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1 INTRODUÇÃO

A aprovação da Lei no 12.594, de 18 de janeiro de 2012, que estabelece o Sistema Nacional de
Atendimento Socioeducativo (SINASE) e regula a execução das medidas socioeducativas no país,
permitiu aos municípios brasileiros assumir o protagonismo nas políticas públicas de atendimento ao
adolescente nas medidas socioeducativas em meio aberto e em meio fechado mediante a construção de
um processo que visa instituir Sistemas e Planos Decenais Municipais de Atendimento Socioeducativo.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA) de Blumenau, em
parceria com a secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMUDES), emitiu a Resolução no
056/2014 que dispõe sobre a nomeação da Comissão Intersetorial responsável pela elaboração do Plano
de Atendimento Socioeducativo do Município de Blumenau em consonância com o Sistema Nacional de
Atendimento Socioeducativo (SINASE). A elaboração do Plano foi fruto de um trabalho coletivo que
articulou várias áreas de atendimento, governamentais e não governamentais, bem como os operadores do
Sistema de Garantia de Direitos.
A proposta do Plano está em desenvolver ações integradas com a rede de atendimento à criança e
ao adolescente em Blumenau nas áreas de educação, saúde, assistência social, trabalho, justiça e
segurança pública, com o objetivo de proporcionar a efetivação dos direitos fundamentais consagrados ao
adolescente na Constituição Federal (CF, art. 227) e no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, art.
4º), garantindo-lhe sua condição de cidadão. Desta forma, as ações a serem 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.
O debate e construção do Plano foi um processo participativo que movimentou vários segmentos e
atores dos serviços governamentais e não governamentais, incluindo os adolescentes em cumprimento de
medidas socioeducativas. Dentre os segmentos estiveram representados a Assistência Social, a Cultura, o
Esporte, a Educação, a Saúde, a Segurança Pública, o Conselho Tutelar, o Centro de Atendimento
Socioeducativo Provisório (CASEP) e os Conselhos de Segurança (CONSEGs).
O processo coletivo perspectivou um pacto social e refletiu o compromisso do município com a
prevenção, uma vez que este processo de trabalho gerou reuniões, debates e articulações estratégicas em
torno de um objetivo comum: a necessidade de se constituir parâmetros mais objetivos e procedimentos
mais adequados. O desenvolvimento do Plano considerou a intersetorialidade e a corresponsabilidade da
família, comunidade e Estado. Esse mesmo sistema estabelece ainda as competências e responsabilidades
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dos conselhos de direitos da criança e do adolescente, que devem sempre fundamentar suas decisões em
diagnósticos e em diálogo direto com os demais integrantes do Sistema de Garantia de Direitos (SGD),
tais como o Poder Judiciário e o Ministério Público.
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2 METODOLOGIA

O processo de elaboração do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo priorizou uma
abordagem interdisciplinar envolvendo os diversos atores da rede de atendimento aos adolescentes,
promovendo uma discussão horizontal que contemplou os diferentes conhecimentos e experiências,
qualificando o debate e fortalecendo a construção da organização do SINASE no município.
A Resolução CMDCA nº 056/2014 regulamentou a comissão intersetorial responsável pela
elaboração do Plano, com representantes dos seguintes órgãos e instituições: Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Educação, Fundação
Cultural de Blumenau, Fundação Municipal de Desporto, Conselho Tutelar e Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente. A comissão contou com apoio técnico e administrativo da equipe
de assessoria da Gerência de Apoio aos Conselhos e Equipes dos Serviços de Medidas Socioeducativas da
SEMUDES e ainda com serviço de assessoria especializada contratada especificamente para subsidiar
todas as etapas de elaboração do Plano.
A metodologia executada no Plano previu ações baseadas na forma dialógica com os sujeitos
envolvidos numa construção coletiva, possibilitando o estabelecimento de ações articuladas para os
próximos dez anos em conjunto com as áreas de educação, saúde, assistência social, cultura, trabalho e
esporte. Para a realização dos trabalhos, a comissão intersetorial adotou várias estratégias tais como
estudos, oficinas participativas, reuniões e encontros ampliados com a rede de atendimento e garantia de
direitos da criança e do adolescente.
O primeiro procedimento adotado pela comissão para o início dos trabalhos deu-se através de
estudos e leituras individuais indispensáveis para elaboração do Plano, como os Planos Nacional e
Estadual de Atendimento Socioeducativo e as Diretrizes e Eixos Operativos para o SINASE.
A comissão definiu como primeira atividade coletiva para fomentar a discussão do Plano
Municipal de Atendimento Socioeducativo, a realização de um encontro com os adolescentes,
possibilitando que tivessem igualdade de participação e liberdade para contribuir com o processo.
A segunda atividade foi uma formação de quatro horas para a comissão sobre conteúdos relativos
ao SINASE e sua estruturação. Dessa formação, surgiu a necessidade de abrir o debate para além da
comissão, o que resultou na estruturação do segundo encontro formativo, onde atores importantes à
articulação e implementação do SINASE estivessem presentes.
A terceira atividade contou com a participação destes outros atores tais como a Polícia Militar, as
Instituições de Meio Fechado, e os Conselhos de Segurança Comunitários. Ela teve por objetivo
3
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aproximar os diferentes atores de modo a fomentar e qualificar o debate acerca da construção do plano de
atendimento socioeducativo, numa perspectiva da Proteção Integral e não apenas da Proteção Especial,
trazendo a discussão na lógica dos Direitos Humanos dos adolescentes no atendimento socioeducativo.
Esse processo mobilizatório foi denominado “Adolescência, Ato Infracional e Plano Municipal de
Atendimento Socioeducativo”.
A quarta atividade foi à realização de oficinas de trabalho. As oficinas foram propostas a partir da
metodologia participativa, tendo como base os Planos Decenais Nacional e Estadual das Medidas
Socioeducativas. No total foram quatro encontros de quatro horas, tendo como eixos de condução do
Plano: Gestão do SINASE; Qualificação do Atendimento; Autonomia e Participação dos Adolescentes;
Sistema de Justiça e Segurança. Os eixos foram abordados em cada encontro da comissão intersetorial,
alargando assim os horizontes em direção a uma nova estrutura organizacional para o atendimento
socioeducativo no município. Esses encontros possibilitaram a troca de experiências e vivências de cada
área com olhar atento para o atendimento em meio fechado e mais ampliado para o atendimento em meio
aberto.
Concomitantemente às formações, foi desenvolvido um instrumental técnico destinados às instituições com atuação
direta ou indireta no atendimento socioeducativo. O

Quadro 1 apresenta as instituições que receberam o questionário.
Quadro 1 – Instituições com atuação direta ou indireta no atendimento socioeducativo

10º Batalhão de Polícia Militar
Associação Blumenauense de Amparo ao Menor –
ABAM
Casa de Semiliberdade - CASEMI
Centro de Atendimento Socioeducativo Provisório –
CASEP
Centros de Referência Especializado de Assistência
Social – CREAS I e II
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
Adolescente - CMDCA
Conselhos Tutelares Centro e Garcia
Defensoria Pública
Delegacia de Polícia de Proteção à Criança,
Adolescente, Mulher e Idoso

Fundação Cultural de Blumenau - FCB
Fundação Municipal de Desporto - FMD
Gerência Regional de Educação - GERED
Promotoria da Infância e Juventude
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico SEDEC
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social/Gestão
Secretaria Municipal de Educação - SEMED
Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS
Vara da Infância e Juventude

O instrumental desenvolvido na forma de questionários qualitativos proporcionou informações
que contribuíram e subsidiaram a elaboração do diagnóstico local. As informações disponibilizadas pelas
instituições permitiram avaliar o conhecimento dos atores em relação aos serviços de Medidas
Socioeducativas, identificar a qualificação no atendimento aos adolescentes e definir temas para
aprofundamento da comissão intersetorial, visando o fortalecimento e o compromisso com o atendimento
às crianças e adolescentes no município de Blumenau.
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O resultado desse trabalho, executado com base em um conjunto de ações multiprofissional e
intersetorial, alcançou o objetivo que foi a elaboração do presente Plano Municipal de Atendimento
Socioeducativo a ser apresentado em audiência pública a toda rede que compõe o Sistema de Garantia de
Direitos da Criança e do Adolescente.
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3 OBJETIVO GERAL

Promover e qualificar a execução do atendimento socioeducativo no município de Blumenau,
respeitando a integralidade e a singularidade dos indivíduos atendidos e construindo estratégias
protetivas, em consonância com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e com o Sistema Nacional
de Atendimento Socioeducativo (SINASE).

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a) garantir nas dotações orçamentárias, recursos para execução das ações previstas no Plano;
b) integrar e compatibilizar ações do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo com o
SINASE e com os demais planos estaduais, nacionais e municipais correlacionados à política
dos direitos da criança e adolescente;
c) promover a articulação da rede de atendimento: assistência social, saúde, educação, cultura e
desporto visando à integralidade no atendimento socioeducativo;
d) fortalecer e promover a melhoria da qualidade dos serviços oferecidos pela rede de
atendimento socioeducativo;
e) proporcionar conhecimentos aos técnicos e orientadores da rede de atendimento, sobre a
execução das medidas socioeducativas, conforme os parâmetros e diretrizes do SINASE;
f) ampliar a atuação do Executivo e do Legislativo Municipal na elaboração e implantação de
políticas de promoção de oportunidades aos jovens desta cidade, incentivando a educação e a
profissionalização;
g) diminuir a reincidência de atos infracionais.
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4 MARCOS CONCEITUAIS E LEGAIS

