
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE 
ESTADO DE MATO GROSSO 

CNPJ: 37.465.556/0001-63 
 

Av. Mato Grosso, nº51, Centro, Paço Municipal 
CEP:78.593-000   Fone: (66) 3597-2800 / Fax: (66) 3597-2811 
Email: prefeitura@novamonteverde.mt.gov.br 
www.novamonteverde.mt.gov.br 
 

Lei nº 951/2018. 
Data: 17 de Abril de 2018. 

 

SÚMULA: “DISPÕE SOBRE APROVAÇÃO DO 

PLANO MUNICIPAL DECENAL DE ATENDIMENTO 

SOCIOEDUCATIVO EM MEIO ABERTO, PARA O 

DECÊNIO 2018-2028, NA FORMA A SEGUIR 

ESPECIFICADA, E ADOTA OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.’’   

 

A Câmara Municipal aprovou e BEATRIZ DE FÁTIMA SUECK 

LEMES, Prefeita Municipal de Nova Monte Verde, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais sanciona a seguinte Lei; 

Artigo 1º - Fica aprovado o Plano Municipal Decenal de Atendimento 

Socioeducativo em Meio Aberto, de caráter plurianual, que se apresenta na forma do 

Anexo Único desta Lei e que desta é parte integrante, com duração de dez anos.  

Artigo 2º - Fica autorizado o Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente de Nova Monte Verde – CMDCA, para acompanhamento 

da execução e avaliação periódica do Plano Municipal Decenal de Atendimento 

Socioeducativo em Meio Aberto.  

Parágrafo Único. A cada dois anos, ou a qualquer tempo, 

extraordinariamente, o Plano será avaliado em um Fórum com a participação de 

autoridades do Executivo, Legislativo, CMDCA e representantes da sociedade civil, 

cabendo ao Legislativo Municipal aprovar as medidas legais decorrentes, com vistas 

à correção de deficiências e distorções. 

Artigo 3º - Os Planos Plurianuais do Município, nos próximos dez 

anos, deverão ser elaborados de forma a dar suporte aos objetivos e metas 
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constantes no Plano Municipal Decenal de Atendimento Socioeducativo em Meio 

Aberto, no que for de responsabilidade do próprio Município.  

Artigo 4º - Fica sob a responsabilidade dos Poderes Legislativo e 

Executivo a tarefa de divulgação do Plano objeto desta Lei, para que a sociedade 

dele tome conhecimento e acompanhe a sua execução.  

Artigo 5º - As despesas decorrentes da aprovação desta Lei correrão 

por conta de dotações próprias previstas em orçamento.  

Artigo 6º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação ou 

afixação, revogadas as disposições contrárias. 

                             

                                Nova  Monte Verde-MT, 17 de Abril de 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BEATRIZ DE FÁTIMA SUECK LEMES 
Prefeita Municipal 
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LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS  
 
BPM – Batalhão de Polícia Militar  
CMAS – Conselho Municipal da Assistência Social  
CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente  
CME – Conselho Municipal de Educação  
CMS – Conselho Municipal de Saúde  
CONANDA - Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente  
CRAS – Centro de Referência de Assistência Social  
CREAS – Centro de Referência Especializada de Assistência Social  
ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente  
FIA - Fundo para a Infância e Adolescência  
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  
IDHM – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal  
IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada  
LA – Liberdade Assistida  
LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social  
MSE – Medidas Socioeducativa em Meio Aberto  
PENUD – Programa das Nações Unidas Para o Desenvolvimento  
PIA – Plano Individual de Atendimento  
PNAS – Política Nacional de Assistência Social  
PSC – Prestação de Serviços à Comunidade 
SME – Secretaria Municipal de Educação  
SMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social  
SINASE – Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo  
SUAS – Sistema Único de Assistência Social  
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APRESENTAÇÃO 
 
 
A Prefeitura do Município de Nova Monte Verde, Estado de Mato Grosso, através 

da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania apresenta o Plano 
Municipal Decenal de Atendimento Socioeducativo. Esse Plano atende as prerrogativas da 
Lei 12.594/12, que institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) e 
regulamenta a execução dessas medidas referenciadas numa ação educativa, levando-se 
em conta o adolescente como sujeito de direitos e pessoa em situação peculiar de 
desenvolvimento e que necessita de referência, apoio e segurança da família, do Estado e 
da sociedade. 

O Plano Decenal de Atendimento Socioeducativo é um instrumento de garantia e 
defesa de direitos com o intuito de criar, fortalecer e implementar um conjunto de ações e 
metas que possam assegurar a proteção integral do adolescente. 

De acordo com a Lei 12.594/12 quando um adolescente pratica um fato previsto 
em lei como crime ou contravenção penal, esta conduta é chamada de “ato infracional”. 
Assim, juridicamente, não se deve dizer que o adolescente cometeu um crime ou 
contravenção penal, mas sim ato infracional. Sendo assim, quando um adolescente praticar 
um ato infracional e, após o devido processo legal, for a ele aplicada uma medida 
socioeducativa e a execução dessa medida deve seguir a regulamentação imposta pela 
Lei 12.594/12. 

Desse modo, quando um adolescente pratica um ato infracional ele poderá receber 
as seguintes medidas (art. 112 do ECA): 
I - advertência; 
II - obrigação de reparar o dano; 
III - prestação de serviços à comunidade; 
IV - liberdade assistida; 
V - inserção em regime de semiliberdade; 
VI - internação em estabelecimento educacional; 
VII - qualquer uma das medidas protetivas previstas no art. 101, I a VI do ECA (exs: 
orientação, matrícula obrigatória em escola, inclusão em programa comunitário, entre 
outras). 

O que a Lei 12.594/2012 fez foi enunciar os objetivos das medidas 
socioeducativas: 
I - a responsabilização do adolescente quanto às consequências lesivas do ato infracional, 
sempre que possível incentivando a sua reparação; 
II - a integração social do adolescente e a garantia de seus direitos individuais e sociais, 
por meio do cumprimento de seu plano individual de atendimento; e 
III - a desaprovação da conduta infracional, efetivando as disposições da sentença como 
parâmetro máximo de privação de liberdade ou restrição de direitos, observados os limites 
previstos em lei. 

Lembrando que somente aos adolescentes são aplicadas medidas 
socioeducativas. Caso uma criança pratique um ato infracional (ex: criança com 11 anos 
promove um roubo), poderá ser aplicada apenas medidas protetivas, que estão previstas 
no art. 101 do ECA. 

Diante do exposto, seguindo os parâmetros da Lei 12594/2012 compete ao 
município: 
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1) Formular, instituir, coordenar e manter o Sistema Municipal de Atendimento 
Socioeducativo, respeitadas as diretrizes fixadas pela União e pelo respectivo 
Estado; 

2) Elaborar o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, em conformidade com o 
Plano Nacional e o respectivo Plano Estadual; 

3) Criar e manter programas de atendimento para a execução das medidas 
socioeducativas em meio aberto (prestação de serviços à comunidade e 
liberdade assistida)1; 

4) Editar normas complementares para a organização e funcionamento dos programas 
do seu Sistema de Atendimento Socioeducativo; 

5) Cadastrar-se no Sistema Nacional de Informações sobre o Atendimento 
Socioeducativo e fornecer regularmente os dados necessários ao povoamento e à 
atualização do Sistema; e 

6) Cofinanciar, 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. 
 
Com a formulação desse Plano, o município de Nova Monte Verde assume o 

compromisso desafiador, coletivo e pactuado para buscar o aprimoramento das políticas 
públicas enquanto responsabilidade de uma política de Estado democrática e efetiva.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
• 1 Prestação de serviços à comunidade (art. 117 do ECA) 

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. 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. 
 

