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LEI Nº 1.444, DE 27 DE SETEMBRO DE 2017. 
 

 Aprova e Institui o Plano Municipal 
de Atendimento Socioeducativo de 
Nova Ramada. 

O Prefeito Municipal. 
 Faço saber que o Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º Fica aprovado e instituído o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo de Nova 

Ramada, com vigência de 10 (dez) anos, a contar da publicação desta Lei, na forma do Anexo Único. 
Art. 2o As metas previstas no Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo de Nova Ramada, 

serão cumpridas no prazo de sua vigência e estão em conformidade com a Lei Federal n° 12.594, de 18 
de janeiro de 2012. 

Art. 3o O Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo de Nova Ramada prevê o planejamento 
de políticas públicas de atendimento socioeducativo no município de Nova Ramada para o período de 
2017 a 2026, através de ações integradas que compõem o Sistema de Garantias de Direitos, em 
consonância com o Estatuto da Criança e Adolescente - ECA e o Sistema Nacional de Atendimento 
socioeducativo - SINASE.  

Art. 4º O Plano Plurianual, as Diretrizes Orçamentárias e os Orçamentos Anuais do Município 
serão formulados de maneira a assegurar a consignação de dotações orçamentárias compatíveis com as 
metas e estratégias deste Plano, a fim de viabilizar sua plena execução. 

Art. 5o Os poderes constituídos do Município empenhar-se-ão na divulgação deste Plano e na 
progressiva realização de seus objetivos e metas, para que a sociedade o conheça amplamente e 
acompanhe sua implementação. 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

NOVA RAMADA/RS, 27 de Setembro de 2017. 
 

Marcus Jair Bandeira 
Prefeito  

   
Registre-se e Publique-se. 
 
              Marinez de Lima Rubert 
Secretária Municipal de Administração 
 

http://www.novaramada.rs.gov.br
mailto:administra@novaramada.rs.gov.br
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INTRODUÇÃO 

A Lei Municipal n° 1.330 de 01 de junho de 2015 dispõe Sobre a Política Municipal de 

Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente, cria o Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o 

Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo e o Conselho Tutelar prevê no artigo n° 

32 a criação do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo. 

O presente Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo é resultado de uma cons-

trução coletiva envolvendo os principais atores desta política pública: Secretaria Municipal de 

Saúde e Assistência Social, Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, Secretaria 

Municipal da Fazenda, Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - COMDICA e Conselho Tute-

lar. 

Posteriormente, o conteúdo do Plano foi amplamente discutido em audiência pública e 

aprovado em reunião ordinária pelo COMDICA a quem compete à função deliberativa do 

SIMASE. 

Este Plano contém um conjunto articulado de ações destinadas a prestar assistência es-

pecializada, aos adolescentes infratores no município nos próximos 10 anos. Sendo elaborado 

em conformidade com a Lei Federal nº 12.594/12, a qual, institui o Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo – SINASE.   
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1. MARCO LEGAL 

1.1 Constituição Federal 

O art. 227 da Constituição da República Federativa do Brasil estabelece como dever da 

família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta priorida-

de, o direito à vida, à saúde, à educação e à dignidade, colocando-os a salvo de toda forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 

1.2 Estatuto da Criança e do Adolescente 

O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA Lei nº8.069/1990, representa um marco 

divisório em relação à questão da infância e da adolescência no Brasil. 

A partir do art. 86, estabelece que a Política do Atendimento dos Direitos da Criança e 

do Adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não-

governamentais, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.  

De acordo com o ECA, os adolescentes que comentem o ato infracional devem ser res-

ponsabilizados por sua prática, porém com tratamento diferenciado daquele dispensado aos 

adultos imputáveis pela razão de que são sujeitos em desenvolvimento. 

Segundo o ECA, ato infracional é a “conduta descrita como crime ou contravenção pe-

nal”. Em decorrência disso, os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, porém sujei-

tos às medidas socioeducativas previstas no estatuto. 

De acordo com o artigo 112 do ECA, após constatada a prática de ato infracional, pode-

rá o Poder Judiciário aplicar medida socioeducativa, sendo elas: 

I – advertência; 

II – obrigação de reparar o dano; 

III – prestação de serviços a comunidade; 

IV – liberdade assistida; 



10 
 

V – inserção em regime de semi-liberdade; 

VI – internação em estabelecimento educacional; 

O ECA possibilitou discussões pautadas no enfrentamento do ato infracional, resultando 

na formulação do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo  – SINASE, que é o con-

junto de princípios, regras e critérios, que abrangem o caráter jurídico, político, pedagógico, 

financeiro e administrativo, que envolve desde o processo de apuração de ato infracional, até 

a execução de medida socioeducativa, com a participação do Governo Federal, Estadual e 

Municipal.   

