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Siglas 

 
CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social 
CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
CNAS – Conselho Nacional de Assistência Social 
CONANDA – Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 
CRAS – Centro de Referência de Assistência Social 
CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social 
CT – Conselho Tutelar 
ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente 
FMAS – Fundo Municipal da Assistência Social 
FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social 
MSE - Medidas Socioeducativas 
SINASE – Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo  
SUAS – Sistema Único de Assistência Social 
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Caracterização do Município 

 
Paraíba do Sul é um município brasileiro, situado no Estado do Rio de 

Janeiro, na Região Centro Sul Fluminense, com uma área de 580,525 km², a 149 
Km da capital do Estado. 
          De acordo com o Censo Demográfico de 2010, o município conta com uma 
população de 41.084 habitantes, com densidade demográfica de 70,77 hab/ km² 
e o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é de 0,771. Possui 04 distritos: 
Sede (1º Distrito), Vila Salutaris (2º Distrito), Inconfidência (3º Distrito) e Werneck 
(4º Distrito). 
          O comércio é a atividade predominante. Na zona rural, o gado de corte e 
leite, apicultura e piscicultura encontram-se em desenvolvimento. O setor 
turístico tem perspectiva de crescimento. Os principais pontos turísticos são: 
Estação Ferroviária, Palacete Barão Ribeiro de Sá, Palácio Tiradentes, Ponte da 
Parahyba, Trem da Estrada Real, Parque das Águas Minerais Salutaris, Pedra 
da Tocaia, Ponte Férrea Dr. Leopoldo Teixeira Leite, Praça Marquês de São 
João Marcos, Praça Garcia, Museu Sacro-Histórico de Tiradentes e Theatro 
Municipal Mariano Aranha 
          Com relação à organização da rede de saúde, o município possui 21 
unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF). Na Policlínica Municipal, que 
funciona como referência para as ESF’s, estão concentradas as especialidades 
médicas e o Laboratório Municipal.  
          Para os atendimentos de urgência e emergência existe: Pronto-Socorro; 
uma unidade filantrópica credenciada ao SUS - Hospital Nossa Senhora da 
Piedade (HNSP), com 63 leitos. Também contamos com um Hospital Estadual, 
referência em ortopedia, Hospital Estadual de Traumato-Ortopedia (HTO) Dona 
Lindu. 
          Em relação à Saúde Bucal, temos 17 equipes de odontologia. No 
Programa de Saúde do Idoso, temos o Centro de Atenção ao Idoso. O município 
possui 02 Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF). 
          Na área de educação, o município possui 08 creches municipais, 21 
escolas municipais, 05 escolas estaduais e 04 escolas particulares. 

Os equipamentos de Assistência Social são dois CRAS (Centro de 
Referência de Assistência Social) e um CREAS (Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social). 
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Apresentação 
 
A Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul, através da Secretaria Municipal 

de Assistência Social e do Centro de Referência Especializado de Assistência 
Social Alair Pedroso (CREAS), apresentam o Plano Municipal de Atendimento 
Socioeducativo, em consonância com o Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo (SINASE), sendo resultado de uma construção coletiva de vários 
setores do Sistema de Garantia de Direitos do Município. 

A atenção ao adolescente em cumprimento de medida socioeducativa tem 
como marcos legais a publicação da Resolução nº 119 do CONANDA (Conselho 
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente) e da Lei Federal 
12.594/2012, que instituiu o SINASE (Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo) e regulamenta a execução das medidas destinadas a 
adolescentes que pratiquem ato infracional. 

Para operacionalizar essas regulamentações, foi elaborado o Plano 
Nacional de Atendimento Socioeducativo e, cada município deverá elaborar seu 
Plano Municipal, fortalecendo o Sistema de Garantia de Direitos e descrevendo 
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as ações previstas para os próximos 10 anos, com definição de 
responsabilidades e eixos de ação. 

Com a formulação do Plano e a afirmação do compromisso com a área 
da criança e do adolescente, podemos enxergar o adolescente em conflito com 
a lei não como um problema, mas como uma prioridade. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introdução 

 
O Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo de Paraíba do Sul foi 

construído com base no diagnóstico realizado pelo CREAS Alair Pedroso e 
discutido em duas audiências públicas, realizadas nos dias 07 e 29 de outubro 
de 2014. 