• Liberdade assistida (art. 118 do ECA) 
“Baseada no instituto norte-americano do probation system, consiste em submeter o adolescente, após sua entrega aos 
pais ou responsável, a uma vigilância e acompanhamentos discretos, à distância, com o fim de impedir a reincidência e 
obter a ressocialização. Na prática, consiste na obrigação de o adolescente infrator e seus responsáveis legais 
comparecerem periodicamente a um posto predeterminado e, ali, entrevistarem-se com os técnicos para informar suas 
atividades.” (Eduardo Roberto Alcântara Del-Campo e Thales Cezar de Oliveira). 
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1. JUSTIFICATIVA 
 

Historicamente, os discursos relacionados a adolescentes em conflito com a lei, 
geralmente, são marcados por leituras individualizadoras, que negam as condições sociais 
e programáticas que também contribuem para a produção da criminalidade juvenil, 
legitimando propostas como a redução da maioridade penal, medicalização, extermínios, 
dentre outras práticas de confinamento e exclusão.  

Em relação aos efeitos dessa prerrogativa no campo das legislações, cabe 
destacar que o período anterior à criação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 
Lei Federal 8069/90, as questões relacionadas a adolescentes envolvidos em práticas 
ilícitas eram organizadas de acordo com os pressupostos estabelecidos na Doutrina da 
Situação Irregular, pautada no Código de Menores. Essa considerava a sociedade sob uma 
perspectiva funcionalista, em que cada indivíduo ou instituição tem seu papel a 
desempenhar para assegurar a harmonia social, sendo as práticas e condições irregulares 
consideradas resultado das ações de indivíduos desviantes.  

Contudo, gradativamente, o atendimento à criança e ao adolescente foi se 
estruturando em conformidade com novos paradigmas, que buscam desconstruir os 
pressupostos da Doutrina da Situação Irregular através da consolidação da Doutrina de 
Proteção Integral, inspirada no Estatuto da Criança e Adolescente. O ECA contribui para 
complexificar o entendimento das múltiplas condições que contribuem para a produção da 
criminalidade, convocando o Estado, a sociedade e a família para a construção de 
estratégias de enfrentamento dessa realidade.  

Foi através da Constituição da República, um marco histórico da luta pelos direitos 
da criança e do adolescente, que atribui è eles a condição de sujeitos de direitos, além de 
defini-los como pessoas em peculiar situação de desenvolvimento, conferindo-lhes a 
prioridade absoluta no atendimento, na elaboração de políticas e na destinação de 
recursos públicos. 

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, á cultura, á dignidade, ao respeito, à liberdade 
e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo 
de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 
Violência, crueldade e opressão.” (CF, 1988) 

Nos diversos contextos urbanos, o desemprego, a pobreza, o individualismo 
exacerbado, o aumento e organização do tráfico de drogas, as normativas de gênero, as 
desigualdades socioeconômicas, o enfraquecimento dos laços familiares e comunitários, 
dentre outros fatores, interferem simultaneamente para a inserção e permanência de 
adolescentes no contexto da criminalidade. Tal viés permite abandonar a lógica dual de 
“culpados” ou “vítimas” quando se fala de pessoas inseridas no “mundo do crime” e 
trabalha com a perspectiva de que são coletivos imersos em complexidades socioculturais, 
que exige do Estado e da sociedade entendimentos e propostas de intervenção mais 
amplas e eficazes. 

O Plano Municipal Decenal de Medidas Socioeducativas portanto, é um importante 
passo para a efetivação de uma gestão pública em Nova Monte Verde de atendimento que 
seja eficiente e eficaz e que atenda às demandas, interesses e expectativas dos seus 
beneficiários. Ao propor um planejamento intersetorial de longo prazo (dez anos), pretende-
se que a política municipal de atendimento a adolescentes em conflito com a lei transcenda 
gestões e planos de governo, e consolide uma verdadeira política de estado. 
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2. SÍNTESE SITUACIONAL 
 

Nova Monte Verde é um município de pequeno porte com 26 anos de 
municipalização, situado no extremo norte do Estado de Mato Grosso, Bioma Amazônia, 
com 8.093 habitantes, IDHM 0,691 (IBGE/2010) e uma extensão territorial de 5.248,543 
Km2.   

O município dista a 946 Km da capital Cuiabá e está localizado às margens da 
Rodovia MT 208 que liga os municípios de Nova Guarita, Alta Floresta, Nova Monte Verde, 
Nova Bandeirantes, Cotriguaçu, Aripuanã e Colniza sendo uma das rodovias estaduais 
mais movimentadas do Estado de Mato Grosso, pois é a principal rodovia de integração 
entre o extremo norte e noroeste mato-grossense. Mesmo que esteja em estado crítico em 
muitos pontos, a rodovia MT-208 escoa boa parte da produção de carne e grãos do 
Estado. 

 
2.1 População 
 

A população do município ampliou, entre os Censos Demográficos de 2000 e 2010, 
à taxa de 1,73% ao ano, passando de 6.820 para 8.093 habitantes.  A taxa de urbanização 
apresentou alteração no mesmo período. A população urbana em 2010 a passou a 
representar 49,09% do total.  

A estrutura demográfica também apresentou mudanças no município. O segmento 
etário de 0 a 14 anos representa 27,3% da população. Vale destacar que a população de 
10 a 14 anos representa 10,56% da população total. Já a população de 15 a 19 anos 
representa 9% da população total. A população residente no município na faixa etária de 
15 a 59 anos representa 64,7% da população do município. Entre 2000 e 2010 foi 
verificada ampliação da população idosa que, em termos anuais, cresceu 6,0% em média. 
Em 2010 detinha 8,0% do total da população municipal. 
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2.2 Trabalho e Rendimento 
 
Em 2015, o salário médio mensal era de 2.0 salários mínimos. A proporção de 

pessoas ocupadas em relação à população total era de 15.4%. Na comparação com os 
outros municípios do estado, ocupava as posições 104 de 141 e 60 de 141, 
respectivamente. Já na comparação com cidades do país todo, ficava na posição 1987 de 
5570 e 2086 de 5570, respectivamente.  

Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por 
pessoa, havia 35.5% da população nessas condições, o que o colocava na posição 97 de 
141 dentre as cidades do estado e na posição 3462 de 5570 dentre as cidades do Brasil. 

Quanto aos níveis de pobreza, em termos proporcionais, 4,9% da população está na 
extrema pobreza, com intensidade maior na área rural (5,7% da população na extrema 
pobreza na área rural contra 4,1% na área urbana). 

No Município, 439 famílias são beneficiárias do Programa Bolsa Família, atingindo o 
total de 1234 famílias inscritas no Cadastrjo Único em dezembro de 2017 dentre as quais: 

• 303 com renda per capita familiar de até R$ 85,00; 
• 227 com renda per capita familiar entre R$ 85,01 e R$ 170,00; 
• 368 com renda per capita familiar entre R$ 170,01 e meio salário mínimo; 
• 336 com renda per capita acima de meio salário mínimo. 

 
2.3 Educação 
 

Em 2015, os alunos dos anos inicias da rede pública da cidade tiveram nota média 
de 5.9 no IDEB. Para os alunos dos anos finais, essa nota foi de 4.7. Na comparação com 
cidades do mesmo estado, a nota dos alunos dos anos iniciais colocava esta cidade na 
posição 21 de 141. Considerando a nota dos alunos dos anos finais, a posição passava a 
28 de 141. A taxa de escolarização (para pessoas de 6 a 14 anos) foi de 99.1 em 2010. 
Isso posicionava o município na posição 11 de 141 dentre as cidades do estado e na 
posição 522 de 5570 dentre as cidades do Brasil. 

 
2.4 Saúde 
 

A taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 26.32 para 1.000 nascidos 
vivos. As internações devido a diarreias são de 0.7 para cada 1.000 habitantes. 
Comparado com todos os municípios do estado, fica nas posições 24 de 141 e 78 de 141, 
respectivamente. Quando comparado a cidades do Brasil todo, essas posições são de 650 
de 5570 e 2889 de 5570, respectivamente. 
 
