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APRESENTAÇÃO

Este documento foi elaborado a partir da necessidade do município em
desenvolver ações integradas para atender adolescentes que cometem atos
infracionais considerando que as consequências das infrações afetam diretamente
os próprios adolescentes bem como a sociedade.
Identificar as causas que os levam a construir um projeto de vida pautado no
cometimento de atos infracionais e tentar reconduzi-los a mudarem sua situação
pessoal, propor condições de criar novas perspectivas de vida, que possam afastálos das situações de violência, reaproximá-los do convívio com a família e/ou de
resgatar o convívio com esta e com a comunidade é o plano que se apresenta, pois
o reconhecimento da situação de vulnerabilidade de adolescentes os torna
merecedores de proteção integral.
Sabe-se que a execução deste Plano Municipal é um grande desafio para
todos os poderes envolvidos no Sistema de Garantia de Direitos, principalmente
porque a imagem que a opinião pública tem deste tema, repassada através das
mídias de comunicação para a sociedade é estarrecedora sobre o que deve ser feito
no enfrentamento das situações que envolvem adolescentes enquanto autores de
ato de infracional, sobre sua inimputabilidade e sobre a incapacidade do Estado na
solução desta problemática, pois muitos entendem que adolescentes infratores já
possuem vivencia e conhecimento suficientes e já estão psicologicamente aptos a
responderem por suas ações. Tanto é, que atualmente enfrentamos a mobilização
da sociedade para aprovar o projeto de lei que reduz a maioridade penal, como se
esta fosse a solução para o problema da violência e que na verdade, só criminaliza
ainda mais os adolescentes e não garantem a eles nenhuma possibilidade do
exercício e/ou resgate de sua cidadania.
Felizmente, há ainda a favor, leis, tratados, acordos, frutos de um trabalho
histórico e intenso, de vários órgãos nacionais e internacionais que vão contra esta
atual mobilização como a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do
Adolescente, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Declaração Universal
dos Direitos da Criança - ONU, Regras de Beijing. O ECA apresenta significativas
conquistas e mudanças em relação ao velho paradigma (Código de Menores – Lei nº
6697, de 10 de outubro de 1979) um desses avanços representou a opção pela
inclusão social de adolescentes em conflito com a lei respeitando os princípios dos
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direitos humanos entre outras políticas que caracterizam crianças e adolescentes
como pessoas em desenvolvimento e como continuidade de um povo.
Deve haver o compromisso de corrigir este problema tendo em mente não
somente as consequências que uma resolução como esta de reduzir a maioridade
penal pode trazer para a nação, mas os reflexos que as decisões de hoje podem
trazer para o futuro do país, já que estas crianças e adolescentes fazem parte do
futuro e podem transformar a nação com justiça e dignidade. Estas crianças e
adolescentes devem e precisam ter oportunidade para o seu pleno desenvolvimento
físico, mental, moral, espiritual e social, garantidos pela família, sociedade, Estado e
assim tornarem-se pessoas aptas e capazes de responderem pelos seus atos.

"Um país que exerce a democracia investe nos seus jovens..."
Nilma Lino Gomes – Ministra de Estado Chefe da Secretaria de Políticas de Promoção da
Igualdade Racial da Presidência da República – SEPPIR.
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1 INTRODUÇÃO

O presente Plano Municipal foi elaborado por uma Comissão Municipal
instituída através do Decreto nº 1.953/2014, formada por representantes das
secretarias envolvidas no atendimento socioeducativo e inclusão social e outras
esferas de governo atuantes no município.
As reuniões para realização dos trabalhos aconteceram semanalmente e
foram organizadas pelo GGI contando com a participação dos órgãos citados no
Decreto.
Esta comissão elaborou os trabalhos baseada nos dados coletados referente
ao número de atendimentos nos programas e projetos desenvolvidos pelo poder
executivo e pelo poder judiciário, e através dos atos infracionais praticados
envolvendo adolescentes.
Durante o levantamento dos dados necessários, foi possível identificar as
fragilidades e os pontos fortalecidos da rede de proteção e de garantia de direitos de
crianças e adolescentes, entendendo que é fundamental desenvolver ações
integradas e que todas estas ações desenvolvidas pelos serviços devem ser de
conhecimento de todos os trabalhadores da rede.
Em um segundo momento foi realizado a apresentação de cada serviço, quais
as ações disponíveis, fluxos de atendimentos existentes, a interligação de cada um
aos demais segmentos ou a sua inexistência. A partir da apresentação iniciou-se a
discussão das fragilidades dos serviços e as dificuldades de integração resultando
no levantamento das propostas por eixos, visando contribuir para efetivar a
cidadania dos adolescentes em conflito com a lei.
Após a coleta de dados e o levantamento de todas as ações desenvolvidas
pelos equipamentos públicos municipais e estaduais, foram constituídos três grupos
de trabalho com tarefas específicas, porém complementares, resultando na
construção do Plano Municipal.
Ainda seguindo as diretrizes da Política de Atenção à Infância e ao
Adolescente sugere-se a adoção do mecanismo chamado de gestão participativa
com a criação de um grupo gestor do atendimento socioeducativo composto por
representantes de todos os serviços envolvidos na elaboração desse Plano, cujo
objetivo geral é de acompanhar o desenvolvimento do mesmo.
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2 PRINCÍPIOS E DIRETRIZES

O Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo é referenciado pelos
princípios e diretrizes a seguir e está em consonância com o Plano Nacional de
Atendimento Socioeducativo, os quais norteiam as propostas de superação das
dificuldades identificadas, na forma de objetivos e metas:

2.1 PRINCÍPIOS



Os adolescentes são sujeitos de direitos, entre os quais a presunção da

inocência;


Ao adolescente que cumpre medida socioeducativa deve ser dada proteção

integral aos seus direitos;


Em consonância com os marcos legais para o setor, o atendimento

socioeducativo deve ser territorializado, regionalizado, com participação social e
gestão democrática, intersetorialidade e responsabilização por meio da integração
dos órgãos que compõem este sistema.

