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IDENTIFICAÇÃO
Município: Mirante-BA

Nível de Gestão: Básica

O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) admite quatro tipos de gestão: da
União, do Distrito Federal, dos estados e dos municípios. Destaca-se como principais
responsabilidades da União, a formulação, apoio, articulação e coordenação de ações,
enquanto os estados assumem, conforme a Norma Operacional Básica (NOB/SUAS), a
gestão da assistência social. Em relação às gestões municipais e do Distrito Federal, o
SUAS comporta três níveis: inicial, básica e plena. Na gestão inicial, os municípios
devem atender a requisitos mínimos, como a existência e funcionamento de conselho,
fundo e plano municipal de assistência social e executar as ações da Proteção Social
Básica com recursos próprios. Adiante, referente à gestão básica, cabe ao município
assumir comautonomia a gestão da Proteção Social Básica e por último, a gestão plena
incube o município a gerir totalmente as ações socioassistenciais (BRASIL, 2020).
Porte do Município: Pequeno Porte I, conforme apontado pela Política Nacional de
Assistência Social, município de pequeno porte I deve atender ao critério a apresentar
a estrutura de no mínimo 01 Centro de Referência de Assitência Social –CRAS para até
2.500 famílias referenciadas (PNAS, 2004).
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CAPÍTULO I
DA CARACTERIZAÇÃO, DOS OBJETIVOS E PRINCÍPIOS DO ATENDIMENTO
SOCIOEDUCATIVO
Art. 1º - O Serviço Municipal de Atendimento e Proteção ao Adolescente em
cumprimento de Medidas Socioeducativas de Liberdade Assistida (LA) e Prestação de
Serviço à Comunidade (PSC), tem por finalidade prover atenção socioassistencial e
acompanhamento a adolescentes e jovens em cumprimento de medidas
socioeducativas em meio aberto, determinadas judicialmente e encaminhadas pela Vara
da Infância e Juventude. Deve contribuir para o acesso a direito e para a ressignificação
de valores na vida pessoal e social dos adolescentes e jovens.
§1º - Sendo Mirante-BA, um município de Pequeno Porte I, desta forma,
não havendo cofinanciamento dos Governos Estadual e Federal para implantação do
CREAS e/ou manutenção de Equipe de Proteção Social Especial; assim, com
articulação e iniciativa dentro do próprio município, pelo Órgão Gestor será ofertada
junto a este, o Serviço de Atendimento Sócio educativo de Liberdade Assistida - LA

e de Prestação de Serviços à Comunidade-PSC.
§3º - O referido serviço é vinculado técnica e administrativamente à Secretaria Municipal
de Assistência Social de Mirante, com sede administrativa à Rua Dário Marinho, 278,
Bairro Novo.
Art. 2º - O Serviço Municipal de Atendimento e Proteção ao Adolescente em cum
primento de Medidas Socioeducativas de Liberdade Assistida (LA) e Prestação de
Serviço à Comunidade (PSC), através do órgão gestor da Assistência Social, atende
adolescentes com idade entre 12 a 18 anos incompletos ou jovens de, 18 a 21 anos, em
cumprimento de medida socioeducativa aplicada pela Justiça da Infância e da Juventude
ou, na ausência desta, pela Vara Civil correspondente e suas respectivas famílias.
Art. 3º. A operacionalização das atividades do Serviço de Proteção ao Adolescente em
Cumprimento de Medidas Socioeducativas de Liberdade Assistida e Prestação de
Serviço à Comunidade deverá atender as disposições do Estatuto da Criança e do
Adolescente - ECA (Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990); Lei do SINASE
(Leinº12.594,18 de janeiro de 2012), resoluções do CONANDA, à tipificação e às
orientações técnicas do Ministério do Cidadania e do Ministério da Mulher, da Família e
dos Direitos Humanos.
Art. 4º - São princípios do atendimento socioeducativo em meio aberto ao
adolescente:
I - Respeito aos direitos humanos;
II - Respeito à situação peculiar do adolescente como pessoa em desenvolvimento;
III - Prioridade absoluta para o adolescente;
IV - Legalidade, não podendo o adolescente receber tratamento mais gravoso do que
o conferido ao adulto;
V - Respeito ao devido processo legal;
VI - Brevidade da medida em resposta ao ato praticado, 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
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Adolescente);
VII - Incolumidade, integridade física e segurança;
VIII - Respeito à capacidade do adolescente em cumprir a medida;
IX - Não discriminação do adolescente, notadamente em razão de etnia, gênero,
nacionalidade, classe social, orientação religiosa, política, sexual, de associação ou
pertencimento a qualquer minoria.
Art. 5º - O Serviço de Proteção ao Adolescente em Cumprimento de Medidas
Socioeducativas de Liberdade Assistida e Prestação de Serviço à Comunidade tem por
objetivos:
I - Realizar acompanhamento social a adolescentes durante o cumprimento de
medida socioeducativa, Prestação de Serviços à Comunidade e sua inserção em outros
serviços e programas socioassistenciais e de políticas públicas setoriais;
II - Criar condições para a construção/reconstrução de projetos de vida que visem à
ruptura
com
a
prática
de
ato
infracional;
III - Estabelecer contatos com o adolescente a partir das possibilidades e limites
do trabalho a ser desenvolvido e normas que regulem o período de cumprimento da
medida
socioeducativa;
IV - Contribuir para o estabelecimento da autoconfiança e a capacidade de reflexão
sobre
as
possibilidades
de
construção
de
autonomias;
V - Possibilitar acessos e oportunidades para a ampliação do universo
informacional e cultural e o desenvolvimento de habilidades e competências;
VI - Fortalecer a convivência familiar e comunitária.

CAPÍTULO II
DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

Art. 6º - Constituem medidas socioeducativas em meio aberto, previstas no Estatuto da
Criança e Adolescentes, executadas diretamente e/ou em parcerias com entidades
governamentais:
I - Prestação de Serviço à Comunidade;
II - Liberdade Assistida
Art. 7º - O atendimento proporcionará aos adolescentes e jovens atividades
pedagógicas, culturais, esportivas e de lazer desenvolvidas através de serviços próprios
ou de instituições comunitárias, visando o fortalecimento da autoestima e o resgate da
cidadania.
CAPÍTULO III
DO ACOMPANHAMENTO
Art. 8º - Na operacionalização do serviço será necessária a elaboração do Plano
Individual de Atendimento - PIA, no prazo de até 15 (quinze) dias do ingresso do
adolescente, o qual deverá conter:
I - Os objetivos e metas a serem alcançados durante o cumprimento da medida;
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II-Perspectivas
de
vida
futura;
III - A previsão de suas atividades de integração social e/ou capacitação profissional;
IV-Asatividadesdeintegraçãoeapoioàfamília;
V - Formas de participação da família para efetivo cumprimento o Plano
IndividualdeAtendimento-PIA;
VI-Asmedidasespecíficasdeatençãoàsaúde;
VII - Outros aspectos a serem acrescidos de acordo com as necessidades e
interesses do adolescente.
§1º - O PIA contemplará a participação dos pais ou responsáveis, os quais têm
o dever de contribuir com o processo ressocializador do jovem, sendo esses passíveis
de responsabilização administrativa, nos termos do art. 249, da Lei nº 8.069, de 13 de
julho de 1990, civil e criminal.
§2º - O PIA será elaborado sob a responsabilidade da equipe técnica do
respectivo programa de atendimento, com a participação efetiva do adolescente/jovem
e de sua família, representada por seus pais ou responsável.
§3º - O acompanhamento social ao adolescente deverá ser realizado de forma
sistemática, com frequência mínima semanal que garanta o acompanhamento
contínuo e possibilite o desenvolvimento do Plano de Atendimento Individual - PIA.
Art. 9º - O cumprimento das medidas socioeducativas em regime de prestação
de serviço à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade ou internação, dependerá
de Plano de Atendimento Individual (PIA), instrumento de previsão, registro e gestão
das atividades a serem desenvolvidas com o jovem. (Art. 52 da Lei 12.594/2012 SINASE).
Art. 10 - A equipe técnica será responsável por encaminhar relatórios ao Poder
Judiciário informando o acompanhamento realizado ao adolescente que estará
cumprindo medida socioeducativa.
CAPÍTULO IV
DA EQUIPE TÉCNICA
Art. 11 - A equipe técnica será composta de:
I - Gestor Municipal das Políticas Públicas de Assistência Social;
II - 01 (um) Assistente Social;
III - 01 (um) Orientador Social;
IV - 01 (um) Psicólogo;
V - 01 (um) Advogado;