2.5 Território e Ambiente 
 

Apresenta 4.2% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 25.5% de 
domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 1.7% de domicílios urbanos em 
vias públicas com urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e 
meio-fio). Quando comparado com os outros municípios do estado, fica na posição 107 de 
141, 111 de 141 e 80 de 141, respectivamente. Já quando comparado a outras cidades do 
Brasil, sua posição é 4908 de 5570, 4969 de 5570 e 4181 de 5570, respectivamente. 
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2.6 Panorama da extrema pobreza no município 
 

Conforme dados do Censo IBGE 2010, a população total do município era de 8.093 
residentes, dos quais 412 encontravam-se em situação de extrema pobreza, ou seja, com 
renda domiciliar per capita abaixo de R$ 70,00. Isto significa que 5,1% da população 
municipal viviam nesta situação. Do total de extremamente pobres, 269 (65,1%) viviam no 
meio rural e 144 (34,9%) no meio urbano. O Censo também revelou que no município havia 
53 crianças na extrema pobreza na faixa de 0 a 3 anos e 9 na faixa entre 4 e 5 anos. O 
grupo de 6 a 14 anos, por sua vez, totalizou 73 indivíduos na extrema pobreza, enquanto 
no grupo de 15 a 17 anos havia 28 jovens nessa situação. Foram registradas 34 pessoas 
com mais de 65 anos na extrema pobreza. 39,7% dos extremamente pobres do município 
têm de zero a 17 anos. 

Do total de extremamente pobres no município, 197 são mulheres (47,8%) e 215 
são homens (52,2%). Do total da população em extrema pobreza do município, 143 
(34,7%) se classificaram como brancos e 238 (57,8%) como negros. Dentre estes últimos, 
18 (4,4%) se declararam pretos e 220 (53,4%) pardos. Outras 31 pessoas (7,5%) se 
declararam amarelos ou indígenas. Pessoas com deficiência De acordo com o censo 2010 
havia - indivíduos extremamente pobres com alguma deficiência mental; 115 tinham 
alguma dificuldade para enxergar; 39 para ouvir e 27 para se locomover. Educação  

Das pessoas com mais de 15 anos em extrema pobreza, 60 não sabiam ler ou 
escrever, o que representa 22,2% dos extremamente pobres nessa faixa etária. Dentre 
eles, 36 eram chefes de domicílio. 

O Censo de 2010 revelou que no município havia 31 crianças de 0 a 3 anos na 
extrema pobreza não frequentando creche, o que representa 58,1% das crianças 
extremamente pobres nessa faixa etária. Por fim, entre os jovens de 15 a 17 anos na 
extrema pobreza, 10 estavam fora da escola (35,4% dos jovens extremamente pobres 
nessa faixa etária). 

15 pessoas extremamente pobres (3,6% do total) viviam sem luz, 81 (19,7%) não 
contavam com captação de água adequada em suas casas, 393 (95,4%) não tinham 
acesso à rede de esgoto ou fossa séptica e 269 (65,1%) não tinham o lixo coletado.  

25 pessoas extremamente pobres (6,0% do total) não tinham banheiro em seus 
domicílios. 243 (58,9%) não tinham em suas casas paredes externas construídas em 
alvenaria. 
 
2.7 Ato Infracional 

 
Segundo o ECA (art. 103) o ato infracional é a conduta da criança e do adolescente 

que pode ser descrita como crime ou contravenção penal. Se o infrator for pessoa com 
mais de 18 anos, o termo adotado é crime, delito ou contravenção penal. Assim, a 
criança (pessoa até 12 anos incompletos), se praticar algum ato infracional, será 
encaminhada ao Conselho Tutelar e estará sujeita às medidas de proteção previstas no art. 
101; o adolescente (entre 12 de 18 anos), ao praticar ato infracional, estará sujeito a 
processo contraditório, com ampla defesa. Após o devido processo legal, receberá ou não 
uma “sanção”, denominada medida socioeducativa, prevista no art. 112, do ECA. 

O Ato infracional é o ato condenável, de desrespeito às leis, à ordem pública, aos 
direitos dos cidadãos ou ao patrimônio, cometido por crianças ou adolescentes. Só há ato 
infracional se àquela conduta corresponder a uma hipótese legal que determine sanções 
ao seu autor. No caso de ato infracional cometido por criança (até 12 anos), aplicam-se as 
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medidas de proteção. Nesse caso, o órgão responsável pelo atendimento é o Conselho 
Tutelar. Já o ato infracional cometido por adolescente deve ser apurado pela Delegacia da 
Criança e do Adolescente a quem cabe encaminhar o caso ao Promotor de Justiça que 
poderá aplicar uma das medidas sócio-educativas previstas no Estatuto da Criança e do 
Adolescente da Criança e do Adolescente, Lei 8.069/90 (doravante ECA) 

Em Nova Monte Verde, segundo os dados fornecidos pela Polícia Militar e 
Conselho Tutelar e ocorreram as seguintes situações em 2017: 
 
Polícia Militar: 
 
Tipo de Ocorrência Quantidade (jan/dez/2017) 
Ameaça 5 
Furto (estabelecimento comercial/residência) 3 
Lesão corporal 4 
Porte de armas 1 
Porte/posse/uso de entorpecente 3 
Rixas / brigas /  4 
Outros (especificar) 18 
Dirigir s/CNH/trânsito 10 
embriagues 1 
Desobediência 1 
Desacato 2 
Outras contravenções 4 
total 56 
 
Conselho Tutelar 
 
Tipo de Ocorrência Quantidade (jan/dez/2017) 
Agressão 15 
Furto 05 
Tráfico de Drogas 01 
Dirigir veículo sem CNH 04 
Posse ilegal de arma 01 
total 26 
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3. O SISTEMA SOCIOEDUCATIVO 
 
3.1 Princípios e Diretrizes 
 

Este plano municipal está fundamentado no Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo que se orienta pelas normativas nacionais, Constituição federal e Estatuto 
da Criança e do Adolescente, bem como as internacionais das quais o Brasil é signatário, 
Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança, Sistema Global e Sistema 
Interamericano dos Direitos Humanos: Regras Mínimas das Nações Unidas para 
Administração da Justiça Juvenil – Regras de Beijing – Regras Mínimas das Nações 
Unidas para a Proteção dos Jovens Privados de Liberdade.  

O seu processo de elaboração foi referenciado nos princípios e diretrizes da 
Política Nacional do SINASE, previstos no Estatuto da Criança e Adolescente, na 
Resolução 119/2006 do CONANDA e na Lei Federal 12.594/2012.  

 
3.1.1 Dos Princípios  
 
1. Respeito aos direitos humanos: Liberdade, solidariedade, justiça social, honestidade, 
paz, responsabilidade e respeito à diversidade cultural, religiosa, étnico-racial, de gênero e 
orientação sexual são os valores norteadores da construção coletiva dos direitos e 
responsabilidades;  
 
2. Responsabilidade solidária da Família, Sociedade e Estado pela promoção e a defesa 
dos direitos de crianças e adolescentes – artigos 227 da Constituição Federal e 4º do ECA: 
o direito à vida e à saúde, o direito à liberdade, ao respeito e à dignidade; o direito à 
convivência familiar e comunitária; o direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer e o 
direito à profissionalização e proteção no trabalho devem estar contemplados na 
elaboração das políticas públicas que envolvem os adolescentes em conflito com a lei.  
 
3. Prioridade absoluta para a criança e o adolescente – artigos 227 da Constituição Federal 
e 4º do ECA;  
 
4. Legalidade: Quanto à aplicação, execução e atendimento das medidas socioeducativas, 
é imprescindível a observância desse princípio previsto no artigo 5º, inciso II, da 
Constituição Federal: “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa 
senão em virtude de lei”. 
 
