicos parta o encaminhamento de adolescentes autores de ato 

infracional;  

• Necessidade de regionalização das Varas da Infância e da Juventude.  

• Dificuldade no estabelecimento de fluxo do atendimento socioeducativo padronizado.  

• Falta de escuta dos adolescentes em todas as etapas do processo. 

• Falta de emissão e concentração de dados referentes a autoria de ato infracional dentro 

do Município. 

• Falta de entrosamento entre o Judiciário e a rede de proteção Municipal. 
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1.2 SISTEMA DE INFORMAÇÃO 

 
Conforme as recomendações da Lei Federal nº 12.594/12, “Todos os órgãos” das Políticas 

Públicas Municipais, e os órgãos do Sistema de Justiça devem empenhar-se em na divulgação e na 

busca de condições que favoreçam o cumprimento do Plano Municipal de Atendimento 

Socioeducativo tomando iniciativas concretas para esse fim. 

Os diferentes atores do Sistema de Justiça, as Secretarias Municipais e as organizações 

responsáveis pelos serviços e programas de atendimento socioeducativo, devem manter agenda 

regular de reuniões de avaliação e acompanhamento da execução do Plano, buscando sempre a 

integração do trabalho e o encaminhamento adequado das demandas do processo. Portanto o 

Município deve imediatamente: 

✓ Implantar e manter atualizado o SIPIA II – INFOINFRA – (Sistema de Informação 

para a Infância e Adolescência - Controle Informacional de Adolescentes em conflito com a Lei); 

✓ Implantar banco de dados, sistematizando o andamento de cada processo, contendo 

dados objetivos e atualizados da realidade dos adolescentes. 

 

1.3 RESULTADOS ESPERADOS 
 

✓ Socio educandos atendidos, profissionalizados e inseridos na sociedade. 

✓ Diminuição da reincidência. 

✓ Fortalecidas as parcerias com organizações governamentais e não governamentais na 

efetivação da rede de apoio para atendimento de adolescentes em cumprimento de medidas 

socioeducativas de meio aberto. 

✓ Fortalecidas as relações familiares e comunitárias. 

✓ Assegurado o acesso dos adolescentes autores de ato infracional nas políticas públicas 

(educação, saúde, assistência social, etc.). 

✓ Capacitados os atores - técnicos do programa, orientadores, e todas as instituições 

governamentais e não governamentais que fazem parte da rede de atendimento socioeducativo do 

município. 

✓ Oficinas e palestras socioeducativas disponibilizadas. 

✓ Maior agilidade e qualidade no acompanhamento dos adolescentes que cumprem 

medida socioeducativa em meio aberto. 

 

Há ausência de registros sistemáticos sobre a situação do Sistema Socioeducativo e sua 

população adolescente em toda Comarca do Médio Vale do Itajaí. Além disso, a infraestrutura de 

tecnologia da informação é deficiente e há necessidade de formação dos profissionais do SINASE no 

âmbito da gestão da informação. Entretanto, espera-se que haja um maior fluxo de informações que 

cheguem até os gestores de medidas socioeducativas o que facilitaria em muito a implantação de 

programas específicos, especialmente nos que dizem respeito a reconstrução de indivíduos 

adolescentes e suas respectivas famílias. 

 

1.4 COLETA DE DADOS E TABULAÇÃO  
 

A coleta de dados em meio a população para o levantamento mais próximo possível da 

realidade para a construção de um Plano Decenal, foi necessário, além dos dados captados pelos 

diversos órgãos como Polícia Militar e Civil, Corpo de Bombeiros, Ministério Público, Hospital, 
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Secretaria de Assistência Social, Habitação e Emprego e Secretaria de Saúde, assim como as escolas 

e Agentes de Saúde do Município. 

Mesmo assim, obtemos poucos dados em relação aos atos infracionais em nosso Município 

isto porque, não se tinha a cultura de realizar levantamentos e assim definir as políticas para este 

público alvo. 

 

1.5 REUNIÕES COMUNITÁRIAS 
 

Foi realizada no Município de Guabiruba uma série de reuniões comunitárias com o objetivo 

de coletar informações acerca de violações não computadas pela rede de atendimento e proteção além 

da coleta de sugestões para a implantação de programas e de projetos para Crianças e Adolescentes. 