1.3 Sistema Nacional Socioeducativo - SINASE  

A Lei Federal nº 12.594/2012 institui o sistema Nacional de Atendimento Socioeducati-

vo e regulamenta a execução das medidas destinadas a adolescente que pratique ato infracio-

nal. No seu art. 5º, III, estabelece que é de responsabilidade dos Municípios a implementação 

dos programas de atendimento em meio aberto, destinados a adolescentes incursos na prática 

de ato infracional e suas respectivas famílias, com ênfase nas medidas socioeducativas de 

liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade, previstas no art. 112, incisos III e IV 

da Lei Nº 8.069/90. 

Estabelece uma maior coordenação entre União, Estado e Município, institui práticas de 

controle social nas políticas e nas execuções das medidas socioeducativas. Constitui ainda, 

parâmetros de atendimento, com ênfase nas ações de educação, saúde, assistência social e 

profissionalização, indicando como devem ser as equipes interdisciplinares e a estrutura dos 

programas, buscando difundir a ideia dos alinhamentos conceitual, estratégico e operacional, 

estruturado, principalmente, em bases éticas e pedagógicas.   

 

2. PRINCÍPIOS E DIRETRIZES 

O Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo de Nova Ramada - SIMASE é refe-

renciado pelos princípios e diretrizes a seguir, previstos no Plano Nacional do SINASE, no 

Estatuto Da Criança e do Adolescente, na Resolução 119/2006 do CONANDA e na Lei Fede-

ral nº 12.594/2012, e que nortearão as propostas de superação das dificuldades identificada, 

na forma, metas para a sua execução: 
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2.1 Princípios 

1. Os adolescentes são sujeitos de direitos, entre os quais a dignidade da pessoa humana, a 

prioridade absoluta e a presunção da inocência; 

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

seus direitos; 

3. Em consonância com os marcos legais para o setor, o atendimento socioeducativo deve 

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

torialidade e responsabilidade, por meio da integração operacional dos órgãos que com-

põem o sistema. 

2.2 Diretrizes 

1. Respeito aos princípios fundamentais dos Direitos Humanos de todos os adolescentes 

desde o momento de sua apreensão pela policia até o efetivo cumprimento de qualquer 

uma das Medidas Socioeducativas; 

2. Respeito integral às normativas nacionais e internacionais que tratam da execução de 

Medidas Socioeducativas, a saber: Declaração Universal dos Direitos da Criança, CF, 

ECA e SINASE. 

3. Garantia de conexão na gestão do SINASE, por meio da gestão compartilhada entre as 

três esferas de governo, em especial através do mecanismo de cofinanciamento; 

4. Construção de ações que privilegiem a articulação da rede e a intersetorialidade; 

5. Valorização e fortalecimento da família do adolescente em todas as etapas: apreensão 

do adolescente, apuração do ato infracional, representação, julgamento e execução da 

medida socioeducativa; 

6. Valorização do PIA como instrumento para garantia do atendimento e acompanha-

mento personalizado do adolescente; 

7. Busca permanente de articulação entre as Medidas Socioeducativas em Meio Aberto e 

de Meio Fechado. 
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3. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

Conforme dados do IBGE (2016) o município de Nova Ramada – RS possui uma po-

pulação estimada de 2.428 habitantes. Dados do IBGE (2010) declaram que Nova Ramada 

possui 241 adolescentes entre 12 e 18 anos de idade. 

3.1 Dados referentes aos atendimentos do Conselho Tutelar  

Conforme relatório dos atendimentos realizados pelo Conselho Tutelar de Nova Rama-

da- RS nos anos de 2014 e 2015, verificou- se que no ano de 2014 foram realizados 108 aten-

dimentos na sede do Conselho Tutelar, e 07 atendimentos no plantão. Foram recebidas 08 

Fichas FICAI, das quais 03 foram solucionadas e 05 encaminhadas ao Ministério Público. 

No ano de 2015 os números de atendimentos realizados na sede do Conselho Tutelar 

diminuíram para 39 casos na sede do Conselho Tutelar e atendimento do plantão 03, já em 

relação aos atendimentos de FICAI, não houve nenhum atendimento.                                           

A FICAI pode ser definida, em síntese, como um instrumento que institui procedimento 

uniforme de controle do abandono e da evasão escolar no Estado do Rio Grande do Sul, utili-

zando-se de estratégias interinstitucionais. A referida Ficha deve ser preenchida nas hipóteses 

de infrequência de alunos que possuam entre 4 a 18 anos de idade, com vista a obter o retorno 

dos alunos à escola, no menor espaço de tempo possível. Portanto, a FICAI visa combater o 

abandono e a evasão escolar, buscando assegurar a permanência do aluno na escola. 