Seção I - São atribuições do Gestor Municipal das Políticas Públicas de
Assistência Social
I-Definir em conjunto com a equipe técnica, as ferramentas teórico-metodológicas
utilizadas nas intervenções com os jovens e seus familiares;
II-Assessorar a equipe técnica, quando necessário, acerca das intervenções realizadas
aos adolescentes/jovens e suas famílias;
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III- Selecionar e credenciar orientadores das medidas socioeducativas de Liberdade
Assistida - LA e de Prestação de Serviço à Comunidade - PSC, posteriormente
encaminhar ao Poder Judiciário e Ministério Público;
IV- Assessorar, permanentemente, o trabalho executado pela equipe técnica,
orientando-a nas intervenções realizadas;
V- Realizar estudo de caso, possibilitando uma reflexão acerca das intervenções e
encaminhamentos realizados;
VI- Gerenciar os documentos concernentes ao Serviço;
VII- Acompanhar, quando necessário, a equipe técnica em atendimentos, visitas
domiciliares, visitas institucionais, com o intuito de assessorá-la;
VIII- Realizar, mensalmente, com a equipe técnica, um levantamento de como está
acontecendo o atendimento de todos os adolescentes/jovens atendidos no serviço.
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Seção I - São atribuições do Gestor Municipal das Políticas Públicas de
Assistência Social
I - Definir em conjunto com a equipe técnica, as ferramentas teóricometodológicas utilizadas nas intervenções com os jovens e seus familiares;
II - Assessorar a equipe técnica, quando necessário, acerca das intervenções
realizadas aos adolescentes/jovens e suas famílias;
III - Selecionar e credenciar orientadores das medidas socioeducativas de
Liberdade Assistida - LA e de Prestação de Serviço à Comunidade - PSC,
posteriormente encaminhar ao Poder Judiciário e Ministério Público;
IV - Assessorar, permanentemente, o trabalho executado pela equipe técnica,
orientando-a nas intervenções realizadas;
V - Realizar estudo de caso, possibilitando uma reflexão acerca das
intervenções e encaminhamentos realizados;
VI - Gerenciar os documentos concernentes ao Serviço;
VII - Acompanhar, quando necessário, a equipe técnica em atendimentos,
visitas domiciliares, visitas institucionais, com o intuito de assessorá-la;
VIII - Realizar, mensalmente, com a equipe técnica, um levantamento de como
está acontecendo o atendimento de todos os adolescentes/jovens atendidos no
serviço.
Seção II - São atribuições do Assistente Social
I - Planejar e executar em conjunto com a equipe técnica as intervenções de
caráter psicossocial, utilizando como instrumento de trabalho entrevistas, visitas
domiciliares e institucionais, atendimento individuais e em grupo, reuniões para
discussão de casos, entre outros;
II - Avaliar junto com o indivíduo ou família a situação de violência vivenciada
e seu histórico na família, os riscos enfrentados, a motivação para buscar uma
transformação da situação, os limites e possibilidades e os recursos sociais e
familiares;
III - Prestar orientações individuais e/ou familiares, dentro de sua área de competência;
IV - Realizar acompanhamento dos indivíduos e famílias atendidas, promovendo
o
suporte a elas, potencializando-as em sua capacidade de proteção e favorecendo a
reparação da situação de violência vivida;
V - Realizar estudos socioeconômicos das famílias visando o encaminhamento
para acesso a benefícios e serviços disponíveis;
VI - Realizar levantamento de serviços ou recursos disponíveis na
comunidade para possível utilização pelos indivíduos e famílias atendidas;
VII - Realizar encaminhamentos que se fizerem necessários para garantir a
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proteção integral dos indivíduos e famílias atendidas;
VIII - Monitorar os encaminhamentos realizados, avaliando sua efetividade;
IX - Facilitar o acesso dos indivíduos e famílias a rede social de apoio,
buscando a inclusão e o alcance da cidadania;
X - Registrar os atendimentos e intervenções realizadas;
XI - Elaborar relatórios informativos e pareceres técnicos acerca dos
atendimentos prestados sempre que necessário ou solicitado;
XII - Participar da construção do Plano de Atendimento Individual - PIA,
juntamente com os demais profissionais e com a família e o adolescente/jovem;
XIII - Participar de reuniões técnicas, de equipe ou de Rede de Proteção
Social, sempre que necessário ou convocado, contribuindo nas discussões;
- Compartilhar as informações relevantes e necessárias com os demais
profissionais da equipe interdisciplinar, resguardando o caráter sigilo profissional;
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XIV - Atuar em conjunto com a equipe visando ao planejamento e
operacionalidade dos atendimentos em grupo;
XV - Elaborar relatório informativo sobre os atendimentos conformenecessidade;
XVI - Realizar visitas domiciliares e institucionais sempre que houver
necessidade;
XVII - Manter organizados os prontuários das famílias e indivíduos e arquivos;
XVIII - Executar outras atividades pertinentes a sua área de atuação;
XIX - Contribuir para o acesso a direitos e para a ressignificação de valores
na vida pessoal e social dos jovens;
XX - Criar condições para a construção/reconstrução de projetos de vida
que visem à ruptura com a prática do ato infracional;
XXI - Contribuir para o estabelecimento da autoconfiança e a capacidade
de reflexão sobre as possibilidades de construção de autonomias;
XXII - Possibilitar acessos e oportunidades para a ampliação do universo
informacional, cultura e o desenvolvimento de habilidades e competências;
XXIII - Fortalecer a convivência familiar e comunitária;
XXIV - Realizar encaminhamento para atendimento em toda a rede pública;
XXV - Garantir o acesso dos jovens e seus familiares aos direitos civis,
sociais e políticos.
Seção III - São atribuições do Orientador Social
I - Realizar o acompanhamento de instituições socioassistenciais à luz da
legislação pertinente, tendo em vista a qualificação dos serviços prestados;
II - Realizar atendimentos emergenciais, procedendo ao acompanhamento para
os encaminhamentos necessários;
III - Realizar visitas domiciliares e institucionais sempre que houver necessidade;
IV - Auxiliar no acompanhamento e orientação ao adolescente e sua família de
forma sistemática, mobilizando-os e contribuindo para inseri-los, quando necessário,
em programas socioassistencial e de outras Políticas Públicas.
V - Supervisionar a frequência e o aproveitamento escolar e fornecer
informações acerca do cumprimento das medidas e monitoramento os
encaminhamentos realizados.
VI - Contribuir como mediador das relações do adolescente com os espaços
sociais/públicos com os quais este apresenta dificuldade em interagir, assim em
atividades relacionadas à cultura e lazer;
VII - Promover socialmente o adolescente e sua família, oferecendo-lhes
orientação e acompanhamento e encaminhamentos necessários;
VIII - Promover a matricula do adolescente que está em cumprimento de
medidas socioeducativas em meio aberto e supervisionar a frequência e o
aproveitamento escolar;
IX - Diligenciar no sentido da profissionalização do adolescente e de sua
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inserção no mercado de trabalho;
X - Oferecer formação de desenvolvimento pessoal, social e de compromisso
ético- político exercitando dinamicamente a criticidade em relação às questões sociais
que envolvem o cotidiano dos adolescentes e jovens;
XI - Manter contato com as instituições para as quais os adolescentes foram
encaminhados;
XII - Receber capacitação permanente dos técnicos do serviço responsável por
acompanhar os adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em meio
aberto;
XIII - Proporcionar na comunidade atividades relacionadas ao lazer e a cultura.
Seção IV - São atribuições do Psicólogo