4.1 O ADOLESCENTE E O ATO INFRACIONAL

A adolescência, segundo o UNICEF, é definida como fase específica do desenvolvimento humano
caracterizada por mudanças e transformações múltiplas e fundamentais para que se possa atingir a
maturidade e se inserir na sociedade no papel de adulto. O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei
8069/90) define como adolescentes as pessoas com faixa etária entre doze a dezessete anos e onze meses
de idade. A conceituação de adolescência, no entanto, é polêmica nas várias especialidades desde que se
tornou objeto de estudo, no século XVIII.
O termo adolescência é inerente a uma representação social, uma idealização do universo adulto.
Conforme aponta Calligaris (2000), a adolescência seria um tempo de suspensão entre a chegada à
maturação dos corpos e a autorização de ingressar na vida adulta. Assim, o adolescente percebe-se um
imigrante que ainda não encontrou o seu lugar, pois perdeu o status de criança, mas ainda não conquistou
o status de adulto. Esta é uma etapa da vida que envolve um intenso trabalho psíquico para
reordenamento das relações objetivas, escolhas e lutos.
Volpi (1997) destaca que os adolescentes são sujeitos em especial condição de desenvolvimento.
Com vistas a esta condição peculiar, em relação ao ato infracional, deve-se evitar o uso de termos que
remetam a um quadro estável, como “delinquência infantil” ou “adolescente infrator”, pois contraria o
caráter de provisoriedade que caracteriza o período da adolescência. Na atual legislação brasileira a
denominação pertinente ao ato infracional é “adolescente em conflito com a lei”, no entanto, não há
concordância quanto à nomenclatura mais adequada a ser utilizada.
O termo “menor”, por sua vez, possui uma conotação ideológica e remete a uma doutrina, aplicada
pelo Código de Menores, que concebia a sociedade sob uma perspectiva funcionalista, em que cada
indivíduo ou instituição tem seu papel a desempenhar para assegurar o funcionamento harmônico da
sociedade. Os problemas, as injustiças sociais e a exclusão eram vistos como disfunções que deveriam ser
atribuídas aos desvios de conduta dos indivíduos envolvidos. A existência de crianças desnutridas,
abandonadas, maltratadas, vítimas de abuso, autoras de atos infracionais e outras violações eram
atribuídas à sua própria índole, enquadrando-se todas numa mesma categoria ambígua e vaga,
denominada situação irregular. Estar em situação irregular significava estar à mercê da Justiça de
Menores cuja responsabilidade misturava de forma arbitrária as atribuições de caráter jurídico com
atribuições de caráter assistencial.
7
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Diversos setores da sociedade civil e poderes públicos mobilizaram-se em torno das graves
questões da infância e juventude fazendo-se destacar, na Constituição de 1988, o movimento “A Criança
e Constituinte” que garantiu a inclusão do Artigo 227, baseado na Declaração Universal dos Direitos da
Criança, que culminaria na formulação do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Apesar dos significativos avanços na legislação vigente, a questão dos atos infracionais praticados
por adolescentes é permeada por estigmas, como aponta Volpi (2001), que estabeleceu um estudo sobre
os mitos que condicionam este tema, destacando o hiperdimensionamento do problema; a periculosidade
e a irresponsabilidade.
O mito do hiperdimensionamento refere-se ao fato da veiculação de notícias, seja por meios de
comunicação, autoridades ou profissionais da área, de que cada vez mais jovens estão envolvidos na
criminalidade. O que se observa, entretanto, é que estes relatos não se baseiam em dados confiáveis e
constata-se que a dimensão do problema é menor do que a sensação e o temor social que produzem
(VOLPI, 2001).
O segundo mito, o da periculosidade, está relacionado à percepção de que são cada vez mais
graves os delitos praticados por adolescentes. Os estudos apontam, porém, que os atos infracionais
praticados por adolescentes são em maioria aqueles relacionados ao patrimônio. Conforme Calligaris
(2000), estes atos infracionais são a conduta mais óbvia, afinal o ideal do sucesso financeiro é triunfante
em nossa sociedade e o jovem é mantido afastado dele pela moratória da adolescência.
Quanto ao mito da irresponsabilidade, este está relacionado à ideia de que os adolescentes não
seriam realmente responsabilizados pelos seus atos, já que a legislação é extremamente branda no
tratamento aos adolescentes comparando-se com os adultos. Ocorre que, o fato de um adolescente ser
considerado inimputável penalmente não significa que seja isento de responsabilização com medidas
socioeducativas (VOLPI, 2001).
Conte (2005) comenta que é sobre os jovens que recai o lado da dureza da justiça, justamente
porque a sociedade se vê despreparada para dar conta do que a criminalidade desvela da fragilidade do
nosso laço social. A autora aponta que, muito embora existam fatores sociais, políticos e econômicos
atravessando a problemática da violência e juventude, o estigma produzido e perpetuado (mesmo que de
maneira inconsciente) nos torna incapazes de enxergar cada um dos atores deste trágico cenário em suas
historicidades e singularidades.
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4.2 MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

As medidas socioeducativas constituem a resposta estatal, aplicada pela autoridade judiciária, ao
adolescente que cometeu ato infracional. Embora possuam aspectos sancionatórios e coercitivos, não se
trata de penas ou castigos, mas de oportunidades de inserção em processos educativos (não obstante,
compulsórios) que, se bem-sucedidos, resultarão na construção ou reconstrução de projetos de vida
desatrelados da prática de atos infracionais e, simultaneamente, na inclusão social plena. A Figura 1
apresenta o fluxo básico de atendimento realizado ao adolescente autor de ato infracional.
Figura 1 – Fluxo Básico de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional
Entregue
à Família

Ato cometido
por
Adolescente

Delegacia
de Polícia

Aguarda
sob
custódia
Ministério
Público

Investiga a
autoria
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de Ato Infracional
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Defensoria
Pública
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(LA e PSC)

Arquivamento do
Processo
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Infância e
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Após a comprovação da autoria e materialidade da prática do ato infracional, assegurados o
contraditório e a ampla defesa (CF, artigo 5º, inciso LV), as medidas socioeducativas sempre devem ser
aplicadas levando-se em consideração as características do ato infracional cometido (circunstâncias e
gravidade), as peculiaridades do adolescente que o cometeu (inclusive a sua capacidade de compreender e
de cumprir as medidas que lhe serão impostas) e suas necessidades pedagógicas, dando-se preferência
àquelas medidas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários (ECA Artigos 100,
9

Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo
Blumenau (SC)

112 e 113). Convém assinalar que a autoridade judiciária também pode aplicar, cumulativamente ou não,
as medidas específicas de proteção, as quais também podem ser aplicadas pelo Conselho Tutelar, e que
estão previstas no artigo 101, incisos I a VI do ECA.
As seis medidas socioeducativas previstas no ECA devem ser aplicadas em respeito ao princípio
da dignidade da pessoa humana e observar o estado peculiar em que se encontram os adolescentes na
condição de pessoas em desenvolvimento. A aplicação das medidas socioeducativas deve ter caráter
pedagógico e promover o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.
a) advertência: dispõe o art. 115 do ECA, que “A advertência consistirá na admoestação verbal,
que será reduzida a termo e assinada”. Seu propósito é evidente: alertar o adolescente e seus
genitores ou responsáveis para os riscos do envolvimento no ato infracional;
b) reparação de danos: em se tratando de ato infracional com reflexos patrimoniais, a autoridade
judiciária poderá aplicar a medida prevista no art. 116 do ECA, determinando que o
adolescente restitua a coisa, promova o ressarcimento do dano ou compense o prejuízo da
vítima. Ocorrendo manifesta impossibilidade, a medida poderá ser substituída por outra mais
adequada para evitar que não sejam os pais do adolescente os verdadeiros responsáveis pelo
seu cumprimento, o que tornaria menos evidente o propósito pedagógico da medida;
c) prestação de serviços à comunidade: consiste na prestação de serviços comunitários, por
período não excedente a seis meses, junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros
estabelecimentos congêneres, bem como programas comunitários ou governamentais e não
governamentais (art.117 – ECA). A prestação dos serviços deve configurar em tarefas
gratuitas e de interesse geral, ter jornada máxima de oito horas semanais e não prejudicar a
escola ou o trabalho. A inserção do adolescente deve ser compatível com suas aptidões e
favorecedora do seu desenvolvimento pessoal e social;
d) liberdade assistida: esta medida destina-se a acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente. O
caso deve ser acompanhado por pessoa capacitada, designada pela autoridade. É nomeado um
orientador a quem é incumbido de promover socialmente o adolescente e sua família,
supervisionar a frequência escolar e diligenciar a profissionalização. A ideia desta medida é
manter o adolescente integrado à sociedade com apoio familiar e sob a supervisão da
autoridade judiciária, a quem cabe determinar o cumprimento e cessação da medida (art. 118,
§ 2º e 181, § 1º do ECA);
e) semiliberdade: é admissível como início ou como forma de progressão para o meio aberto.
Possibilita o exercício de atividades externas, independentemente de autorização judicial. São
obrigatórias a escolarização e a profissionalização. Não comporta prazo determinado, devendo
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ser aplicadas as disposições a respeito da internação, no que couber. Deve ser revista a cada 6
meses (art. 121, § 2º, subsidiariamente);
f) internação: é medida privativa de liberdade, sujeita aos princípios da brevidade,
excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoas em desenvolvimento, com duração
máxima de três anos. Esta medida é a mais severa de todas as medidas previstas no ECA, por
privar o adolescente de sua liberdade. Deve ser aplicada somente aos casos mais graves, em
caráter excepcional e com a observância do devido processo legal, conforme prescreve o
ditame constitucional e o ECA. Assim, somente poderá ser aplicada quando: a) tratar-se de ato
infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa; b) por reiteração no
cometimento de outras infrações graves; c) por descumprimento reiterado e injustificável da
medida anteriormente imposta, caso em que não poderá exceder a três meses;
g) remissão: é uma espécie de perdão concedido pelo Promotor de Justiça ou pelo Juiz de Direito.
Trata-se de ato bilateral no qual o adolescente, juntamente com seus pais, troca o processo por
uma medida antecipada. A remissão ministerial é concedida pelo promotor de justiça como
forma de exclusão do processo (antes de se iniciar o processo socioeducativo). A remissão
judicial é concedida pelo Juiz, após o início do processo, suspendendo ou extinguido o mesmo.
Em qualquer caso ela pode ser pura (perdão) ou cumulada com uma medida socioeducativa. A
remissão não implica no reconhecimento de culpa nem prevalece para efeitos de antecedentes.

Com a implementação da Lei n. 12.594, de 12 de janeiro de 2012, que instituiu o Sistema
Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), estabeleceram-se 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.
Para a execução da medida socioeducativa, tanto o Estatuto da Criança e do Adolescente, quanto à
lei que institui o SINASE, estabelecem um conjunto de princípios:
I - legalidade, não podendo o adolescente receber tratamento mais gravoso do que o conferido
ao adulto;
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II - excepcionalidade da intervenção judicial e da imposição de medidas, favorecendo-se
meios de autocomposição de conflitos;
III - prioridade a práticas ou medidas que sejam restaurativas e, sempre que possível, atendam
às necessidades das vítimas;
IV - proporcionalidade em relação à ofensa cometida;
V - brevidade da medida em resposta ao ato cometido, em especial o respeito ao que dispõe o
art. 122 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente);
VI - individualização, considerando-se a idade, capacidades e circunstâncias pessoais do
adolescente;
VII - mínima intervenção, restrita ao necessário para a realização dos objetivos da medida;
VIII - não discriminação do adolescente, notadamente em razão de etnia, gênero,
nacionalidade, classe social, orientação religiosa, política ou sexual, ou associação ou
pertencimento a qualquer minoria ou status;
IX - fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários no processo socioeducativo.

As medidas de prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida, possibilitam aos
adolescentes autores de atos infracionais a permanência na família e na comunidade conforme preceitua o
art. 4º do ECA, 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 contato e o protagonismo da comunidade e da família. Segundo o art. 86, 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. O
art. 88 incisos I e III dispõe sobre a municipalização do atendimento como diretriz dessa política.
A municipalização da execução das medidas de meio aberto é exigida pelo ECA, pelo
CONANDA e pelo SINASE, esclarecendo que a municipalização das medidas socioeducativas deve ser
executada no âmbito geográfico do município.
4.3 O SINASE E O PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

A implementação do SINASE no município é uma tarefa complexa, que demanda uma abordagem
eminentemente interdisciplinar, a qual prevê a execução das ações de forma intersetorial. As
responsabilidades, portanto, não recaem apenas ao Centro de Referência Especializado de Assistência
Social (CREAS), pois as ações devem ser executadas por todo o sistema que compõe a rede de
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atendimento ao adolescente do município. Esse sistema envolve os serviços de saúde, educação,
assistência social e justiça, conforme demonstra a Figura 2.
Figura 2 - Sistema de Garantia de Direitos

Fonte: Sinase (2006, p. 23).

O Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo deve ser compreendido como um conjunto
integrado e articulado de ações, desde a apreensão do adolescente em conflito com a lei até a execução
das medidas socioeducativas em meio aberto. O objetivo é que as ações sejam interligadas com os órgãos
do Sistema de Garantia de Direitos por meio dos eixos de proteção, promoção e defesa dos direitos de
criança e adolescentes, incluindo Conselhos de Direitos e de Políticas Públicas, Conselhos Tutelares,
Ministério Público, Juizados da Infância e da Juventude, Defensoria Pública e órgãos das políticas de
assistência social, saúde, educação, trabalho, profissionalização, previdência social, cultura, habitação,
esporte, lazer e segurança pública. Em caráter complementar, ações desenvolvidas por organizações não
governamentais devem ser parceiras no atendimento de demandas específicas.
A interdisciplinaridade se faz necessária não apenas quando da elaboração e execução do Plano
Municipal de Atendimento Socioeducativo, mas também por ocasião de sua reavaliação periódica,
prevista pelos arts. 18 a 27, da Lei nº 12.594/2012 (a reavaliação da qualidade e eficiência dos programas
socioeducativos já era prevista pelo art. 90, §3º, do ECA).