3.2 Dados referentes à execução de medidas socioeducativas em Nova Ramada 

Após levantamento junto ao Fórum de Ijui, Comarca que atende o município, constatou-

se que apenas no ano de 2015 adolescentes de Nova Ramada praticaram o ato infracional. O 

perfil dos adolescentes em conflito com a lei do município de Nova Ramada indica que são 

adolescentes do sexo masculino, entre 16 e 18 anos, tendo como ato infracional: direção peri-

gosa de veículos e sem habilitação. 

O gráfico a seguir demonstra as informações acima considerando o ano 2015: 
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Fonte: Poder Judiciário de Ijuí 

Vale considerar que em Nova Ramada, o uso de motocicletas é bastante comum, por ser 

um veículo mais econômico, considerando o alto custo do combustível. Este uso é permitido, 

pela família, inclusive para adolescentes sem habilitação, situação que facilita o envolvimento 

com ato infracional apontado no gráfico acima. 

 

4. SERVIÇOS PÚBLICOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

4.1 Assistência Social 

A política de assistência social no município de Nova Ramada é planejada e executada pe-

lo CRAS – Centro de Referência de Assistência Social. O CRAS presta os serviços de prote-

ção social básica: PAIF – Serviço de Atenção Integral à Família; SCFV – Serviço de Convi-

vência e Fortalecimento de Vínculos; e Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para 

Pessoas com Deficiência e Idosas. Também realiza o Cadastro Único e a concessão de benefí-

cios eventuais. 

Desta forma a família do adolescente em MSE será incluída no Cadastro Único e no PAIF 

para acompanhamento familiar com a finalidade de fortalecer a sua função protetiva e preve-

nir possíveis situações de risco.  

O adolescente em MSE será incluído no SCFV que se caracteriza como um serviço reali-

zado em grupos, organizado a partir de percursos, de modo a garantir aquisições progressivas 

aos seus usuários, de acordo com seu ciclo de vida, a fim de complementar o trabalho social 

com famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco social. Este serviço é realizado em 
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turno inverso ao escolar, tendo como local o CRAS, a Casa Artesanal, Telecentro e Ginásio 

de Esportes. 

      

4.2 Saúde 

A Secretaria de Saúde e Assistência Social do município está organizada de forma a 

contemplar os princípios e as diretrizes do SUS – universalidade de acesso, integralidade e 

eqüidade da atenção e controle social e, para tanto, utiliza-se da Estratégia de Saúde da Famí-

lia, em que 100% da população está cadastrada para direcionar suas ações.  

Portanto, os adolescentes em MSE poderão ser atendidos de forma integral na Estraté-

gia de Saúde da Família que oferece os serviços de saúde básica à população, como: saúde 

bucal, saúde preventiva, orientação DST – doenças sexualmente transmissíveis, planejamento 

familiar e encaminhamento para especialidades médicas, quando necessário. 

No que diz respeito às crianças e adolescentes, a Unidade Básica de Saúde - UBS dis-

põe ainda dos seguintes serviços e programas complementares: Programa Saúde na Escola, 

Grupo de Gestantes (também trabalha com gestantes adolescentes) e Núcleo de Apoio a Aten-

ção Básica (compreende trabalhos em saúde mental, alcoolismo e uso de outras drogas). 

4.2.1 Programa Saúde na Escola 

O Programa Saúde na Escola - PSE, política intersetorial da Saúde e da Educação, foi 

instituído em 2007. As políticas de saúde e educação voltadas às crianças, adolescentes, jo-

vens e adultos da educação pública brasileira se unem para promover saúde e educação inte-

gral. 

Visando promover essa saúde e educação nas escolas, a Secretaria Municipal de Saúde 

tem trabalhado nas escolas do município, sendo 01 escola municipal e 01 escola estadual.  

Há uma equipe interdisciplinar que desenvolve trabalhos diversos no referido progra-

ma, como por exemplo: palestras e rodas de conversas sobre drogas, sexualidade, gravidez na 

adolescência, métodos contraceptivos, doenças sexualmente transmissíveis, tabagismo, alcoo-

lismo, entre outros assuntos, conforme demanda/interesse e de acordo com a idade e série/ano 

adequado. 

4.2.2 Grupo de Gestantes  
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A Secretaria Municipal de Saúde também oferece o “Grupo de Gestantes”, pois enten-

de-se que a vivência gestacional é um período muito peculiar na vida de uma mulher e o nas-

cimento do filho (cada filho) é uma experiência única, que envolve inúmeras mudanças cor-

porais, emocionais, familiares e sociais. Diante deste contexto, gestantes e companheiros ne-

cessitam compartilhar reflexões sobre seus sentimentos e obter informações tranquilizadoras 

sobre as experiências que virão.   

Uma das formas de enfrentamento dessa situação é o trabalho no grupo, pois possibili-

ta o intercâmbio de experiências e conhecimentos através da informação, pois é considerada a 

melhor forma de promover a compreensão do processo gestacional. 