2.2 DIRETRIZES



Garantia da qualidade do atendimento socioeducativo de acordo com os

parâmetros do SINASE;


Focar a socioeducação por meio da construção de novos projetos pactuados

com os adolescentes e famílias, consubstanciados em planos individuais de
atendimento;


Incentivar o protagonismo, participação e autonomia de adolescentes em

cumprimento de medida socioeducativas e de suas famílias;


Primazia das medidas socioeducativas em meio aberto;



Humanizar as Unidades de Internação, garantindo a incolumidade,

integridade física e mental e segurança do/a adolescente e dos profissionais que
trabalham no interior das unidades socioeducativas;


Criar mecanismos que previnam e medeiem situações de conflitos e

estabeleçam práticas restaurativas;
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Garantir o acesso do adolescente à justiça (poder judiciário, ministério

público e defensoria pública) e o direito de ser ouvido sempre que requisitarem;


Garantir visitas familiares e íntimas, com ênfase na convivência com os

parceiros/as, filhos/as e genitores, além da participação da família na condução
da política socioeducativa;


Garantir o direito à sexualidade e saúde reprodutiva, respeitando a

identidade de gênero e a orientação sexual;


Garantir a oferta e o acesso à educação de qualidade, à profissionalização,

às atividades esportivas, de lazer e de cultura no centro de internação e na
articulação da rede, em meio aberto e semiliberdade;


Garantir o direito à educação para os adolescentes em cumprimento de

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


Garantir o acesso a programas de saúde integral;



Garantir ao adolescente o direito de reavaliação e progressão da medida

socioeducativa;


Garantia da unidade na gestão do SINASE, por meio da gestão

compartilhada entre as três esferas de governo, através do mecanismo de
cofinanciamento;


Integração operacional dos órgãos que compõem o sistema (artigo 8º, da Lei

Federal nº 12.594/2012.


Valorizar

os profissionais

da socioeducação e promover formação

continuada;


Garantir a autonomia dos Conselhos dos Direitos nas deliberações, controle

social e fiscalização do plano e do SINASE;


Ter regras claras de convivência institucional definidas em regimes internos

apropriados por toda a comunidade socioeducativa;


Garantir ao adolescente a possibilidade de reavaliação e progressão da

medida socioeducativa.
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3 OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GERAL

Qualificar e implementar o atendimento socioeducativo em meio aberto de
Liberdade

Assistida

e

Prestação

de

Serviço

à

Comunidade,

executadas

intersetorialmente no município de São José dos Pinhais, buscando estratégias de
atendimento, dentro do que estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente e a
Lei Federal 12.594/2012.

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Mobilizar os atores das secretarias, órgãos públicos e profissionais para as

ações de atendimento e acompanhamento dos adolescentes em cumprimento de
medida socioeducativa;


Integrar políticas públicas municipais, dando início a uma nova forma de

atendimento intersetorial ao adolescente;


Garantir novas estratégias de atendimento, buscando alternativas junto à

Rede de Proteção Social;


Fortalecer a Rede de Socioatendimento no Município de São José dos

Pinhais;


Promover e fortalecer ações de prevenção à violência e uso de substâncias

psicoativas em âmbito geral e nos territórios;


Realizar capacitação visando a qualificação da rede municipal de

atendimento ao adolescente em cumprimento de medida socioeducativa em meio
aberto;


Ampliar e implementar o atendimento das medidas socioeducativas em meio

aberto com a aquisição de equipamentos, adequar o número de profissionais
especializados para o desenvolvimento das atividades com os adolescentes e
suas famílias;


Formalizar, por meio de decreto, a Comissão Municipal Permanente de

Acompanhamento e Avaliação do SINASE;
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Articular interinstitucionalmente no município de São José dos Pinhais, a

divulgação, sensibilização e fortalecimento da Comissão Intersetorial Municipal de
Acompanhamento do SINASE;


Implantar práticas de Justiça Restaurativa para o acompanhamento dos

adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto;


Estabelecer supervisão técnica para as equipes do SINASE;



Avaliar e realimentar este Plano anualmente, divulgando os resultados.
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4 MARCO SITUACIONAL GERAL

O processo de construção dos direitos da criança e do adolescente tem como
marco inicial a aprovação da Declaração de Genebra durante o século XX. A partir
desta declaração, certo número de países implantou determinados princípios que
vieram a permear algumas condutas básicas relacionadas à infância. Ao fim da II
Guerra Mundial a ONU aprovou uma declaração que amplia os direitos da criança.
Trata-se da Declaração Universal dos Direitos da Criança, a qual continha dez
princípios, que aumentaram os direitos aplicáveis às crianças e adolescentes. Em
1978 o governo polonês apresentou a comunidade internacional uma proposta de
convenção internacional relativa aos direitos da criança e do adolescente. Isto
implicou na aprovação do texto da “Convenção Internacional dos Direitos da
Criança”, aprovada pela ONU em novembro de 1989.
O Estado brasileiro, signatário desta convenção aprova em julho de 1990 (Lei
8.069/90) o Estatuto da Criança e do Adolescente, um marco nacional no que diz
respeito à garantia de direitos a população infantojuvenil brasileira. As propostas
elencadas pelo ECA vêm almejar a solidificação de alguns direitos a este público,
como: direitos básicos à vida, à saúde e a alimentação, e direitos referentes ao
desenvolvimento pessoal e social como: à educação, à cultura, ao lazer e à
profissionalização. A garantia da integridade física, psicológica e moral da criança
como: à dignidade, ao respeito, à liberdade e a convivência familiar e comunitária.
Finalizando, o artigo elenca situações das quais a população infantojuvenil deve
estar protegida (negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e
opressão), empregando-se para tanto, medidas específicas de proteção básica e
especial. A partir daí, a população infantojuvenil passa a ser considerada como
pessoas em condições peculiar de desenvolvimento, sendo seus direitos prioridades
absolutas.
O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA é um marco na garantia dos
direitos humanos de crianças e de adolescentes. No ambiente de redemocratização
política, a sociedade brasileira construiu um instrumento que garante a todas as
crianças e adolescentes o reconhecimento como sujeito de direitos. Com os
adolescentes envolvidos em prática de atos infracionais não é diferente. Ainda hoje
ocorrem ameaças

