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2 APRESENTAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, através da Secretaria Municipal de 

Assistência Social, apresenta o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo em 

consonância com o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo- SINASE, que é 

fruto de uma construção coletiva que enfrentou o desafio de envolver várias áreas de 

governo, representantes de entidades e especialistas na área, além de uma série de 

debates protagonizados por operadores do Sistema de Garantia de Direitos.    

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

Socioeducativo concentra-se no desafio da construção de um pacto social que de acordo 

com a legislação, consiga de fato atender os atores envolvidos(adolescente em conflito 

com a lei). 

Tendo como premissa básica a necessidade de se construir parâmetros mais objetivos e 

procedimentos mais justos, o desenvolvimento do presente Plano de atendimento 

deverá considerar a necessidade da articulação dos níveis de governo e da co-

responsabilidade da Família, Comunidade e Estado na construção de uma política 

pública de atendimento Socioeducativo efetivo. 

Esse sistema tem como requisito estabelecer as competências e responsabilidades dos 

Serviços Públicos e dos integrantes do Sistema de Garantia de Direitos, tais como Poder 

Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Conselho Tutelar, Secretaria Municipal 

de Saúde, Secretaria Municipal de Educação, Conselho Municipal de Assistência Social 

– CMAS e Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA. 

Esperamos que esse documento seja amplamente divulgado e utilizado como 

instrumento facilitador no diálogo e na construção de políticas, planos, programas e 

demais ações,para que assim possamos avançar na Política Pública voltada para os 

adolescentes em conflito com a lei. 

Com a formulação de tais diretrizes e com o compromisso compartilhado pretendemos 

criar as condições para que os adolescentes em conflito com a lei deixem de ser 

considerado um problema para ser compreendido como prioridade social. 
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3 INTRODUÇÃO 

O Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo em meio aberto de Barra de São 

Francisco dá cumprimento às indicações do SINASE, do Plano Estadual de Atendimento 

Socioeducativo do Espírito Santo e da solicitação de Ofício nº040/2015 do Ministério 

Público Estadual comarca de Barra de São Francisco/ES, que reconhece a necessidade 

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

nosso município, assim como a sistematização das ações destinadas aos adolescentes 

em conflito com a lei em Barra de São Francisco, para o período de 2017-2027. 

A construção desse documento demandou empenho coletivo dos envolvidos em garantir 

a proteção integral de adolescentes. Nesta direção, pretendemos através de nosso 

diagnóstico estabelecer um conjunto de dados e informações sobre a nossa realidade 

local no intuito de embasar nosso conhecimento, para que através do mesmo, sejam 

utilizados para o saber mais amplo sobre a realidade do adolescente em conflito com a 

lei de nosso município. 

Temos ainda como responsabilidade e objetivo estruturar nossos serviços de acordo 

com a legislação vigente, respeitando os parâmetros socioeducativos, organizados nos 

seguintes eixos: suporte institucional e pedagógico, diversidade étnico-racial, de gênero 

e de orientação sexual, cultura, esporte e lazer, saúde, educação, 

profissionalização/trabalho/previdência, família, comunidade e segurança.  

O processo de construção deste documento teve como marco inicial a importância dada 

ao tema para a gestão local e o empenho de todos os envolvidos nesse processo 

construtivo. 

Nesse sentido, nossa proposta é desenvolver ações integradas com toda a rede de 

atendimento à criança e ao adolescente, cujo resultado final de nossas ações possa 

promover a melhoria, otimização dos recursos disponíveis, consolidação da rede 

articulada e integrada de atendimento, além da implementação de ações sociais eficazes 

de prevenção de todos os tipos de violência. 
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Por último, destacamos que o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo se 

concretizará por ações articuladas dos sistemas, órgãos e organizações 

estaduais/municipais responsáveis pela garantia de direitos dos adolescentes, 

reconhecendo a incompletude e a complementaridade entre eles e o asseguramento de 

um atendimento que promova o desenvolvimento pessoal e social dos adolescentes em 

conflito com a lei. 
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4 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

4.1 Dados da situação dos adolescentes em conflito com a lei do Município de 

Barra de São Francisco 

 

Conforme dados do IBGE (2010), o município de Barra de São Francisco possui 

população de 40.649 habitantes, com estimativa da população para o ano de 2016 de 

44.946 habitantes, com densidade demográfica de 43,16 habitantes por Km2. Uma 

característica da população do Município é que o maior número de habitantes 

concentram-se na área urbana do município, com estimativa da população em64%, área 

urbana e 36% em área rural. Outra observação pertinente à população local é que temos 

a maior parte da população em idade produtiva. 