A Constituição de 1988, chamada de Constituição Cidadã, enfatiza a 
seguridade social, coloca a família como alvo de políticas públicas e afirma 
direitos da população infanto-juvenil, compreendendo-os como sujeitos de 
direitos, em condição peculiar de desenvolvimento e, por isso, possuindo 
absoluta prioridade. 

Os artigos 227 da Constituição Federal e 4° do ECA (Estatuto da Criança 
e do Adolescente) estabelecem a responsabilidade conjunta da família, 
comunidade, sociedade em geral e poder público em assegurar, por meio de 
promoção e defesa, os direitos de crianças e adolescentes. Para cada um 
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desses atores sociais existem atribuições distintas, porém o trabalho de 
conscientização e responsabilização deve ser contínuo e de todos. 

Os papéis atribuídos a esses atores sociais conjugam-se e se entrelaçam. 
A sociedade e o poder público devem cuidar para que as famílias possam se 
organizar e se responsabilizar pelo cuidado e acompanhamento de seus 
adolescentes, evitando  a negação de seus direitos, principalmente quando se 
encontram em situação de cumprimento de medida socioeducativa. À família, à 
comunidade e à sociedade em geral cabe zelar para que o Estado cumpra com 
suas responsabilidades, fiscalizando e acompanhando o atendimento 
socioeducativo, reivindicando  a melhoria das  condições do tratamento e a 
prioridade para esse público específico. 

A co-responsabilidade, ainda, implica em fortalecer as redes sociais de 
apoio, especialmente para a promoção daqueles em desvantagem social, 
conjugar esforços para garantir o comprometimento da sociedade, 
sensibilizando, mobilizando a população em geral sobre as questões que 
envolvem a atenção ao adolescente em conflito com a lei e, sobretudo, superar 
práticas que se aproximem de uma cultura predominantemente assistencialista 
e/ou coercitiva. 

A situação do adolescente em conflito com a lei não restringe a aplicação 
do principio constitucional de prioridade absoluta, de modo que compete ao 
Estado, à sociedade e à família dedicar a máxima atenção e cuidado a esse 
público, principalmente aqueles que se encontram numa condição de risco ou de 
vulnerabilidade pessoal e social. 
  Assim, todos os direitos garantidos pelo ECA, ou seja, o direito à vida e à 
saúde; o direito a liberdade, ao respeito e a dignidade; o direito a convivência 
familiar e comunitária; o direito a educação, a cultura, ao esporte e ao lazer e o 
direito a profissionalização e proteção no trabalho devem estar contemplados na 
elaboração das políticas publicas que envolvem os adolescentes em conflito com 
a lei. 
  Ao estar disposto na Constituição Federal e no ECA o princípio da 
prioridade absoluta às crianças e adolescentes pressupõe a destinação 
privilegiada de recursos públicos para a área. Tal destinação inclui, também, os 
programas de atendimento das medidas socioeducativas. Cabe destacar que, 
por decorrência lógica da descentralização político-administrativa prevista na 
Constituição Federal, a responsabilidade pelo financiamento é compartilhada por 
todos os entes federativos (União, Estado, Distrito Federal e Município). 

O Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo de Paraíba do Sul dá 
cumprimento às indicações do SINASE e reconhece a necessidade de rever a 
estrutura e a funcionalidade dos serviços de atendimento face à realidade de 
cada município, bem como a sistematização das ações destinadas aos 
adolescentes em conflito com a lei no Município, para execução nos anos de 
2014 a 2023, com revisão anual e com o objetivo de disponibilizar a proteção 
integral aos adolescentes, por meio da execução de metas e ações nos eixos: 
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1) Gestão; 
2) Qualificação do Atendimento; 
3) Participação Cidadã dos Adolescentes; 
4) Sistemas de Justiça e Segurança. 
Os dados da realidade local, o perfil e as necessidades dos adolescentes e 

a rede de serviços existentes serviram de base para se produzir um 
conhecimento de caminhos necessários para a promoção de iniciativas voltadas 
a diminuição dos fatores de risco e para a promoção dos fatores de proteção dos 
adolescentes do município. 