O Curso é ministrado pela equipe multidisciplinar da Unidade, que compreende os se-

guintes profissionais: médico, enfermeira, odontóloga, psicóloga, assistente social, educador 

físico e farmacêutica. Sendo que cada qual aborda diferentes temas de acordo com sua especi-

alidade.  

O Grupo de Gestantes do município acontece em cinco encontros realizados semanal-

mente na Unidade Básica de Saúde, para as gestantes e seus companheiros, nos quais são 

abordados dois temas por encontro. Este serviço é ofertado para a comunidade semestralmen-

te, ou seja, duas edições durante o ano. 

4.2.3 Núcleo de Apoio a Atenção Básica 

Considerando a necessidade de ampliar e diversificar os serviços do Sistema Único de 

Saúde - SUS para a atenção às pessoas em sofrimento e/ou com transtornos mentais decorren-

tes de consumo de álcool e outras drogas, a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Soci-

al do Município de Nova Ramada aderiu/implantou no ano de 2012, o Núcleo de Apoio a 

Atenção Básica – NAAB e a Atividade Educativa – Modalidade Oficina Terapêutica Tipo II. 

O Núcleo de Apoio a Atenção Básica tem a finalidade de realizar encontro em grupo 

para desenvolver atividades educativas e criativas, oferecer um espaço de inclusão social para 

o atendimento voltado á Saúde Mental em vista da demanda apresentada no município, pro-

porcionar condições de reabilitação terapêutica com o propósito de reduzir a internação psi-

quiátrica/dependentes de álcool e outras drogas, promover a inserção dos usuários através de 

ações intersetoriais que levam em conta a educação, o trabalho, o esporte, a cultura e o lazer 

com vista no enfretamento dos problemas elencados, promover um espaço de acolhimento, 

trocas de experiências, ajuda mútua e convivência entre os usuários e sofrimento psíquico. 
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A Atividade Educativa – Modalidade Oficina Terapêutica Tipo II tem como objetivo 

desenvolver a atividade educativa como parte integrante de projetos terapêuticos singulares 

funcionando de forma articulada com a Estratégia de Saúde da Família – ESF e NAAB com 

vistas ao aprimoramento das ações desenvolvidas pela Política Pública de Saúde. 

Os usuários que possuem algum sofrimento psíquico ou algum transtorno mental são 

acompanhados/monitorados através de atendimentos individuais, grupais e compartilhados 

(com outro profissional), visitas domiciliares e grupos de Apoio e Oficina Terapêutica. Com 

isso, promove-se a vinculação das pessoas em sofrimento/transtornos mentais e com necessi-

dades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas e suas famílias aos pontos de aten-

ção.  

4.3 Educação, Cultura e Desporto 

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo – SMECDT com-

pete à garantia do processo de escolarização das crianças e adolescentes, minimizando as ne-

cessidades de transporte escolar, materiais didáticos e pedagógicos.  

Também oferece atividades culturais: oficina de violão, oficina de dança, Escolinha de 

Futebol, Passeio Ciclístico, Festival Estudantil, Semana Cultural e Semana do Meio Ambien-

te. 

 

4. PÚBLICO ALVO 

Adolescentes de 12 a 18 anos incompletos autores de ato infracional, residentes no 

município de Nova Ramada e suas respectivas famílias. 

 

5. OBJETIVOS GERAL  

O objetivo deste Plano é nortear a política pública de atendimento socioeducativo no 

município de Nova Ramada para o período de 2017 a 2026, através de ações integradas das 

políticas públicas que compõem o Sistema de Garantias de Direitos, em consonância com o 

ECA e o SINASE.  
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6.1 Objetivos Específicos 

1. Criar o Serviço de atendimento ao adolescente em conflito com a lei; 

2. Conscientizar às famílias de sua importância na socialização do adolescente; 

3. Promover ações de prevenção da violência em suas diversas manifestações; 

4. Manter e qualificar os serviços de atendimento sócio-educativo aos adolescentes em cum-

primento das medidas de prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida. 

5. Proporcionar conhecimentos aos técnicos e orientadores, sobre execução das medidas só-

cio-educativas, conforme os parâmetros e diretrizes do SINASE. 

6. Fortalecer a rede de atendimento socioeducativo do Município. 

 

7. ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SIMASE 

O SIMASE é instituído pela Lei Municipal nº 1.330, de 01 de junho de 2015 e tem co-

mo órgão de deliberativo e controle o COMDICA de Nova Ramada conforme prevê a referida 

Lei em seu artigo n° 12. 

7.1 Medidas Socioeducativas em Meio Aberto 

As medidas de Prestação de Serviços à Comunidade - PSC e de Liberdade Assistida 

- LA são conhecidas como medidas socioeducativas em meio aberto porque não implicam em 

privação de liberdade, mas em restrição de direitos, visando à responsabilização, à desaprova-

ção da conduta infracional e à integração social.  