de retrocessos

em relação aos

princípios e

avanços

concretizados há pouco mais de 23 anos pela legislação brasileira.
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Na década de 90, surgem os Conselhos de Direitos, os quais passaram a
atuar mais ativamente na formulação de diretrizes para o atendimento a população
infantojuvenil, contemplando principalmente às propostas de atendimento destinadas
aos adolescentes responsabilizados pelo cometimento de ato(s) infracional(is). O
trabalho articulado dos conselhos de direitos culminou com a publicação do SINASE
– Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo.
Alguns documentos fundamentais sustentaram a criação do SINASE: a
Constituição Federal, a Convenção Internacional sobre os direitos da criança, as
regras mínimas das Nações Unidas para a administração da justiça da Infância e da
Juventude, as regras das Nações Unidas para a proteção dos jovens com restrição
de liberdade, o ECA, a resolução 119/2006 do CONANDA e a Lei Federal
12.594/2012.
A Socioeducação é imprescindível para política pública específica como forma
de resgatar a imensa dívida histórica da sociedade brasileira com a população
adolescente e como contribuição à edificação de uma sociedade justa que zela
pelos seus adolescentes.
Neste sentido, o SINASE é um passo adiante de novos marcos regulatórios e
deve produzir efeitos no atendimento de adolescentes autores de ato infracional e às
suas famílias, criando oportunidades de construção de projetos de autonomia e
emancipação cidadã.
Segundo Costa, o adolescente é
um fenômeno inteiramente aberto, em interação construtiva e
destrutiva constante com o universo sociocultural onde se encontra
inserido, numa relação de amor-ódio, continuidade-ruptura e muitos
outros paradoxos próprios dessa fase da existência, que, para nós
adultos, segue e seguirá sempre sendo uma realidade, ao mesmo
tempo, estranha e familiar.1

Entende-se, portanto, que a adolescência é uma fase de transição entre a
infância e fase adulta, trazendo consigo a incoerência, rebeldia, independência
versus a necessidade de carinho e proteção, segurança e limites, sujeitos no
entanto, a cometer atos infracionais – “conduta descrita como crime ou contravenção
Penal” - artigo 103 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
1

COSTA, Antonio Carlos Gomes da. Juventude : Uma breve aproximação conceitual do tema.
Fundação Odebrechet Protagonismo Juvenil – Adolescência, Educação e participação Democrática.
Modua Faciendi. Publicações e Serviços: Belo Horizonte, 1996.
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Segundo o mesmo autor, a prática de um ato infracional por adolescente não
constitui de sua personalidade e nos remete a refletir que quando adolescente
comete uma infração “estamos diante de um adolescente que, por circunstâncias,
cometeu ato infracional. Não estamos diante de um adolescente que, por
circunstâncias é um adolescente”2. O Estatuto da Criança e do Adolescente define
que adolescente é a pessoa que se encontra na faixa etária de 12 a 18 anos, e que
o ato infracional cometido por estes é encaminhado pela autoridade policial ao
sistema de justiça para atendimento que, de acordo com a gravidade da infringência,
são aplicadas as medidas socioeducativas prevista no ECA.
É tarefa de toda sociedade brasileira, praticar um olhar integral aos
adolescentes e este plano vem de encontro a um desafio e um chamado a
integração intersetorial. A constituição de uma política pública específica de
socioeducação tem por objetivo possibilitar a superação deste limite assinalado
quanto à garantia de direitos dos adolescentes e jovens adultos em cumprimento de
medidas socioeducativas, contribuindo para a ampliação de seu processo de
formação humana.

4.1 DADOS DO MUNICÍPIO

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE segundo
cadernos do IPARDES – Caderno do Município de São José dos Pinhais apontam
população de 292.934 habitantes, destes 33.318 tem de 12 a 18 anos.
O Sistema de Justiça identificou no período de janeiro a dezembro de 2014 a
quantidade de 578 entradas de adolescentes, dados estes obtidos em pesquisa
documental utilizando a fonte do Sistema do PROJUDI (Processos Judicial Digital
TJPR) - Vara da infância e Juventude e Questionário de Oitivas do Ministério Publico
3ª Promotoria de Justiça do Foro de São José dos Pinhais Paraná. Seguem os
dados:

2

COSTA, Antonio Carlos Gomes da. Juventude : Uma breve aproximação conceitual do tema.
Fundação Odebrechet Protagonismo Juvenil – Adolescência, Educação e participação Democrática.
Modua Faciendi. Publicações e Serviços: Belo Horizonte, 1996.
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4.1.1 Distribuição por gênero
Gráfico 1

Fonte: PROJUDI – Processo Judicial Digital TJPR, 2014.

4.1.2 Distribuição por faixa etária
Gráfico 2 – Feminino

Fonte: PROJUDI – Processo Judicial Digital TJPR, 2014.
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Gráfico 3 – Masculino

Fonte: PROJUDI – Processo Judicial Digital TJPR, 2014.