Nesta direção, a proposta deste Plano Municipal de Atendimento 
Socioeducativo de Paraíba do Sul é desenvolver ações integradas com a rede 
de atendimento à criança e ao adolescente nas áreas da educação, saúde, 
assistência social, trabalho, justiça e segurança pública, com o objetivo de 
proporcionar a efetivação dos direitos fundamentais consagrados ao 
adolescente, garantindo-lhe sua condição de cidadão. Desta forma, as ações 
que estarão sendo implementadas visam promover a melhoria, a otimização dos 
recursos disponíveis, a consolidação de uma rede articulada e integrada de 
atendimento ao adolescente e a implementação de ações sociais eficazes de 
prevenção da violência. 

Vale ressaltar que, o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo de 
Paraíba do Sul concretizará pela ação articulada dos sistemas, órgãos e 
organizações estaduais e municipais responsáveis pela garantia de direitos dos 
adolescentes no Município de Paraíba do Sul, reconhecendo-se a incompletude 
e a complementaridade entre eles e o asseguramento de um atendimento que 
promova o desenvolvimento pessoal e social dos adolescentes. 
 

 
 
 
Marco Situacional 

 
A população jovem conta com os serviços das diversas políticas públicas 

existentes no município. 
Na área de Assistência Social, o município conta com programas, projetos 

e serviços direcionados aos adolescentes com objetivo de desenvolver as 
relações interpessoais, potencialidades, habilidades, proporcionar experiências 
lúdicas, esportivas, estimulando o protagonismo e autonomia dos mesmos, 
através das atividades realizadas no Centro de Referência de Assistência Social 
– CRAS Centro e CRAS Vila Salutaris, e no Centro de Referência Especializado 
de Assistência Social – CREAS Alair Pedroso. 
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Os adolescentes são atendidos no Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos, que são disponibilizados nos dois equipamentos 
CRAS. 

No que se refere à assistência a saúde, esta organiza-se para prestar a 
essa faixa etária um atendimento dentro dos princípios da atenção integral e 
humanizada, traduzindo-se nas estratégias de ações continuadas, 
multidisciplinares e integradas dirigidas a essa clientela. Entretanto, não há 
atualmente um programa específico para atendimento de adolescentes. 

Na área da Educação, atualmente os problemas mais freqüentes 
existentes na rede de ensino são: a não permanência do adolescente na escola; 
a defasagem entre a idade do adolescente e série a ser cursada; a ausência da 
família na escola e o uso de drogas. No entanto, observa-se também que, as 
escolas mesmo tendo disponibilidade de vagas apresentam resistência para a 
realização da matrícula escolar, principalmente quando se refere à adolescente 
em conflito com a lei. 

Na área de Esportes, está sendo implantando o Programa Segundo 
Tempo, com atividades desportivas e de reforço escolar, além de 
acompanhamento psicológico e alimentação. Para ser inserida no programa a 
criança ou adolescente deve estar matriculada na rede escolar e ter autorização 
do pai ou responsável legal. 

Na área da cultura, são ofertadas aulas de teatro e de ballet para 
adolescentes. 

Quanto à profissionalização, o município conta o Programa Jovem 
Aprendiz, que oferece aos adolescentes a oportunidade de adquirirem 
habilidades em gestão e informática, além de serem encaminhados ao mercado 
de trabalho. 

O Sistema de Garantia de Direitos das Crianças e Adolescentes de 
Paraíba do Sul é composto pelos seguintes órgãos: Conselhos de Direitos, em 
especial o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 
Conselho Tutelar; Promotoria de Justiça; Defensoria Pública; Juizado da Infância 
e Juventude; Batalhão da Polícia Militar; 107ª Delegacia de Polícia, e órgãos da 
Administração Pública. 

O presente estudo foi dividido em dois universos: o total de infrações 
cometidas por adolescentes no município e o total de adolescentes em 
cumprimento de Medidas Socioeducativas em meio aberto. 

Com relação ao primeiro universo, no período de janeiro de 2012 a julho 
de 2014, foram registradas 107 (cento e sete) ocorrências na 107ª Delegacia de 
Polícia, envolvendo adolescentes em conflito com a lei. 