As comunidades que participaram das Reuniões comunitárias foram: 

 

BAIRRO LOCAL 

Imigrantes - Centro Escola Reunida Municipal Vadislau Schmitt 

Pomerânia -  Centro Escola Municipal Paulo Schmidt 

Centro  Escola de Educação Básica Professor Joao Boos 

Centro - bairro 10 de junho Escola Básica Municipal Professor Arthur Wippel 

Guabiruba Sul Escola Básica Municipal Professora Anna Othília 

Schlindwein 

São Pedro - Alsácia - Lorena - Holstein Escola Básica Municipal Professor Carlos 

Maffezzolli 

Lageado Baixo - Adventista - Lageado Alto Escola Municipal de Educação Básica Osvaldo 

Ludovico Fuckner  

Aymoré - Gruenerwinkel - Sternthal Escola Básica Municipal Padre Germano Brandt 

 

Foram ainda realizadas diversas outras reuniões com jovens e comunidade para coleta de 

dados e sugestões e tabulação dos mesmos e ainda para discussão do Pano de Atendimento.  
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CAPÍTULO VIII 

 

1. REDE DE ATENDIMENTO 

 
Os dados da realidade local, o perfil e as necessidades dos adolescentes e a rede de serviços 

existentes, embora haja poucos dados possíveis de serem coletados, inclusive do próprio Ministério 

Público serviram de base para se produzir um conhecimento iluminador de caminhos necessários para 

a promoção de iniciativas voltadas a diminuição dos fatores de risco e para a promoção dos fatores 

de proteção dos adolescentes do município. 

Nesta direção, a proposta deste Plano Socioeducativo é desenvolver ações integradas com a 

rede de atendimento à criança e ao adolescente em Guabiruba, nas áreas: educação, saúde, assistência 

social, trabalho, justiça e segurança pública, com o objetivo de proporcionar a efetivação dos direitos 

fundamentais consagrados ao adolescente na Constituição Federal (art. 227) e no ECA (art.4º), 

garantindo-lhe sua condição de cidadão. Desta forma, as ações que estarão sendo implementadas 

visam promover a melhoria, a otimização dos recursos disponíveis, a consolidação de uma rede 

articulada e integrada de atendimento ao adolescente e a implementação de ações sociais eficazes de 

prevenção da violência. 

Vale ressaltar que, o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo – PLAMASE, se 

concretizará pela ação articulada dos sistemas, órgãos e organizações estaduais e municipais 

responsáveis pela garantia de direitos dos adolescentes no município de Guabiruba reconhecendo-se 

a incompletude e a complementaridade entre eles e a garantia de um atendimento que promova o 

desenvolvimento pessoal e social dos adolescentes. 

 

2. RECURSOS HUMANOS DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS 

 
A equipe da Assistência Social recebeu capacitação ofertada pelo município em 2014. No 

entanto, ainda é necessária a continuidade das atividades de formação da equipe que trabalha direta e 

indiretamente com as medidas socioeducativas, em especial para a compreensão dos fundamentos e 

dos processos pedagógicos na execução das medidas. 

2.1. EQUIPE DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA 

PROFISSIONAL CARGA HORÁRIA 

Assistente Social 08 horas 

Pedagoga/Coordenação 20 horas 

Psicóloga 08 horas 

*No período em que não há demanda a equipe trabalha nos outros casos de direitos 

violados da assistência social e outros. 

 

3. AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DO ADOLESCENTE APÓS O 

CUMPRIMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA 

 
Todos os casos após e durante o cumprimento da medida socioeducativa são acompanhados 

pelo atendimento de grupos de apoio sociofamiliar no Centro de Referência de Assistência Social - 
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CRAS Paula Fuckner o adolescente também poderá participar das oficinas do Serviço de Convivência 

e Fortalecimento de Vínculos - SCFV. 

 

4. A ADESÃO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE 

ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO (SIPIA/SINASE) 

 
SIPIA/SINASE é um Sistema Nacional de Acompanhamento de Medidas Socioeducativas, 

versão Web Nacional, que propõe a criação de um Sistema de Informação em rede para registro e 

tratamento de dados referentes a adolescentes em conflito com a Lei em cumprimento de medidas 

socioeducativas. 

Tem abrangência Nacional, sendo um banco de dados único. Cumpre o papel de ser 

ferramenta de integração entre as instituições executoras de medidas socioeducativas, Ministério 

Público, Varas da Infância e Juventude e demais órgãos das esferas Municipal, Estadual e Federal. 