4.1.3 Distribuição por tipo de ato infracional
Gráfico 4

Fonte: PROJUDI – Processo Judicial Digital TJPR, 2014.
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Gráfico 5

Fonte: PROJUDI – Processo Judicial Digital TJPR, 2014.

Gráfico 6

Fonte: PROJUDI – Processo Judicial Digital TJPR, 2014.
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Gráfico 7

Fonte: PROJUDI – Processo Judicial Digital TJPR, 2014.

4.1.4 Distribuição por medidas socioeducativas aplicadas
Gráfico 8

Fonte: PROJUDI – Processo Judicial Digital TJPR, 2014.
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4.1.5 Distribuição com quem reside o adolescente
Gráfico 9

Fonte: Questionário/oitiva informal de Adolescente – 3º Promotoria de Justiça São José dos Pinhais.

4.1.6 Distribuição por situação Econômica
Gráfico 10

Fonte: Questionário/oitiva informal de Adolescente – 3º Promotoria de Justiça São José dos Pinhais.
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4.1.7 Distribuição por frequência na escola
Gráfico 11

Fonte: Questionário/oitiva informal de Adolescente – 3º Promotoria de Justiça São José dos Pinhais.

4.1.7.1 Principais motivos da não frequência na escola

Tabela 1 – Motivos
Trabalho
Falta de Vagas
Indisciplina/bagunça
Não tem
Já concluiu 2º Grau
Fonte: Questionário/oitiva informal de Adolescente – 3º Promotoria de Justiça São José dos Pinhais.
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4.1.8 Distribuição por adolescente que trabalha
Gráfico 12

Fonte: Questionário/oitiva informal de Adolescente – 3º Promotoria de Justiça São José dos Pinhais.

4.1.8.1 Distribuição adolescente com Registro em Carteira de Trabalho
Gráfico 13

Fonte: Questionário/oitiva informal de Adolescente – 3º Promotoria de Justiça São José dos Pinhais.
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4.1.9 Distribuição por participação em Curso Profissionalizante
Gráfico 14

Fonte: Questionário/oitiva informal de Adolescente – 3º Promotoria de Justiça São José dos Pinhais.

4.1.9.1 Distribuição por curso de interesse do adolescente
Gráfico 15

Fonte: Questionário/oitiva informal de Adolescente – 3º Promotoria de Justiça São José dos Pinhais.

4.1.9.2 Cursos de interesse do adolescente
Tabela 2

Computação
Inglês
Soldador

Manicure
Eletrônica
Servente
28

Mecânica
Eletricista
Administração
Ferramenteiro

Desenho
Advogado
Pintura
Gerente

Fonte: Questionário/oitiva informal de Adolescente – 3º Promotoria de Justiça São José dos Pinhais.

4.1.10 Distribuição por adolescente que faz uso de substâncias psicoativas
Gráfico 16

Fonte: Questionário/oitiva informal de Adolescente – 3º Promotoria de Justiça São José dos Pinhais.

4.1.10.1 Distribuição por adolescente aceita tratamento
Gráfico 17

Fonte: Questionário/oitiva informal de Adolescente – 3º Promotoria de Justiça São José dos Pinhais.
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4.1.11 Distribuição por adolescente com envolvimento com o sistema de
Justiça
Gráfico 18

Fonte: Questionário/oitiva informal de Adolescente – 3º Promotoria de Justiça São José dos Pinhais.
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5 SISTEMA DE JUSTIÇA E SEGURANÇA

Para o adolescente que comete ato infracional, o Estatuto determina, de
acordo com a gravidade da infringência, a aplicação de medidas socioeducativas.
Entre essas medidas socioeducativas estão a advertência; obrigação de reparar o
dano; prestação de serviços à comunidade; liberdade assistida; inserção em regime
de semiliberdade; e internação, este último equivale a privação de liberdade.
A medida socioeducativa deve ser aplicada de acordo com a gravidade do ato
infracional, antecedentes do adolescente, e demais critérios e circunstâncias a
serem analisadas em cada caso concreto, tendo em vista que a ideia norteadora do
Estatuto não é de punir, mas de orientar, integrar o adolescente na sociedade, de
forma que nas situações em que o adolescente pratica atos graves, a censura deve
ser igualmente grave.

5.1 MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

A advertência é aplicada, via de regra, a adolescentes que não registrem
antecedentes infracionais e para os casos de infrações leves, quanto à sua
natureza, quanto às suas consequências.
A obrigação de reparar o dano é aplicada quando a vítima tenha sofrido
prejuízos patrimoniais/econômicos, a fim de que o adolescente perceba os efeitos
sociais e econômicos dos seus atos, restituindo ou reparando o dano causado.
A prestação de serviços à comunidade visa fazer com que o adolescente
tome consciência dos valores sociais, realizando atividades em entidades
assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos.
A liberdade assistida visa acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente, por
meio de pessoas capacitadas para tanto, de forma que o adolescente receberá
apoio e assistência, respeitando o direito de criar seu próprio projeto de vida.
A semiliberdade e a internação, previstas a partir do artigo 120 do Estatuto da
Criança e do Adolescente devem ser aplicadas em situações mais gravosas.