A população é composta, segundo a pirâmide etária abaixo. 
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O município de Barra de São Francisco possui o Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social – CREAS, equipamento responsável pelo acompanhamento individual 

e familiar de pessoas em situação de violação de direitos e vulnerabilidade social. O 

CREAS, como integrante do SUAS, constitui-se em pólo de referência, coordenação e 

articulação da proteção social especial de média complexidade, sendo responsável pela 

oferta de orientação e apoio especializados e continuados de assistência social a 

indivíduos e famílias com seus direitos violados, mas sem rompimento de vínculos. Tem 

como objetivos: articular os serviços de média complexidade e operar a referência e a 

contra-referência com a rede de serviços socioassistenciais de proteção social básica e 

especial , com as demais políticas públicas e demais instituições que compõem o 

Sistema de Garantia de Direitos e com os movimentos sociais;prestar atendimento às 

situações de risco e violação de direitos de crianças e adolescentes;atender 

adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto (LA e PSC). 

Na assistência social os adolescentes dispõem dos serviços do Centro de Referência de 

Assistência Social onde são ofertados os Serviços de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos – SCFV, para os jovens, e para seus familiares a oferta de cursos 

profissionalizantes. 

No serviço de saúde,as intervenções são registradas e direcionadas ao CREAS quando 

necessário acompanhamento. Todavia, asseguramos à garantia de atendimento 

especializado através do agendamento de consultas médicas e com os demais 

profissionais disponíveis na rede de atendimento. 

Na área da educação, não registramos dificuldades em garantir a vaga dos adolescentes 

nas unidades de ensino. Diante de algumas observações feitas pela equipe técnica, 

especificamente no campo da educação, verifica-se que o problema não é a inserção do 

adolescente na rede de ensino e sim a sua permanência com aproveitamento, seja por 

defasagem ou mesmo por falta da participação da família, acabam por não garantir a 

frequência e rendimento escolar dos mesmos.  
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Referente às instâncias que compõem o sistema de garantia de direitos dos 

adolescentes, constam um Conselho Tutelar,Promotoria de Justiça Geral de Barra de 

São Francisco, Delegacia de Polícia Civil e Poder Judiciário. No que tange ao Controle 

Social, registramos o funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente e do Conselho Municipal de Assistência Social. 

No Município de Barra de São Francisco as medidas privativas de liberdade, internação, 

internação provisória e semiliberdade são executadas pelo Estado, através do IASES. A 

medida de internação só poderá ser aplicada em conformidade com o Art. 122 do Ecriad: 

“Art. 122- A medida de internação só poderá ser aplicada quando: 

I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou 
violência a pessoa; 

II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves; 

III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente 
imposta”. 

As medidas socioeducativas em meio aberto, Prestação de Serviço à Comunidade – 

PSC e Liberdade Assistida – LA, são aplicadas aos adolescentes que praticaram atos 

infracionais de baixa gravidade e que não houve riscos a terceiros. Ambas as medidas 

são aplicadas pelo poder judiciário, sendo executada através do Centro de Referência 

Especializado em Assistência Social. 
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5 JUSTIFICATIVA 

Um dos maiores avanços da Constituição Federal de 1988 foi a incorporação das 

políticas sociais como responsabilidade do Estado. Nessa direção, a Constituição 

enfatiza a seguridade social, colocando como alvo das políticas públicas a família, e 

afirma direitos da população infanto-juvenil, compreendendo-os como sujeitos de 

direitos, em condição peculiar de desenvolvimento e, por isso, possuindo absoluta 

prioridade. 

No que diz respeito ao adolescente autor de ato infracional, essa política deve obedecer 

aos princípios da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, as regras 

Mínimas das Nações Unidas para a administração da Infância e da Juventude, as regras 

mínimas das Nações Unidas para a proteção dos Jovens Privados de Liberdade, a 

Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a garantia dos Direitos Fundamentais de 

Crianças e Adolescentes, assegura-lhe a oportunidade, ao desenvolvimento físico, 

mental, moral, espiritual e social; responsabilizar a família, a comunidade, a sociedade e 

o poder público pela garantia da efetivação desses direitos, de acordo com o seu art.4º, 

a saber: 

É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do 

poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação 

dos direitos referentes á vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao esporte, ao laser, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e a convivência familiar e 

comunitária (BRASIL, 1990, art.04).     