I - Realizar o acolhimento de indivíduos e famílias com direitos violados em
decorrência de situações de violência vivenciadas, a partir de análise da demanda,
respeitando os direitos dos usuários à luz do compromisso e da éticaprofissional;
II - Contribuir, através de sua atribuição profissional e conhecimentos teóricopráticos, para a eliminação de quaisquer formas de violência, visando à promoção das
pessoas, famílias e coletividade;
III - Planejar e executar as intervenções de caráter psicossocial, utilizando
como instrumentos de trabalho entrevistas, diagnósticos, visitas domiciliares e
institucionais,
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atendimentos individuais e em grupo, reuniões para discussão de casos, entre outros;
IV - Promover ações de prevenção à violência por meio de palestras, capacitações e
seminários, tendo como público alvo a população e profissionais da Rede de Proteção
Social;
V- Prestar atendimento psicossocial a indivíduos e famílias com direitos violados em
decorrência de situações de violências vivenciadas;
VI - Prestar orientações individual e/ou familiar, dentro de sua área de competência;
VII - Realizar o acompanhamento dos indivíduos e famílias atendidas, promovendo o
suporte a elas; potencializando-as em sua capacidade de proteção e favorecendo a
reparação da situação de violência vivida;
VIII - Realizar encaminhamentos que se fizerem necessários para garantir a proteção
integral dos indivíduos e famílias atendidas;
IX - Monitorar os encaminhamentos realizados, avaliando sua efetividade; registrar as
intervenções realizadas em formulário próprio, conforme modelo adotado pela Equipe
de Proteção Social Especial;
X - Elaborar relatórios informativos acerca dos atendimentos prestados sempre que
necessário;
XI - Realizar visitas domiciliares ou institucionais sempre que necessário;
XII - Participar da construção do plano individual de atendimento, juntamente com os
demais profissionais e com o usuário e sua família;
XIII - Participar de reuniões técnicas, de equipe ou rede de proteção social, sempre que
necessário ou convocado, contribuindo nas discussões;
XIV - Realizar ações visando a articulação com a Rede de Proteção Social;
XV - Compartilhar as informações relevantes e necessárias com os demais
profissionais da equipe interdisciplinar, resguardando o caráter sigiloso do trabalho
sem deixar de qualificar o serviço prestado;
XVI - Atuar em conjunto com os demais profissionais que compõem a equipe, visando
ao planejamento e operacionalidade dos atendimentos em grupos;
XVII - Incluir informações relativas aos atendimentos em sistema informatizado;
XVIII - Realizar visitas domiciliares e institucionais sempre que houver
necessidade;
XIX - Manter organizados os prontuários das famílias e indivíduos e arquivos;
XX - Executar outras atividades pertinentes a sua área de atuação.
Seção V - São atribuições do Advogado
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I - Acompanhar junto aos órgãos responsáveis, os processos judiciais dos
adolescentes;
II - Representar Extrajudicialmente o Município e os seus órgãos da
administração direta dedicados ao serviços e proteção ao adolescente na aplicação
das medidas de medidas socioeducativos – Liberdade Assistida (MSE-LA), perante
órgãos públicos e privados;
III - Manter atualizado registro e documentos sob sua responsabilidade;
IV - Desenvolver estudos de matérias jurídicas, consultando as fontes do
Direito, para adequar os fatos à legislação aplicável;
V - Elaborar, e/ou orientar a elaborar, minutas de portarias, resolução,
certidões, declaração e outros instrumentos correlatos, de acordo com as normas
vigentes, para cumprimento de direitos e deveres;
VI - Prestar, assistência jurídica à clientela encampada pelos serviços e
proteção ao adolescente na aplicação das MSE-LA, aplicando os dispositivos legais
em vigor, para defesa dos seus direitos;
VII - Opinar, nos processos referentes aos direitos e deveres;
VIII - Prestar assistência jurídica aos adolescentes encampados pelos serviços
e proteção ao adolescente na aplicação das MSE-LA, aplicando os dispositivos legais
em vigor, para defesa dos seus direitos;
IX - Orientar a direção e equipe técnica das unidades, em assuntos de natureza
jurídica relacionados aos serviços e proteção ao adolescente na aplicação das MSELA, esclarecendo quanto à aplicação de dispositivos legais, objetivando o
cumprimento do Direito;
X - Orientar a direção e equipe técnica das unidades, em assuntos de natureza
jurídica relacionados aos serviços e proteção ao adolescente na aplicação das MSELA, Parágrafo Único - O advogado para atuar nos serviços e proteção ao adolescente
na aplicação das MSE-LA deverá ter Curso Superior de Direito e ter registro na Ordem
dos Advogados, sensibilidade no trabalho com adolescentes, esclarecendo quanto à
aplicação de dispositivos legais, objetivando o cumprimento do Direito;
I - Participar de
treinamentos, seminários ou
palestras,
visando
o
aperfeiçoamento técnico;
II -

Participar de reuniões com a equipe técnica e administrativa;

III - Participar de processos de integração interdisciplinar, na elaboração,
acompanhamento e avaliação dos planos de ação e atividades da Unidade;
IV - Participar da elaboração dos pareceres multidisciplinares;
V - Orientar e supervisionar estagiários;
VI - Desenvolver outras atividades correlatas;
VII - Atuar na defesa técnica do(a) socioeducando(a) neste procedimento com fulcro
no artigo 111, inciso III da Lei 8.069/1990.
CAPÍTULO V
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DAS ATRIBUIÇÕES DO MUNICÍPIO EM RELAÇÃO AO SERVIÇO MUNICIPAL
DE ATENDIMENTO DE PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE
MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO À COMUNIDADE
Art. 12 - Compete ao município:
I - Formular, instituir, coordenar e manter o Sistema Municipal de atendimento
socioeducativo;
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 financiamento dos
programas;
V- Cadastrar-se no Sistema Nacional de informações sobre o atendimento
socioeducativo e fornecer dados necessários;
VI- Financiar conjuntamente com os demais entes federados, a execução de
programas e ações destinadas ao atendimento inicial de adolescente e a quem foi
aplicada medida socioeducativa em meio aberto;
VII - Para atendimento socioeducativo de meio aberto, os municípios pode m instituir
os consórcios.
§1º - O CMDCA - tem funções deliberativas e de controle do Sistema Municipal
de Atendimento às Medidas Socioeducativas;
§2º - O Plano será submetido à deliberação do CMDCA;
§3º - O Plano designará o órgão para funções executivas e de gestão do sistema.
CAPÍTULO VI
DO BENEFICIADO, DO ADOLESCENTE E DO JOVEM
Art. 13 - É responsabilidade do adolescente e do jovem responder pelas
consequências lesivas do ato infracional, sempre que possível incentivando na sua
reparação:
I - Conhecer a dinâmica do Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo;
II - Criar condições de inserção e reinserção e permanência do adolescente no
sistema de ensino;
III - Ter informações de sua situação judicial;
IV - Conhecer a realidade de sua família e as possibilidades de manter e/ou
restabelecer os vínculos;
V - Capacitar os adolescentes participantes do programa para o ingresso no
mercado de trabalho;
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Sec「efa「ia Municipa『 de Assistencia Sociaす
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Rua Ddrio Marinho, 278, Centro, CEP 45255‑000

違誌経絡岩読擬し

岳‑ma批smas.細「∂nte@out厄ok.com貫on亀(77〉3468ニ1026

請I尺ANlモ・合負

V○ ○ Promover atividades que envoIvam aprendizado re看ativo a cidadania,
informatica, eSPOrte, 「eCrea9aO, a面sticas e culturais.