A medida socioeducativa de Prestação de Serviços à Comunidade - PSC, art. 112, 

III, do ECA, consiste na prestação de serviços comunitários gratuitos e de interesse geral por 

período não excedente a seis meses, devendo ser cumprida em jornada máxima de oito horas 

semanais, aos sábados, domingos e feriados ou em dias úteis, não prejudicando a frequência 

escolar ou jornada de trabalho. 

A medida socioeducativa de Liberdade Assistida – LA (art. 112 do ECA) destina-se 

a acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente autor de ato infracional. Trata-se de uma me-

dida socioeducativa que implica em certa restrição de direitos, pressupõe um acompanhamen-

to sistemático, no entanto, não impõe ao adolescente o afastamento de seu convívio familiar e 

comunitário. 
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 Considerando que a estrutura administrativa municipal corresponde à de município de 

pequeno porte e ainda, que o município não possui CREAS tampouco técnicos na gestão da 

política de assistência social, optou-se por utilizar a estrutura já existente, o CRAS – Centro 

de Referência de Assistência Social. 

Portanto, será o CRAS, equipamento social, vinculado a Secretaria da Saúde e Assistên-

cia Social, o órgão responsável pela coordenação e execução das medidas socioeducativas em 

meio aberto. 

7.2 Medidas Socioeducativas em Meio Fechado 

As medidas socioeducativas com maior grau de restrição de direitos são aplicadas ao 

adolescente que praticou ato infracional proporcionalmente mais grave. Implicam em priva-

ção total da liberdade, com cumprimento em unidade de internação, ou em privação parcial da 

liberdade, no caso da medida de semiliberdade, que permite a realização de atividades exter-

nas. Ambas, chamadas de medidas em meio fechado, somente serão aplicadas após procedi-

mento regular de apuração do ato infracional, devendo a autoridade judiciária levar em conta 

os critérios estabelecidos no art. 122 do ECA para a imposição da medida de internação. 

As medidas privativas de liberdade – internação, internação provisória e semiliberdade 

são executadas pelo Estado, através da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos e da Funda-

ção de Atendimento Socioeducativo – FASE.   

 A Fundação de Atendimento Socioeducativo – FASE/RS foi criada a partir da Lei Es-

tadual nº 11.800, de 28 de maio de 2002 atualizada pela Lei nº 13.418, de 05 de abril de 2010, 

consolidando o processo de reordenamento institucional iniciado com a criação do Estatuto da 

Criança e do Adolescente – ECA (Lei 8.069/90), o qual também provocou o fim da antiga 

Fundação do Bem-Estar do Menor FEBEM.  

A FASE executa as medidas socioeducativas privativas de liberdade através dos Centro 

de Atendimento Socioeducativo – CASE, os quais são unidades destinadas ao atendimento de 

adolescentes em regime de semi-liberdade e internação.  

Os adolescentes do município de Nova Ramada, em havendo demanda, serão encami-

nhados ao CASE de Santo Ângelo – RS. Este se destina à internação de adolescentes e jovens 

adultos com origem na região, sob a jurisdição do Juizado Regional da Infância e da Juventu-

de de Santo Ângelo, tendo capacidade para 40 adolescentes.  
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7.3 Coordenador Municipal do Sistema Socioeducativo – SIMASE 

O Coordenador Municipal do SIMASE será um dos técnicos de nível superior que com-

põe a equipe da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, assistente social ou psi-

cólogo. Sendo que a escolha do coordenador se dará através de designação através de Portaria 

pelo Executivo Municipal. 

7.4 Plano Individual de Atendimento – PIA 

Conforme o Artigo 52 da Lei Federal 12.594 “o cumprimento das medidas socioedu-

cativas, em regime de prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade 

ou internação, dependerá de Plano Individual de Atendimento (PIA), instrumento de previsão, 

registro e gestão das atividades a serem desenvolvidas com o adolescente”. 

Sendo que o PIA será elaborado pela equipe técnica juntamente com o adolescente e 

seus responsáveis, deverá constar no plano, no mínimo: 

- Os resultados da avaliação interdisciplinar; 

- Os objetivos declarados pelo adolescente; 

- A previsão de suas atividades de integração social e/ou capacitação profissional; 

- Atividades de integração e apoio a família; 

- Formas de participação da família para efetivo cumprimento do plano individual; e 

- As medidas específicas de atenção a saúde; 

Segundo a Lei 12.594 o PIA deverá ser elaborado no prazo de até 45 dias da data de 

ingresso do adolescente no programa de atendimento; 

 

8. FINANCIAMENTO DO SIMASE 

O SIMASE segue o princípio da descentralização político administrativa, sendo que, o 

financiamento desta política se dará entre as três esferas de governo, com recursos da Seguri-

dade Social, especificamente da Assistência Social, e recursos do Fundo dos Direitos da Cri-

ança e do Adolescente. 