5.2 FLUXO DE ATENDIMENTO
5.2.1 Atendimento na Delegacia da Mulher e do adolescente
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A Delegacia da Mulher e do adolescente de São José dos Pinhais foi criada
em 26 de setembro de 2000 pela Resolução 179/00 da Secretaria Estadual de
Segurança Pública. A previsão legal das atribuições da especializada sofreu
diversas alterações no transcurso de tempo, acompanhando a legislação federal em
vigor e, atualmente é definida no Decreto-lei 11.872/2014. No que tange ao rol de
atribuições na função de polícia judiciária relativa os atos infracionais perpetrados
por adolescentes, a previsão legal encontra-se fundamentada na lei protetiva do
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), não havendo previsão legal no âmbito
estadual.
Do ponto de vista procedimental a atuação da Delegacia da Mulher e
Adolescente de São José dos Pinhais, rege-se conforme já ressaltado, nos termos
da previsão do ECA, correspondentes aos artigos 171 a 179 da lei em comento, o
qual define que em estando o adolescente em flagrante de cometimento de ato
infracional pode ser apreendido pela polícia militar, guarda municipal ou qualquer do
povo, que os encaminha para a delegacia da Mulher e do Adolescente de São José
dos Pinhais a fim de que seja lavrado contra ele procedimento administrativo de
caráter investigatório que subsidiará o Ministério Público e a Justiça Pública, se
cabível e adequado, na aplicação das medidas socioeducativas ou das medidas de
proteção necessárias ao adolescente em conflito com a lei.
Preliminarmente, abre-se um considerando, no que tange ao cometimento de
ato infracional, previsto no artigo 103, ou seja, a conduta assemelhada à conduta
típica prevista na legislação penal, do ponto de vista punitivo não tem sua
classificação no rol de crimes ou contravenções, tendo em vista a personalidade em
desenvolvimento do adolescente que pratica fato tido como ilícito, justificada na
teoria dualista de crime, já que o adolescente que pratica crime “não preenche o
requisito da culpabilidade (imputabilidade), pressuposto da aplicação da pena.
Aplica-se ao mesmo a presunção absoluta da incapacidade de entender e
determinar-se, adotando-se o critério biológico”3. Assim tratar-se-á no decurso do
texto, o ato infracional, ao denotar crime ou contravenção praticados por
adolescente como conduta assemelhada a determinado tipo penal, mas não o
conceito do crime em si.
3

ISCHIDA, Válter K. Estatuto da Criança e do Adolescente: doutrina e jurisprudência. São
Paulo/SP: Editora Atlas, 15ª Edição, 2014. p.247.
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A restrição da liberdade do adolescente é vista com muita cautela nos
procedimentos encabeçados pela presente especializada, pois conforme a doutrina,
esta é “cercada de imposições, já que o mesmo também é coberto pela doutrina da
proteção integral”4, sendo considerada como medida excepcional, nos casos em que
a lei protetiva prevê sua aplicação tão somente às condutas assemelhadas a crimes,
quando seu cometimento se der mediante violência ou grave ameaça a pessoa, (art.
173), dispondo a lei, acerca das seguintes condutas cabíveis à autoridade policial na
realização na investigação do feito:
Art. 173 (…)
I - lavrar auto de apreensão, ouvidos as testemunhas e o adolescente;
II - apreender o produto e os instrumentos da infração;
III - requisitar os exames ou perícias necessários à comprovação da
materialidade e autoria da infração.
Parágrafo único. Nas demais hipóteses de flagrante, a lavratura do auto
5
poderá ser substituída por boletim de ocorrência circunstanciada.

Nesse sentido a avaliação das situações de adolescentes apreendidos em
situação flagrante é feita rigorosamente pela autoridade policial. Efetivando-se nos
crimes cometidos com violência ou grave ameaça a pessoa, o encaminhamento do
adolescente – no mesmo dia ou, sendo impossível, no primeiro dia útil imediato – ao
órgão do Ministério Público, para a oitiva informal do adolescente. Em considerando
o Ministério Público, como medida essencial à segurança pessoal do adolescente
infrator ou a garantia da ordem pública – tendo em vista a gravidade do ato
infracional cometido – a manutenção do adolescente sob a custódia do estado, este
retorna após a audiência para as instalações da presente especializada, até que se
disponibilizem vagas no CENSE Curitiba – Centro de Socioeducação.
No tocante a este item se avalia, que o presente estabelecimento não tem a
estrutura física necessária e adequada ao acautelamento de qualquer ser humano
sob condições dignas e condizentes com as intenções preceituadas pelo ECA.
Melhorias após a gestão da Delegada Selma Regina Lorega Braga de Morais foram
empreendidas e tornaram o ambiente mais salutar, em termos de condições básicas
de saúde e higiene dos adolescentes acautelados. Visto que a sala anteriormente
destinada a este fim possuía ventilação precária e não possuía banheiro. A
4