 

Sobre a prática de ato infracional por adolescente, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, dispõe de medidas socioeducativas que são aplicadas pela autoridade 

competente, quando necessário. Considera a capacidade de cumprimento do 

adolescente, a gravidade, as circunstâncias do ato e a disponibilidade de programas e 

serviços. Essas medidas vão desde a advertência, caracterizada como medida 
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admoestatória, informativa, formativa e imediata, executada pelo poder Judiciário, a 

obrigação de reparar o dano; às de meio aberto (PSC e LA); a semiliberdade e por 

último a internação, sendo esta aplicada aos adolescentes que cometem atos 

infracionais graves, significando a limitação do exercício de ir e vir e a garantia dos 

direitos necessários à inclusão social, na perspectiva cidadã. 

A fundamentação para a implantação e implementação dessas medidas está 

referendada na doutrina de proteção integral, que afirma o valor intrínseco da criança e 

do adolescente como seres humanos, pessoas em condição peculiar de 

desenvolvimento físico, psicológico, social e cultural, devendo obrigatoriamente ser 

tratados com dignidade e respeito. 

A municipalização da execução das medidas de PSC e LA pela Lei 8069/90 – Estatuto 

da Criança e do Adolescente, pelo CONANDA e pelo SINASE, possibilita aos 

adolescentes infratores a permanência na família e na comunidade conforme preceitua o 

art. 4º do Ecriad, no que se refere ao direito à convivência familiar e comunitária. Essas 

medidas devem ser executadas no espaço geográfico mais próximo do local de 

residência do adolescente, de modo a fortalecer o vínculo comunitário e familiar. 

O art. 86 do Ecriad estabelece que “a política de 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” .  Já o 

art. 88 incisos I e III dispõe sobre a municipalização do atendimento como diretriz dessa 

política. 

Desta forma, a proposta deste plano de atendimento socioeducativo vem para reforçar 

as parcerias, intensificar as ações, possibilitar aos adolescentes, a família e a 

comunidade, a participação no processo socioeducativo, proporcionando uma 

socioeducação de qualidade, rompendo com a cultura punitiva, repressiva e 

proporcionando a transformação da cultura, o respeito aos direitos humanos, 

especialmente às crianças e adolescentes. 
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6 PÚBLICO ALVO 

Adolescentes entre 12 a 18 anos incompletos, excepcionalmente até os 21, autores de 

ato infracional, residentes no Município de Barra de São Francisco e suas respectivas 

famílias. 

 

7 OBJETIVO GERAL 

Sistematizar o atendimento socioeducativo no Município de Barra de São Francisco, 

postulando estratégias protetivas, em consonância com o Estatuto da Criança e do 

Adolescente e SINASE, no sentido de proporcionar um atendimento socioeducativo de 

qualidade. 

7.1 Objetivos Específicos 

 Ampliação do serviço de atendimento ao adolescente em conflito com a lei; 

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

atendimento socioeducativo; 

 Conscientizar as famílias de sua importância na socialização do adolescente; 

 Promover ações de prevenção da violência em suas diversas manifestações; 

 Manutenção e qualificação dos serviços de atendimento socioeducativo aos 

adolescentes em cumprimento das medidas de prestação de serviços a comunidade e 

liberdade assistida; 

 Proporcionar conhecimentos aos técnicos e orientadores, sobre execução das medidas 

socioeducativas em meio aberto, conforme os parâmetros e diretrizes do SINASE; 

 Fortalecer a rede de atendimento socioeducativo do Município; 

 Subsidiar ações, políticas e programas na área de adolescentes em conflito com a lei. 
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8 EIXOS ESTRATÉGICOS 

Suporte Institucional e Pedagógico 

 Todos os serviços devem estar inscritos no Conselho Municipal dos Direitos da Criança 

e do Adolescente (CMDCA); 

 Elaborar projeto pedagógico em consonância com as diretrizes da legislação vigente; 

 Dispor de infraestrutura apropriada para o desenvolvimento da proposta pedagógica de 

atendimento; 

 Garantir registro sistemático das abordagens e acompanhamentos realizados aos 

adolescentes, assim como proceder a elaboração do Plano Individual de Atendimento 

(PIA), e demais registros das atividades individuais, grupais e comunitárias, além de 

outros dados do perfil socioeconômico dos adolescentes e de sua família. 