O ato infracional mais cometido pelos adolescentes foi lesão corporal leve. 
Em seguida, vem injúria, que se refere principalmente a casos de bullying 
envolvendo adolescentes. Depois, há uma grande variação de atos infracionais. 

 
Gráfico 1 – Atos Infracionais Mais Cometidos 
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Vias de fato (art. 21, Decreto 3368/41) 01 

Lesão corporal leve + art. 61, h, CP 01 

Lesão corporal leve (art. 129, CP) 12 

Homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, CTB) 01 

Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303, CTB) 01 

Deixar de prestar socorro à vítima (art. 304, CTB) 01 

Afastar-se do local do acidente (art. 305, CTB) 01 

Dirigir sob efeito de álcool ou droga (art. 306, CTB) 01 

Violar suspensão ou proibição para dirigir (art. 307, CTB) 01 

Participar de ‘racha’ (art. 308, CTB) 01 

Dirigir sem devida permissão (art. 309, CTB) 01 

Permitir pessoa não-habilitada dirigir (art. 310, CTB) 01 

Trafegar em velocidade incompatível (art. 311, CTB) 01 

Inovar artificiosamente a fim de induzir a erro (art. 312, CTB) 01 

Tráfico de drogas (art. 33, lei 11343/06) 04 

Furto qualificado (art. 155, § 4º, CP) 04 

Furto (art. 155, CP) 01 

Roubo (art. 157, CP) 01 

Injuria (art. 140, CP) 06 

Ameaça (art. 147, CP) 04 

Estupro de vulnerável (art. 217-a, CP) 01 

Resistência (art. 329, CP) 01 

Desacato (art. 331, CP) 01 
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Com relação aos bairros com maior incidência de cometimento de atos 
infracionais destacam-se Centro, Jatobá e Liberdade. 
 
Gráfico 2 – Bairros de Maior Incidência de Cometimento de Atos 
Infracionais 

 

Bairros com maior incidência de cometimento de atos infracionais(*) 

Amapá 04 

Barão de Angra 03 

Bela Vista 03 

Brejal 01 

Centro 29 

Eldorado 01 

Fagundes 01 

Fernandó 01 

Glória 02 

Grama 06 

Jatobá 15 

Ladeira Curupaiti 03 

Lava Pés 01 

Liberdade 13 

Limoeiro 05 

Marrecas 02 

Morro do Volante 01 

Niágara 02 

Palhas 03 

Parque Morone 01 
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Parque Salutaris 05 

Ponte Preta 03 

Santa Josefa 03 

Santo Antônio 01 

Sardoal 04 

Werneck 03 

TOTAL 116 
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O segundo universo analisado refere-se ao total de adolescentes em 
cumprimento de Medidas Socioeducativas em meio aberto, serviço executado 
pelo CREAS Alair Pedroso e o período de análise corresponde a janeiro de 2012 
a outubro de 2014, com o total de 35 adolescentes. 

  

 
Gráfico 1 – MSE Cumpridas, Não Cumpridas e Em Cumprimento 

 

 

MSE Cumpridas 

LA PSC TOTAL 

12 14 26 

 

MSE Não Cumpridas 

LA PSC TOTAL 

02 05 07 

 

MSE Em Cumprimento 

LA PSC TOTAL 

05 02 07 
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Reincidência de MSE 

LA PSC TOTAL 

00 00 00 

 

 
 

 
 
 

Gráfico 2 – Gênero dos Adolescentes/MSE 
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Adolescente Sexo Fem./MSE 

LA PSC TOTAL 

08 02 10 

 

Adolescente Sexo Masc./MSE 

LA PSC TOTAL 

11 19 29 

 

 
 

  

 
Gráfico 3 – Faixa Etária dos Adolescentes/MSE 

 

 

Faixa Etária 18 anos 

LA PSC TOTAL 

01 04 05 
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Faixa Etária 17 anos 

LA PSC TOTAL 

06 07 13 

 

Faixa Etária 16 anos 

LA PSC TOTAL 

05 04 09 

 

Faixa Etária 15 anos 

LA PSC TOTAL 

02 03 05 

 

Faixa Etária 14 anos 

LA PSC TOTAL 

04 02 06 

 