Em relação às competências dos municípios, o SINASE prevê as seguintes ações:
I - formular, instituir, coordenar e manter o Sistema Municipal de Atendimento
Socioeducativo, respeitadas as diretrizes fixadas pela União e pelo respectivo Estado;
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II - elaborar o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, em conformidade com o
Plano Nacional e o respectivo Plano Estadual;
III - criar e manter programas de atendimento para a execução das medidas socioeducativas
em meio aberto;
IV - editar normas complementares para a organização e funcionamento dos programas do seu
Sistema de Atendimento Socioeducativo;
V - cadastrar-se no Sistema Nacional de Informações sobre o Atendimento Socioeducativo e
fornecer regularmente os dados necessários ao povoamento e à atualização do Sistema;
VI – co-financiar, conjuntamente com os demais entes federados, a execução de programas e
ações destinados ao atendimento inicial de adolescente apreendido para apuração de ato
infracional, bem como aqueles destinados a adolescente a quem foi aplicada medida
socioeducativa em meio aberto.

A Rede de Articulação e Conectividade dos Direitos da Criança e do Adolescente (RACDCA),
criada em 2012 a partir da reunião de entidades governamentais e não governamentais com o intuito de
desenvolver ações visando a efetivação da estrutura do atendimento socioeducativo em Santa Catarina, de
acordo com os princípios da proteção integral e da prioridade absoluta à criança e ao adolescente,
materializou, em outubro de 2014, o Protocolo de Atendimento a Adolescentes com Prática Infracional.
O documento constitui um modelo que tem por foco tornar efetiva a política de atendimento aos
adolescentes em conflito com a lei, indicando os instrumentos necessários para o seu efetivo
cumprimento. Reconhecendo a responsabilidade da família, sociedade e estado mediante o histórico de
violações de direitos que, via de regra, antecedem a prática de atos infracionais, o Protocolo visa
promover a atuação “coordenada, articulada e integrada, transversal, interinstitucional e interdisciplinar,
por meio do trabalho de múltiplos e diversificados atores. ” (RACDCA, 2014).
4.4 AS POLÍTICAS PÚBLICAS NO ATENDIMENTO DO ATO INFRACIONAL

De acordo com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, o Serviço de Proteção
Social a Adolescente em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de
Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) constitui serviço de média complexidade integrante da
Proteção Social Especial (PSE) no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).
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O serviço destina-se a adolescentes ou jovens em cumprimento de medida socioeducativa de
Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade aplicada e homologada pela Justiça da
Infância e da Juventude.

São objetivos deste serviço:
a) criar condições para a construção/reconstrução de projetos de vida que visem a ruptura com a
prática de ato infracional;
b) estabelecer acordos com o adolescente ou jovem a partir das possibilidades e limites do
trabalho a ser desenvolvido e normas que regulem o período de cumprimento da medida
socioeducativa;
c) fortalecer a convivência familiar e comunitária;
d) estimular o desenvolvimento de habilidades e competências e o acesso à profissionalização;
e) estimular a escolarização, visando a inserção e permanência na rede escolar;
f) encaminhar o adolescente ou jovem para as entidades parceiras visando o cumprimento da
Prestação de Serviços à Comunidade;
g) inserir o adolescente ou jovem em redes propiciando novas experiências, conforme demanda
apresentada;
h) socializar informações ao adolescente ou jovem e suas respectivas famílias concernentes aos
seus direitos sociais assegurados pelas legislações vigentes.
Na sua operacionalização torna-se necessário elaborar o Plano Individual de Atendimento (PIA),
com a participação do adolescente e da família. De acordo com o SINASE deve constar no PIA:
I- Os resultados da avaliação interdisciplinar;
II- Os objetivos declarados pelo adolescente;
III- A previsão de suas atividades de integração social e/ou capacitação profissional;
IV- As atividades de integração e apoio à família;
V- As formas de participação da família para o cumprimento do plano individual;
VI- As medidas especificas de atenção à sua saúde (art.54).

Na elaboração do PIA considera-se a situação atual e as dificuldades envolvidas e discutem-se os
compromissos e responsabilidades. A família é orientada e motivada a participar desta discussão,
tentando-se ampliar ao máximo sua implicação no desenvolvimento do trabalho. São traçadas as metas e
os objetivos que se pretende atingir e se oferece condições para tanto, determinando as ações e
compromissos da equipe, do adolescente ou jovem e da família. Estas metas devem considerar o
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desenvolvimento e o crescimento pessoal com vistas à realidade que se apresenta, buscando que o
adolescente ou jovem constitua-se enquanto sujeito de sua história, capaz de fazer uma escolha e nela se
implicar. Neste processo, são esclarecidos os papéis de cada um, sendo que o acompanhamento e a
avaliação do Plano constituirão processos constantes. O Plano é flexível e a cada alteração, os atores do
processo refletem as causas e consequências desta mudança.
Ainda, conforme a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (2009), o trabalho social
essencial ao serviço envolve: acolhida; escuta; estudo social; diagnóstico socioeconômico; referência e
contra-referência; trabalho interdisciplinar; articulação interinstitucional com os demais órgãos do sistema
de garantia de direitos; produção de orientações técnicas e materiais informativos; monitoramento e
avaliação do serviço; proteção social proativa; orientação e encaminhamentos para a rede de serviços
locais; construção de plano individual e familiar de atendimento, considerando as especificidades da
adolescência; orientação sociofamiliar; acesso a documentação pessoal; informação, comunicação e
defesa de direitos; articulação da rede de serviços socioassistenciais; articulação com os serviços de
políticas públicas setoriais; estímulo ao convívio familiar, grupal e social; mobilização para o exercício da
cidadania; desenvolvimento de programas e projetos sociais; elaboração de relatórios e/ou prontuários.
Os adolescentes atendidos pelos serviços de medidas socioeducativas devem ter acesso a
oportunidades que estimulem e ou fortaleçam a construção/reconstrução de seus projetos de vida;
oportunidades de convívio e de desenvolvimento de potencialidades; informações sobre direitos sociais,
civis e políticos e condições sobre o seu usufruto; oportunidades de escolha e tomada de decisão;
experiências para relacionar-se e conviver em grupo, administrar conflitos por meio do diálogo,
compartilhando modos de pensar, agir e atuar coletivamente; experiências que possibilitem lidar de forma
construtiva com potencialidades e limites; possibilidade de avaliar as atenções recebidas, expressar
opiniões e participar na construção de regras e definição de responsabilidades.
O serviço é ofertado pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) em
dias úteis, com possibilidade de operar em finais de semana.
A articulação em Rede deve integrar: Serviços Socioassistenciais de Proteção Social Básica e
Proteção Social Especial de média e alta complexidade; serviços das políticas públicas setoriais;
sociedade civil organizada; programas e projetos de preparação para o trabalho e de inclusão produtiva;
demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos; serviços, programas e projetos de instituições não
governamentais e comunitárias.
Para a efetiva garantia de qualidade e eficiência dos serviços prestados, o planejamento de ações
integradas entre rede de atendimento e sistema de garantias de direitos é fundamental, considerando a
indispensável participação do adolescente e de sua família em todas as etapas do processo.
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Sobre os Programas de Atendimento, a Lei do SINASE prevê, no Art. 10, que “Os Municípios
inscreverão seus programas e alterações, bem como as entidades de atendimento executoras, no Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente”. Conforme Art. 11, desta mesma Lei, são requisitos
obrigatórios para a sua inscrição:
I - a exposição das linhas gerais dos métodos e técnicas pedagógicas, com a especificação das
atividades de natureza coletiva;
II - a indicação da estrutura material, dos recursos humanos e das estratégias de segurança
compatíveis com as necessidades da respectiva unidade;
III - regimento interno que regule o funcionamento da entidade, no qual deverá constar, no
mínimo:
a) o detalhamento das atribuições e responsabilidades do dirigente, de seus prepostos,
dos membros da equipe técnica e dos demais educadores;
b) a previsão das condições do exercício da disciplina e concessão de benefícios e o
respectivo procedimento de aplicação; e
c) a previsão da concessão de benefícios extraordinários e enaltecimento, tendo em vista
tornar público o reconhecimento ao adolescente pelo esforço realizado na consecução
dos objetivos do plano individual;
IV - a política de formação dos recursos humanos;
V - a previsão das ações de acompanhamento do adolescente após o cumprimento de medida
socioeducativa;
VI - a indicação da equipe técnica, cuja quantidade e formação devem estar em conformidade
com as normas de referência do sistema e dos conselhos profissionais e com o atendimento
socioeducativo a ser realizado; e
VII - a adesão ao Sistema de Informações sobre o Atendimento Socioeducativo, bem como
sua operação efetiva.

O programa deve também contemplar a interlocução com órgãos, programas, serviços e
autoridades com atuação na esfera estadual, pois muitas das abordagens a serem efetuadas, como a
reintegração ao sistema de ensino (no caso de adolescentes que cursam o ensino médio) e a própria
preparação para reintegração familiar de egressos das unidades de internação, por exemplo, irão
demandar intervenções e investimentos no âmbito estadual, razão pela qual é necessária harmonia entre
os Planos Municipal e Estadual de Atendimento Socioeducativo.
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O Estatuto da Criança e do Adolescente exige um tratamento especial prioritário à infância e à
juventude do nosso país. Para garanti-lo, obriga o conjunto das Políticas Públicas, da Economia e da
Organização Social a operar um reordenamento das respectivas ações. Este reordenamento é norteado
pelo Sistema de Garantia de Direitos que está assegurado no Estatuto da Criança e do Adolescente e
contempla os eixos: Defesa, Controle e Promoção. O Eixo da Defesa cuida de todas as ações e atividades
referentes a garantir a exigibilidade dos direitos violados e do acompanhamento dos espaços públicos
ligados ao eixo da defesa. O Eixo do Controle compõe-se das ações e atividades ligadas aos espaços de
articulação da sociedade civil, através das suas organizações e articulações representativas. O Eixo de
Promoção é composto por todas as ações e atividades referentes aos espaços de elaboração e deliberação
das políticas públicas. O Serviço da Proteção Social aos Adolescentes em Cumprimento de Medida
Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e/ou Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) está dentro
do eixo da Promoção.
4.5 MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM BLUMENAU