Art. 14 ‑ E de responsab輔ade da fam了lia bioI6gica/ou ampliada:
I宴Manter o vinculo afetivo com os adolescentes ejovens;

II ‑ Recebe「 informa96es da situa9aO do adolescente;

聞‑ CQm駒reCe「 aQS atendime巾OS. P「OPOstQS、 Pela Equipe de P「ote9aO Social

陸島
IV ‑ Ob「igato「iedade de matrfcula e acompanhamento na escola ap6s o

desligamento do servi9O.;

CAPITULO V=

DO FUNC!ONAMENTO

Art. 15. O Servi9O de P「ote?aO aO Adoiescente em Cump「imento de Medida
Socioeducativa funciona「a na sede da Sec「eta「ia Municipal de Assist台ncia Socia看,

juntamente com a Equipe de PTOte9aO Socia!l Basica.
I ‑ O ho「a「io de funcionamento se「a de no minimo oito horas dia「ias, Sendo das

O8二00h as 12二00h edas 14:00h as 17:00h.

CAP!TULO Vl!1
DAS馴SPOSICOES GERA書S

Art. 16, O Sistema Municipa看de Medidas Socioeducativas, POr meio da Equipe de
Proteeao Social Basica obedece「急aos Estatutos, Regulamentos, Resolu96es e
Portarias da Sec「eta「ia Municipal de Assist台ncia Social, bem como da P「efeitu「a

Mnicipal de Mirante‑BA.
Art. 17. Os casos que nao estive「em reIacionados no presente Regimento deverao

Ser Ievados ao conhecimento da equipe t6cnica que encaminhafa aos orgaos
COmPetenteSPa「a POSSiveis solu96es.

Mirante葛BA, 20 de Outub「O de 2022

庇へ二

∠上皮二之乙石

Vale「ia Souto Oliveira dos Santos
Sec「eta「ia Municipai de Assist台ncia Socia(

Val両Souto釧vei「a

S乞c「胸痛雨S臨∂ So油
Dec面〇回憧312021
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DEDICATÓRIA

“O adolescente infrator será sempre resultado de uma
sociedade que descuida das suas crianças e jovens. É
preciso terminar esse ciclo de vitimação: a sociedade
abandona, cria uma vítima que é a criança, e essa mesma
criança cria outras vítimas quando começa a furtar, roubar,
violentar, assassinar”.
Mario Sérgio Cortella
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APRESENTAÇÃO

Após promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, inúmeros avanços podem
ser observados preferencialmente no que se refere à proteção e a garantia dos direitos
da criança e do adolescente em nível nacional, estadual e municipal.
O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo expressa um grande desafio de
transformar os pressupostos constitucionais e de sua legislação específica na
materialização de ações que contribuam para que o processo de responsabilização do
adolescente adquira um caráter efetivamente educativo.
Entender e conhecer de forma objetiva e profunda as necessidades e vulnerabilidades de
crianças e jovens, assim como a organização e dinânica dos territórios, das famílias e da
sociedade é indispensável para a consolidadação e garantia dos direitos de crianças e
adolescents, em especial no município de Mirante-BA.
O Municipio anseia por desenvolver políticas públicas capazes de contribuir com a
redução das desigualdades sociais, de modo que assegure a proteção social dos seus
cidadãos. É preferencialmente neste sentido que O Plano de Atendimento Socioeducativo
pretende planejar, implementar e avaliar as ações a serem desenvolvidas as quais
proporcionem o cumprimento das legislações e o aperfeiçoamento das ações de
acompanhamento, no que diz respeito ao Sistema Municipal de Atendimento
Socioeducativo.
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1. INTRODUÇÃO

Dentre as defimições da Lei Federal nº 12.594/12, conhecida como Lei do SINASE, em
especial e de especial relevância, a elaboração do Planos Decenais de Atendimento
Socioeducativo no âmbito Nacional, Estadual e Municipal, seguidos de outros
documentos normativos complementares onde podemos citar o Capítulo III da Lei
12.594/12 que apresenta:
Art. 7º O Plano de que trata o inciso II do art. 3º desta Lei deverá
incluir um diagnóstico da situação do SINASE, as diretrizes, os objetivos,
as metas, as prioridades e as formas de financiamento e gestão das ações
de atendimento para os 10 (dez) anos seguintes, em sintonia com os
princípios elencados na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da
Criança e do Adolescente).
§ 1º As normas nacionais de referência para o atendimento socioeducativo
devem constituir anexo ao Plano de que trata o inciso II do art. 3º desta
Lei.
§ 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão com base no
Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo, elaborar seus planos
decenais correspondentes, em até 360 (trezentos e sessenta) dias a partir
da aprovação do Plano Nacional.
Art. 8º Os Planos de Atendimento Socioeducativo deverão,
obrigatoriamente, prever ações articuladas nas áreas de educação, saúde,
assistência social, cultura, capacitação para o trabalho e esporte, para os
adolescentes atendidos, em conformidade com os princípios elencados na
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do
Adolescente).

Nesta perspectiva o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do AdolecenteCONANDA, parovou por meio da Ressolução N° 160, de 18 de novembro de 2013, o
Plano Nacional Decenal do SINASE, tendo 360 dias após a publicação para Estados e
Municípios elaborarem seus respectivos Planos. Assim, o descumprimento implicaria em
sanções previstas nos artigos 28 e 29 da lei 12.594/12.
Desse modo, a Prefeitura Municipal de Mirante, através da Secretaria Municipal de
Assistência Social, paresenta o Plano Decenal de Atendimento Socioeducativo para o
município, assumindo a resposabilidade de uma diretriz estabelecida pelo Sistema
Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) no que diz respeito aos direitos de
crianças e adolescents. Assim, a Secretaria Municipal de Assistência Social, juntamente
com as demais Secretarias Municipais irão empenhar-se na busca de melhorias, como
também, no cumprimento do ECA, em relação aos setores municipais. Nesse sentido, o
documento relata as condições que ora o Município apresenta no tocante à execução das
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medidas socioeducativas, buscando caminhos para mudanças na trajetória dos
adolescentes infratores.
2. MARCO LEGAL
O Plano Municipal Decenal de Atendimento Socioeducativo está fundamentado em
instrumentos legais do ordenamento jurídico brasileiro e em documentos nacionais e
internacionais voltados aos direitos de crianças e adolescents, sendo:
Constituição da Republica Federativa do Brasil de 1988
Lei Federal Nº 8.069/90- Estatuto da Criança e do Adolescente
Lei Federal Nº 12.594/12 – SINASE
Cabe reforçar que a legislação se configure Como parte indispensavél na elaboração e
implementação de políticas públicas no Brasil, servindo como base das iniciativas do
poder público no atendimento das demandas da sociedade. Nesse caso, as voltadas para
os direitos de crianças e adolescentes.
3. PRÍNCIPIOS E DIRETRIZES NORTEADORES DO PLANO DECENAL