5. Respeito ao devido processo legal – artigos 227, § 3º, inciso IV da Constituição Federal, 
40 da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança e 108, 110 e 111 do 
ECA e nos tratados internacionais;  
 
6. Excepcionalidade, brevidade e respeito à condição peculiar de pessoa em 
desenvolvimento;  
 
7. Incolumidade, integridade física e segurança (artigos 124 e 125 do ECA);  
 
8. Respeito à capacidade do adolescente de cumprir a medida; às circunstâncias; à 
gravidade da infração e às necessidades pedagógicas do adolescente na escolha da 
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medida, com preferência pelas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e 
comunitários – artigos 100, 112, § 1º, e 112, § 3º, do ECA;  
 
9. Incompletude institucional, caracterizada pela utilização do máximo possível de serviços 
na comunidade, responsabilizando as políticas setoriais no atendimento aos adolescentes 
– artigo 86 do ECA;  
 
10. Garantia de atendimento especializado para adolescentes com deficiência – artigo 227, 
parágrafo único, inciso II, da Constituição Federa;  
 
11. Municipalização do atendimento – artigo 88, inciso I do ECA: o significado da 
municipalização do atendimento no âmbito do sistema socioeducativo é que tanto as 
medidas socioeducativas quanto o atendimento inicial ao adolescente em conflito com a lei 
devem ser executados no limite geográfico do município, de modo a fortalecer o contato e o 
protagonismo da comunidade e da família dos adolescentes atendidos;  
 
12. Descentralização político-administrativa mediante a criação e a manutenção de 
programas específicos – artigos 204, inc. I, da Constituição Federal e 88, inc. II, do ECA: 
diz respeito à distribuição de competências de formulação de políticas entre os entes 
federativos (União, Estados, Distrito Federal e ressalvas. A Constituição Federal determina 
que a competência da União se restrinja à coordenação nacional e à formulação de regras 
gerais do atendimento, enquanto os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão 
gerenciar e coordenar e executar programas de atendimento no âmbito de suas 
competências.  
 
14. Gestão democrática e participativa na formulação das políticas e no controle das ações 
em todos os níveis: o novo direito da criança e do adolescente exige que as instituições 
voltadas para o atendimento possuam transparência e gestão participativa, com um contato 
permanente com os Conselhos dos Direitos e Tutelares, com a comunidade e com a 
sociedade civil organizada  
 
15. Corresponsabilidade no financiamento do atendimento às medidas socioeducativas. A 
Constituição Federal e o ECA definem o princípio da prioridade absoluta às crianças e 
adolescentes (artigo 227 da CF e 4º do ECA), ou seja, está determinada a destinação 
privilegiada de recursos públicos para a área. A responsabilidade pelo financiamento é 
compartilhada por todos os entes federativos (União, Estado, Distrito Federal e Município). 
 
16. Mobilização da opinião pública no sentido da indispensável participação dos diversos 
segmentos da sociedade: a discussão aprofundada e contínua com a população, 
favorecerá a construção de uma sociedade mais tolerante e inclusiva, tendo em vista que 
sobre esses adolescentes recai grande parte da hostilidade e do clamor por maior 
repressão, o que tem gerado campanhas de incitação de desrespeito a princípios e direitos 
constitucionais atribuídos a esse público.  
 
17. Os adolescentes são sujeitos de direitos, entre os quais a presunção da inocência.  
 
18. Ao adolescente que cumpre medida socioeducativa deve ser dada proteção integral de 
seus direitos.  
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19. Em consonância com os marcos legais 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.  
 
3.1.2 Das Diretrizes  
 
a) Garantia da qualidade do atendimento socioeducativo de acordo com os parâmetros do 
SINASE.  
 
b) Focar a socioeducação por meio da construção de novos projetos pactuados com os 
adolescentes e famílias, consubstanciados em Planos Individuais de Atendimento.  
 
c) Incentivar o protagonismo, participação e autonomia de adolescentes em cumprimento 
de medida socioeducativa e de suas famílias.  
 
d) Primazia das medidas socioeducativas em meio aberto.  
 
e) Humanizar as Unidades de Internação, garantindo a incolumidade, integridade física e 
mental e segurança do/a adolescente e dos profissionais que trabalham no interior das 
unidades socioeducativas.  
 
f) Criar mecanismos que previnam e medeiem situações de conflitos e estabelecer práticas 
restaurativas.  
 
g) Garantir o acesso do adolescente à Justiça (Poder Judiciário, Ministério Público e 
Defensoria Pública) e o direito de ser ouvido sempre que requerer.  
 
h) Garantir as visitas familiares e íntimas, com ênfase na convivência com os parceiros/as, 
filhos/as e genitores, além da participação da família na condução da política 
socioeducativa. 
 
i) Garantir o direito à sexualidade e saúde reprodutiva, respeitando a identidade de gênero 
e a orientação sexual.  
 
j) Garantir a oferta e acesso à educação de qualidade, à profissionalização, às atividades 
esportivas, de lazer e de cultura no centro de internação e na articulação da rede, em meio 
aberto e semiliberdade.  
 
k) 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.  
 
l) Garantir o acesso à programas de saúde integral.  
 
m) Garantir ao adolescente o direito de reavaliação e progressão da medida 
socioeducativa.  
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n) Garantia da unidade na gestão do SINASE, por meio da gestão compartilhada entre as 
três esferas de governo, através do mecanismo de cofinanciamento.  
o) Integração operacional dos órgãos que compõem o sistema (art. 8º, da LF nº 
12.594/2012).  
 
p) Valorizar os profissionais da socioeducação e promover formação continuada.  
 
q) Garantir a autonomia dos Conselhos dos Direitos nas deliberações, controle social e 
fiscalização do Plano e do SINASE.  
 
r) Ter regras claras de convivência institucional definidas em regimentos internos 
apropriados por toda a comunidade socioeducativa.  
 
s) Garantir ao adolescente de reavaliação e progressão da medida socioeducativa. 
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4. EIXOS DO PLANO MUNICIPAL DECENAL DE ATENDIMENTO DO 
SOCIOEDUCATIVO DE NOVA MONTE VERDE 

 
Os Eixos do Plano Municipal seguem conforme a metodologia do Plano Nacional. 

Tais eixos foram discutidos e adaptados à realidade do Município nas reuniões de 
elaboração do Plano. 

A seguir são apresentados os eixos:  
1.Gestão do Atendimento Socioeducativo;  
2.Qualificação do Atendimento Socioeducativo;  
3.Participação Cidadã e Autônoma dos Adolescentes; e  
4.Fortalecimento dos Sistemas de Justiça e Segurança Pública. 

 
EIXO 1: GESTÃO DO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 
 

A Gestão da política socioeducativa implica que órgãos públicos e seus agentes se 
guiem por uma cultura institucional de caráter republicano, isto é, centrada nos direitos e no 
reconhecimento do espaço público e de cidadania.  

Este modelo de gestão estabelece a existência de coordenação nos três níveis do 
poder executivo, com a responsabilidade de articular e implantar todas as medidas 
socioeducativas, seja qual for a sua natureza, o que requer a presença direta de todas as 
Políticas Setoriais pertinentes. Este é um dos principais desafios à implantação e 
consolidação da política socioeducativa no país, concebida num todo como sistema, porém 
“compartimentada” nas responsabilidades operacionais.  

Neste sentido, cabe destacar a esfera municipal como referência de condução do 
processo no âmbito local, para promover a articulação do Plano Municipal Decenal de 
Atendimento Socioeducativo, a interlocução institucional e intersetorial, a definição de 
política de financiamento e a realização do monitoramento e avaliação. Assim, a gestão 
municipal deve coordenar e articular a política pública de socioeducação que se 
consubstancia no Plano do SINASE.  