ISCHIDA, Válter K. Estatuto da Criança e do Adolescente: doutrina e jurisprudência. São
Paulo/SP: Editora Atlas, 15ª Edição, 2014. p.263.
5
BRASIL. Lei 8.069 de 13 de julho de 1990. Diário Oficial, Brasília, 1990. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8069.htm>. Acesso em: 15 mai. 2015.
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segurança dos servidores e do público que frequentavam as dependências da
presente especializada era duvidosa, visto que os adolescentes mantinham contato
direto com o público, sendo frequentes as fugas dos mesmos, que acessavam
facilmente o telhado da residência, que serve de instalações à presente
especializada, através do forro de madeira.
Atualmente o setor da delegacia que acautela os adolescentes fica em
ambiente apartado das instalações principais, contudo, tendo em vista a existência
do atendimento de situações de flagrantes perpetrados por adultos, em crimes
relativos à violência doméstica e familiar contra a mulher, os adolescentes, muito
embora não fiquem no mesmo espaço físico, conseguem conversar com os presos
que ali permanecem até a lavratura do flagrante, o que compromete também o
princípio da proteção absoluta previsto pelo ECA.
A segunda hipótese da apreensão de adolescente em cometimento de ato
infracional no qual não haja para tanto a existência de violência ou grave ameaça à
pessoa, gerará como peça técnica os autos de Ato Infracional, o qual será, após a
devida instrução das diligências realizadas, encaminhado ao Ministério Público para
realização de audiência e oitiva informal do adolescente acompanhado pelo
responsável legal.
Uma das principais dificuldades em relação ao desenvolvimento regular do
procedimento administrativo realizado pela delegacia de polícia reflete a falta de
uma atuação efetiva das famílias, pais ou responsáveis, na vida de seus filhos e
filhas. Tanto no momento da entrega do adolescente a um responsável,quando as
oitivas não são realizadas nas situações de liberação imediata e posterior
agendamento das oitivas, quanto no acompanhamento das oitivas dos adolescentes
apresentados ao MP, observa-se tremenda dificuldade de localização dos pais. A
primeira razão é da falta de conhecimento dos adolescentes de seus endereços
completos, nome dos pais e até dos próprios nomes ou data de nascimento.
Soa até mesmo como lorota, que uma pessoa no auge de seus 16, 17 anos
não tenha conhecimento de seu nome completo ou do dia que nasceu. A princípio o
policial que atende a ocorrência entende tal atitude como desafiadora de sua
autoridade ou até mesmo uma tentativa do adolescente frustrar sua autuação em
autos de Ato Infracional. Infelizmente a situação de vulnerabilidade social, que é
decorrente de um problema de estrutura social baseada em uma sociedade
classista, culmina em uma camada social menos favorecida que além dos recursos
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financeiros tem privado ao seu dispor qualquer acesso aos níveis mais elevados do
conhecimento humano, e pior, acarreta também num dos problemas sociais mais
característicos no enfrentamento da violência vivida e cometida pelo público jovem,
o qual perpassa pela dependência química (drogadição e alcoolismo) elemento este
essencial na despersonalização deste sujeito acabando com qualquer vínculo social
sólido que este possa estabelecer e qualquer referência deste como pertencente a
uma família, grupo social, sujeito com nome, sobrenome ou historicidade. Assim,
além da falta do acesso ao saber sistematizado que dificulta os aspectos básicos de
socialização, observa-se completa ausência de um ambiente familiar acolhedor e
emancipatório, visto que seriam conhecimentos de sociabilidade que em uma família
presente no cotidiano de uma criança seriam apreendidos já nos primeiros anos de
vida desta.
Sopesando ainda todas as dificuldades que uma família possa ter em termos
financeiros e, portanto a ausência dos responsáveis por necessidade de trabalho,
ainda é inaceitável a postura de muitos pais ou familiares ao serem questionados
dos motivos pelos quais o adolescente não frequente o espaço escolar, que
simplesmente respondem “porque ele/ela quis”. A questão cabal é sempre a mesma:
como podem as famílias dar tal poder a uma criança com personalidade incompleta
de autodeterminarem-se regendo-se apenas pelos impulsos do prazer a desistirem
de atividades que comprometem aspectos básicos de sua sociabilização e formação
de aspectos formais da constituição de sua cidadania e caráter?
Empiricamente observa-se que a evasão dos adolescentes infratores, os
quais são quase em sua totalidade do sexo masculino, do espaço escolar ocorre por
volta dos 9 ou 10 anos de idade, momento de transição do aluno, na realidade
paranaense do 4º ano – quase totalmente municipalizado, para o 5 º ano do ensino
fundamental, ofertado também quase em sua integralidade pela rede pública de
ensino estadual. Este choque de concepções pedagógicas e de alteração dos
espaços comuns a criança para espaços mais amplos e complexos do ponto de
vista social deve também ser encarado como desafio a constituição de políticas
públicas educacionais que atendam ao nível de maturidade dos alunos e busquem
com as famílias formas de participação destas no cotidiano escolar de seus filhos,
buscando a superação das dificuldades evitando assim a grande evasão escolar
ocorrida nesse período de transição.
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Na ausência da escola, o tempo ocioso das crianças e adolescentes dá
espaço à criação e incorporação destes em grupos de riscos, caracterizados pelo
abuso de substâncias ilícitas ou que causam dependência física, e àqueles afetos a
realização de atividades/condutas assemelhadas às criminosas. A superação do
problema da delinquência juvenil perpassa então, por maciços investimentos em
educação pública de qualidade, atrativas aos jovens, proporcionando a estes
ambientes positivos de formação de seu caráter. Além ainda da criação de
programas multidisciplinares que realizem o enfrentamento dos mesmos problemas
relativos ao enfrentamento da violência e do abuso de substâncias que causam
dependência

psíquico-física,

também

no

cerne

das

famílias

totalmente

desestruturadas por causa da presença das drogas e do álcool nesta organização
social.
Ao leitor pode causar estranhamento o divagar em temáticas tão longínquas
da atuação do poder de polícia judiciária exercido pela Delegacia no meio social.
Entretanto não é possível desvincular esta atuação da sociedade na qual a polícia
se insere, e dos problemas criados no meio social, que certamente desembocam na
própria delegacia. O enfrentamento da violência não deve, portanto, restringir-se a
uma resposta severa e exclusiva da força policial. Deve sim, ter início na constituição
de políticas e programas governamentais que enfrentem primeiramente os
problemas da sociedade que geram a violência em si (empregabilidade,
desconstituição das famílias, a precariedade dos espaços escolares, drogadição e
alcoolismo, entre muitos outros). Nesse sentido, é inicialmente necessário ao
enfrentamento da violência e criminalidade encetadas pelo público jovem, a
elaboração de políticas públicas de solução dos problemas que estão além da
violência em si. Nesta seara
uma vez estabelecidas as proposições e ou os programas de governo,
certamente, torna-se imprescindível assumir compromisso público para com
a consignação legal de tais propostas que se constituam mesmo, no cerne
da política social pública a ser deliberada, aprovada e, assim, dotada de
recursos públicos – dotação orçamentária – para sua efetivação; vale dizer,
com o estabelecimento de estratégias que sistematizem estrutural e
funcionalmente o Poder público para que crie condições mínimas, com a
definição de medidas legais – orçamentárias, planejamentos, projetos, etc. , para integral cumprimento tanto pelos agentes, gestores e instituições
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públicas, e, também, organismos sociais que existem na comunidade para
6
além do núcleo familiar.