O Plano Municipal Decenal de Atendimento Socioeducativo, bem como o funcionamento
do Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo dm Meio aberto de Mirante
obedecerá ao disposto no Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente,
na Lei Federal nº 12.594/12, fundados na doutrina da proteção integral nos seguintes
príncipios e diretrizes:
Princípios
I – reconhecimento dos direitos do adolescente, especilamente do direito à vida, á
dignidade e o isonomia, independentimente de raça, cor, sexo, genro, orientação sexual,
religião, nacionalidade ou opinião política;
II – legalidade, não podendo o adolescente receber tratamento mais gravoso do que o
conferido ao adulto;
III – excepcionalidade da intervenção judicial e da imposição de medidas, favorecendose meios de autocomposição de conflitos;
IV – prioridade a práticas ou medidas que sejam restaurativas e, sempre que possível,
atendam às necessidades das vítimas;
V – proporcionalidade em relação à ofensa cometida;
VI – brevidade da medida em resposta ao ato cometido, em especial o respeito ao que
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dispõe o artigo 122 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do
Adolescente);
VII – individualização, considerando-se a idade, capacidade e circunstânias pessoais do
adolescente;
VIII – minima intervenção, restrita ao necessário para a realização dos objetivos da
medida;
IX – não discriminação do adolescente, notadamente em razão da etnia, gênero,
nacionalidade, classe social, orientação religiosa, pilítica ou sexual, ou associação ou
pertecimento a qualquer minoria ou status;
X- fortalecimento dos vínculos familiars e comunitários no processo socioeducativo;
XI – promoção da responsabilização do adolescente pela prática do ato infracional,
priorizando a natureza educative das medidas de prestação de serviços a comunidade e
liberdade assistida;
XII – respeito aos príncipios fundamentais dos direitos humanos, desd eo momento de
sua apreensão pela polícia, até o efetivo cumprimento das medidas socioeducativas;
XIII – prioridade absoluta no atendimento, assegurado o direito à presunção do inôcencia,
à defesa técnica, e ao devido processo legal;
XIV – promoção da proteção integral ao adolescente, como pessoa em situação peculiar
de desenvolvimento, sujeitos de direitos e responsabilidade;
Diretrizes
I – reconhecimento dos direitos inalienavéis do adolescente, especialmente dos direitos
à vida, à dignidade e a isonomia, independente de raça, cor, sexo, gênero, orientação
sexual, religião, nacionalidade, ou opinião política;
II – legalidade, não podendo o adolescente receber tratamento mais gravoso do que o
conferido ao adulto;
III – excepcionalidade da intervenção judicial e do imposição de medidas, favorecendose meios de autocomposição de comflitos;
IV – prioridade a práticas ou medidas que sejam restaurativas e, sempre que possível,
atendam as necessidades das vítimas;
V- proporcionalidade em relação á ofensa cometida;
VI – 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);
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VII – individualização, considerando-se a idade, capacidade e circustâncias pessoais do
adolescente;
VIII – mínima intervenção, restrita ao necessário para a realização dos objetivos da
medida;
IX – não discriminação do adolescente, notadamente em razão da etnia, gênero,
nacionalidade, classe social, orientação religiosa, política ou sexual, ou associação, ou
pertencimento a qualquer minoria ao status;
X – fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários no processo socioeducativo;
XI – promoção da responsabilização do adolescente pela prática do ato infracional,
priorizando a natureza educativa das medidas de proteção de serviços à comunidade e
liberdade assistida;
XII – respeito aos princípios fundamentais dos direitos humanos, desde o momento de
sua apreensão pela polícia, até o efetivo cumprimento das medidas socioeducativas;
XIII – prioridade absoluta no atendimento, assegurado o direito a presunção da inocência,
a defesa técnica e ao devido processo legal;
XIV – promoção da proteção integral ao adolescente, como pessoa em situação peculiar
de desenvolvimento, sujeito de direitos e responsabilidades;

4. OBJETIVOS
4.1 – OBJETIVOS GERAL:

Organizar, qualificar, implementar e avaliar o Atendimento socioeducativo em Meio Aberto
em Mirante, para desenvolver as medidas de Liberdade Assistida (LA) e Prestação de
Serviço à Comunidade (PSC) de forma intersetorial no município, buscando desenvolver
estratégias de atendimento, dentro do que preconize o Estatuto da Criança e do
Adolescente, a Lei 12.594/2012.
4.2- OBJETIVOS ESPECIFÍCOS:
I – Integrar políticas públicas municipais, dando ínicio a uma nova forma de atendimento
intersetorial ao adolescente em cumprimento de medida socioeducativa;
II – Articular os atores das secretarias e Órgãos públicos e profissionais para as ações de
atendimento e acompanhamento dos adolescentes em cuprimentos de medidas
socioeducativas;
III – Gerar novas formas e estratégias de atendimento, buscando alternativas junto a Rede
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de Proteção Social municipal o seu aprimoramento;
IV – Capacitar e qualificar e rede municipal de atendimento ao adolescente em
cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto;
V- Garantir o acesso, participação e atendimento dos adolescentes nos serviços de
saúde, educação, assistência social, trabalho, cultura, esporte e lazer;
VI – Reestruturarar o atendimento das medidas socioeducativas em meio aberto com a
aquisição de equipamentos que amplie o desenvolvimentos das atividades com os
adolescents e suas famílias garantindo a qualidade de acordo com o SINASE;
VII – Promover ações de prevenção à substâncias psicoativas e violência;
VIII – Elaborar publicações periódicas contendo os resultados do Plano Decenal Municipal
de Medida Socioeducativa;
IX – Promover capacitação continuada para a equipe executora do atendimento e
acompanhamento de medidas socioeducativas;