O financiamento se dará com: 
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 Recursos próprios do município, e com cofinanciamento estadual e federal; 

 A inclusão de metas para o financiamento das ações do SIMASE, no PPA, LDO 

e Orçamento Municipal; 

 Definição anual de percentual para o SIMASE; 

 Projetos eventuais para financiamento do SIMASE; 

A garantia de orçamento é primordial para que esse Plano possa ser implantado e im-

plementado e que o mesmo tenha continuidade ao longo dos próximos dez anos. Assim, o 

Executivo Municipal deverá assegurar, no Plano Plurianual (PPA), na Lei de Diretrizes Or-

çamentárias (LDO) e na Lei Orçamentária Anual (LOA), os recursos necessários para a im-

plantação das ações setoriais elencadas neste Plano Municipal de Atendimento Socioeducati-

vo. 

9. EIXOS OPERATIVOS  

 Os eixos operacionais do SIMASE são entendidos como a matriz que orienta a execu-

ção do presente plano. Para tanto, são traçados objetivos, metas, ações e o período em que 

deverão ocorrer cada um destes e ainda quem será o responsável pela efetivação. 

 Optou-se por períodos de execução, são eles: 

- 1° Período – 2017-2019 

- 2° Período – 2020 – 2022 

- 3° Período – 2023 – 2026 



21 
 

9.1 Eixos Operativos para avaliação: 

9.1.1 Gestão do SIMASE 

Objetivo/Meta Ações Prazo  Responsável 

1 - Prover recursos humanos e infraestrutura 

necessária para execução das MSE. 

 

 

- Estabelecer, junto a Secretaria Municipal de 

Saúde e Assistência Social, um local adequado 

com infraestrutura necessária para o funciona-

mento do serviço; 

 

- Disponibilizar profissional de nível superior 

para atender as MSE; 

 

1° período 

 

 
1° período 

Executivo Municipal 

2 - Designar coordenador municipal do SI-

MASE (um profissional de nível superior). 

 

-Criar portaria municipal designando coordena-

dor. 

1° período 

 

Executivo Municipal 

3 - Estabelecer protocolos e fluxos de aten-

dimento ao adolescente em MSE. 

 

 

- Realizar no mínimo uma reunião mensal quan-

do houver adolescente em MSE para discussão e 

planejamento acerca do SIMASE; 

 

- Realizar reuniões semestrais quando não hou-

ver adolescente em MSE para discussão e plane-

jamento acerca do SIMASE; 

 

- Realizar reuniões anuais quando não houver 

adolescente em MSE para discussão e planeja-

1° período 

 

 
1° período 

 

 

2° e 3° período 

 

 

Comissão Interseto-

rial 
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mento acerca do SIMASE; 

 

-Aderir ao Sistema de Informações para Infância 

e Adolescência (SIPIA-SINASE); 

 

- Atualizar o Sistema de Informações para In-

fância e Adolescência (SIPIA-SINASE). 

 

 

1° período 

 
1°, 2° e 3° período 

 

4 – Ampliar a capacidade orçamentária para 

execução das MSE em cofinanciamento Mu-

nicipal, Estadual e Federal; 

 

 

 

 

- Incluir rubrica orçamentária específica, bem 

como recursos para financiamento do SIMASE 

na elaboração do PPA 2018/2021, LDO 2018 e 

LOA 2018; 

 

- Captar recursos através de convênios e projetos 

para o financiamento do SIMASE. 

 

-Definir anualmente, no mínimo 5% de recursos 

do FUMDICA para serem aplicados em ações de 

qualificação da equipe e comissão intersetorial. 

 

1° período 

 

 

 

1° período 

 

 

1°, 2° e 3°período 

 

COMDICA, Secreta-

ria Municipal de 

Saúde e Assistência 

Social e Sec. Muni-

cipal da Fazenda. 

5 – Avaliar o SIMASE, conforme prevê o 

Capitulo 10 – Monitoramento e Avaliação.  

- Criar a Comissão de Avaliação Permanente 

conforme prevê o 21 da Lei Federal n° 12.594. 

 

- Elaborar relatórios avaliativos acerca das MSE; 

 

-Reunir-se no mínimo a cada três anos, ou con-

1° período 

 

 

1°, 2° e 3°período 

 

1°, 2° e 3°período 

Executivo Municipal  

 

 

Comissão Interseto-

rial 

 e Coordenador Mu-
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forme necessidade;  nicipal 

9.1.2 Eixo 2 – Qualificação do atendimento socioeducativo 

Objetivo/Meta Ações Prazo  Responsável 

1- Investir na formação continuada dos profissi-

onais que atuam no SIMASE/SUAS e na Rede 

de Proteção; 

 

 

- Realizar capacitações contínuadas para os 

profissionais envolvidos, bem como, para a 

Comissão Intersetorial acerca do tema MSE; 

 

- Possibilitar aos profissionais e Comissão 

Intersetorial a participação em cursos e ca-

pacitações ofertados por instituições; 

1°, 2° e 3°período 

 

 

 

1°, 2° e 3°período 

 

Comdica 

Secretaria Municipal 

de Saúde e Assistên-

cia Social 

2 - Adotar o PIA – Plano Individual de Atendi-

mento conforme Capítulo IV da Lei Federal 

12.594. 