A intersetorialidade entre as diversas políticas se constitui em elemento estratégico 
no processo de gestão, entendida como troca de conhecimento e integração entre atores e 
setores na execução da política socioeducativa, bem como cria um campo de integração na 
gestão, numa leitura mais coletiva sobre a desproteção e o grau de vulnerabilidade, as 
necessidades e a oferta pública oferecida como proteção.  
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EIXO 1: GESTÃO DO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO  
OBJETIVOS METAS PRAZOS DE EXECUÇÃO RESPONSÁVEIS 

2018 
a 

2020 

2021 
a 

2024 

2025 
a 

2028 
1) Implantar e implementar o Plano Municipal de 

Atendimento Socioeducativo para o decênio 2018 
– 2028.  

 

Instituir por Decreto a Comissão Intersetorial do SINASE, sob a 
coordenação da Secretaria Municipal de Assistência Social, para 
discutir e redigir a proposta do Plano Municipal de Atendimento 
Socioeducativo. 

X   Poder Executivo Municipal  
CMDCA  

Submeter o Plano à aprovação do CMDCA.  X   Poder Executivo Municipal 
CMDCA  

Encaminhar o Plano para os órgãos competentes.  X   Poder Executivo Municipal 
CMDCA  

2) Implementar a política de financiamento das ações 
de atenção aos adolescentes e jovens em 
cumprimento de medidas socioeducativas 

Assegurar o repasse dos recursos destinados à implementação das 
ações do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo.  

X X X CMDCA 
Poder Executivo Municipal 

Ampliar o orçamento criança e adolescente (OCA) para qualificar o 
atendimento à adolescente em cumprimento de medidas 
socioeducativas.  

 X X CMDCA 
Poder Executivo Municipal 

Captar recursos via FIA, pessoas físicas e jurídicas, para apoiar a 
implementação de ações do Plano Municipal Socioeducativo.  

X X X CMDCA 
Poder Executivo Municipal 

Garantir meios legais para que o estado destine recursos 
continuados para as ações de manutenção e custeio do Sistema de 
Atendimento Socioeducativo em meio aberto.  

X X X CMDCA 
CMAS 
Poder Executivo Municipal 

Estabelecer parcerias com organizações do terceiro setor, 
empresas e fundações, para mobilização de recursos, visando o 
incremento do orçamento  

X X X CMDCA 
CMAS 
Poder Executivo Municipal 

3) Adotar os parâmetros do Sinase e de outras 
normatizações que tratam da qualificação do 
atendimento socioeducativo, visando garantir o 
aparelhamento dos serviços com estrutura 
adequada, tendo como base a extensão territorial 
e demográfica do atendimento.  

Realizar levantamento das necessidades de adequação do Serviço 
responsável pela execução do atendimento socioeducativo em 
meio aberto, referente a estrutura física, de recursos humanos, 
territorialização do atendimento, entre outras necessidades de 
adequação.  
 
 
 

X   Poder Executivo (Secretaria 
de Administração, Finanças e 
Planejamento ) 
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 Realizar estudo de impacto econômico para implantação de 
equipe mínima para o atendimento da demanda de atenção 
especializada na assistência social, em especial, para a demanda 
de medidas socioeducativas.   

x   Poder Executivo (Secretaria 
de Administração, Finanças e 
Planejamento ) 

4) Garantir formação continuada sobre o Sistema 
socioeducativo aos/as profissionais da rede de 
serviços e Políticas Setoriais.  

Realizar cursos periódicos direcionados aos profissionais que 
integram a rede de proteção, com foco no trabalho em rede, 
direitos humanos, Estatuto da Criança e do Adolescente, Política 
de Assistência Social, Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo – SINASE; controle social, entre outros temas.  

X X X Poder Executivo Municipal 
com apoio dos Governos 
Federal e Estadual  
CEDCA  
CMDCA  
Conselhos Setoriais  

5) Garantir a permanente articulação intersetorial e 
interinstitucional, com vistas à execução do Plano 
Municipal.  

 

Aprimorar e criar fluxos e protocolos envolvendo as Políticas 
Setoriais, visando aprimorar o Sistema Municipal de Atendimento 
Socioeducativo, bem como a sua articulação com o Sistema 
Estadual de Atendimento Socioeducativo  
 

X X X Poder Executivo Municipal  
Comissão Intersetorial  
CMDCA  
CEDECA  
SEDS  
Conselhos Setoriais  

6) Dar publicidade ao plano, com vistas à informação 
e sensibilização da sociedade, desconstruindo 
mitos e preconceitos em relação ao adolescente 
envolvido com a prática do ato infracional.  

Realizar atividades descentralizadas para debater e informar a 
sociedade sobre o Plano do SINASE, envolvendo os órgãos de 
imprensa, mídia, enquanto parte do processo.  

X X X Poder Executivo Municipal  
CMDCA  
Órgãos de Defesa de Direitos  
Comissão Municipal 
Intersetorial  

7) Garantir o Monitoramento continuado do Plano 
Municipal, com a participação das Políticas 
Setoriais: Educação, Saúde, Cultura, Esporte e 
Lazer, Trabalho e Profissionalização, Assistência 
Social e os Sistemas de Justiça e Segurança.  

Instituir fórum permanente para debater políticas voltadas para a 
adolescência, nas áreas de esporte, lazer, cultura, saúde, 
educação, trabalho, entre outras.  

X X X Poder Executivo Municipal  
CMDCA  
Conselhos Setoriais  
Outros órgãos de controle 
social  

Instituir uma Comissão que seja responsável pela gestão 
intersetorial e fiscalização da execução do Plano Municipal bem 
como criar indicadores para monitoramento e avaliação periódica 
do Plano Municipal  

X X X Poder Executivo Municipal  
CMDCA, CMAS,  
Outros órgãos de controle 
social 
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EIXO 2: QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 
 

 
A Qualificação do Atendimento compõe um dos quatro eixos do Plano Nacional de 

Socioeducação. Este eixo contribuiu para elaboração do Plano Municipal de Atendimento 
Socioeducativo, tendo como referência o serviço em meio aberto executado pelo município 
enquanto ação finalística.  

Apresenta como objetivo subsidiar as discussões para elaboração de metas tendo 
as seguintes temáticas:  

1) Parametrização do Sistema Nacional Socioeducativo - SINASE que se 
instrumentaliza no parâmetro arquitetônicos do serviço (espaço com sigilo para 
atendimento, espaço adequado para oficinas e trabalhos em grupo); na gestão 
(Regimento interno e Plano Político Pedagógico interno) e atendimento 
socioeducativo;  
 

2) Dos/as profissionais do SINASE: Equipe mínima qualificada, com garantia de 
capacitação e formação continuada;  

 
3) Atendimento ao adolescente: garantir a oferta do trabalho social socioeducativo 

em meio aberto no acompanhamento das medidas de Liberdade Assistida e de 
Prestação de Serviços à Comunidade.  

 
No decorrer desse processo é elaborado o Plano individual de Atendimento (PIA), 

realizado em conjunto com o/a adolescente, sua família e a Rede de Serviços ; as demais 
ações se concretizam por meio da articulação com as demais políticas setoriais (saúde, 
educação, profissionalização e trabalho , esporte, cultura e lazer, entre outras); com as 
ações articuladas com Centro de Referência Assistência Social Básica (CRAS), para 
continuidade do atendimento às famílias na perspectiva da prevenção; inclusão dos/as 
adolescentes em Serviço de Convivência e Fortalecimento dos Vínculos – SCFV e demais 
serviços ofertados no território. Encaminhamentos e acompanhamento escolar, 
profissionalização e mercado de trabalho, entre outras ações no campo da proteção social. 
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EIXO 2: QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 

OBJETIVOS METAS PRAZOS DE EXECUÇÃO RESPONSÁVEIS 

2018 a 
2020 

2021 a 
2024 

2025 a 
2028 

1) Garantir a participação dos/as adolescentes 
residentes nas áreas urbana e rural, em Fóruns, 
Conferências; Encontros; Seminários, entre 
outras atividades, estimulando o exercício do 
protagonismo e do controle social. 