Faixa Etária 13 anos 

LA PSC TOTAL 

01 01 02 
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Gráfico 4 – Escolaridade dos Adolescentes/MSE 

 

 Adolescentes 

Estudando 

Adolescentes 

Não Estudando* 

3º Ano Ensino Médio 01 00 

2º Ano Ensino Médio 01 00 

1º Ano Ensino Médio 02 02 

8ª Série Ensino Fundamental 06 02 

7ª Série Ensino Fundamental 05 01 

6ª Série Ensino Fundamental 05 01 

5ª Série Ensino Fundamental 08 01 

TOTAL 28 07 

(*) Observação: Série que os adolescentes informaram quando interromperam o 
estudo. 
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Gráfico 5 – Adolescentes/MSE que trabalham 

 

 Adolescentes que estavam trabalhando 

 

LA 

Masculino Feminino 

02 01 

 

PSC 

Masculino Feminino 

05 00 
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Gráfico 6 – Tempo de Cumprimento MSE 

 

 2012 2013 2014 

1 a 2 meses 03 00 00 

3 a 4 meses 05 05 02 

5 a 6 meses 10 09 06 

Acima de 6 meses 00 00 00 
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Gráfico 7 – Bairro de Origem dos Adolescentes Infratores 
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Após a análise dos gráficos, constatamos que, com pouca diferença 

percentual, as MSE de Liberdade Assistida tiveram índice de cumprimento maior 
que as de Prestação de Serviços à Comunidade.  

Existe uma predominância do sexo masculino entre os adolescentes em 
conflito com a lei e com relação à faixa etária, o maior índice é de 32% de 
adolescentes com 17 anos de idade. O maior percentual de escolaridade é de 
29% dos adolescentes na 5ª série do Ensino Fundamental e poucos estavam 
trabalhando. 

O tempo de cumprimento da medida aplicado pelo juiz, em seu maior 
percentual (55%) é de 05 a 06 meses. 

Quando analisamos o bairro de origem dos adolescentes, percebemos 
que são os mesmos onde os atos infracionais foram cometidos: Centro (9%) e 
Liberdade (6%). 

Com relação aos programas de atendimento, a unidade responsável pela 
execução das medidas em meio aberto, CREAS Alair Pedroso vem se 
estruturando cada dia mais para o atendimento do serviço. Houve uma mudança 
de local e existe um projeto de construção de sede própria. A equipe é formada 
por 01 coordenadora, 03 assistentes sociais, 01 psicólogo, 01 advogado, 02 
orientadoras sociais, 01 agente administrativo e 01 auxiliar de serviços gerais. 

A elaboração do Plano Individual de Atendimento (PIA) começou a ser 
realizada a partir de novembro de 2011 e vem sendo construída dentro do prazo 
legal. 
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 A metodologia utilizada se baseia em uma intervenção formadora e 
participativa, que orienta os adolescentes na construção e reconstrução de suas 
vivências em família, na escola e na sociedade, contribuindo para o processo de 
formação de sua identidade pessoal, de futuro profissional e de cidadão. As 
ações de acompanhamento do adolescente continuam mesmo após o 
cumprimento de medida socioeducativa. 

 

Princípios e Diretrizes 
 
O Plano Municipal é referenciado pelos seguintes princípios e diretrizes: 

 

● Princípios 
 
1 - Os adolescentes são sujeitos de direitos, entre os quais a presunção da 
inocência; 
 
2 - Ao adolescente que cumpre medida socioeducativa deve ser dada proteção 
integral de seus direitos; 
 
3 - 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. 

 

● 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) Garantir o acesso do adolescente à Justiça (Poder Judiciário, Ministério 
Público e Defensoria Pública) e o direito de ser ouvido sempre que 
requerer; 
 



 

 

 

 

26 
 

 

f) Garantir o direito à sexualidade e saúde reprodutiva, respeitando a 
identidade de gênero e a orientação sexual; 

 
g) Garantir o direito à educação para os adolescentes em cumprimento de 

medidas socioeducativas e egressos, considerando sua condição singular 
como estudantes e reconhecendo a escolarização como elemento 
estruturante do sistema socioeducativo; 

 
h) Garantir ao adolescente o direito de reavaliação e progressão da medida 

socioeducativa; 
 

i) Valorizar os profissionais da socioeducação e promover formação 
continuada; 

 
j) Garantir a autonomia dos Conselhos de Direitos nas deliberações, 

controle social e fiscalização do Plano e do SINASE. 