O atendimento de adolescentes em prática de ato infracional em meio aberto em Blumenau foi
inicialmente executado pela Secretaria Municipal da Criança e do Adolescente, instituída pela Lei
Municipal Complementar nº 18, juntamente com a Lei Municipal nº 20, no ano de 1991. A implantação
desta Secretaria resultou de ampla discussão entre o Legislativo e uma Comissão Provisória para
implantação do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, com o objetivo de
implementar efetivamente o Estatuto da Criança e do Adolescente no Município de Blumenau.
O Programa de Liberdade Assistida foi implantado pela Superintendência dos Programas
Socioeducativos a partir de maio de 1993, com objetivo de colocar em prática o art. 118 do ECA. Na data
de sua implantação, a equipe era formada por um psicólogo e um pedagogo. Em julho de 1994 foi
integrado um Assistente Social na equipe do Programa. Em 1998, após um processo de avaliação pela
equipe de trabalho da Liberdade Assistida, institui-se uma nova forma de execução do programa,
passando para a modalidade de Liberdade Assistida Comunitária. Esta nova modalidade era executada em
conjunto com os profissionais do Programa e orientadores comunitários, os quais prestavam orientações,
informações e encaminhamentos aos adolescentes e seus familiares durante o cumprimento da medida.
O Programa de Prestação de Serviço à Comunidade foi implantado pela Superintendência dos
Programas Socioeducativos no ano de 1998, quando surgiu a necessidade de colocar em prática o que
constava no ECA em seu Art. 117. Este artigo refere-se à forma de realização do serviço comunitário, que
incentiva o aprimoramento das aptidões do adolescente, num prazo máximo de seis meses. Prevê o
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acompanhamento, orientação e auxílio ao adolescente, abrangendo as áreas social, familiar, escolar e
profissional.
A Medida de Prestação de Serviços à Comunidade ocorre com a participação da comunidade
organizada do município de Blumenau. O Serviço Socioeducativo, através da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social, faz convênios com Instituições Públicas e sem fins lucrativos, as quais
disponibilizam espaços para o adolescente cumprir Medida Socioeducativa (MSE) e indicam um
profissional de referência para o adolescente que é denominado Orientador Setorial, tendo por função
orientar e supervisionar o adolescente durante o cumprimento da MSE, sendo importante, na inserção do
adolescente em uma nova rede de relações. A LA e a PSC são executadas em meio aberto, não ocorrendo
o afastamento do adolescente de sua família e comunidade. O acompanhamento das medidas é realizado
pela equipe de técnicos responsáveis, os quais permanecem em contato com a realidade do adolescente e
buscam ações contextualizadas e construídas com a participação do adolescente e sua família.
Em 2005, através da Lei Complementar 505/2005, ocorreu a unificação das Secretarias de
Assistência Social (SEMAS) e da Criança e do Adolescente (SECRIAD), passando a denominar-se
Secretaria Municipal da Assistência Social, da Criança e do Adolescente (SEMASCRI). A nova gestão
assumiu a responsabilidade de garantia de proteção social1 de que dispõe a Política Nacional de
Assistência Social/Sistema Único de Assistência Social e a Norma Operacional Básica – NOB/SUAS. Em
virtude dessa unificação, as ações realizadas na então SECRIAD passaram a ser dirigidas pela Diretoria
da Criança e do Adolescente da SEMASCRI.
Em 2006, ocorreu a unificação dos Programas Socioeducativos e a mesma equipe de profissionais
passou a atuar na execução de ambas. A partir de 2009, com a Tipificação, o mesmo passou a ser
denominado Serviço de Proteção Social a Adolescente em cumprimento de Medida Socioeducativa de
Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviço à Comunidade (PSC).
Em 2013 ocorreu a união da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária de Blumenau com
a SEMASCRI, passando a ser denominada de Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Social (SEMUDES), através da Lei Complementar 869/2012. Estabeleceu-se, assim, o novo modelo de
gestão, com enfoque na proteção social que se estrutura conforme matriz padronizada de serviços
socioassistenciais definidos na Tipificação. Em 2014 o município passa a oferecer os serviços dos
CREAS I e II, realizando o reordenamento conforme a Tipificação. Dessa forma, passa a ofertar o Serviço

1

De acordo com a PNAS (2004, pág. 89), a “proteção social de Assistência Social se ocupa das vitimizações,

fragilidades, contingências, vulnerabilidades e riscos que o cidadão, a cidadã e suas famílias enfrentam na trajetória de seu
ciclo de vida, por decorrência de imposições sociais, econômicas, políticas e de ofensas à dignidade humana”.
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de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI), o serviço de Proteção Social
Especial Social à Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA)
e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC), além do Serviço de Proteção Social Especial para
Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias, em cada uma das unidades de CREAS. Sua
implantação, funcionamento e a oferta direta dos serviços constituem responsabilidades do poder público
local. Para a efetivação das medidas em meio aberto de prestação de Serviço a Comunidade, é necessário
à criação de uma rede de parceiros que acolham estes adolescentes. O município de Blumenau conta
atualmente com trinta e uma unidades parceiras.
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5 DIAGNÓSTICO
5.1 A REALIDADE DE BLUMENAU
Blumenau pertence à Mesorregião Geográfica e à Região Metropolitana do Vale do Itajaí; à
Microrregião Geográfica e à Secretaria de Desenvolvimento Regional, denominadas de Blumenau; e à
Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí, cuja localização no Estado de Santa Catarina pode
ser observada na Figura 3, com destaque em amarelo.
Figura 3 – Mapa da Localização de Blumenau no Estado de Santa Catarina

Fonte: IBGE (2010).

O município possui uma área territorial de 518,497 km² e está dividido em três Distritos
Administrativos: Blumenau constituído em 1880, Itoupava em 1943 e Grande Garcia em 1999. Eles estão
representados na Figura 4.
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Figura 4 – Mapa dos Distritos Administrativos de Blumenau

Fonte: IBGE (2010).

Para além da divisão do município por Distritos Administrativos, Blumenau conta com 35 bairros:
Água Verde, Badenfurt, Boa Vista, Bom Retiro, Centro, Da Glória, do Salto, Escola Agrícola, Fidélis,
Fortaleza, Fortaleza Alta, Garcia, Itoupava Central, Itoupava Norte, Itoupava Seca, Itoupavazinha, Jardim
Blumenau, Nova Esperança, Passo Manso, Ponta Aguda, Progresso, Ribeirão Fresco, Salto do Norte,
Salto Weissbach, Testo Salto, Tribess, Valparaíso, Velha, Velha Central, Velha Grande, Victor Konder,
Vila Formosa, Vila Itoupava, Vila Nova e Vorstadt.
Em 2010, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de Blumenau alcançou 0,806, colocando o
município na 4º posição estadual neste indicador junto com Joinville e São José e atrás de Florianópolis
(1º), Balneário Camboriú (2º), e Joaçaba (3º). A Figura 5 apresenta os índices alcançados em 1991, 2000
e 2010, em comparação com o índice nacional e estadual.
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Figura 5 – IDH de Blumenau, Santa Catarina e no Brasil (1991-2010)

Fonte: PNUD (2014).

Com base nos dados da Figura 5, observa-se que o IDH de Blumenau sempre esteve acima dos
índices nacional e estadual nos períodos estudados, porém, quando analisamos o comportamento de sua
taxa de crescimento (Figura 6), constata-se que o Município tem apresentado resultados abaixo dos
obtidos pelo País e pelo Estado. Este dado oferece aos gestores públicos um panorama seguro, com
poucas alterações bruscas na realidade de seu município, possibilitando a concretização e avaliação de
serviços por longo período.
Figura 6 – Taxa de crescimento do IDH de Blumenau, Santa Catarina e do Brasil

Fonte: PNUD (2014).

Outro dado importante sobre o município é a densidade populacional por bairros, pois ela
corrobora os dados do CREAS quanto aos bairros mais populosos serem também os com maior número
de adolescentes em prática de ato infracional e, por sua vez, requerem do poder público maior
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investimento e articulação. A Tabela 1 apresenta a distribuição espacial da população de Blumenau em
2010 por bairros.
Tabela 1 – Distribuição da população de Blumenau por bairros (2010)

Localidade
População Ranking
Blumenau
309 011
Itoupava Central
28 164
1
Velha Central
18 779
2
Itoupavazinha
17 560
3
Água Verde
16 186
4
Garcia
15 911
5
Itoupava Norte
15 648
6
Velha
15 373
7
Progresso
15 005
8
Fortaleza
13 196
9
Escola Agrícola
12 145
10
Vila Nova
9 962
11
Ponta Aguda
9 880
12
Badenfurt
8 650
13
Tribess
8 503
14
Salto do Norte
8 441
15
Testo Salto
7 065
16
Passo Manso
6 799
17
Da Glória
6 228
18
Fidélis
5 392
19
Valparaíso
5 280
20
Salto Weissbach
5 213
21
Centro
5 004
22
Victor Konder
4 612
23
Do Salto
4 558
24
Fortaleza Alta
4 507
25
Itoupava Seca
4 464
26
Velha Grande
4 332
27
Vorstadt
4 269
28
Nova Esperança
3 853
29
Jardim Blumenau
2 855
30
Boa Vista
1 748
31
Ribeirão Fresco
1 587
32
Vila Itoupava
1 319
33
Bom Retiro
1 117
34
Vila Formosa
711
35
Fonte: IBGE (2014c).

Condizente com a distribuição da população ressaltamos a localização por faixa etária. Segundo o
Censo Demográfico de 2010, havia, em Blumenau, 76.182 crianças e adolescentes (0 a 17 anos), o que
representava 24,7% sobre a população total. No entanto, como observado na Figura 7, no Censo de 1970,
este percentual era de 44,6%, ou seja, registrou uma redução de 19,9 pontos percentuais em 2010, em
relação a 1970. Por consequência, Blumenau se apresenta com características de cidade em
envelhecimento populacional (JANNUZZI, 2009).
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Figura 7 – Percentual de crianças e adolescentes residentes em Blumenau sobre o total da população

Fonte: IBGE (2014 )

Esta informação é corroborada pela taxa de crescimento demográfico por faixa etária (Figura 8)
que informa que, na comparação entre 2000 e 2010, há menos crianças e adolescentes no segundo
intervalo de tempo, ou seja, é registrado um decréscimo de -7,0%. Comparando os dados dos gráficos da
Figura 7 e da Figura 8, observa-se claramente a redução da população infanto-juvenil em detrimento da
população adulta.
Figura 8 – Taxa de Crescimento Demográfico por faixa etária em Blumenau
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Fonte: IBGE (2014 )

O próximo dado a ser analisado é a distribuição de crianças e adolescentes por bairros no
Município (Tabela 2). A coluna ranking apresenta a posição de todos os bairros quanto à concentração
deste segmento, ressaltando a necessidade de investimentos.
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Tabela 2 – Distribuição de crianças e adolescentes por bairro (2010)

Localidade/Bairros Crianças e Adolescentes Ranking
Itoupava Central
7 644
1
Itoupavazinha
5 213
2
Velha Central
4 775
3
Garcia
3 731
4
Progresso
3 688
5
Água Verde
3 520
6
Itoupava Norte
3 512
7
Fortaleza
3 209
8
Velha
3 069
9
Escola Agrícola
3 039
10
Ponta Aguda
2 506
11
Badenfurt
2 254
12
Tribess
2 096
13
Testo Salto
1 962
14
Salto do Norte
1 960
15
Passo Manso
1 856
16
Vila Nova
1 735
17
Fidélis
1 609
18
Velha Grande
1 495
19
Da Glória
1 426
20
Fortaleza Alta
1 290
21
Centro
1 267
22
Valparaíso
1 191
23
Salto Weissbach
1 146
24
Nova Esperança
1 095
26
do Salto
1 136
25
Itoupava Seca
818
27
Victor Konder
786
28
Vorstadt
711
29
Jardim Blumenau
601
30
Boa Vista
428
31
Ribeirão Fresco
412
32
Vila Itoupava
243
33
Bom Retiro
227
34
Vila Formosa
171
35
Fonte: IBGE (2014c)

Outro dado apresentado é a realidade de renda por bairro e gênero. Em 2010, o rendimento nominal mensal mediano
apresentado pelo IBGE era de R$ 1.200,00 per capita, equivalente a 1,5 salários mínimos. Verifica-se que na maioria
dos bairros a renda per capita era de R$ 800,00 em média, equivalente a 1,015 salários mínimos. Distribuindo este dado
por bairros (

Tabela 3), é possível visualizar onde estão as menores rendas e onde devem estar os maiores
investimentos da rede pública.
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Tabela 3 – Valor do rendimento nominal mediano das pessoas de 10 anos ou mais de idade, total e por sexo, por bairros
em 2010 (R$)