 Alimentar os sistemas de informações referentes à entrada e saídas dos adolescentes 

nas medidas socioeducativas; 

 Garantir o cumprimento dos prazos estabelecidos em sentença em relação ao envio 

das informações aos órgãos do sistema de garantia de direitos; 

 Realizar acompanhamento sistemático por meio de encontros individuais e/ou grupais 

dos adolescentes durante o atendimento socioeducativo; 

 Favorecer o processo de auto-avaliação dos adolescentes em relação ao cumprimento 

de sua medida socioeducativa; 

 Garantir atendimento técnico especializado (psicossocial e jurídico) imediato ao 

adolescente após aplicação da medida socioeducativa; 

 Mapeamento dos serviços governamentais e não governamentais existentes no âmbito 

municipal, oferecendo acesso enquanto oferta de política pública; 
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 Prestação de Serviço à Comunidade - PSC 

 Identificar nos locais de prestação de serviço, atividades compatíveis com as 

habilidades dos adolescentes, bem respeitando aquela de seu interesse; 

 Garantir que todos adolescentes tenham profissionais de referência no atendimento 

socioeducativo e orientador socioeducativo, nos locais de prestação de serviçose nos 

locais de funcionamento do programa. 

 

Liberdade Assistida- LA 

 Garantia de atendimento por equipe profissional – técnicos e orientadores sociais, 

responsáveis pelo acompanhamento sistemático dos adolescentes; 

 Assegurar encontros entre orientadores sociais e adolescentes com a frequência 

necessária a demanda apresentada pelos adolescentes; 

 Proceder o acompanhamento e encaminhamento dos adolescentes aos serviços 

disponíveis  na municipalidade. 

 

Diversidade étnico-racial, gênero e orientação sexual 

 Incluir ações afirmativas que promovam a igualdade e combate a discriminação, 

preconceito e a desigualdade racial no âmbito do atendimento socioeducativo com o 

objetivo de erradicar as injustiças e a exclusão social; 

 Implementar ações voltadas à valorização do adolescente, promovendo a participação 

familiar e comunitária; 

 Realizar oficinas pedagógicas com o objetivo de trabalhar as diferenças de raça, etnia 

e construção de identidade. 
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Educação  

 Propiciar as condições necessárias para a inserção dos adolescentes na rede regular 

de ensino; 

 Oferecer atividades pedagógicas que estimulem a aproximação do adolescente com a 

escola. 

 

 Saúde 

 Consolidar parcerias com a Secretaria Municipal de Saúde visando o cumprimento dos 

artigos 7, 9, 11, 12, 13 e 14 do Estatuto da Criança e do Adolescente.  

 

Atendimento aos Adolescentes e às Famílias 

 Consolidar parceria com as Secretarias ou órgão similares responsáveis pelos 

programas oficiais de assistência social nos diferentes níveis visando a inclusão das 

famílias dos adolescentes em programas de transferência de renda e benefícios no 

âmbito dos serviços do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, assegurados por 

Lei; 

 Garantir o atendimento às famílias dos adolescentes estruturando em conceitos e 

métodos que assegurem a qualificação das relações afetivas, das condições de 

sobrevivência e do acesso às políticas públicas dos integrantes do núcleo familiar, 

visando seu fortalecimento; 

 Ampliar o conceito de família para aquele grupo ou pessoa com a quais os 

adolescentes possuam vínculos afetivos, respeitando os diferentes arranjos familiares; 

 Proporcionar trabalhos de integração entre adolescentes e seus familiares que possam 

desenvolver os temas referentes à promoção de igualdade nas relações de gênero, 

étnico-raciais, sexuais e discussão sobre a abordagem e o tratamento sobre o uso 

indevido de drogas e saúde mental; 
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 Realizar visitas domiciliares a fim de constatar a necessidade socioeconômica e afetiva 

das famílias e encaminhá-las quando necessários aos programas públicos de 

assistência social e apoio à família; 

 Identificar e incentivar potencialidades e competência do núcleo familiar para o mundo 

do trabalho articulando programas de geração de renda, desenvolvendo habilidades 

básicas, específicas e de gestão necessárias à auto sustentação; 

 Prever metodologia da abordagem familiar do atendimento socioeducativo 

basicamente; atendimento individualizado, familiar e em grupo; elaboração de plano 

familiar de atendimento e do Plano Individual de atendimento - PIA; trabalho com 

famílias e grupos de pares; inclusão de famílias em programas de transferência de renda 

visando à provisão de condições de sobrevivência às famílias integradas com políticas 

de emprego e visitas domiciliares;  

 Executar as medidas socioeducativas em meio aberto de LA e PSC conforme previsto 

no SINASE; 