 

Público Alvo 
 
Adolescentes de 12 a 18 anos, excepcionalmente até os 21 anos, autores 

de ato infracional, residentes no Município de Paraíba do Sul e suas respectivas 
famílias. 

 

Objetivo Geral 
 

Sistematizar o atendimento socioeducativo no Município de Paraíba do 
Sul, postulando estratégias protetivas, em consonância com o Estatuto da 
Criança e Adolescente - ECA, e com o Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo - SINASE, no sentido de proporcionar um atendimento 
socioeducativo de qualidade. 

 

Objetivos Específicos 
 

● Garantir a manutenção e a melhoria da qualidade dos serviços oferecidos 
pela rede de atendimento socieducativo; 
 

● Fortalecer as relações familiares e comunitárias; 
 

● Conscientizar às famílias de sua importância na socialização do 
adolescente; 
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● 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 
à 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; 

 
● Fomentar ações, políticas públicas e programas voltados ao atendimento 

de crianças e adolescentes, em especial aqueles em conflito com a lei; 
 

● Capacitar equipes técnicas da rede de atendimento do Sistema de 
Garantia de Direitos; 

 
● Garantir nas dotações orçamentárias recursos, para a execução das 

ações previstas no plano; 
 

● Fortalecer as parcerias com organizações governamentais e não 
governamentais na efetivação da rede de apoio para atendimento de 
adolescentes em cumprimento de MSE; 

 
● Conscientizar empresários da cidade e região da possibilidade de 

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

 
● Diminuir a reincidência em MSE. 

 

Instituições Parceiras 
 

● Secretaria Municipal de Assistência Social;   
● Secretaria Municipal de Saúde;  
● Secretaria Municipal de Educação;  
● Subsecretaria Municipal de Esportes;  
● Secretaria Municipal de Direitos Humanos; 
● Vara da Infância e da Juventude; 
● Ministério Público; 
● Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 
● Conselho Municipal de Assistência Social; 
● Defensoria Pública; 
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● 107ª Delegacia de Polícia; 
● Irmandade Nossa Senhora da Piedade; 
● Instituto Imaculado Coração de Maria; 
● Lar Vicentino de Paraíba do Sul; 
● ONG Allana Gonçalves Batista. 

 
 
Metas 
 
Metas à Curto Prazo (2014 – 2015): 
 
Eixo: Gestão 

● Palestras, com recursos audiovisuais ou dramatizações, sobre Medidas 
Socioeducativas nas unidades escolares, com corpo docente, discente e 
pais e/ou responsáveis; 
 

● Levantamento e apresentação de “casos de sucesso”, no cumprimento de 
Medidas Socioeducativas; 

 

● Desenvolvimento de campanhas para divulgação do tema, na rede 
pública e sociedade em geral (igrejas, associação de moradores, escola, 
entre outros locais/mídias); 

 
● Atuação do CREAS junto à unidade, pública ou privada, que irá receber o 

adolescente, orientando sobre as possibilidades de atuação no 
cumprimento das Medidas Socioeducativas; 

 
● Manter banco de dados, atualizado, dos serviços das diversas políticas 

públicas existentes no município, construindo um mapeamento dos 
equipamentos sociais existentes, a fim de firmar novas parcerias; 

● Garantir a gestão dos recursos financeiros para o funcionamento 
adequado dos programas socioeducativos; 
 

● Elaborar protocolos e fluxos de atendimento para a socioeducação de 
forma intersetorial; 
 

● Implantar sistemas de informação na construção de fluxos de 
atendimento; 

 

● Orientar e apoiar a ampliação da rede local para execução da Prestação 
de Serviços à Comunidade, por meio de estabelecimento de parcerias. 
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Eixo: Qualificação do Atendimento 
● Acompanhar o adolescente em seu contexto familiar e social, durante 

todo o cumprimento das medidas em meio aberto; 
 

● Assegurar documentação civil básica a todos os adolescentes; 
 

● Garantir a oferta de escolarização em todas as etapas das MSE; 
 

● Garantir a oferta do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
(SCFV) aos adolescentes em cumprimento de MSE, ou egressos, como 
grupo prioritário; 

 
● Ofertar cursos de educação profissional e tecnológica aos adolescentes 

em MSE; 
 

● Capacitação permanente da equipe de referência responsável pelo 
atendimento das Medidas Socioeducativas; 

 
● Articular propostas pedagógicas norteadoras do atendimento de Medidas 

Socioeducativas. 
 