 

 

- Elaborar o PIA juntamente com o adoles-

cente e seus responsáveis; 

 

- Enviar cópia do PIA a autoridade judiciária 

competente conforme prevê a Leia 12.594. 

1°, 2° e 3°período 

 

Coordenador Muni-

cipal e equipe técnica 

 

 

 

3 - Garantir a atenção integral à saúde do adoles-

cente no SIMASE; 

 

- Realizar encaminhamento do adolescente 

em MSE para avaliação e atendimento pela 

Equipe de Saúde da Família, se for o caso; 

 

- Realizar encaminhamento do adolescente 

em MSE ao NAAB, responsável pela Saúde 

Mental, para avaliação e posterior tratamen-

to em caso de alcoolismo, drogadição e/ou 

transtornos mentais, se for o caso; 

1°, 2° e 3°período 

 

 

 

1°, 2° e 3° período 

 

 

Coordenador Muni-

cipal 
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- Realizar encaminhamento do adolescente 

para enfermeira responsável para atendimen-

to e orientações acerca da saúde sexual e 

reprodutiva e à prevenção de DSTs, se for o 

caso; 

 

1°, 2° e 3°período 

4 - Realizar campanha educativa acerca dos ris-

cos que envolvem a direção perigosa de veículos 

por crianças e adolescentes, sendo que esta é 

uma realidade no município. 

- Realizar campanha educativa acerca dos 

riscos que envolvem a direção perigosa de 

veículos por crianças e adolescentes. 

 

1° período 

 

Comissão Interseto-

rial 

5 - Garantir ao adolescente em MSE atendimento 

pela Proteção Social Básica de Assistência Soci-

al; 

- Incluir os adolescentes em medida socioe-

ducativa no SCFV ofertado pelo CRAS; 

 

- Incluir as famílias, se necessário for, no 

PAIF ofertado pelo CRAS; 

 

-Cadastrar todas as famílias de adolescentes 

em MSE no Cad Único; 

 

1°, 2° e 3° período 

 
1°, 2° e 3° período 
 

 

1°, 2° e 3° período 

 

Coordenador Muni-

cipal 

5- Garantir escolarização ao adolescente em 

MSE. 

- Ofertar vaga em escola pública ao adoles-

cente em MSE; 

 

- Realizar contato com a equipe pedagógica 

da SMECDT afim minimizar os fatores que 

poderiam ou causaram a evasão escolar; 

 

- Priorizar o adolescente em MSE para parti-

1°, 2° e 3° período 

 

 

1°, 2° e 3° período 

 

 

1°, 2° e 3°período 

SMECDT 
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cipar dos programas ofertados pela 

SMECDT; 

 

6 – Incentivar o adolescente em MSE a qualifi-

car-se para o trabalho. 

- Proporcionar ao adolescente em MSE ati-

vidades que o levem ao autoconhecimento a 

fim de identificar potencial para o mundo do 

trabalho; 

 

- Buscar cursos profissionalizantes para qua-

lificar o adolescente em MSE; 

 

- Incentivar o adolescente em MSE a buscar 

um curso universitário por meio de progra-

mas como PROUNI; 

1°, 2° e 3°período 

 

 

 

1°, 2° e 3°período 

 

 

1°, 2° e 3°período 

 

Coordenador Muni-

cipal e equipe técnica 

 

9.1.3 Eixo 3 – Participação e Autonomia dos Adolescentes em MSE 

Objetivo/Meta Ações Prazo  Responsável 

1 - Incentivar a participação autônoma do adoles-

cente na elaboração do PIA; 

 

 

- Discutir juntamente com o adolescente e 

responsáveis sobre qual é a proposta mais 

adequada para o desenvolvimento integral 

deste enquanto sujeito; 

1°, 2° e 3°período 

 

Coordenador Muni-

cipal e equipe técnica 

2 - Estimular a participação do adolescente em 

MSE nos órgãos colegiados de políticas públicas, 

bem como espaços de participação social. 