 Acompanhar o adolescente em seu contexto familiar e social durante o período de 

cumprimento das medidas em meio aberto (atendimento emergencial, encaminhamentos 

aos programas sociais e demais serviços ofertados pela municipalidade); e 

 Promover ações de publicização dos serviços utilizando os espaços públicos de nossa 

municipalidade; 

 

Capacitação Profissional 

 Consolidar parcerias com as secretarias de Trabalho ou órgãos similares visando 

cumprimento do art. 69 do Ecriad; 

 Possibilitar aos adolescentes o desenvolvimento de competências e habilidades 

básicas, específicas e de gestão e a compreensão sobre a forma de estruturação e 

funcionamento do mundo do trabalho, juntamente com o desenvolvimento das 

competências pessoal (aprender a ser), relacional (aprender a conviver) e a cognitiva 
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(aprender a conhecer), os adolescentes devem desenvolver a competência produtiva, o 

que além de sua inserção no mercado de trabalho contribuirá, também para viver e 

conviver numa sociedade moderna; 

 Oferecer ao adolescente, formação profissional no âmbito da educação profissional, 

cursos e programas de formação inicial continuada e, também, de educação profissional 

técnica de nível médio com certificação reconhecida que favoreçam sua inserção no 

mercado de trabalho.  

 Encaminhar os adolescentes ao mercado de trabalho desenvolvendo ações concretas 

e planejadas no sentido de inseri-lo no mercado formal, em estágios remunerados, a 

partir de convênios com empresas públicas ou privadas, considerando o aspecto 

formativo; 

 Priorizar vaga ou posto de trabalho nos programas governamentais para adolescentes 

em cumprimento de medidas socioeducativas; 

 Promover ações de orientação, conscientização e capacitação dos adolescentes sobre 

seus direitos e deveres em relação à previdência social e sua importância e proteção ao 

garantir ao trabalhador e sua família uma renda substitutiva do salário e a cobertura dos 

chamados riscos sociais. 

 

9 RESULTADOS ESPERADOS 

 Inserção de Socioeducandos na sociedade e no trabalho; 

 Diminuir a reincidência; 

 Fortalecer as parcerias com organizações governamentais e não governamentais na 

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

medidas socioeducativas de meio aberto; 

 Fortalecer as relações familiares e comunitárias; 
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 Assegurar o acesso dos adolescentes autores de ato infracional nas políticas públicas 

(assistência social, saúde, educação, e cultura, esporte e lazer); 

 Capacitar os técnicos responsáveis pela execução das medias socioeducativas em 

meio aberto do município; 

  Realizar trabalhos educativos no município focando a temática, adolescentes x ato 

infracional; 

 Garantir a qualidade no acompanhamento dos adolescentes que cumprem medida 

socioeducativa em meio aberto;  

 Conscientizar as famílias dos socioeducandos para interagir com os mesmos e servir 

também como medida preventiva contra o ato infracional; e 

 Promover ações preventivas sobre a temática. 

10 INSTITUIÇÕES PARCEIRAS 

 Secretaria Municipal de Assistência Social - Execução das medidas socioeducativas 

em meio aberto; 

 Sistema Nacional de Emprego; 

 ACESSUAS; 

 Conselho Tutelar; 

 Secretaria Municipal de Saúde – proporcionando em âmbito local o acesso á saúde, 

atendimento psicológico, psiquiátrico, tratamento a toxicômanos, dentre outros serviços; 

 Secretaria Municipal de Educação – assistência educacional; 

 Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 

 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – exercício do controle 

social; 
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 Defensoria Pública Estadual- assessoramento jurídico aos adolescentes em conflito 

com a lei; 

 Poder Judiciário –aplicação da lei 

 Ministério Público- órgão fiscalizador 

 

Das etapas de discussão, formatação, conclusão, apreciação e 

aprovação do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo de 

Barra de São Francisco. 

A partir da formação da comissão de elaboração deste Plano, iniciaram-se o 

levantamento dos dados referentes à aplicação das medidas socioeducativas em meio 

aberto em nosso município. 

Esse levantamento contou especificamente com a participação efetivada comissão 

organizadora, Secretarias Municipais de Educação, Saúde, Assistência Social, Conselho 

Tutelar e Tribunal de Justiça do Estado. 

Todas as informações levantadas foram discutidas e estudadas para que assim, 

pudessem se tornar dados fidedignos da realidade dos adolescentes em conflito com a 

lei de nosso Município. Assim, para uma melhor análise, todas as informações foram 

esplanadas com o máximo de objetividade possível, a fim de uma melhor compreensão. 