Bairros

Blumenau
Água Verde
Badenfurt
Boa Vista
Bom Retiro
Centro
Da Glória
Do Salto
Escola Agrícola
Fidélis
Fortaleza
Fortaleza Alta
Garcia
Itoupava Central
Itoupava Norte
Itoupava Seca
Itoupavazinha
Jardim Blumenau
Nova Esperança
Passo Manso
Ponta Aguda
Progresso
Ribeirão Fresco
Salto do Norte
Salto Weissbach
Testo Salto
Tribess
Valparaíso
Velha
Velha Central
Velha Grande
Victor Konder
Vila Formosa
Vila Itoupava
Vila Nova
Vorstadt

Valor do rendimento nominal mediano
mensal das pessoas de 10 anos ou mais de
idade (R$)
Total
Sexo
Homens
Mulheres
Total
Total
800,00
1 000,00
700,00
900,00
1 100,00
750,00
800,00
980,00
650,00
900,00
1 000,00
800,00
1 000,00
1 300,00
850,00
800,00
950,00
650,00
800,00
900,00
700,00
800,00
1 000,00
600,00
800,00
1 000,00
670,00
710,00
900,00
600,00
800,00
1 000,00
650,00
800,00
1 000,00
700,00
800,00
1 000,00
700,00
800,00
1 000,00
650,00
850,00
1 000,00
700,00
1 000,00
1 400,00
950,00
800,00
900,00
650,00
2 000,00
4 000,00
1 100,00
700,00
850,00
600,00
800,00
1 000,00
600,00
800,00
1 000,00
650,00
800,00
950,00
680,00
800,00
900,00
680,00
800,00
1 000,00
700,00
800,00
1 000,00
750,00
800,00
1 000,00
700,00
800,00
1 000,00
700,00
800,00
1 000,00
700,00
1 000,00
1 200,00
800,00
800,00
1 000,00
700,00
650,00
750,00
510,00
1 500,00
2 000,00
1 000,00
1 000,00
1 500,00
900,00
800,00
1 000,00
700,00
1 200,00
1 600,00
970,00
1 000,00
1 400,00
900,00

Fonte: IBGE (2014c).
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A Tabela 4 identifica onde estão os adolescentes que incidiram na prática de ato infracional e são
atendidos pelos CREAS I e II/MSE.
Tabela 4 – Adolescentes por Bairro

Bairros
Adolescentes
Velha
31
Garcia
26
Itoupava Central
26
Fortaleza
25
Ponta Aguda
26
Itoupavazinha
20
Badenfurt
15
Progresso
15
Itoupava Norte
14
Passo Manso
14
Velha Grande
14
Salto do Norte
13
Vorstadt
10
Nova Esperança
9
Escola Agrícola
8
Fidélis
8
Ribeirão Fresco
8
Velha Central
8
Água Verde
6
Asilo
6
Testo Salto
5
Centro
4
Da Glória
4
Itoupava Seca
4
Tribess
4
Valparaíso
4
Boa Vista
3
Victor Konder
3
Vila Nova
3
Do Salto
2
Fortaleza Alta
2
Salto Weissbach
2
Vila Itoupava
2
Bom Retiro
1
Outros*
3
Não informado
7
*refere-se a uma ocorrência em
cada localidade: Gaspar, Luís
Alves, Brusque.
Fonte: Demonstrativo de atendimento
CREAS/SEMUDES (2014).
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Finalmente, quanto ao sistema educacional, a Tabela 5 apresenta dados referentes ao desempenho
escolar obtido por meio da taxa de reprovação, abandono e distorção idade-série/ano.

Tabela 5 – Taxa de desempenho do sistema escolar de Blumenau (2012)

Nível

Ano/Série

Fundamental

1
2
3
4
5
6
7
8
9
TOTAL
1
2
3
4
TOTAL

Ensino Médio

Taxa de
Taxa de
Taxa de Distorção
Reprovação Abandono Idade-Série/Ano
0,9
0,2
0,9
3,6
0,0
3,7
5,4
0,2
7,9
2,4
0,2
10,4
4,2
0,2
12,4
9,1
0,3
13,2
9,8
1,6
17,8
6,2
1,0
9,5
6,4
2,6
14,7
5,2
0,7
9,9
17,7
9,5
15,1
10,6
6,2
10,3
10,6
4,3
6,9
2,9
3,0
25,5
12,3
7,2
11,6

Fonte: INEP (2014).

A Tabela 5 aponta dados quanto ao abandono escolar por parte dos adolescentes, apresentando um
índice de reprovação alarmante. Estes dados nos permitem pensar se o modelo de ensino está
respondendo às potencialidades juvenis atuais.
5.2 ADOLESCENTE, ATO INFRACIONAL E A REALIDADE

Apesar dos significativos avanços na legislação vigente e nos debates societários, a fase geracional
adolescência é permeada por estigmas. Volpi (2001) estabeleceu um estudo sobre os mitos que
condicionam o tema prática de ato infracional por adolescentes, destacando que há um
hiperdimensionamento do problema. Os mitos acentuam a periculosidade e, em especial, a
irresponsabilidade dos adolescentes. O senso comum coloca todos os adolescentes na condição de
irresponsáveis, como se adolescer fosse sinônimo de perigo. Os dados mostram o contrário, pois a
proporção de adolescentes que cometem ato infracional frente ao número geral de adolescentes não passa
de 1%.
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Figura 9 – Realidade do Brasil em números

Apesar de falarmos de menos de 1% do público adolescente que cometeu ato infracional, o grande
marco do SINASE é garantir que esse público seja atendido com dignidade e, ao mesmo tempo, sejam
desencadeadas ações de enfrentamento aos mitos sociais, que muitas vezes cerceiam as potencialidades
desta fase geracional.
5.2.1 Atendimento Socioeducativo no Município de Blumenau
Com base nos dados do Registro Mensal de Atendimento (RMA) dos últimos dois anos, o Serviço
de MSE em meio aberto acompanhou 214 medidas socioeducativas (Figura 10).
Figura 10 – Média de atendimento de adolescentes em medidas socioeducativas em Blumenau 2012/2013

Fonte: RMA-SAGI/MDS (2014).

Alguns adolescentes receberam medidas cumuladas, das quais 89,8% foram aplicadas a adolescentes do sexo masculino
e 10,2% ao sexo feminino. Quanto à medida em cumprimento, foram 53,0% de LA e 47,0% de PSC (

Figura 11). A medida de LA em Blumenau é mais acentuada que no Estado, sendo que a medida
socioeducativa de LA é mais sancionadora do que a de PSC.
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Figura 11 – Medidas em Regime Aberto em Blumenau e em SC

Fonte: RMA-SAGI/MDS (2014).

Resgatando os dados de dois anos, observou-se que o serviço de medida socioeducativa de Blumenau atendeu 355
adolescentes. A

Figura 12 apresenta o gráfico com o recorte por sexo.
Figura 12 – Recorte por Gênero

Fonte: Demonstrativo de atendimento CREAS/ SEMUDES (2014).

Quando observamos os dados da Figura 13, de ato infracional por faixa etária, observamos uma
grande incidência de adolescentes entre 16 a 18 anos.
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Figura 13 – Ato infracional por faixa etária

Fonte: Demonstrativo de atendimento CREAS/ SEMUDES (2014).

Os estudos apontam que os atos infracionais praticados por adolescentes são em maioria aqueles
relacionados ao patrimônio. A Figura 14 apresenta os dados do Brasil e de Santa Catarina. Blumenau
(Figura 15) mantém um quadro similar e por consequência impulsionador da necessidade de consumo.
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Figura 14 – Tipificação dos Atos Infracionais por Percentual

SC

Figura 15 – Tipificação do ato infracional praticado por adolescentes
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Fonte: Demonstrativo de atendimento CREAS/ SEMUDES (2014).
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O dano ao próprio adolescente é algo a ser observado, à medida que a maioria das tipificações diz respeito as ações que
os colocam em risco de vida, especialmente quando se afere um número significativo dos adolescentes que cometeram
ato infracional são também usuários de substâncias psicoativas como mostra a

Figura 16.
Figura 16 – Uso de drogas por adolescentes que cometeram ato infracional

Fonte: Demonstrativo de atendimento CREAS/ SEMUDES (2014).

Do total de adolescentes que fazem uso de drogas, noventa e seis informaram o tipo de drogas das quais fazem uso,
conforme disposto na

Figura 17. Há de se considerar que alguns adolescentes fazem uso de mais de um tipo de drogas,
daí o registro de centro e trinta e quatro ocorrências.
Figura 17 – Tipos de drogas com maior frequência de uso

Fonte: CREAS/ SEMUDES (2014).
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Quando são cruzados os dados dos atos tipificados versus renda, constatamos que o furto, assalto e tráfico estão
presente em todos os contextos, independente da renda, apesar de se acentuar em pequena proporção nas famílias de
menor renda (

Tabela 6). É possível aqui fazer uma associação desses três atos no que se refere a
“retroalimentação” do risco que eles oferecem à vida dos adolescentes.
Tabela 6 – Tipificação X Renda

Até 1 SM
Agressão/Briga
Ameaça
Assalto
Ato Libidinoso
Consumo de drogas
Contra os Costumes
Dano
Dirigir sem habilitação
Furto
Homicídio
Latrocínio
Lesão Corporal
Porte de arma
Porte de drogas
Receptação
Roubo
Tentativa de furto
Tentativa de Homicídio
Tráfico
Vandalismo
Outros
NI

1
1
1
4
0
0
0
0
0
0
1
0
1
3
2
2
0
0
9
0
0
5

Mais de 1
a 2 SM
9
0
7
3
3
2
2
1
19
1
1
0
2
5
2
6
0
2
18
0
3
9

Mais de 2
a 3 SM
2
2
0
0
0
0
1
4
11
0
0
0
4
7
1
2
1
1
11
0
3
6

Mais de 3
Não
SM
informado
7
9
1
2
4
1
0
1
1
3
1
0
1
1
6
5
14
11
2
2
0
0
2
3
2
4
9
8
5
5
4
5
1
0
2
0
16
20
5
2
10
4
6
27

Total
28
6
13
8
7
3
5
16
55
5
2
5
13
32
15
19
2
5
74
7
20
53

Fonte: Demonstrativo de atendimento CREAS/ SEMUDES (2014).

A Figura 18 demonstra que quase 70% dos adolescentes em cumprimento de medida
socioeducativa não estão estudando. Ressalta-se que 51 deles não declararam ou não tiveram esse dado
registrado.
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Figura 18 – Adolescentes em cumprimento de MSE que estão estudando

Fonte: Demonstrativo de atendimento CREAS/ SEMUDES (2014).