Construir metodologias específicas para estimular a 
participação dos/as adolescentes nos eventos, garantindo 
condições de acesso.  
 

X X X SMAS  
Rede Socioassistencial  
CMDCA  

Criar mecanismos para dar visibilidade positiva das ações 
realizadas pelos adolescentes em cumprimento de medida 
socioeducativa.  

X X X SMAS  
CMDCA  

Propor alteração na forma de constituição do CMDCA, para 
participação de adolescentes como conselheiros e 
conselheiras, de forma paritária.  

X   CMDCA  
Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança 
e do Adolescente  

Antecipar a divulgação das Pré e Conferências, bem como 
promover atividades para estimular e preparar as crianças e 
adolescentes para sua participação efetiva, envolvendo a 
rede de serviços (escola, UBS; projetos, Igreja, etc).  

X X X CMDCA  
 

2) Garantir formação continuada às equipes de 
trabalho.  

 

capacitar, formar e integrar as equipes, sobre temas afetos a 
trabalho com adolescentes; vulnerabilidade e risco social na 
adolescência; drogadição; violência familiar e institucional; 
orientação e acompanhamento a famílias, crianças e 
adolescentes; pessoas com deficiência, entre outros temas 
(realizar campanhas educativas; oficinas descentralizadas, 
entre outras atividades, com ampla divulgação).  

X X X SMAS 

3) Garantir formação específica aos 
conselheiros/as tutelares, visando à 
qualificação do trabalho.  
 

Realizar formação continuada para os/as conselheiros 
tutelares.  

X X X CMDCA 
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4) Garantir estrutura física, recursos humanos e 
materiais, metodologia adequada para o 
atendimento na unidade que executa as 
medidas em meio aberto.  

Ampliar a equipe de orientadores sociais (profissionais de 
nível médio); assistentes sociais e psicólogos, para o 
acompanhamento de adolescentes em cumprimento de 
medida socioeducativa de (PSC e LA), de acordo com as 
regulações.  

X X X SMAS 

Elaboração do Plano Individualizado de Atendimento para 
todos/as adolescentes atendidos, garantindo o seu 
acompanhamento no contexto familiar e social, durante 
todo o cumprimento da medida em meio aberto.  

X X X SMAS 

Garantir o acesso e oferta de atividades para adolescentes 
em cumprimento de medida socioeducativa, dentre elas a 
abordagem de direitos e deveres (respeito, cidadania, 
igualdade e justiça).  

X X X SMAS 

Ofertar enquanto direito a documentação civil para os/as 
adolescentes atendidos.  

X X X SMAS 

Garantir a sigilo de informações e imagem, quando envolve 
adolescente em cumprimento de medida socioeducativa.  

X X X SMAS 

5) Fortalecer a integração e articulação entre o 
Serviço que executa as medidas 
socioeducativas em meio aberto e os serviços 
vinculados a Proteção Social Básica, com 
práticas resolutivas.  

Adequar à oferta de Serviços de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos a Tipificação com disponibilidade 
de oferta de vagas, proposta pedagógica, espaço físico, 
recursos materiais e humanos, conforme a especificidade do 
público atendido.  
 

X X X SMAS  
CMDCA  
CMAS  

Construir metas de ampliação de vagas para atendimento a 
adolescentes de 13 a 18 anos com projetos educativos, 
considerando a especificidade da demanda (metodologia 
diferenciada e condizente com as características e 
necessidades deste público adolescente), priorizando 
àqueles em situação de maior vulnerabilidade.  
 
 

X X X SMAS 
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6) Fortalecer as ações preventivas da Proteção 
Social Básica nos territórios, de modo a reduzir 
a inserção dos adolescentes no mundo do ato 
infracional.  

Realizar diagnóstico para dimensionar o número de vagas 
necessárias nos SCFV para atendimento dos adolescentes 
em situação de vulnerabilidade e risco social, considerando 
as diferenças territoriais.  
 

X   SMAS 

Ampliar número de vagas nos SCFV de acordo com as 
necessidades, priorizando os territórios mais vulneráveis, 
garantindo recursos financeiros.  

X X X SMAS 

Aprimorar a relação SCFV e Serviço Medida Socioeducativas.  X   SMAS 

Construir fluxos de referência e contra referência com o 
CRAS.  

X   SMAS 

Instituir grupo de trabalho para de discutir, avaliar as ações 
desenvolvidas em parceria com SCFV e Serviço Medida; bem 
como pensar num protocolo/fluxo pós-medida.  

X X X SMAS 

7) Promover a profissionalização dos 
adolescentes/as,  

Criar mecanismos que ampliem as possibilidades de inserção 
do adolescente em cumprimento de medidas socioeducativa 
nos cursos profissionalizantes.  

X X X SMAS 
CMDCA 

8) Promover permanente articulação com as 
demais políticas públicas para ampliar o acesso 
à escolarização.  

 

Dar continuidade do trabalho articulado com demais 
Políticas Setoriais, visando o aprimoramento do fluxo 
referente ao combate ao abandono e evasão escolar.  
 

X X X SMAS 
CMDCA 
EDUCAÇÃO 

9) Promover permanentemente articulação com 
as demais políticas públicas para ampliar o 
acesso do/a adolescente em cumprimento de 
medida socioeducativa com a escolarização, 
profissionalização, trabalho, lazer, cultura 
esporte; entre outras.  

 
 
 

Buscar permanentemente o apoio, articulação e 
envolvimento das demais políticas públicas no atendimento 
aos adolescentes que cumprem medida socioeducativa.  
 

X X X SMAS  
Rede de Proteção  
Sistema de Garantia 
de Direitos  
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POLÍTICA DE SAÚDE:-      

10) Garantir atenção integral a saúde de 
adolescentes em cumprimento de medida 
socioeducativa.  

Garantir acesso aos adolescentes encaminhados pelas 
unidades de socioeducação, priorizando aqueles em situação 
de risco, como: sinais de depressão, ideias suicidas, abuso de 
drogas, autismo, psicoses e neuroses graves e construção de 
fluxo entre os serviços de saúde e demais Políticas Setoriais.  

X X X Secretaria Municipal 
de Saúde 

11) Implantar ações para atendimento 
específico aos adolescentes em uso abusivo de 
drogas.  

Fortalecer a redução de danos enquanto uma estratégia 
para o tratamento do uso de substâncias psicoativas no 
âmbito familiar.  

X X X SMS 
COMAD 
CMS 

12) Implantar e implementar ações 
intersetoriais aos adolescentes em uso leve e 
moderado de substância psicoativas e 
transtorno mentais leves e moderados.  

Desenvolver ações territoriais e intersetoriais entre atenção 
primária, escolas e famílias, com apoio matricial do NASF.  
 

X X X SMS 
COMAD 
CMS 

Promover educação permanente aos profissionais da rede 
de saúde sobre adolescentes em uso de substâncias 
psicoativas e saúde mental.  

X X X SMS 
COMAD 
CMS 

13) Contribuir para a ampliação das atividades 
referentes à execução da medida de Prestação 
de Serviços à Comunidade (PSC).  

Promover a inserção dos adolescentes nas unidades de 
saúde do município.  

X X X SMAS 
SMS 

Sensibilização das coordenações e equipes de saúde sobre 
trabalho socioeducativo.  

X X X SMAS 
SMS 

Elaboração de projetos com temas de educação em saúde, 
como: endemias, saúde família, saúde bucal, entre outros.  

X X X SMAS 
SMS 

14) Criar mecanismos que garantam o 
levantamento de dados sobre a violência 
praticada contra adolescentes, inclusive a letal.  

Sistematizar, analisar e dar visibilidade aos dados coletados 
do SINAN e SIM do município, com ênfase na violência letal 
sofridas pelos adolescentes.  
 
 
 
 
 
 

X X X SMS 
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POLITICA DE EDUCAÇÃO      

15) Garantir a formação continuada, inserindo 
as temáticas adolescências, vulnerabilidades, 
risco social e SINASE no processo de formação 
e capacitação de educadores sociais e/ou 
profissionais da educação.  