O relatório conclusivo será encaminhado ao poder executivo e Conselho Municipal de 

Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente para inclusão nas propostas 

orçamentárias a serem aprovadas para o exercício seguinte e para efetiva 

implementação. 
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11 TABELA DESCRITIVA DOS EIXOS ESTRATÉGICOS 

 

11.1 -Suporte Institucional e Pedagógico 

Objetivo Ações 
Responsável     

tabela 

execução 

Período 

2017-2027 

 

 

 

Suporte 

Institucional e 

Pedagógico 

 

 

 

 

Todos os serviços devem estar inscritos no 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (CMDCA); 

 

SEMEC 

CMDCA 

2017-2027 

Elaboração de projeto pedagógico em consonância 

com as diretrizes da legislação vigente; 

 

SEMEC 
2017-2027 

Dispor de infraestrutura apropriada para o 

desenvolvimento da proposta pedagógica de 

atendimento 

 

SEMEC 
2017-2027 

Garantia de registro sistemático das abordagens e 

acompanhamentos realizados aos adolescentes: 

Plano Individual de Atendimento (PIA), relatórios de 

acompanhamento, controle de registro das 

atividades individuais, grupais e comunitárias, além 

de outros dados do perfil socioeconômico dos 

adolescentes e de sua família; 

 

 

CREAS 

 

2017-2027 

Alimentar os sistemas de informações referentes à 

entrada e saídas dos adolescentes nas medidas 

socioeducativas; 

 

SEMAS 

CREAS 

2017-2027 

Garantir o cumprimento dos prazos estabelecidos 

em sentença em relação ao envio das informações 

aos órgãos do sistema de garantia de direitos; 

 

SEMAS 

CREAS 

2017-2027 

 

Suporte 

Institucional e 

Pedagógico 

 

Realizar acompanhamento sistemático por meio de 

encontros individuais e/ou grupais dos adolescentes 

durante o atendimento socioeducativo; 

 

CREAS 
2017-2027 
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Favorecer o processo de auto-avaliação dos 

adolescentes em relação ao cumprimento de sua 

medida socioeducativa; 

 

SEMAS 

CREAS 

2017-2027 

Garantir atendimento técnico especializado 

(psicossocial e jurídico) imediato ao adolescente 

após aplicação da medida socioeducativa; 

 

SEMAS 

CRAS 

2017-2027 

Mapeamento dos serviços governamentais e não 

governamentais existentes no âmbito municipal, 

oferecendo acesso enquanto oferta de política 

pública; 

SEMAS 

CREAS 
2017-2027 

 

Execução - 

medida 

socioeducativa 

de Prestação de 

Serviço á 

Comunidade - 

PSC 

 

Identificar nos locais de prestação de serviço, 

atividades compatíveis com as habilidades dos 

adolescentes, bem respeitando aquela de seu 

interesse; 

 

 

 

SEMAS 

CREAS 

 

2017-2027 

Garantir que todos adolescentes tenham 

profissionais de referência no atendimento 

socioeducativo e orientador socioeducativo, nos 

locais de prestação de serviços e nos locais de 

funcionamento do programa. 

 

 

CREAS 

 

2017-2027 

 

Execução- 

medida 

socioeducativa 

de Liberdade 

Assistida - LA 

Garantia de atendimento por equipe profissional – 

técnicos e orientadores sociais, responsáveis pelo 

acompanhamento dos adolescentes e seus 

familiares; 

 

 

SEMAS 

CREAS 

 

2017-2027 

 

Assegurar encontros entre orientadores sociais e 

 

SEMAS 

CREAS 

 

2017-2027 
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adolescentes com a frequência necessária a 

demanda apresentada pelos adolescentes; 

 

 

11.2 -Diversidade étnico-racial, gênero e orientação sexual 

Objetivo Ações Responsável pela 

execução 

Período 

2017-2027 

Diversidade étnico-

racial, gênero e 

orientação sexual 

 

Incluir ações afirmativas que promovam a 

igualdade e combate a discriminação, 

preconceito e a desigualdade racial no âmbito 

do atendimento Socioeducativo com o 

objetivo de erradicar as injustiças e a 

exclusão social; 

Secretarias Municipais 

de Saúde; Educação, 

Assistência Social e 

CREAS 

 

2017-2027 

Implementar ações voltadas à valorização do 

adolescente, promovendo a participação 

familiar e comunitária; 

Secretarias Municipais 

de Saúde; Educação, 

Assistência Social e 

CREAS 

 

2017-2027 

 

Realizar oficinas pedagógicas com o objetivo 

de trabalhar as diferenças de raça, etnia e 

construção de identidade. 