 

- Apresentar os Conselhos Municipais ao 

adolescente em MSE; 

 

- Convidar o adolescente para participar de 

1°, 2° e 3°período 

 

 

1°, 2° e 3°período 

Coordenador Muni-

cipal e equipe técnica 
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reuniões de Conselhos Municipais, de Con-

ferências e/ou Fóruns; 
 

 

9.1.4 Eixo 4 – Fortalecimento dos Sistemas de Justiça e Segurança Pública 

Objetivo/Meta Ações Prazo  Responsável 

1- Fortalecer o Sistema de Justiça e de Segurança 

Pública; 

 

- Respeitar os prazos de aplicação das 

MSEs; 

 

- Fornecer relatórios acerca das MSEs; 

 

- Dialogar com o Sistema de Justiça e de 

Segurança Pública a fim de qualificar os 

serviços; 

1°, 2° e 3°período 

 
1°, 2° e 3°período 

 
 

1°, 2° e 3°período 

 

Coordenador Muni-

cipal e COMDICA 

2 – Colaborar e incentivar propostas feitas pelo 

Sistema de Justiça e de Segurança Pública; 

- Aderir e apoiar ao PROERDI, realizado 

pela Brigada Militar; 

1°, 2° e 3°período 

 

SMECDT 
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10.  AVALIAÇÃO 

A Lei Federal n° 12.594 em seu artigo n° 18 prevê que sejam realizadas avaliações pe-

riódicas da implementação dos Planos de Atendimento Socioeducativo em intervalos não su-

periores há três anos.  

Para tanto, sugere que seja criada uma Comissão de Avaliação Permanente e comis-

sões temporárias. Porém, considerando a escassez de técnicos com afinidade na área temática 

optou-se por criar apenas a Comissão de Avaliação Permanente, que realizará reuniões no 

mínimo a cada três anos como prevê a Lei ou conforme houver necessidade. 

A Comissão Permanente será composta por: Coordenador Municipal do SIMASE, um 

representante do COMDICA, um representante do Conselho Tutelar, um representante da 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto e um representante da Secretaria Mu-

nicipal de Saúde e Assistência Social. Sendo que os integrantes da comissão serão preferenci-

almente técnicos com conhecimento sobre MSE. 

A avaliação será feita considerando os eixos propostos no plano e o prazo determinado 

para a realização de cada ação.  

10.1 Eixo 1 – Gestão do SIMASE 

I – Verificar se os recursos humanos e a infraestrutura disponível junto ao CRAS foi 

adequada para a execução da MSE, em caso de ter ocorrido MSE neste período; 

II – Verificar se foi designado Coordenador do SIMASE, por meio de portaria munici-

pal; 

III – Verificar se foi elaborado plano de ação para socioeducação, com as políticas se-

toriais no prazo proposto, em caso de ter ocorrido MSE neste período; 

IV – Verificar se houveram reuniões conforme proposto no Plano de Atendimento So-

cioeducativo, Eixo 1 – Objetivo/Meta 3; 

V – Verificar se houve a adesão ao SIPIA – SINASE e se o sistema vem sendo atuali-

zado; 
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VI – Verificar se foi criada rubrica orçamentária para a execução das MSE, se foi de-

finido percentual mínimo dos recursos do FUMDICA e se o orçamento disponível foi compa-

tível com as necessidades do SIMASE; 

10.2 Eixo 2 – Qualificação do atendimento socioeducativo 

I – Verificar se os profissionais e a Comissão Intersetorial tiveram acesso a cursos e 

capacitações; 

II – Verificar se houve a elaboração do PIA juntamente com o adolescente e os res-

ponsáveis; 

III – Verificar se o adolescente em MSE foi encaminhado aos serviços de saúde con-

forme sua necessidade; 

IV – Verificar se houve campanha educativa acerca dos riscos que envolvem a direção 

perigosa de veículos por crianças e adolescentes; 

V – Verificar se o adolescente em MSE, bem como sua família, foram cadastrados no 

Cad Único e em havendo necessidade incluídos no SCFV e PAIF ofertados pelo CRAS; 

VI – Verificar se o adolescente em MSE teve acesso à escolarização, bem como mi-

nimizados os fatores que poderiam contribuir para evasão escolar; 

VII – Verificar se houveram incentivos para a qualificação profissional do adolescente 

em MSE, se este aderiu às propostas e se teve resultado; 

10.3 Eixo 3 – Participação e Autonomia dos Adolescentes em MSE 

I – Verificar se o adolescente participou ativamente do processo de elaboração do PIA; 

II – Verificar se houveram estímulos para o adolescente em MSE participar de políti-

cas públicas, bem como espaços de participação social; 

10.4 Eixo 4 – Fortalecimento dos Sistemas de Justiça e Segurança Pública 

I – Verificar se os prazos estipulados pelo Sistema de Justiça foram cumpridos na apli-

cação das MSEs, se foram elaborados relatórios, se houve diálogo a fim de qualificar a execu-

ção das MSEs; 
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II – Verificar se a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto aderiu e 

apoiou o PROERDI realizado pela Brigada Militar; 
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