5. MARCO SITUACIONAL

Desde a promulgação em 14 de Dezembro de 1990, as Regras Mínimas das Nações
Unidas para os Jovens Privados de Liberdade afirmam que “a reclusão de um jovem em
um astabelecimento deve ser feita apenas em ultimo caso e pelo menor espaço de tempo
necessário”, sendo que, devido a sua vulnerabilidade, deverá obter proteção especial,
não apenas durante a privação de liberdade, mas também ao seu desligamento, abolindo
sempre que possível, a medida de internação ou substituindo-a por outra de menor
gravidade (PARANÁ, 2010, p.74-75)
No Brasil, assim como nos outros paises da América Latina, as discussões sobre a
doutrina da proteção integral coinsidiram com a abertura democrática, o artigo 227 da
Constituição Federal foi inspirado com o projeto de Convenção Internacional dos Direitos
da Criança, o que demonstra que a legislação nacional se antecipou à publicação da
legislação internacional. Ao ser promulgado o EStatuto da Criança e do Adolescente
estabeleceu um novo ordenamento jurídico, filosófico e pedagógico no trato de crianças
e adolescentes.
Conforme estabelecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente cabe aos (às)
adolescentes que cometem atos infracionais assumirem a responsabilidade da sua
prática. Essa responsabilidade não lhes é imposta frente a legislação penal comum, mas
com base nas normas do ECA, submetendo se a medidas socioeducativas de caráter
especial. Sabe-se que os atos infracionais praticados por adolescentes resultam em um
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processo complexo. Nesse sentido, sua prática não conta com causas mensuráveis
insoladamente, ou isoladas do context onde os fatos acontecem. Em partes, de forma
diferenciada do tratamento jurídico previsto na legislação infant juvenile para as situações
em que as crianças têm seus direitos violados, nas quais cabe responsabilizart a Família.
O Estado e o sociedade port al violação quando um (a) adolescente viola direitos de outros
deverá ser responsabilizado pessoalmente por sua sua conduta (NICODEMOS, 2006, p.
61-84)
Em 1993, o Brasil aprovou a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). Em 2003. O
Sistema Único de Assistência Social (SUAS) materializa o conteúdo da LOAS, o qual
define e organiza a execução da Política de assistência social, possibilitando as
normatizações de padrões nos serviços e na qualidade de atendimento. No processo de
oferta do serviço de Proteção Social Especial possui estrita interface com o Sistema de
Garantia de Direitos, exigindo, muitas vezes, uma gestão complexa e compartilhada com
o Poder Judiciário. O Ministério Público e outros órgãos de ações do Poder Executivo.
Aprovado em 13 de Novembro 2006, o Plano Nacional e as Diretrizes da Política de
Promoção defendem a garantia do direito da criança e do adolescente à convivência
familiar e comunitária, observando que as medidas socioeducativas, restritivas e
privativas de liberdade lhes impõem “limites à sua convivência cotidiana com suas famílias
e comunidades, o que não significa exclir a família do processo pedagógico empreendidos
pelos adolescentes” (SEDH, 2006, p. 55 – 56). Nesse sentido, “ a participação ativa da
família e da comunidade na experiência socioeducativa é, inclusive, uma das diretrizes
pedagógicas do SINASE, aprovado em junho de 2006,”(SEDH, 2006).
O documento orientador do SINASE aprovado em 2006 pela Resolução Nº 119 do
CONANDA. O texto é composto por um “conjunto ordenado d e prícipios, regras e critérios
de caráter jurídico, politico, pedagógico, financeiro e administrative, que envolve desde o
processo desde o processo de apuração do ato infracional até a execução de medidas
socioeducativas” (CONANDA, 2006).
O SINASE constitui um marco da política pública de atendimento aos adolescents em
situação de conflito com a lei, implicando um esforço com vistas a promover uma
alinhamento de conceitos e práticas no atendimento e nas diretrizes pegagógicas, Dentre
outros fatores, prevê a descentralização das instituições que atendem aos adolescentes
em conflito com a lei, esvaziando grandes complexos por meio do atendimento
individualizado ao adolescente, bem como a manutenção de sua proximidade com a
família.
O Serviço de Proteção Social a Adolescente em cumprimento de medida socioeducativa
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de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviço a Comunidade (PSC) visa
promover ações que propiciem a garantia dos direitos humanos e o pleno exercício da
cidadania, tendo como objetivos:
 Desenvolver ações intersetoriais, visando a potencialização dos resultados e o
atimização da rede de atendimento socioassistencial existente;
 Disponibilizar a rede de atendimento pública e privada para o encaminhamento dos
adolescents com medida de prestação de serviço à comunidade, visando à
execução da medida aplicada pelo poder judiciário;
 Efetuar o acompanhamento sistemático dos adolescents em cumprimento de
medidas socioeducativas em meio aberto e suas famílias visando o atendimento
das necessidades básicas e encaminhamentos necessários a rede de atendimento
socioassistencial;
 Oportunizar o acesso das famílias à programas de profissionalização e geração de
trabalho e renda, visando a promoção social e auto-sustentabilidade;
 Oportunizar o encaminhamento de adolescents atendidos à rede de atendimento
do Município, de acordo com os critérios estabelecidos;
 Possibilitar aos adolesecentes o acesso à educação, a cultura, ao lazer, a saúde e
a profissionalização;
 Proceder a inclusão de adolescents em cursos de capacitação e geração de
trabalho e renda;
Com isso, as diretrizes do SINASE, lançam mecanismos de gestão, de qualificação
profissional e, sobretudo, de práticas restaurativas e de mediação de conflitos. Na
perspectiva de atendimento integral ao adolescente, para que de fato interrompa sua
trajetória infracional faz-se necessário a qualificação da gestão e do atendimento ao
adolescente em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, criando
oportunidades de construção de projetos de autonimia, de emancipação, de redução dos
diferentes tipos de violência e de promoção dos direitos humanos e sociais.
6. DIAGNÓSTICO

O município de Mirante possui 1.172,861 km² de área (IBGE, 2018) e está situado na
Mesorregião Geográfica do Centro-Sul Baiano, inserido no Território de Identidade do
Sudoeste Baiano, e possui os limítrofes intermunicipais, os municípios de: Contendas do
Sincorá, Manoel Vitorino, Boa Nova, Bom Jesus da Serra, Caetanos e Tanhaçu (SEI,
2013). O município ocupa a posição de 327º de população do Estado, e a 211º posição
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em área territorial. Uma área territorial muito extensa resulta em distâncias maiores a
serem percorridas pela população rural ao centro urbano do município.
O município de Mirante situa-se no Sudoeste do Estado da Bahia e foi emancipado, a
esta condição, em 13 de Junho de 1989, advindo do município de Boa Nova, através da
Lei Estadual nº 5023, sancionada pelo então governador de Estado Nilo Coelho. A
trajetória do lugar que hoje se denomina Mirante, é por si só testemunho das mais
diversas transformações, sejam estas de cunho geográfico ou mesmo histórico. E para
entende-la é preciso voltar no tempo. Inicialmente pertencente à Capitania de Ilhéus, sob
o sistema de Capitanias Hereditárias, determinada pelo Rei Dom João III, foi administrada
sob o governo do Capitão-Mor Francisco Romero desde 1535. Este recebera as terras de
Jorge de Figueiredo Correia, após doação do Rei na cidade de Évora em 26 de Junho de
1534. O donatário da Capitania (Jorge de Figueiredo Correia) optou pelas riquezas e
confortos da corte, enviando em seu lugar, o déspota espanhol Francisco Romero para
representá-lo na administração da capitania, uma vez que também era preciso enfrentar
e depois pacificar a bravura dos índios tupinambás. Ainda com vistas à costa, Francisco
Romero fundou a primitiva vila de São Jorge dos Ilhéus, na elevação depois denominada
e reconhecida como Morro da Matriz Velha. Pela costa, havia povoações de índios
Tupiniquins que mantiveram uma boa convivência com o CapitãoMor. Naquele extrato de
terra, plantou-se pela primeira vez, na costa, a cana-de-açúcar, o que resultou em
prosperidade para toda capitania. Mais tarde, em 1552, com a morte de Francisco
Romero, o sesmeiro Lucas Giraldes adquiriu a capitania, comprando-a das mãos do filho
daquele, Jerônimo D’Alarcão de Figueiredo. O processo emancipatório foi fruto de
aclamação popular e culminou com um plebiscito onde toda a população votante
determinou a separação e constituição do novo município, sendo que este recebia seu
nome em decorrência da Serra do Mirante que circunvizinha a sede municipal. Mirante
surgiu pela primeira vez nos anais do Governo Baiano como aglomeração rural do
Município de Boa Nova no censo demográfico realizado em 1950, onde constou uma
população ativa de 265 habitantes. Nesta época, ainda denominada Fazenda Monte
Alegre. Esta denominação, inclusive, continuou até que determinadas terras recebessem
a titulação de Vila, Povoado e distrito de Mirante. Atualmente Mirante é constituído pelos
povoados de Areião, Melancieira, Agrovila Mirantinho, comunidades do Grama, Lagoa de
Doríco, Lagoa do Mirantinho, Salina, Lameiro, Laranjeira, Paraíso, Duas Irmãs, Fazenda
Nova, Fazendinha, Rancador, Acre, Jacaré, Brauna, Mutuca, Lagoa de Dionísio,
Assentamento Cristiane, Barro do Engano, Porcos, Braga I/II, Tatu, Patos, Lagoa Dantas,
Piancó, Sete Voltas, Salgadinha, Gentil, Umbuzeiro, Campo da Volta, Campo Alegre,
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Cotia, Lagoa Negra, Lagoa Funda, Jiboia, Pindoba, Barreiro, Barreirinho, Barreiro das
Pombas, Califórnia, Volta do Rio/ Barra do Gavião, Gavião, Serro Bravo, Aliança, Tabua,
Canto Rico, Serra de Zé Lino, As Véias, Tamburí, Troncos, Cágados, Macacos, Albino,
Serrinha, Lavrado, Barra do Mel, Bagre, Cachoeira do Mel, Cipó, Assentamento dos
Jovens Filhos de Mirante, São Domingos, Cachoeira de João Veneno, Cavada, Baixa da
Fartura, Queimada Grande, Bengo, Onça, Apertado do Gongo, Gameleira e Espírito
Santo.