Realizar formação continuada de multiplicadores para 
educadores e gestores das escolas municipais, bem como  
Propor a inclusão da temática socioeducativa na Semana 
Pedagógica das Escolas Estaduais.  
  
 

X X X SMAS 
SEC. EDUCAÇÃO 
DIRETORIA 
PEDAGÓGICA 
ESTADUAL 

16) Garantir escolaridade e acompanhamento 
de qualidade para os/as os adolescentes em 
cumprimento de medidas socioeducativas, em 
especial, àqueles/as que se encontram em 
defasagem idade e série escolar; pessoas com 
deficiência, transtorno de saúde mental e 
déficit de aprendizagem  

Normatizar o fluxo de comunicação entre a rede de serviços, 
sistema socioeducativo e as escolas, visando o 
acompanhamento de qualidade e da vida escolar, ao 
educando e a família.  
 

X X X Secretaria Municipal 
de Educação  
Núcleo de Educação  
Rede de Serviços  
Sistema de Garantia 
de Direitos  
Comissão Intersetorial  

Estabelecer parceria com as IEs, Assistência Social, Cultura, 
Saúde, Sistema S e outras, para aproveitamento do espaço 
físico das escolas e dos bairros, nos horários possíveis, para a 
prática de atividades esportivas, de convivência comunitária, 
socialização, cultural, entre outras, planejando todas as 
ações com a instituição em questão, delimitando horário e 
projetos.  

X X X SMAS 
SEC. EDUCAÇÃO 
DIR. ESPORTE 
DIR. CULTURA 
ESCOLAS 

17) Contribuir para a ampliação das atividades 
referentes à execução da medida de Prestação 
de Serviços à Comunidade (PSC).  

 

Ampliar vagas para adolescentes em cumprimento de 
medida socioeducativa, na perspectiva de monitores em 
atividades diversas.  

X X X SEC. EDUCAÇÃO 
 
 
 

18) Aumentar o acesso dos adolescentes em 
cumprimento de medidas socioeducativas aos 
programas, projetos e serviços ofertados pela 
política de educação  

 
 

Manter e ampliar as vagas no Pronatec e outros cursos 
técnicos, visando o coletivo sem qualificação profissional.  
 

X X X SEC. EDUCAÇÃO 
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POLÍTICA DE ESPORTE E LAZER      

19) Incentivar o protagonismo juvenil através 
do esporte, como ferramenta de 
desenvolvimento integral dos adolescentes e 
jovens em situação de vulnerabilidade social, 
como estratégia de convivência e 
fortalecimento de vínculos familiares e 
comunitários, bem como a inserção em outras 
políticas de proteção social, como exemplo a 
inserção escolar.  

Ampliar a oferta nos territórios, para realização de 
atividades esportivas, com a oferta de material esportivo, 
ocupando os espaços públicos já existentes na rede de 
serviços, com a estruturação dos núcleos de esporte 
educacionais descentralizados que favoreçam o aprendizado 
de valores e atitudes positivos que auxiliem na formação do 
cidadão através da prática esportiva.  
 

X X X Diretor de Esportes 
Sec. Educação 

POLÍTICA PÚBLICA DE CULTURA      

20) Promover o acesso a bens culturais, bem 
como a ampliação sobre as possibilidades de 
entretenimento e lazer.  

 

A partir dos projetos já existentes na cultura, oportunizar 
acesso aos adolescentes em cumprimento de medida 
socioeducativa. 

X X X Diretora de Cultura 
Sec. Educação 

POLÍTICA PÚBLICA DE TRABALHO E PROFISSIONALIZAÇÃO      

21) Ampliar as possibilidades e número de 
vagas de trabalho, inserção produtiva e geração 
de renda dos (as) adolescentes em 
cumprimento de medidas socioeducativas, com 
tratamento diferenciado aos mais vulneráveis.  

Sensibilizar as empresas privadas sobre a importância da 
contratação de aprendizes, cumprindo a legislação  
 

 X X SMAS em parceria 
com as Entidades de 
Capacitação 
Profissional e Serviços 
Nacionais de 
Aprendizagem  
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EIXO 3: PARTICIPAÇÃO CIDADÃ E AUTÔNOMA DOS ADOLESCENTES 

 
O Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo publicado em 2013, com base em 

diagnósticos sobre a execução das medidas socioeducativas no Brasil define 4 eixos 
operativos que devem sustentar a construção da Política de Socioeducação, sendo um deles 
a Participação.  

Optar por este eixo para a construção de políticas e práticas de atendimento no 
acompanhamento das/os adolescentes se relaciona de um lado com o que se compreende 
como diretriz deste processo a fim de que “o processo de responsabilização do adolescente 
adquira um caráter educativo, de modo que as medidas socioeducativas (re) instituam 
direitos, interrompam a trajetória infracional e permitam ao adolescente a inclusão social, 
educacional, cultural e profissional” (BRASIL, 2013, p. 6).  

Por outro lado, diz respeito ao dever de incorporar a perspectiva democrática de 
participação e controle social na construção e gestão do sistema socioeducativo e no 
reconhecimento de que  

[...] a intervenção dos vários grupos e categorias 
populacionais na construção do espaço público é 
atravessada por fatores de mobilização, por sistemas 
de crenças e representações sociais e por dispositivos 
institucionais e políticos que diferenciam os direitos 
formais e as possibilidades reais de contribuição na 
decisão política. A infância é especialmente 
prejudicada, entre todos os grupos e categorias sociais 
excluídas, quer pela relativa invisibilidade face às 
políticas públicas e aos seus efeitos, quer por que é 
geralmente excluída do processo de decisão na vida 
colectiva (SARMENTO, FERNANDES, TOMÁS, 2007, 
p. 183).  
 

Reconhecendo esta necessariedade do processo de acompanhamento das/os 
adolescentes por ora inseridos no SINASE, temos o desafio de construir mecanismos que 
assegurem sua participação individual e coletiva, sendo este desafio além de uma meta para 
construção da Política de Socioeducação um meio para que os objetivos das medidas 
socioeducativas sejam atingidos. 
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EIXO 3: PARTICIPAÇÃO CIDADÃ E AUTÔNOMA DOS ADOLESCENTES 

OBJETIVOS METAS PRAZOS DE EXECUÇÃO RESPONSÁVEIS 

2018 
a 

2020 

2021 
a 

2024 

2025 
a 

2028 

1) Implementar estratégias junto com os 
adolescentes para que encontros, pré-
conferências e conferências das 
políticas públicas tenham como 
membros adolescentes.  

Garantir a participação dos adolescentes nos 
encontros, pré-conferências e conferências com 
linguagem adequadas e lúdicas para o público em 
questão.  
 

X X X SMAS 
CMDCA 

Promoção de oficinas e eventos que possibilitem a 
escuta dos adolescentes a acerca de seus anseios, 
propostas, expectativas e desafios de forma 
territorializada.  

X X X SMAS 
CMDCA 

2) Promover audiências públicas com 
metodologia e instrumentos 
adequados e lúdicos para as crianças e 
adolescentes.  

Realizar audiência pública anual para avaliação dos 
serviços ofertados, novas estratégias relativas ao 
atendimento de crianças e adolescentes, envolvendo 
sua família.  

X X X SMAS 
CMDCA 

3) Estimular a participação dos/as 
adolescentes em cumprimento de MSE 
nos debates relativos ao SINASE nos 
atendimentos do meio aberto  

Incentivar a participação autônoma dos/as 
adolescentes na construção e implementação da 
proposta socioeducativa na execução das MSE  

X X X SMAS 
CMDCA 
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EIXO 4: FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS DE JUSTICA E SEGURANÇA PÚBLICA  
 
 

O Plano Nacional do SINASE engloba um conjunto de objetivos e metas traçadas 
em conjunto pela União, Estados e Municípios, com vistas à implementação de políticas 
públicas voltadas para a consecução do princípio da tutela integral dos adolescentes, em 
especial aqueles em conflito com a lei que estejam vinculados a qualquer programa 
socioeducativo.  