Da mesma forma, no que tange a participação das demais entidades de
proteção à criança e ao adolescente em situação de vulnerabilidade social, entendese que a rede de proteção criada pela legislação protetiva, deva ter uma
comunicação fluida e eficiente, e nesse sentido a presente especializada enfrenta
dificuldades, por exemplo, no encaminhamento do adolescente o qual não apresenta
contato ou endereço de um responsável ao órgão do Conselho Tutelar, visto que o
excesso de ações empreendidas por este com número reduzido de conselheiros
impede ou torna moroso o atendimento da solicitação para a entrega do adolescente
ao responsável.
Entende-se, que a falta de recursos humanos é um dos enfrentamentos a ser
realizado na busca de um melhor atendimento tanto em relação ao Conselho
Tutelar, quanto em relação ao quadro de funcionários lotados na Delegacia da
Mulher e do Adolescente de São José dos Pinhais.
Os recursos humanos da delegacia, que conta a função híbrida em dar
atendimento também a mulheres em situação de violência doméstica e outros
crimes urbanos, tema este a ser tratado no decorrer do texto, apesar de qualitativa
em termos de melhoria no nível da escolaridade dos novos concursados, os quais
obrigatoriamente tem nível de escolaridade mais elevado, ainda não são lotados em
número suficiente a demanda de atividades relativas à função inerente de polícia
judiciária. Apresenta-se, a seguir, dados relativos à realidade da Delegacia da
Mulher e do Adolescente de São José dos Pinhais, no tocante ao quadro funcional.
Tabela 3 – Efetivo Policial e Recursos Humanos lotados da presente Especializada em Maio de 2015.

FUNÇÃO
Delegado De Polícia
Escrivães De Polícia
Investigadores De Polícia
Estagiários
Serviços Gerais

QUANTIDADE
01
04
08
06
01

Fonte: Secretaria da DEAM e Adolescente de São José dos Pinhais.
Nota: Estagiários e a funcionária dos serviços gerais tem carga horária de 4h diárias.