Eixo: Participação e Autonomia dos Adolescentes 

● Estimular a participação da família no acompanhamento escolar do 
adolescente; 
 

● Orientação de pais e/ou responsáveis sobre responsabilização perante o 
ato infracional. 

 
Eixo: Sistemas de Justiça e Segurança 

● Possibilitar capacitação continuada a todos os que fazem parte do 
sistema socioeducativo do município. 
 

Metas à Médio Prazo (2016 – 2019): 
 
Eixo: Gestão  
 

● Estimular a articulação e interface com as políticas públicas, 
estabelecendo prioridade absoluta de atendimento às crianças e 
adolescentes;  
 

● Possibilitar capacitação continuada a todos os atores e instituições 
governamentais e não governamentais que fazem parte do sistema 
socioeducativo do município; 
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● Criação de “turmas de aceleração” nas escolas, para equilibrar a 

defasagem idade-série. 
 
Eixo: Qualificação do Atendimento 
 

● Capacitação dos profissionais da rede, no âmbito das Medidas 
Socioeducativas; 
 

● Construção de um Fórum Municipal para maior articulação da rede; 
 

● Mobilizar as Secretarias Municipais, Conselhos de Direitos, Entidades 
públicas e privadas, Associações de Classe e de Moradores, Poder 
Judiciário e Legislativo, Clubes de Serviços, Ministério Público para 
formação de uma rede local. 

 
Eixo: Participação e Autonomia dos Adolescentes 
 

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

● Inserção no mercado de trabalho. 
 
Eixo: Sistemas de Justiça e Segurança 
 

● Possibilitar capacitação continuada a todos os que fazem parte do 
sistema socioeducativo do município. 
 

Metas à Longo Prazo (2020 – 2023): 
 
Eixo: Gestão 
 

● Articular e estabelecer com as demais políticas setoriais planos de ação 
para a socioeducação; 
 

● Garantir oferta de cursos de formação continuada. 
 
Eixo: Qualificação do Atendimento 
 

● Capacitação permanente dos profissionais da rede, no âmbito das 
Medidas Socioeducativas; 
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● Fortalecimento do Fórum Municipal para maior articulação da rede. 
 
Eixo: Participação e Autonomia dos Adolescentes 
 

● Estimular a participação cidadã do adolescente em sua comunidade; 
 

● Inserção no mercado de trabalho. 
 
Eixo: Sistemas de Justiça e Segurança 
 

● Ampliação do número de juízes, defensores e equipes técnicas para 
atuarem na área da Infância e Juventude.  

 

Monitoramento e Avaliação 
 

O monitoramento e avaliação do Plano Municipal de Atendimento 
Socioeducativo do Município de Paraíba do Sul será realizado pelo CREAS e 
pela Secretaria Municipal de Assistência Social. 

O sistema de monitoramento e avaliação será realizado num processo 
sistemático e contínuo em todas as ações, onde possibilitará a mensuração dos 
indicadores de processo e resultados, por meio dos relatórios confeccionados 
mensalmente, onde são registradas as ações desenvolvidas no período, e que, 
justificam as ações previstas e não realizadas, bem como, relatório semestral de 
avaliação, que objetiva informar o desenvolvimento gradual e evolutivo das 
ações em relação aos objetivos propostos, e, difundir os principais resultados 
obtidos no trimestre. 

Como este é um plano plurianual, contendo ações a serem executadas a 
curto, médio e longo prazo, será revisado anualmente, ou a qualquer tempo em 
caráter extraordinário caso haja necessidade. 

 

Campanha do Município de Paraíba do Sul, baseado no 
Plano de Atendimento Socioeducativo 
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