Um deles é o fortalecimento dos sistemas de justiça e segurança, que compreende o 
alcance de algumas metas, como: criação e estruturação (material e pessoal) de varas 
especializadas (da infância e da juventude) em todas as comarcas; separação das 
competências dessas varas em área de proteção e área de apuração de ato infracional e 
execução de medidas; observância da celeridade e da proporcionalidade na 
aplicação/imposição de medidas socioeducativas; implantação de delegacias, promotorias e 
defensorias públicas especializadas na matéria e no enaltecimento da educação em direitos 
humanos, aplicados no âmbito da segurança pública. 
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EIXO 4: FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA 

OBJETIVOS METAS PRAZOS DE 
EXECUÇÃO 

RESPONSÁVEIS 

2018 
a 

2020 

2021 
a 

2024 

2025 
a 

2028 

Garantir a articulação dos programas de MSE-Meio Aberto 
com os órgãos dos sistemas de justiça e segurança pública.  
 

Construir fluxos e procedimentos entre as instituições 
responsáveis pelo desenvolvimento de medida 
socioeducativa em meio aberto.  
 

X X X CONSEG/CMDCA 
SMAS/PM/PC 
MINISTERIO PUBLICO 
VARA DA INFANTCIA E 
JUVENTUDE DA COMARCA 

Qualificar, agilizar, monitorar e humanizar o atendimento 
ao adolescente apreendido para apuração de ato 
infracional e aplicação de medidas socioeducativas, 
respeitando o devido processo legal.  
 

Monitorar a atuação do serviço que executa as medidas 
socioeducativas em meio aberto.  
 

X X X CONSEG/CMDCA 
SMAS/PM/PC 
MINISTERIO PUBLICO 
VARA DA INFANTCIA E 
JUVENTUDE DA COMARCA 

Construir metodologias de abordagem e condução policial 
pautadas em uma perspectiva socioeducativa e de direitos 
humanos.  
 

Articular junto aos órgãos competentes para que haja 
formação dos serviços de segurança pública, a partir da 
perspectiva socioeducativa e comunitária.  
 

X X X CONSEG/CMDCA 
SMAS/PM/PC 
MINISTERIO PUBLICO 
VARA DA INFANTCIA E 
JUVENTUDE DA COMARCA 

 Realizar ações preventivas e educativas nas instituições 
do município.  
 

X X X CONSEG/CMDCA 
SMAS/PM/PC 
MINISTERIO PUBLICO 
VARA DA INFANTCIA E 
JUVENTUDE DA COMARCA 
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5. FINANCIAMENTO  
 
A garantia de orçamento para a política de implementação do Plano Municipal de 

Atendimento Socioeducativo é essencial, devendo haver o acompanhamento da elaboração, 
aprovação e execução das peças orçamentárias do município, para incluir as ações 
previstas no Plano.  

Além de acompanhar o Planejamento Plurianual - PPA, a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias - LDO e a Lei de Orçamento Anual – LOA, visando garantir a previsão de 
orçamento para alcançar os objetivos pretendidos, o Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente de Nova Monte Verde deve monitorar a execução de cada política 
pública responsável por sua execução.  

O objetivo é garantir os recursos financeiros em cofinanciamento para o 
funcionamento com qualidade e efetividade dos programas socioeducativos, com ênfase no 
direito à convivência familiar e comunitária e à proteção social.  

Destaca-se que o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
poderá financiar ações necessárias a qualificação do atendimento, conforme apontado pelo 
diagnóstico situacional e critérios definidos por esse Conselho. 

 
 

6. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 
  

Os artigos 18 a 27 da Lei Federal 12.594/2012 (SINASE) determina que a 
reavaliação desse plano deva ser periódica, visando a "qualidade e eficiência" dos 
programas socioeducativos, cumprimento de metas do plano, referentes a orçamento; 
compromissos e articulação.  

Considerando tratar-se de um plano decenal, deverá ser constituída uma comissão 
de monitoramento e avaliação permanente, que irá acompanhar a implantação e execução 
das ações previstas, a partir dos indicadores de avaliação construídos em conjunto com a 
Comissão de Implementação do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, podendo 
estabelecer parcerias com ONG’s, Universidades, Centros de Pesquisa, e apresentada ao 
CMDCA. Esse processo deverá contar com a participação do Poder Judiciário, Ministério 
Público, Conselho Tutelar, na forma a ser definida em regulamento.  

Devem-se aplicar métodos de avaliação de resultados e de processo, subsidiados 
pelas informações obtidas nos procedimentos de monitoramento, tanto para que os 
resultados e impactos demonstrem o alcance ou não dos objetivos, como também para que 
estes sejam revisados, no sentido de assegurar que os/as adolescentes atendidos tenham 
sua proteção social garantida.  

Assim, os objetivos e ações de cada eixo serão avaliados periodicamente 
considerando não só as metas quantitativas, como também observando os resultados 
qualitativos, para isso será adotado o seguinte critério: realizado, não realizado e em 
andamento.  

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), 
enquanto instância deliberativa deve exercer o controle social, principalmente no sentido de 
garantir o orçamento necessário a sua operacionalização. 

 
 
 
 



   PPPRRREEEFFFEEEIIITTTUUURRRAAA   MMMUUUNNNIIICCCIIIPPPAAALLL   DDDEEE   NNNOOOVVVAAA   MMMOOONNNTTTEEE   VVVEEERRRDDDEEE   
SSSEEECCCRRREEETTTAAARRRIIIAAA   MMMUUUNNNIIICCCIIIPPPAAALLL   DDDEEE   AAASSSSSSIIISSSTTTÊÊÊNNNCCCIIIAAA   SSSOOOCCCIIIAAALLL,,,    TTTRRRAAABBBAAALLLHHHOOO   EEE   CCCIIIDDDAAADDDAAANNNIIIAAA   

EEESSSTTTAAADDDOOO   DDDEEE   MMMAAATTTOOO   GGGRRROOOSSSSSSOOO   
CCCNNNPPPJJJ:::    333777...444666555...555555666///000000000111---666333   

   
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   

 

Nova Monte Verde-MT Março/2018 Página 30 
 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

A construção coletiva do conjunto de objetivos e ações estabelecidas nesse Plano 
Municipal de Atendimento Socioeducativo para o período de 2018 a 2028 deverá garantir o 
alcance das metas para melhoria das condições de vida dos/as adolescentes em 
cumprimento de medida socioeducativa e suas famílias, visando a sua proteção social e a 
não reincidência no ato infracional.  

O resultado final a ser alcançado dependerá do envolvimento e comprometimento de 
todas as pessoas envolvidas em sua construção, considerando a conjuntura política e 
econômica de cada fase desse plano.  

Para isso, as programações anuais das políticas envolvidas deverão, de forma 
setorial e intersetorial detalhar, ajustar e redefinir as ações estabelecidas nesse Plano 
Municipal Socioeducativo, visando o seu aperfeiçoamento, tendo os órgãos de controle 
social fiscalizando o seu cumprimento, em especial, o Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente.  

O desafio é superar a visão estigmatizada sobre o adolescente em conflito com a lei 
e consolidar uma política pública de atenção a essa população, garantindo a implantação e 
implementação de ações, com estrutura e financiamento, para que o SINASE torne-se um 
sistema normatizado, regulamentado, implementado.  

Esse Plano foi aprovado em reunião do Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente, convocada especialmente para assumir esse compromisso político e 
ético: aprovação de um Plano Decenal Socioeducativo para o município de Nova Monte 
Verde-MT. 
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ANEXO  
 
Proteção Integral e atuação em rede na garantia dos direitos de crianças e 
adolescentes:  Fluxos Operacionais Sistêmicos 
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