 

 

Secretarias Municipais 

de Saúde; Educação, 

Assistência Social e 

CREAS 

 

 

 

 

 

2017-2027 

 

11.3 – Educação 

 

Objetivo 
Ações 

Responsável pela 

execução 

Período 

2017-2027 

 Propiciar as condições necessárias para a   



 

 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL - BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS 

 

24 
 

 

Educação 

inserção dos adolescentes em cumprimento de 

medidas socioeducativas, na rede regular de 

ensino; 

Secretaria 

Municipal de 

Educação 

 

Em 

atendimento 

Oferecer atividades pedagógicas que estimulem a 

aproximação do adolescente com a escola. 

 

Secretaria 

Municipal de 

Educação 

 

 

2017-2027 

 

11.4 – Esporte, Cultura e Lazer 

Objetivo Ações Responsável pela 

execução 

Período 

2017-2027 

Esporte, Cultura e 

Lazer 

 

Consolidar parcerias com as Secretarias de 

Esporte, Cultura e Lazer ou similares,visando o 

cumprimento dos artigos 58 e 59 do Estatuto da 

Criança e do Adolescentes; 

 

Secretarias 

Municipais de 

Assistência Social 

e Educação 

 

 

2017-2027 

 

11.5- Saúde 

Objetivo Ações Responsável 

pela execução 

Período 

2017-2027 

Saúde 

 

Consolidar parcerias com a Secretaria Municipal de 

Saúde visando o cumprimento dos artigos 7, 9, 11, 

12, 13 e 14 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente. 

 

SEMAS 

Secretaria 

Municipal de 

Saúde 

CMDCA 

 

 

2017-2027 

 

11.6 -Atendimento aos Adolescentes e às Famílias 

 

Objetivo 
Ações 

Responsável 

pela execução 

 

Período 

2017-2027 



 

 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL - BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS 

 

25 
 

Atendimento 

aos 

Adolescentes e 

às Famílias 

 

Consolidar parceria com as Secretarias ou órgão 

similares responsáveis pelos programas oficiais de 

assistência social nos diferentes níveis visando a 

inclusão das famílias dos adolescentes em programas 

de transferência de renda e benefícios no âmbito dos 

serviços do SUAS, assegurados por Lei; 

 

Secretaria 

Municipal de 

Assistência Social 

e CREAS 

 

 

2017-2027 

Garantir o atendimento às famílias dos adolescentes 

estruturando em conceitos e métodos que assegurem a 

qualificação das relações afetivas, das condições de 

sobrevivência e do acesso às políticas públicas dos 

integrantes do núcleo familiar, visando seu 

fortalecimento; 

Secretaria 

Municipal de 

Assistência Social 

e CREAS 

 

 

Em Vigor 

Ampliar o conceito de família para aquele grupo ou 

pessoa com a quais os adolescentes possuam vínculos 

afetivos, respeitando os diferentes arranjos familiares; 

Secretaria 

Municipal de  

Assistência Social 

e CREAS 

 

Em Vigor 

Atendimento 

aos 

Adolescentes e 

às Famílias 

 

Executar as medidas socioeducativas em meio aberto 

de LA e PSC conforme previsto no SINASE; 

Secretaria 

Municipal de 

Assistência Social 

e CREAS 

 

2017-2027 

Proporcionar trabalhos de integração entre 

adolescentes e seus familiares que possam desenvolver 

os temas referentes à promoção de igualdade nas 

relações de gênero, étnico-raciais, sexuais e discussão 

sobre a abordagem e o tratamento sobre o uso indevido 

de drogas e saúde mental; 

 

Secretaria 

Municipal de 

Assistência Social 

e CREAS 

 

Em Vigor 

Realizar visitas domiciliares a fim de constatar a 

necessidade socioeconômica e afetiva das famílias e 

encaminhá-las quando necessários aos programas 

públicos de assistência social e apoio à família; 

 

Secretaria 

Municipal de 

Assistência Social 

e CREAS 

 

Em Vigor 



 

 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL - BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS 

 

26 
 

Identificar e incentivar potencialidades e competência do 

núcleo familiar para o mundo do trabalho articulando 

programas de geração de renda, desenvolvendo 

habilidades básicas, específicas e de gestão 

necessárias à auto- sustentação; 