Dos que estavam estudando (101), 60% estavam no ensino fundamental (

Figura 19), o que corrobora com dados da Tabela 5 que trata da taxa de reprovação, abandono e
distorção idade-série/ano.
Figura 19 – Reprovação, abandono e distorção idade série/ano

Fonte: Demonstrativo de atendimento CREAS/ SEMUDES - 2014

Um dado curioso e que projeta para a eficiência das medidas socioeducativas é o índice de
reincidência. Poucos são os adolescentes que reincidem na medida em meio aberto, tanto durante o
cumprimento de uma medida, quanto depois de seu cumprimento integral (Figura 20).
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Figura 20 – Reincidência na medida em meio aberto

Fonte: Demonstrativo de atendimento CREAS/ SEMUDES - 2014

O Meio Fechado é de responsabilidade do Estado, na figura jurídica da Secretaria de Justiça e
Cidadania, que terceiriza os serviços. A Casa de Semiliberdade (CASEMI) é um espaço que acolhe
adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, cujo ato não tenha sido grave e/ou como forma
de transição para o meio aberto. Esta medida consiste em pernoitar na unidade e cumprir atividades
durante o dia, podendo ser fora da unidade. O Centro de Atendimento Socioeducativo Provisório
(CASEP) é um espaço que acolhe o Adolescente flagrado na prática de ato infracional grave. Esta
acolhida é provisória (de 45 dias, segundo o ECA) até que seu processo seja julgado. O Centro de
Atendimento Socioeducativo (CASE) é um espaço que acolhe os Adolescentes quando já tem seu
processo julgado e sansão definida.
Em Blumenau há duas estruturas administradas pela Organização não Governamental Opção de
Vida: Casa de Semiliberdade (CASEMI) e Centro de Atendimento Socioeducativo Provisório (CASEP).
O CASEP vem sendo utilizado também como CASE, embora seja ilegal o cumprimento de medida de
internação em um espaço que é destinado para internação provisória de até 45 dias. Esta realidade está
presente em grande parte dos municípios catarinenses uma vez que não há estrutura física de CASE no
Estado para absorver a demanda. A unificação das demandas em único espaço prejudica os
procedimentos pedagógicos. Cabe ressaltar que ambos os serviços (CASEMI e CASEP) não dispõem dos
recursos humanos necessários e a estrutura física não foi pensada para estes serviços, além de, no caso do
CASEP, o mesmo estar em uma edificação antiga. Outro destaque é que nenhum dos espaços está inscrito
no Conselho Municipal dos Direitos de Crianças e Adolescentes que, por conseguinte, não garante o seu
monitoramento.
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Considerando que as medidas socioeducativas podem progredir ou regredir, as entidades que
prestam atendimento em meio fechado e meio aberto devem ampliar o diálogo e socializar informações,
com vistas a qualificar a acolhida dos públicos nas suas referências e contra referências. O SINASE
orienta essa inter-relação.
5.3 DADOS DA REALIDADE LOCAL

Destacando a importância em obter a compreensão dos operadores do sistema de garantias de
direitos frente às propostas do SINASE, bem como da necessidade em conhecer a organização da política
de atendimento aos adolescentes em medidas socioeducativas no município. Verificou-se a necessidade
em organizar informações que contribuíssem com a leitura da realidade, para tanto foi construído um
instrumental a partir de um questionário aberto com perguntas específicas e diretas pertinentes a cada área
de atendimento. Os questionários foram encaminhados aos órgãos identificados no
Quadro 1 (pg. 4).
Conforme destacado anteriormente, os questionários tiveram perguntas em comum, tendo como
objetivo avaliar o conhecimento dos atores em relação aos serviços de Medidas Socioeducativas e
identificar a qualificação no atendimento aos adolescentes, definindo temas para o aprofundamento da
comissão intersetorial, visando o fortalecimento e o compromisso com o atendimento às crianças e
adolescentes no município. As respostas apresentadas foram dando visibilidade e evidenciaram o
desconhecimento sobre os serviços de medidas socioeducativos, porém mostraram-se abertos e com
interesse em conhecer e dialogar sobre o tema. Destaca-se ainda a ausência das respostas das instituições
de Segurança Pública –Polícia Civil e Polícia Militar. Também as respostas encaminhadas pela Gerência
Regional de Educação constavam em seu conteúdo o regimento interno escolar, bem como artigos do
ECA, não respondendo adequadamente as perguntas emitidas.
A análise levou em conta o conjunto de respostas dos questionários, bem como a articulação dos
debates realizados nas oficinas de trabalho, onde os representantes das instituições se fizeram presentes.
Elegeu-se como relevante o reconhecimento da rede de atendimento quanto: ao conhecimento dos
serviços a respeito do tema socioeducativo e o preparo para a atuação em seu cotidiano; o atendimento
inicial com os adolescentes e a articulação com a perspectiva protetiva; ao cumprimento dos órgãos de
fiscalização e controle social quanto ao papel de articuladores e financiadores de ações formadoras; ao
acompanhamento e execução dos serviços que atuam direto com adolescentes em cumprimento de
medida socioeducativa. A seguir, serão apresentadas as questões de destaque apresentadas pelos diversos
atores que participaram da discussão sobre o Plano.
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O CMDCA e o CT demonstraram conhecimento acerca dos serviços de Medida Socioeducativa
executados no município. O CMDCA vem investindo na formação dos trabalhadores da rede de
atendimento para a apropriação dos temas do SINASE. No entanto, verificou-se a necessidade em ampliar
os investimentos na formação, visando maior envolvimento da rede de serviço no debate proposto pelo
SINASE. Como processo inicial do trabalho, o CMDCA deliberou em Resolução sobre a contratação de
assessoria para realizar o Plano Decenal de Atendimento Socioeducativo para organizar espaços de
formação com os trabalhadores da rede de atendimento. O CMDCA também apresentou os mecanismos
de acompanhamento que ocorrem a partir do monitoramento das políticas públicas e destacou que apenas
os CREAS solicitaram inscrição de seus serviços no referido Conselho.
Os CTs destacam as várias interpretações quanto ao seu papel, sendo por vezes acionados a
realizarem mediações junto às delegacias por ocasião de ato infracional cometido por adolescentes. Para
o CT há necessidade em definir procedimentos ou protocolos que visem a definição do papel de cada
instituição, respeitando as ações pertinentes ao seu âmbito de atuação. O contexto nas relações com a rede
de atendimento a criança e ao adolescente apresentado por meio do instrumental também evidenciou a
necessidade em ampliar as discussões frente às atribuições e responsabilidades de cada instituição, seja de
proteção, de segurança e de defesa.
A Vara da Infância e Juventude específica e com Juiz titular, demonstrou preocupação quanto ao
julgamento dos processos, descrevendo como prioridade a tramitação dos que envolvem adolescentes
como autores de ato infracional e que se encontram em internação provisória (inclusive para designação
de audiências). No mesmo formato, o Ministério Público (MP) de Blumenau conta com uma Promotoria
de Justiça da área da Infância e Juventude, sendo esta específica, fator que vem garantindo a continuidade
de ações a exemplo, do Inquérito Civil instaurado para averiguar a situação dos serviços socioeducativos
em meio aberto de Blumenau (PSC/LA). Destaca-se ainda que a referida promotoria engloba ações cíveis,
infracional, individual, coletivo, judicial e extrajudicial, acrescendo as demandas interna o que fragiliza
na agilidade dos processos e ações do Ministério Público/SC junto aos serviços públicos.
Com relação à Defensoria Pública, o MP pronunciou-se pelo reconhecimento do serviço, e que
esta represente os adolescentes tanto nos procedimentos de apuração quanto nos de execução de medida
socioeducativa. Porém, ressalta-se que a Defensoria Pública, recém criada em Blumenau, valida o
posicionamento do Ministério Público e se apresenta frágil quanto à representação dos adolescentes,
especialmente nas orientações aos familiares e nos procedimentos que se seguem. Observou-se o limite na
carga horária dispensada aos profissionais da Defensoria Pública (não há plantão 24horas), sendo então
priorizados os casos que envolvam internação provisória. Ressalta-se ainda, que apenas um defensor
público está designado para atuação com o público criança e adolescente.
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No que se refere aos processos já instalados, a Defensoria Pública é posteriormente intimada a
respeito das internações provisórias e previamente em relação às audiências de apresentação. O defensor
público, na grande maioria das vezes, exerce o direito de entrevista prévia reservadamente com os
adolescentes.
A SEMUDES considerou que alguns atores da rede socioassistencial e intersetorial conhecem os
serviços de medidas socioeducativas, sendo este o desafio posto para a formação dos trabalhadores da
rede de atendimento. Nesse sentido, identificou-se a necessidade de um reordenamento que implique na
formação dos profissionais para lidarem com as expressões e potencialidades do público das Medidas
Sociodaeducativas, principalmente em relação às ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos.
No que tange a relação desta com a rede de atendimento externa, os pontos a serem avançados
estão pautados no acesso aos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas nas áreas de
saúde mental, educação de jovens e adultos, ações de cultura e esporte, e profissionalização. Visto então,
que as ações internas e externas requerem articulação dos serviços e pactuações em nível de gestão,
respeitando as especificidades e peculiaridade de cada público.
Quanto aos serviços em meio fechado e meio aberto desenvolvido pela Organização não
Governamental Opção de Vida, procurou-se conhecer a realidade do CASEP e do CASEMI. Por meio do
instrumental o CASEP Blumenau informou que atendeu 34 adolescentes em 2013 e 72 em 2014.
Observa-se um aumento significativo, objeto de análise e estudo a ser debatido junto aos órgãos de
Segurança Pública. Os serviços apontam ainda que, em sua maioria, os adolescentes internos são oriundos
de família com vulnerabilidades sociais.
O CASEMI que executa os serviços do programa de Semiliberdade, sendo que a instituição
atendeu 10 adolescentes no ano de 2014, ressaltando que esta é a média dos últimos anos, bem como a
capacidade instalada do serviço. Possuem em sua organização regimento interno, plano político
pedagógico e RH em acordo com as demandas do serviço, conforme registro da instituição . Porém, o
CASEP e o CASEMI não estão inscritos no CMDCA, não ocorrendo assim o monitoramento dos
serviços.
O CASEP e o CASEMI apontam como desafio as ações pautadas no aparato preventivo, a
fragilidade do respaldo comunitário quanto à reinserção do adolescente no convívio comunitário e nos
acompanhamentos dos egressos. Identificou-se ainda a necessidade da organização interna a partir de
protocolos de funcionamento, como também a referência no cumprimento do PIA.
A SEMED apontou pelo reconhecimento dos serviços de medidas socioeducativas, mas admitiu a
necessidade pela discussão de forma mais ampla. Quanto à formação dos trabalhadores da educação,
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destacam que são ofertados espaços com abordagens relacionadas aos direitos e deveres das crianças e
adolescentes, sem a especificidade do tema das medidas socioeducativas. Destacam ainda que são
desenvolvidas diversas ações de prevenção e projetos interdisciplinares orientadores a todas as escolas,
principalmente quanto à evasão escolar, pois essa situação afeta a eficiência do trabalho das MSE. As
escolas informam a utilização do instrumental APOIA, no entanto, admitem ausência nas ações integradas
ou intersetoriais quando se trata de público em eminência de evasão. Reconhecem a dificuldade em
garantir a frequência do público escolar acima de quatorze anos de idade.
O ECA estabelece que o ensino fundamental é obrigatório, independe da idade, mesmo
considerando que a média de término ocorre aos quatorze anos. Observa-se que a evasão escolar tem
maior intensidade nas idades de quinze e dezessete anos de idade.
A SEMED também deu ênfase nos debates sobre a existência de uma lacuna entre a saída do
ensino fundamental e o ingresso e permanência dos adolescentes no ensino médio. O índice de conclusão
do ensino médio está distante do número dos adolescentes que concluem o ensino fundamental, portanto
serão necessárias ações articuladas e mediadas pelas políticas públicas interventivas capazes de alterar o
atual cenário.
A SEMUS destacou conhecimentos sobre os serviços de medidas socioeducativas, afirmando que
os adolescentes são acolhidos com precedência em todas as unidades de saúde, em especial em seu
território. Em relação a ações integradas, quando se trata de adolescentes em cumprimento de medidas
socioeducativas, informou que oferece atendimento conforme preconiza o Sistema Único de Saúde
(SUS), respeitando os níveis de atenção em saúde (ex: primária – estratégias de saúde da família;
secundária – CAPSI; terciária – hospital geral). Reconheceu a prioridade nos atendimentos a saúde como
direito fundamental dos adolescentes, no entanto, a relação serviço de MSE e ações secundárias de saúde
apontam para uma fragilidade quanto à busca ativa dos sujeitos em acompanhamento/tratamento. Esse
fator abre um debate amplo entre as políticas socioassistenciais quando na implantação do SINASE, pois
a rede de atendimento terá como desafio o realinhamento de suas ações com vistas a atender
integralmente os sujeitos, como também nas relações e processos de trabalho do sistema de garantias dos
direitos.
A FMD e a FCB declararam pouco conhecimento quanto aos serviços de atendimento das medidas
socioeducativas e que em suas ações não há atividades especificas para o público em questão. Destacam a
importância do tema e a necessidade pelo conhecimento. Colocam-se acessíveis para acolher o público
referido desde que tenham acompanhamento técnico (fazem referência aos trabalhadores da equipe do
MSE) e requerem formação específica aos seus profissionais. A FCB informou que recebe adultos em
cumprimento de Serviço Comunitário (penas alternativas). Oferece um calendário específico e um elenco
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amplo em suas atividades, mas o desafio que se apresenta está em absorver em qualquer tempo o público
das MSE, com ações que contemplem as propostas do serviço de medidas, como também o interesse dos
adolescentes.
5.3.1 Expressões/ Reflexão a partir do Instrumental