População em extrema pobreza

O município de Mirante possui um PIB per capita estimado em R$ 5.592,00 (IBGE, 2015),
com 96% da sua receita de fontes externas à sua arrecadação (SEFAZ-BA, 2016). A
composição das finanças municipais é: 95% pela arrecadação do ISS (Imposto Sobre
Serviço de Qualquer Natureza), 4% pelo IPTU (Imposto sobre a Propriedade Urbana) e
1% pelo ITBI (Imposto de Transição de Bens Imóveis). A transferência de receita estadual
ao município, corresponde a um percentual de 96% para o ICMS e de 4% para o IPVA.
Em 2016 foi transferido um total R$ 2.378.908 do Estado da Bahia para o município de
Mirante. Já as transferências constitucionais decorrentes da União ao município,
estimam-se um total de R$ 12.240.523 e um acréscimo em R$ 6.398.956 pelo modelo de
transferência intergovernamental com o Estado da Bahia (TCM-BA, 2016). Ainda em
2016,

segundo

dados

da

SEFAZ-BA,

o

município

obteve

uma

receita

de

aproximadamente R$ 22.378.261, sendo está comprometida em cerca de 84,1 % pelas
despesas totais, sem considerar as correntes.
4.4. Caracterização Populacional do Município
Com uma população de 10.507 habitantes, sendo 1.809 urbanas e 8.698 rurais [dados do
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último censo 2010] observa-se a predominância de pardos (57,7%), dado semelhante ao
que acontece no estado da Bahia, onde 59,5% da população se autodeclara como parda.
Quando somados os percentuais de pretos e pardos, chega-se ao total de 60,5% da
população, enquanto o percentual de autodeclarados brancos (38,7%) representa um
índice acima do dado estadual.
O município de Mirante, como a maioria dos pequenos municípios da Bahia, possui uma
estrutura social composta basicamente pelas instâncias do poder público e algumas
instâncias colegiadas, a exemplo de conselhos, associações de produtores rurais,
associações comunitárias e grupos religiosos. Não foram identificadas comunidades
quilombolas registradas e certificadas pelo INCRA, porém há um quilombo em processo
de mobilização para solicitação da certificação. O Quilombo Barreiro que fica localizada
nas proximidades do Distrito de Areião e conta com aproximadamente 70 casas. O
quilombo fica localizada à aproximadamente a 50 km da Sede municipal.
No município existem 4 assentamentos rurais: O Assentamento Califórnia que conta com
aproximadamente 60 residências e se localiza próximo à Serra do Zé Lino, o
Assentamento Agrovila que se encontra localizado nas proximidades do distrito de Areião
e conta com cerca de 15 casas, o Assentamento dos Jovens Filhos que apresenta cerca
de 30 casas e fica localizado cerca de 3 km da sede. O Assentamento Cristiane conta
com 20 residências e fica localizado na Região da Barra do Engano. Ainda conta com o
conjunto habitacional por meio do Programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal,
denominado Loteamento Mirantinho que fica localizado na saída da cidade. Não foram
identificadas comunidades indígenas e de povos tradicionais no município.
4.3 Saúde
A Secretaria Municipal de Saúde é o órgão gestor dos serviços de saúde no município.
O município possui 5 Unidades de Saúde da Família (USF) que prestam assistência
primária a população, e não conta com Unidade Hospitalar.
A taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 35.29 para 1.000 nascidos vivos. As
internações devido a diarreias são de 2.4 para cada 1.000 habitantes. Comparado com
todos os municípios do estado, fica nas posições 17 de 417 e 145 de 417,
respectivamente. Quando comparado a cidades do Brasil todo, essas posições são de
290 de 5570 e 1360 de 5570, respectivamente.
4.4 Educação
A Educação no Município de Mirante é oferecida por meio das redes de ensino estadual
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e municipal. O Núcleo Territorial de Educação (NTE), a partir da Coordenação de
Desenvolvimento da Educação Básica (CODEB), vinculada à Secretaria da Educação do
Estado da Bahia, mantém no município, juntamente com a gestão local, o acesso ao
ensino médio para população. A coparticipação do município ocorre com a disponibilidade
do transporte escolar para todos os alunos. Por existir apenas uma escola no Sistema
Estadual de Ensino que oferece o ensino médio, as matrículas anualmente oscilam com
aumento ou diminuição do número de alunos matriculados. A taxa de escolarização do
ensino médio em Mirante da população de 15 a 17 anos alcança apenas 78,61%. Esses
alunos ao concluírem o ensino médio optam pelos cursos técnicos, ou ingressam nas
universidades. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) tem como
principal objetivo mensurar a qualidade do aprendizado e, consequentemente, servir
como balizador do estabelecimento de metas para a melhoria do ensino.

Taxa de escolarização de 6 a 14 anos
de idade[2010]
IDEB- Anos iniciais do ensino
fundamental (Rede pública) [2017]
IDEB- Anos Finais do ensino
fundamental (Rede pública) [2017]
Matrículas no ensino fundamental
[2021]
Matrículas no ensino médio [2021]
Docentes no ensino fundamental
[2021]
Docentes no ensino médio [2021]
Número de estabelecimentos de
ensino fundamental [2021]
Número de estabelecimentos de
ensino médio [2021]

97,3%
5,1
4,0
1.288 matriculas
414 matrículas

59 docentes
11 docentes

14 escolas
01 escola

7. GESTÃO DO PLANO DECENAL

A Gestão do Plano Municipal Decenal de Atendimento Socioeducativo em Meio Aberto
de Mirante caberá a Secretaria Municipal de Assistência Social que atuará de forma
intersetorial com as demais secretarias do executive municipal, preservando a
participação da sociedade civil.

8. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
Para o monitoramento e a avaliação deste Plano Decenal será realizado de forma
semestral, onde posssibilitará a mensuração dos indicadores por meios de relatórios
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elaborados para anualmente avaliar o cumprimento e demandas de alterações das ações.
Assim, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e a Secretaria
Municipal de Assistência Social devem se empenhar a cada ano esforços coletivos de
avaliar as ações e os resultados, propondo estratégias e intervenções necessárias para
alcançar os objetivos almejados.

9. FINANCIAMENTO

Dessa forma, cabe ao órgão da administração pública responsável pela gestão de suas
políticas setoriais garantir recursos humanos, financeiros e materiais, contemplando as
ações direcionadas ao Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo nos respectivos
planos plurianuais municipais.
O artigo quarto do ECA trata da garantia de prioridade na destinação de recursos públicos
para assuntos relacionados à infância e juventude. Dentre esses assuntos, inclui-se o
financiamento dos programas de atendimento das medidas socioeducativas. Cabe
destacar que, por decorrência lógica da descentralização político-administrativa prevista
na Constituição, a responsabilidade pelo financiamento é compartilhada por todos os
entes federativos (União, Estado, Distrito Federal e Município), Para operacionalização
do Serviço de Medida Socioeducativa em Meio Aberto, os três entes federativos
contribuem para o financiamento do sistema, tendo o processo orçamentário comum, que
compreende a elaboração do Plano Plurianual de Governo, da Lei de Diretrizes
Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual e as demais fontes de receita do Fundo da
CriançaedoAdolescente.
Ressalta-se que aos municípios compete co-financiar, conjuntamente com os governos
federal e estadual “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.”
10. OBJETIVOS E METAS PARA PARA O DECÊNIO 2022-2031
EIXO I – GOVERNANÇA DO SIMASE
AÇÂO