 

 

Secretaria 

Municipal de 

Assistência Social 

e CREAS 

 

Em Vigor 

Prever metodologia da abordagem familiar do 

atendimento socioeducativo basicamente; atendimento 

individualizado, familiar e em grupo; elaboração de 

plano familiar de atendimento e do Plano Individual de 

atendimento - PIA; trabalho com famílias e grupos de 

pares; inclusão de famílias em programas de 

transferência de renda visando à provisão de condições 

de sobrevivência às famílias integradas com políticas de 

emprego e visitas domiciliares; 

 

 

Secretaria 

Municipal de 

Assistência Social 

e CREAS 

2017-2027 

Atendimento 

aos 

Adolescentes e 

às Famílias 

 

 

Acompanhar o adolescente em seu contexto familiar e 

social durante o período de cumprimento das medidas 

em meio aberto (atendimento emergencial, 

encaminhamentos aos programas sociais e demais 

serviços ofertados pela municipalidade); 

 

 

 

Secretaria 

Municipal de 

Assistência Social 

e CREAS 

 

 

 

2017-2027 

 

Promover ações de publicidade dos serviços utilizando os 

espaços públicos de nossa municipalidade; 

 

 

Secretaria 

Municipal de 

Assistência Social 

e CEAS 

 

 

2017-2027 

 

11.7- Capacitação Profissional 

Objetivo Ações 

Responsável 

pela 

execução 

Período 

2017-2027 
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Capacitação 

Profissional 

Possibilitar aos adolescentes o desenvolvimento de 

competências e habilidades básicas, específicas e 

de gestão e a compreensão sobre a forma de 

estruturação e funcionamento do mundo do 

trabalho, juntamente com o desenvolvimento das 

competências pessoal (aprender a ser), relacional 

(aprender a conviver) e a cognitiva (aprender a 

conhecer), os adolescentes devem desenvolver a 

competência produtiva, o que além de sua inserção 

no mercado de trabalho contribuirá, também para 

viver e conviver numa sociedade moderna; 

 

 

 

Secretaria 

Municipal de 

Assistência 

Social e 

CREAS 

 

 

 

 

2017-2027 

Capacitação 

Profissional 

 

Encaminhar os adolescentes ao mercado de 

trabalho desenvolvendo ações concretas e 

planejadas no sentido de inseri-lo no mercado 

formal, em estágios remunerados, a partir de 

convênios com empresas públicas ou privadas, 

considerando o aspecto formativo; 

 

 

 

CREAS 

 

 

 

 

2017-2027 

 

Priorizar vaga ou posto de trabalho nos programas 

governamentais para adolescentes em cumprimento 

de medidas socioeducativas; 

 

CREAS 

 

 

 

2017-2027 

 

 

Oferecer ao adolescente, formação profissional no 

âmbito da educação profissional, cursos e 

programas de formação inicial continuada e, 

também, de educação profissional técnica de nível 

médio com certificação reconhecida que favoreçam 

sua inserção no mercado de trabalho. 

 

 

 

 

CREAS 

Secretaria de 

Educação 

 

 

 

 

2017-2027 



 

 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL - BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS 

 

28 
 

 

Promover ações de orientação, conscientização e 

capacitação dos adolescentes sobre seus direitos e 

deveres em relação à previdência social e sua 

importância e proteção ao garantir ao trabalhador e 

sua família uma renda substitutiva do salário e a 

cobertura dos chamados riscos sociais. 

  

 

 

Secretaria 

Municipal de 

Assistência 

Social e 

CREAS 

 

 

 

 

2017-2027 
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13 Cronograma de Execução 

 

AÇÕES DATA SITUAÇÃO 

Ofício nº 40/2015 

Ministério Público de Barra de São Francisco 

Recebido em 

26/06/14 
Concluído  

Ata do Conselho nª16 

Formação da Comissão Municipal para Organização dos 

Trabalhos de Elaboração do Plano Municipal de 

Atendimento de Medida Socioeducativa em Meio Aberto. 

30/06/2017 

 
 

Concluído 

 

Aprovação do Plano pelo Conselho Municipal da 

Criança e do Adolescente CMDCA 

 

26/07/2017 

Ata nº 17 

Resolução nº 

02/2017 

 
 

Concluído 

 

Encaminhamento do Plano ao chefe do poder 

Executivo 

 

  

 

Publicização do Plano MunicipalSocioeducativo em 

Meio Aberto. 

 

  

 

 

 

 