O instrumental a partir do questionário possibilitou conhecimentos acerca do mapa local quanto
aos serviços de MSE desenvolvidos pela rede de atendimento no município, sendo explicitado nas
respostas, que todos de uma forma ou outra já ouviram falar que adolescentes são atendidos quando na
prática de algum “delito”.
Também ficou evidenciado que a articulação em torno do atendimento do adolescente em
cumprimento de medida socioeducativa é tímida e que as políticas de atendimento se esforçam para
cumprir o seu papel de forma universal e pautada na igualdade. Esse olhar para o diferente, que exige
ação integrada ainda é um desafio, mesmo considerando o esforço das equipes dos Serviços de Medidas
Socioeducativas em sensibilizar a rede pública sobre o atendimento aos adolescentes.
Para ser inclusiva a política social deve se pautar em valores de tolerância somados ao respeito às
diferenças. A tolerância sozinha pode falsear o respeito às desigualdades, uma vez que propõe
compreender e não incluir (LEFEVRE, 2003). Esse cenário refletiu-se diretamente na questão que
procurou pensar se há ações que acolham com procedimentos diferenciados2 o público em Medida
Socioeducativa. Todos os atores responderam que não há procedimentos elaborados e específicos ao
referido público, considerando idade, gênero, vivências, entre outras. As ações são genéricas para todos.
No entanto, nem todas oferecem ações que acolhem o público em qualquer tempo, como é o caso da
cultura e esporte, por apresentar calendário próprio e de acordo com temas e tempo do ano (projetos com
carga horária diferenciada). No debate deflagraram dificuldades numa perspectiva dialética e inclusiva
das ações desenvolvidas.
No instrumental, inseriu-se uma questão que faz referência ao preparo dos profissionais em lidar
com regras de conduta, especificamente aos jovens que incidem em prática de ato subversivo a ordem. As
respostas foram genéricas, o que pressupõe que não há algo específico que prepare os trabalhadores em
lidar com o perfil dos adolescentes mais questionadores e provocadores, os quais reagem às regras

2

Entende-se aqui por procedimentos diferenciados, ações que considerem os aspectos geracionais, biopsicossocial e a

sazonalidade do cumprimento da medida socioeducativa.
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estabelecidas (sociais, jurídicas, morais) de enfrentamento a ordem. Por consequente, o ato de preconceito
com este público não está em processo de ruptura.
Visualiza-se no conjunto das respostas, com destaque para a educação que há vagas disponíveis,
mas as evasões escolares são tratadas sistematicamente pelos meios legais sem observar diretamente a
diversidade do público em questão, sendo que alguns requerem busca ativa e investimentos intersetoriais.
Ainda há que se refletir e estabelecer que a busca ativa seja premissa de todos os atendimentos nas
políticas públicas.
O CMDCA se apresenta como articulador e cumpridor do seu papel quanto à formação. Em se
tratando de estrutura de SINASE o compromisso é garantir a formação da Comissão do SINASE, bem
como a articulação de ações conjuntas com CMAS e demais conselhos para o financiamento e controle
social dos temas do plano.
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6 . PLANO DE AÇAO

Tendo como base o modelo de gestão proposto pelo Plano Nacional do SINASE, que orienta os
três níveis do poder executivo, suas responsabilidades em articular e implantar todas as medidas
socioeducativas, qual seja sua natureza. O Plano propõe ainda um redesenho político-administrativo
alinhado à Resolução do Conanda e à Lei Federal nº 12.594/2012, definindo as responsabilidades na
aplicação das medidas socioeducativas, como tarefa necessária e insubstituível dos órgãos que compõe o
Sistema de Garantia de Direitos, particularmente daqueles que são responsáveis por sua execução, seja de
âmbito Municipal, Estadual e Federal.
A gestão do Sistema Socioeducativo terá também um conjunto de instrumentos parametrizantes
nas áreas da socioeducação, da gestão, da segurança e da arquitetura.
Os quadros construídos na sequência foram resultados das discussões realizadas no processo de
construção do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, detalhadas nos capítulos anteriores. Em
conformidade com o Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo, o presente Plano Municipal
organiza-se conforme segue:
a) Eixo 01 – Gestão do SIMASE/SINASE;
b) Eixo 02 – Qualificação do Atendimento Socioeducativo;
c) Eixo 03 – Participação e Autonomia dos/das Adolescentes;
d) Eixo 04 – Sistema de Justiça e Segurança.

A partir do debate e da temática de cada eixo, foram estabelecidas ações necessárias à garantia dos
direitos e estipulados responsáveis pela implementação, sinalizando o tempo mínimo e máximo para o
início da ação. Os períodos definidos para o Plano foram:
a) período 1 (2014-2015): compreende as implantações sugeridas neste Plano e nos Planos
Estadual e Nacional, bem como, a primeira avaliação nacional do SINASE;
b) período 2 (2016-2019): compreende as ações previstas neste Plano e nos Planos Estadual e
Nacional, em conformidade com os ciclos orçamentários;
c) período 3 (2020-2023): compreende as ações previstas neste Plano e nos Planos Estadual e
Nacional, em conformidade com os ciclos orçamentários.
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Destacamos que, embora seja este um Plano Municipal, o sistema proposto corresponsabiliza os
três entes federados, União, Estado e Município e os Poderes Executivo e Judiciário que compartilham
responsabilidades próprias de cada órgão. O sistema visa também à integração dos operadores do sistema
de garantias de direitos, tendo ainda como responsabilidade a execução, a aplicação, o acompanhamento,
bem como o financiamento, conforme preconiza a Lei nº 12.594/ SINASE. Outro fator importante e de
destaque estão pontuados na construção do Plano, onde metodologicamente compartilharam-se espaços
conjuntos de discussão e elaboração das ações, sendo essas descritas nos quadros, como seguem:

O

Quadro 2, o Quadro 3, o Quadro 4 e o Quadro 5 detalham os períodos e responsáveis em cada uma
das ações definidas para os quatro eixos do Plano.
Quadro 2 – Eixo 1: Gestão do SINASE

AÇÃO
1.1. Incentivar a organização e o funcionamento da
Coordenação Municipal do Sistema Socioeducativo.
1.2. Assegurar o repasse dos recursos destinados à
implementação das ações correspondentes ao SINASE no
Município, sem prejuízo da exigência de contrapartidas, da
destinação de recursos no orçamento dos órgãos públicos
corresponsáveis pela sua execução (art. 8º, da Lei nº
12.594/2012) e do desenvolvimento mecanismos de controle
de sua adequada utilização.
1.3. Garantir que o CT efetive sua participação nas propostas
orçamentária conforme artigo 136, inciso IX do ECA- Lei
8.069/90.
1.4. Incentivar a organização e o funcionamento da Comissão
Intersetorial do Sistema Socioeducativo no Município.
1.5. Instituir o Plano de Educação Permanente para os
operadores do Sistema de Garantia de Direitos.
1.6. Criar estratégias para garantir a permanência dos
Adolescentes na escola.
1.7. Garantir inclusão dos adolescentes em MSE nos cursos de
educação profissional e tecnológica.

PERÍODOS
1
2
3

RESPONSÁVEIS
CMDCA/CMAS

X

Gestão da AS CMAS
e Políticas Setoriais
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CT

CMDCA/CMAS
CMDCA/SEMED/SE
MUDES
SEMED, GERED
GERED, SEDEC,
SEMUDES, GERED

Quadro 3 – Eixo 2: Qualificação do Atendimento Socioeducativo

AÇÃO
1
2.1. Orientar acompanhar os sistemas de ensino quanto à
garantia da escolarização de adolescentes e permanente
cumprindo medidas socioeducativas nos Planos Estaduais e
Municipais de Educação.

X

PERIODOS
2
3
X

X

RESPONSÁVEIS
GERED, SEMED,
COMISSAO SINASE,
CT, CMDCA.
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2.2. Implementar a ações municipais com base nas
prerrogativas do Ministério da Saúde na política nacional de
atenção integral a saúde de adolescentes no sistema
socioeducativo.
2.3. Elaborar e Difundir orientações técnicas para o
atendimento de adolescentes em cumprimento de Medida
Socioeducativa em Meio Aberto de Liberdade Assistida e
Prestação de Serviços à Comunidade.
2.4. Elaborar protocolos e fluxos de atendimento para a
socioeducação de forma intersetorial.
2.5. Definir, publicar e divulgar os Parâmetros
Arquitetônicos, de gestão e de Segurança do SINASE.
2.6. Garantir o número suficiente de servidores efetivos nas
Unidades de atendimento Semiliberdade, e meio fechado
conforme SINASE.
2.7. Implantação dos NASFs no município.

Saúde
X

X

2.16. Inserir os egressos do sistema socioeducativo em cursos
de educação profissional e tecnológica.
2.17. Implantar Notificação Compulsória vinculado a vigilância
epidemiológica do município, visando, que os serviços de saúde
de referência atendam os adolescentes em cumprimento das
medidas socioeducativas.

X

X

X

X
X

COMISSAO SINASE,
CMDCA, SEMUDES,
DEFENSORIA
PUBLICA;
Comissão do Plano,
COMISSAO do
SINASE
COMISSAO SINASE
Estado

X

X
2.8. Articular ações específicas entre as políticas públicas
voltadas à promoção da saúde mental dos adolescentes que
pratiquem atos infracionais, especialmente para os adolescentes
que estejam cumprindo medidas socioeducativas de Internação
ou Semiliberdade.
2.9. Reestruturar e Garantir a oferta de Serviço de Convivência
e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) tendo os adolescentes em
cumprimento de MSE como sujeitos prioritários no acesso aos
grupos.
2.10. Garantir a oferta de Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos (SCFV) para adolescentes de 14 a
17 anos em todos os territórios locais.
2.11. Solicitar às Secretarias de Educação que realizem
diagnóstico da trajetória escolar dos adolescentes em
cumprimento de medidas socioeducativas.
2.12. Criar espaços que reúnam formação escolar e preparo
profissional para adolescentes.
2.13. Incentivar as escolas que atendem adolescentes cumprindo
medidas socioeducativas a desenvolverem ações de promoção,
prevenção e atenção à saúde.
2.14. Assegurar com prioridade a documentação civil básica e
gratuita a todos os adolescentes em cumprimento das medidas
socioeducativas.
2.15. Criar fluxos de acompanhamento da trajetória dos
egressos do sistema socioeducativo.