O SIPIA/SINASE fundamenta-se no Estatuto da Criança e do (a) Adolescente, no Sistema 

Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE e tem como princípios primordiais: 

- Operacionalizar, na base, a política do Estatuto da Criança e do (a) Adolescente e do 

SINASE, desde o primeiro atendimento, internação provisória, execução e acompanhamento das 

medidas socioeducativas em meio aberto, semiliberdade, até a internação para adolescentes em 

conflito com a Lei em cumprimento de medida; 

- Subsidiar com informações as instâncias das Instituições que executam medidas, Varas da 

Infância e Juventude, Ministério Público e órgãos competentes nas três esferas de Governo para a 

formulação e gestão de políticas do SINASE. A Secretaria de Assistência Social, Habitação e 

Emprego e Equipe do Serviço de Medidas Socioeducativa em Meio Aberto fará os procedimentos 

necessários junto ao órgão competente do Estado de Santa Catarina, conforme orientação: 

Para que a adesão aconteça é necessário o envio das seguintes documentações: 

• Portaria ou decreto de criação do Serviço de Medida Socioeducativa no Município; 

• Portaria nomeando os integrantes da equipe que executa as Medidas Socioeducativas 

no município; 

• Preenchimento de Formulário intitulado “Ficha cadastral para a unidade que executa 

a Medida Socioeducativa” 

• Preenchimento de Formulário intitulado “Ficha cadastral para a Equipe da Medida 

Socioeducativa” 

• Este formulário deverá ser preenchido individualmente por cada técnico pertencente à 

equipe. 

• Os documentos deverão ser preenchidos e digitalizados e encaminhados 

para: sipiasinase@sst.sc.gov.br. 

 

5. MONITORAMENTO, GESTÃO E AVALIAÇÃO DO PLANO 

DECENAL 

A Gestão do Plano Decenal de Atendimento Socioeducativo será de encargo da Secretaria 

Municipal de Assistência Social, Habitação e Emprego, compartilhada pelos diversos agentes da 

Rede de Proteção, realizada através do CMDCA, representado pelas entidades do Poder Público, 

Privado e Comunidades. 

Os objetivos principais das ações do Plano Decenal serão divididos em diversas etapas, de 

acordo com o aumento da demanda, uma vez que, o número de adolescentes em conflito com a Lei 

mailto:sipiasinase@sst.sc.gov.br
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no Município de Guabiruba é relativamente pequeno, mas, conforme as perspectivas do crescimento 

Populacional, citado anteriormente, as infrações deverão aumentar tendo o atendimento garantido 

pela Rede de Atendimento. 

O processo de avaliação e monitoramento é fundamental na oferta de serviços públicos de 

qualidade, assim, o “monitoramento é um processo contínuo, inerente aos processos de gestão, a 

avaliação consiste em estudos com diferentes objetivos, como melhorar a qualidade dos processos de 

implementação” (VAISTSMAN, 2014). Ainda assim, ele cumpre papel fundamental na verificação 

dos resultados alcançados, perfazendo as correções necessárias quando necessário.  

 

INSTRUMENTOS PERIODICIDADE 

Reunião com a equipe técnica dos Serviços de LA e PSC Mensal 

Visitas as entidades que recebem adolescentes para cumprimento de 

Medidas Socioeducativas. 

Semestral 

Encontro com os adolescentes (amostragem) Bimestral 

Acompanhamento pela Comissão Intersetorial na oferta Serviços a 

Adolescente em Cumprimento de Medidas de LA e PSC 

Semestral 
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CAPÍTULO IX 

 

1. ORÇAMENTO  
 

SECRETARIA VALOR EM R$ 

Saúde R$ 10.000,00 

Educação R$ 10.000,00 

Assistência Social, Habitação e Emprego R$ 10.000,00 

Fundo da Infância e Adolescência  R$ 10.000,00 

 

Total R$ 40.000,00 

 

Os valores acima correspondem ao orçamento disponível dos órgãos para despesas com a 

implantação do Sistema Socioeducativo. 

Estes valores não correspondem ao pagamento de pessoal, mas sim para as ações de execução 

das medidas socioeducativas. 
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SIGLAS UTILIZADAS 
 

ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente 

CF – Constituição Federal 

SEDS - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social 

SUS - Sistema Único de Saúde 

SUAS - Sistema Único da Assistência Social 

SINASE - Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo 

PIA - Plano Individual de Atendimento 

ONG - Organização não Governamental 

CASA - Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente 

CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

CMAS - Conselho Municipal da Assistência Social 

SEE - Secretaria de Estado da Educação 

SES - Secretaria de Estado da Saúde 

SME - Secretaria Municipal de Educação 

SMS - Secretaria Municipal de Saúde 

MP - Ministério Público 

PJ - Poder Judiciário 

MS - Ministério da Saúde 

DP- Defensoria Pública 

SSP - Secretaria de Estado da Segurança Pública 

APP – Associação de pais e professores 

CONJU – Conselho da Juventude de Guabiruba 
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