PERÍODO

Elaboração do Plano Municipal de

2022

RESPONSÁVEL
Comissão intersetorial

Atendimento Socioeducativo
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Revisar e aprimora o plano Municipal de

Comissão intersetorial

atendimento socioeducativo conforme
necessidade
Divulgar

amplamente

a

estrutura

e

2022-2031

funcionamento do Sistema Municipal de

Secretaria Municipal de Assistência
Social e CMDCA

Atendimento Socioeducativo de Mirante,
visando informar toda a sociedade sobre a
operacionalização

do

Sistema

na

perspectiva do atendimento integral do
adolescente em cumprimento de medida
socioeducativa.
Definir

em

âmbito

municipal

o 2022

Secretaria Municipal de Assistencia

cofinanciamento do SIMASE, incorporando

Social, Secretaria Municipal de

os recursos já existentes, além de apontar

Administração e CMDCA

formas de ampliação e captação
financiamento

do

sistema.

de

Garantindo

aporte financeiro no Plano Plurianual
(PPA), na Lei Orçamentaria Anual (LOA) e
na Lei de Diretrizes Orçamentária de
acordo com a necessidade do sistema
Efetivar o Fundo Municipal dos Direitos da 2022-2023

Secretaria Municipal de Assistencia

Criança e Adolescente, destinando a

Social, Secretaria Municipal de

aplicação de recursos nas aplicações do

Administração e CMDCA

SIMASE, conforme artigo 31º da Lei
12.594/2012.
Divulgar amplamente o financiamento e 2022-2023

Secretaria Municipal de Assistencia

execução orçamentária das medidas de

Social, Secretaria Municipal de

Prestação de Serviço à Comunidade (PSC)

Administração e CMDCA

e Liberdade Assistida (LA)
Definir equipe técnica para execução de 2023

Secretaria Municipal de Assistencia

Medida Socioeducativa no âmbito do

Social, Secretaria Municipal de

Sistema

Administração

único

de

Assistência

Social,

buscando cofinanciamento com a União e
Estado.
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Articular, durante todo o período do plano, 2022-2023

Secretaria Municipal de Assistencia

com os órgãos operadores do SIMASE

Social e CMDCA

para

o

cumprimento

do

fluxo

do

atendimento socioeducativo, respeitando
os processos e etapas do mesmo.
Garantir a socialização das informações 2022-2023

CRAS, Conselho Tutelar, Ministério

colhidas no PIA entre as equipes que

Público e Poder Judiciário

receberão o adolescentes, assegurando os
direitos estabelecidos na Lei 8.069/1990.
(CRAS e entidade conveniada).
EIXO II – QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO
Ação
Formação continuada aos profissionais do
SUAS e das entidades conveniadas que
recebem adolescentes e jovens em
cumprimento de Medidas Socioeducativas
Garantir socialização das informações
colhidas no PIA entre as equipes que
receberão o adolescente, assegurando os
direitos estabelecidos na Lei 8.069/1990.
Realizar ações no PIA que busquem a
socialização das famílias dos jovens e
adolescentesem cumprimento de Medidas
Socieducativas visando a participação de
todos para a eficácia da medida.
Sensibilizar a entidade acolhedora para que
granta o atendimento do adolescente
conforme sua apetidão
Garantir reuniões periódicas entre os atores
responsáveis pelo atendimento de
adolescentes envolvidos em ato infracional
para estudo de caso
Garantir o acompanhamento das famílias
dos adolescentes em cumprimento de
medida socioeducativa, buscando promover
a autonomia e a responsabilização destas
no processo socioeducativo

Período
2022-2023

Responsavél(is)
Secretaria Municipal de
Assistencia Social

2022-2023

Secretaria Municipal de
Assistencia Social, CRAS,
Conselho Tutelar, Ministério
Público e Poder Judiciário
Secretaria Municipal de
Assistencia Social

2022-2023

2022-2023

Secretaria Municipal de
Assistencia Social

2022-2031

Secretaria Municipal de
Assistencia Social

2022-2031

Secretaria Municipal de
Assistencia Social
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EIXO III – PROTAGONISMO DOS ADOLESCENTES E JOVENS

Ação
Formar parceria com Jovens dos grupos do
SCFV do CRAS com objetivos de assegurar
a participação dos jovens no
desenvolvimento do SIMASE
Divuldação através materiais informativos,
campanhas educativas, envolvendo
adolescentes e demais atores do sistema
socioeducativo

Período
2023

Responsavél(is)
Secretaria Municipal de
Assistencia Social

2023

Secretaria Municipal de
Assistencia Social

Integrar os jovens aos grupos de apoio aos
adolescentes no muncípio, proporcionando
sua participação ativa motivando-os a
construção do projeto de vida através de
boas práticas
Intermediar ações e práticas que contribuam
para que a convivência familiar seja o
lugar mais seguros e respeitados;

2022-2031

Secretaria Municipal de
Assistencia Social

2023

Secretaria Municipal de
Assistencia Social

Garantir o acesso a documentação civil a
todos os adolescentes em medida
socioeducativa.

2022-2031

Secretaria Municipal de
Assistencia Social

EIXO IV – FORTALECIMENTO DAS AÇÕES INTERSETORIAIS,
INTERGOVERNAMENTAIS E INTERISTITUCIONAIS
Ação
Durante a construção do PIA a equipe junto ao
adolescente e famíliairá avaliar a aptidão do jovem
para a instituição no qual vai ser inserida.
Realizar anualmente campanha socioeducativa
voltadas a proteçãoe promoção dos direitos das
crianças e adolescentes, abrangendo toda a rede
municipal envolvida na execução do SIMASE,
bem como, a sociedade civil.
Pactuação o fluxo de medida socioeducativa
entre os órgãos e o sistema de justiça,
fortalecendo o SINASE e SIMASE.

Período
2022-2031

Responsavél (IS)
Secretaria Municipal de
Assitência Social

2022-2031

Secretaria Municipal de
Assistência Social e CMDCA

2023

Secretaria Municipal de
Assistência Social e CMDCA

Incluir os adolescentes em cumprimento de
medida socioeducativa nos Serviços,
Programas, Projetos e Benefícios ofertados
pela rede socioassistencial, conforme a
necessidade.
Garantir a participação dos adolescentes em
cumprimento de medida socioeducativa nas
oficinas com temáticas relacionadas a
juventude, cidadania e autonomia

2022-2031

Secretaria Municipal de
Assistência Social e CMDCA

2022-2031

Secretaria Municipal de
Assistencia Social, CMDCA
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EIXO V – ESCOLARIZAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO

Ação
Garantir e facilitar a matrícula do adolescente
em cumprimento de medida socioeducativa em
nos níveis de ensino: fundamental e EJA,
potencializando o processo de escolarização do
mesmo.
Apoiar adolescentes em cumprimento de
Medida Socioeducativa inseridos nas turmas da
Educação de Jovens e Adultos (EJA), com
equipamentos e materiais que facilitem e
insentivem sua apredizagem e permanência na
escola, considerando o contexto de calamidade
pública em decorrência da COVID-19.
Inserção de conteúdos críticos no currículo
escolar que contemple o mundodo trabalho,
envolvendo os adolescentes nas possibilidades
de profissionalização existente na rede local ou
fora do município.
Incentivar a participação dos adolescentes
nos eventos sociais da comunidade, em
cursos profissionalizantes, em ações de
escolarização, trabalho, lazer, cultura e
esportes.

Período
2022-2031

Responsavél (is)
Secretaria Municipal de
Educação

2022-2031

Secretaria Municipal de
Educação

2022-2031

Secretaria Municipal de
Educação

2022-2031

Secretaria Municipal de
Assistencia Social
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