X

Comissão SINASE,
Saúde municipal, Saúde
Estadual, CIB
COMISSAO SINASE E
SEMUS

X

X

SEMUDES,
COMISSAO SINASE,
CT

X

SEMUDES
COMISSAO SINASE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SEMED, GERED,
COMISSÃO DO
SINASE, CTs
SEDEC, SEMUDES
SEMED, GERED
EM EXECUÇÃO,
SEMUDES, SEMUS
CT / GERED/SEMED
EM EXECUÇÃO
SEMUDES, SSP/SC,
COMISSÃO SINASE.
SEMUDES, SEMED,
COMISSÃO SINASE,
SEMUS, GERED, MP
EM EXECUÇÃO,
SEMUDES/SEMED/GE
RED e CTs
CMS COMISSÃO DO
SINASE e SEMUS,
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2.18. Estimular, apoiar e implantar projetos que objetivam
práticas restaurativas como resolução de conflitos em
comunidades e escolas.
2.19. Assegurar os serviços e fiscalizar os trabalhos conforme
as normativas do SINASE, observando os parâmetros
arquitetônicos de gestão e segurança.
2.20. Realizar avaliação permanente com os adolescentes em
cumprimento de medidas socioeducativas objetivando
melhorias no sistema socioeducativo no que se refere à garantia
de direitos.
2.21. Aplicar o Plano Individual de Atendimento (PIA) em
todos os atendimentos socioeducativo, em todas as fases e
modalidades de execução.
2.22. Ampliar a rede local para a execução da Prestação de
Serviços à Comunidade (PSC) com plano de trabalho
especifico.
2.23. Garantir orientação aos adolescentes para o mundo do
trabalho.
2.24. Articular com gestores municipais e estaduais das
políticas de saúde para ampliação da oferta e definição de
fluxos dos serviços especializados: CAPSi e CAPS ad,
Unidades de saúde e leitos em hospitais gerais para atendimento
a adolescentes usuários de substâncias psicoativas e portadores
de transtornos mentais, de acordo com o Plano Operativo da
Rede de Atenção Psicossocial.
2.25. Criar ações específicas entre as políticas voltadas à
promoção da saúde mental dos adolescentes dependentes de
substâncias psicoativas.
2.26. Garantir a pactuação de metas para tratamento e
recuperação de adolescentes usuários de substâncias psicoativas
e ou com transtorno psíquico.
2.27. Garantir vagas em atividades culturais, físicas, esportivas,
recreativas e de lazer para adolescentes em cumprimento de
MSE em qualquer tempo.

2.30. Articular os serviços socioassistenciais entre CASEs e
CASEPs, Semiliberdade, Liberdade Assistida e PSC
objetivando a integração das ações.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PODER JUDICIÁRIO,
MP E COMISSÃO DO
SINASE.
CT, MP, CMDCA,
Comissão SINASE, SSP
e SEMUDES.
SEMUDES/SERVIÇO
SOCIOEDUCATIVO,
COMISSÃO SINASE,
PODER JUDICIÁRIO e
SEMUDES/
SERVIÇO
SOCIOEDUCATIVO
SEMUDES/SERVIÇO
SOCIOEDUCATIVO

X

SEMUDES, SEMED,
GERED, SEDDEC E
SISTEMA “S”.
COMISSÃO DO
SINASE, SEMUS,
SEMED GERENCIA
REGIONAL DE
SAÚDE E
EDUCAÇÃO.
SEMUS, COMISSÃO
DO SINASE, CMDCA
e CMS
SEMUS, GERSA
COMISSÃO DO
SINASE, CMDCA,
CMS e MP.
SECRETARIAS
MUNICIPAIS,
FUNDAÇÕES E
AUTARQUIAS E
ÁREAS AFINS.
SSP e SEMUDES.

Quadro 4 – Eixo 3: Participação e Autonomia das/dos Adolescentes

AÇÃO
1
3.1. Estimular que os adolescentes em Medidas Sócio
Educativa registrem suas demandas na Ouvidoria municipal.
3.2. Assegurar o exercício dos direitos sexuais e direitos
reprodutivos, através de deliberações sobre adolescentes com
filhos/as nas unidades e visita dos filhos/as às mães e pais
adolescentes; bem como o acesso à visita íntima.

PERÍODO
2
X

RESPONSÁVEIS
3
Gestão Pública
Municipal

X
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3.3. Elaborar consenso sobre saúde sexual e saúde reprodutiva
para
adolescentes
em
cumprimento
de
medidas
socioeducativas.
3.4. Fomentar que adolescentes sejam conselheiros escolares
apoiando outros adolescentes no cotidiano.
3.5. Incentivar a participação autônoma dos/as adolescentes na
construção e implementação da proposta socioeducativa.

X
X
X

Quadro 5 – Eixo 4 –Sistemas de Justiça e Segurança

AÇÃO

PERÍODO
2

1
4.1. Efetivar o protocolo de atendimento a Adolescentes com
Prática de Ato Infracional do Plano Decenal Municipal;
Especialmente no que tange o Artigo 88 do ECA – Lei
8.069/90.
4.2. Inclusão curricular dos conteúdos referentes o ECA e
SINASE, durante a formação dos profissionais da área de
segurança pública.
4.3. Inclusão de profissional do mesmo sexo nos exames
periciais e ou um segundo profissional (ex: enfermeiro (a)).
4.4. Garantir atendimento vinte quatro horas na sede da
Delegacia de Polícia Especializada no atendimento a Criança,
ao Adolescente, Mulher e Idoso – DPCAMI.
4.5. Ampliar o RH e horário (plantão) de atendimento da
Defensoria Pública que atende Blumenau e região, designando
profissional para atendimento aos adolescentes em situação de
ato infracional desde o atendimento inicial.
4.6. Garantir quadro profissional e materiais compatíveis com
as demandas e as atribuições das varas, promotorias, delegacias
com competência na área da Infância e Juventude.
4.7. Rever prazos e a aplicação cumulada de medidas
socioeducativas.

4.8. Garantir a presença do Defensor Público em situação de
ato infracional junto as DP, bem como o acesso as informações
a situação processual.
4.9. Reordenar as varas da infância e da juventude com a
separando por área de proteção e de atos infracionais,
garantindo a celeridade dos processos.
4.10. Agilizar o fluxo de comunicação das movimentações
processuais entre juizado e serviços socioeducativo.

RESPONSÁVEIS
3
SEMUDES
COMISSAO

X

X

X

Segurança Pública;
CMDCA e
COMISSAO
SINASE
Segurança
Pública/GERSA/IGP
SJC

X

X

COMISSAO e
Estado

Judiciário e MP
X

X

X

X

X

Judiciário e MP,
Defensoria,
Corregedoria
Estadual
Defensoria Pública,
COMISSÃO
SINASE
Judiciário e MP,
Corregedoria
Juizado, MP
Cartório da Infância
e Juventude;
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7 MONITORAMENTO
Para consolidação do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo e implementação das ações
elencadas é necessário um sistema de monitoramento que permita mensurar a eficiência e eficácia das
ações previstas, o acompanhamento, a avaliação do sistema e a realização de estudos, pesquisas e
diagnósticos para contribuir com a formulação de políticas de atendimento neste segmento. Destacamos
ser este um processo contínuo de verificação das ações desenvolvidas, contribuindo com a definição e a
redefinição das políticas sociais.
É fundamental que as ações previstas no Plano sejam monitoradas sistematicamente, através do
levantamento dos indicadores que reflitam cada etapa da atividade e, dessa forma, proceder aos ajustes
que se mostrem necessários, com vistas, a otimizar recursos humanos e financeiros principalmente os
resultados adequados.
O monitoramento deve ter como base o cenário onde se dá a ação, bem como as condições de
funcionamento no qual o órgão responsável está executando sua atribuição. Neste processo é possível que
se busque primordialmente a eficiência das estratégias definidas. A periodicidade e o método deverão ser
pré-estabelecidos e comunicados a todos os serviços envolvidos na estratégia/ação objeto do
monitoramento, assim como o resultado compartilhado por todos e comunicado ao CMDCA, caso este
não seja o responsável direto pelo processo.
O monitoramento é ferramenta que permite, em especial, produzir conhecimento sobre a situação
e o contexto dos serviços, programas e projetos, acompanhando processos e identificando os pontos
críticos da gestão. Tem como função maior diagnosticar do que avaliar, não sendo este um mecanismo de
controle.
Para dar corpo a esta ferramenta se faz necessário trabalhar com indicadores de diferentes
naturezas, contemplando aspectos quantitativos e qualitativos.
Entre estes indicadores elencamos:
a) Quantidade de Planos Individuais de Atendimento - PIA, com a participação do adolescente e
sua família;
b) Número de encaminhamentos para cursos profissionalizantes e programas de inserção ao
mercado de trabalho;
c) Número de contatos telefônicos e visitas às Unidades de Ensino visando o acompanhamento
da freqüência escolar;
d) Número de encaminhamentos ao retorno escolar;
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e) Número de visitas domiciliares para o conhecimento da dinâmica familiar e do contexto social
em que a família está inserida naquele momento;
f) Número de atendimentos individuais e familiares, buscando a reflexão sobre conflitos e a
dinâmica familiar;
g) Número de encaminhamentos dos adolescentes/jovens para eventos culturais e esportivos;
h) Número de atendimentos individuais planejados, fortalecendo o Plano Individual de
Atendimento PIA;
i) Número de encaminhamento a serviços de saúde, educação, lazer, esporte, benefícios sociais,
habitação e trabalho;
j) Quantidade de parcerias para cumprimento de medidas de Prestação de Serviços á
Comunidade – PSC;
k) Número de estudos situacionais realizado pela equipe de referência;
l) Número de reunião com profissionais de referência das entidades parceiras para a Prestação de
Serviços à Comunidade - PSC;
m) Quantidade de reuniões e visitas institucionais;
n) Território de maior incidência de Medidas Socioeducativas;
o) Identificação do número de maior incidência de adolescentes em Medidas Socioeducativas por
idade, gênero, escolaridade e raça.
O monitoramento fará o acompanhamento e análise das ações identificando se o planejado e os
objetivos estão sendo alcançados, com base nos seguintes indicadores:
a) Investir na formação continuada dos profissionais que atuam no SINASE a partir de um Plano
de Educação Permanente especialmente que desmitifique a condição de preconceito com as
potencialidades juvenis;
b) Garantir a formação permanente visando qualificar os profissionais do Sistema Único de
Assistência Social nos serviços que tenham interface com o atendimento de adolescentes em
cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto e suas famílias;
c) Qualificar a rede de atenção à saúde para o atendimento de adolescentes envolvidos com
práticas de atos infracionais com transtornos mentais e problemas decorrentes do uso de
substâncias psicoativas;
d) Garantir o atendimento dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em
meio aberto no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo como grupo prioritário;
e) Garantir a oferta de serviços no CREAS para atendimento das famílias dos adolescentes em
cumprimento de medidas de LA e PSC;
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f) Orientar e apoiar a ampliação da rede local para execução da PSC por meio do
estabelecimento de parcerias;
g) Garantir a oferta de escolarização em todas as etapas das MSE em regime de colaboração com
os sistemas de ensino;
h) Orientar as Secretarias de Educação a realizarem diagnóstico da trajetória escolar dos
adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas nas Unidades de Internação
Provisória.

Ressaltamos

que

o

Plano

Municipal

de

Atendimento

Socioeducativo

deverá

estar

permanentemente na pauta pública, sendo monitorado e reavaliado, permitindo assim a produção de
conhecimentos sobre a situação e o contexto dos serviços, programas e projetos. Destacamos ainda a
responsabilidade em identificar posições para ações efetivas no aprimoramento, visando melhorias na
qualidade dos serviços prestados ao público das Medidas Socioeducativas.
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