6

RAMIDOFF, Mário L. Direito da criança e do adolescente: teoria jurídica da proteção integral.
Curitiba: Vicentina, 2008. p.170.
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Os dados apresentados na tabela 3, demonstram o efetivo lotado na
especializada no momento atual. Primeiramente é questionável a presença de
apenas um delegado de polícia, responsável pela presidência de todos os
procedimentos em trâmite, bem como pelo plantão de 24h, ininterruptos ao longo
dos 365 dias do ano. Além do descumprimento de preceitos constitucionais básicos
relativos à jornada de trabalho que não deveria exceder às 44h semanais (art. 7º,
inciso XIII c.c. art. 39, §2º da CF), questiona-se se com esta carga horária seria
possível o desenvolvimento de um trabalho com a qualidade devida, visto que o
mesmo servidor ainda assume inúmeros compromissos fora da delegacia, tais como
reuniões com os órgãos municipais e com os gestores de segurança pública.
No tocante ao número de escrivães, observa-se um quadro ainda mais
catastrófico, visto que o referido número de profissionais tem sofrido uma
inconstância ao longo do tempo acarretando no acúmulo de procedimentos até o
momento atual. Destaca-se que no ano de 2012, após a aposentadoria, em maio, de
um dos escrivães, apenas uma escrivã efetiva ficou lotada na unidade, com carga
horária equivalente a do delegado de polícia, em regime de plantão 24h, situação
que perdurou até o mês de novembro do referido ano. Quando, foi disponibilizada à
unidade mais uma escrivã para revezamento de escala de plantão (realizada
semanalmente com uma semana de folga após o plantão). Na conjuntura atual a
existência de apenas 4 escrivães ainda não resolve a demanda de serviço e
acúmulo de procedimentos ao longo do tempo ocasionado pela falta de efetivo nos
anos anteriores, bem como, dois destes são designados a cumprirem escala de
plantão, comprometendo o andamento regular dos feitos da delegacia. Assevera-se
ainda que dois deles até agora não realizaram o curso de formação após o ingresso
na função o qual tem duração de cerca de 3 meses, na Escola Superior de Polícia,
assim tão logo sejam dotados recursos para a realização do curso de formação,
estes escrivães serão retirados da delegacia, sem que haja a garantia do retorno
dos mesmos ao quadro desta.
Em relação à caracterização do trabalho da delegacia, em função do exercício
da escala de plantão dos escrivães, tornou-se impossível a estes, tendo em vista o
desgaste físico desta atividade, que tivessem uma carga de inquéritos e atos
infracionais sob sua responsabilidade. Desta forma, por ordem da autoridade policial,
o trabalho ao longo do tempo foi realizado pelos estagiários, que além de
demonstrarem um nível de conhecimento técnico-jurídico insuficiente, ainda
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apresentam um grau de imaturidade no que tange a senso de responsabilidade
sobre a importância desenvolvimento de um trabalho de qualidade. Assim, no
presente diagnóstico, destaca-se os inúmeros problemas percebidos no trâmite dos
procedimentos: não observância dos prazos, falta do conhecimento técnico-jurídico
necessários ao encaminhamento dos procedimentos, tomada de termos de forma
insatisfatória, falta de produção de provas e documentos imprescindíveis à instrução
dos feitos, quebra da cadeia de custódia das provas já produzida, com violação dos
invólucros já periciados – aspectos observados à vistas grossas. Quiçá, não seja
esta solução ideal, mas a historicamente possível para que as atividades da referida
delegacia de polícia fossem efetivadas.
Em relação ao quadro de investigadores de polícia responsáveis pelo
atendimento ao público, registro de boletins de ocorrência e procedimentos
investigatórios de polícia judiciária, observa-se um quadro reduzidíssimo de
servidores, apenas 8. Considerando-se até mesmo para o padrão de qualquer
delegacia com atendimento exclusivamente em regime de expediente, sobretudo se
comparados aos casos de demais delegacias especializadas tais como DELCON,
NUCRISA, SICRIDE, NUCIBER, que contam com contingente superior de
funcionários e número de procedimentos infinitamente menor do que os existentes
na Delegacia. Os quais, além das suas atividades regulares e por lei definidas, tem o
“dever” de realizar a escolta dos adolescentes e permanência no local de realização
das oitivas informais realizadas pelo órgão do Ministério Público até seu término,
outro “dever” corresponde a buscarem marmitas para a alimentação dos
adolescentes acautelados até duas vezes por dia na 1ª Delegacia Regional de
Polícia a qual dista cerca de 4km. Deixando em ambos os casos a Delegacia de
Polícia desguarnecida, pois conta com apenas dois, e, em alguns plantões, apenas
um investigador de polícia. Enfim, fatores que contribuem para uma agitada rotina de
plantão na unidade com quadro de servidores tão ínfimo.
Ademais, em específico a dupla atuação da Delegacia, como Delegacia da
Mulher e como Delegacia do Adolescente, esta é uma divergência e demanda
histórica a ser resolvida pelo poder público. Visto que se trata de uma realidade
única face ao conjunto das demais Delegacias da Mulher do Estado do Paraná, que
seja a sua natureza híbrida ao realizar o atendimento também dos atos infracionais
cometidos por Adolescentes Infratores. Muito embora, a família seja o principal foco
de ambas as temáticas tratadas, a disparidade é imensa em termos de
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necessidades de estrutura do equipamento público e no desenvolvimento da
atividade precípua de polícia judiciária, bem como ao encaminhamento dos sujeitos
envolvidos nas situações de violência aos equipamentos públicos municipais e de
justiça pública. Esta dupla atuação torna difícil a oferta de um atendimento ao
público de qualidade, visto que o papel do policial fica distorcido, por exemplo, ao
exercer também a função de auxiliar de carceragem, visto que os menores acabam,
contra lege, em muitas situações, excedendo em muito o prazo máximo de 5 dias
previsto no art. 185, §2º do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), cumprindo
parte de seu período de internamento nas instalações da própria delegacia em
virtude da ausência de vagas em estabelecimento judiciário próprio.
Acresce-se que, não há parâmetro legal algum que estipule um padrão
mínimo para o funcionamento das Delegacias do Adolescente – seja, em termos de
instalações físicas, recursos humanos necessários, aporte de recursos, entre outros
– tornando-as vulneráveis ao longo dos anos, sujeitas à vontade política dos
gestores em segurança pública. Some-se a isto, o fato da atuação da instituição
abordar delitos, que nem sempre são atrativos aos focos da atenção midiática,
explicada pelo histórico da violência doméstica contra a mulher estar arraiga na
cultura paternalista de nosso país, bem como no entendimento do senso comum de
que as condutas assemelhadas a crimes perpetradas por adolescentes não sofrem
nenhum tipo de “punição”, entendida esta como medida por excelência, a
segregação social do adolescente infrator do seu meio social. Por isso, em termos
de vontade política dos gestores esta tem sido sucateada com a redução expressiva
de seus quadros de funcionários e não aparelhamento físico que possibilitem aos
funcionários um atendimento adequado das vítimas de violência doméstica e dos
adolescentes infratores, apesar da importância do seu papel no seio social.
Em sede de diagnóstico, essa é uma questão preocupante a ser constatada
e, muito embora a natureza do atendimento policial, do ministério público e judiciária
seja responsabilidade da esfera estadual de governo, tem-se a municipalização
como a fórmula encontrada pelo ECA, para o atendimento e desenvolvimento de
programas de proteção e atendimento das crianças e adolescentes em risco social.
Esta lógica da municipalização faz com que a Rede de Proteção do Município tenha
papel fundamental para a criação de programas alternativos no cumprimento de
medidas socioeducativas: em sua rede de ensino, saúde e assistência social,
realidade esta que demanda aporte de recursos, não apenas da esfera municipal,
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mas também das demais esferas de governo, visando à garantia de uma política
integral de atendimento à criança e ao adolescente em situação de vulnerabilidade
social. Esta não é a realidade em si, mas um prisma dela, multifacetado, dependente
da atuação de diversos segmentos sociais. O caminho a traçar e empreender na
busca de uma melhoria qualitativa da situação fática ainda é longo, mas é possível...
5.2.2 Atendimento no Ministério Público e Judiciário

O adolescente que comete ato infracional chega ao Ministério Público para
oitiva informal através do encaminhamento direto pela autoridade policial, por
ocasião de sua apreensão em flagrante, em data e horário agendados, mediante
termo de compromisso de comparecimento assinado pelo adolescente e por seus
pais ou responsável no momento da liberação na Delegacia.
Os autos de apreensão em flagrante, o boletim de ocorrência ou o relatório
policial, são encaminhados pela Delegacia da mulher e do Adolescente para
autuação no Cartório da Vara da Infância e Juventude, que o insere no sistema do
PROJUDI sob a forma de processo de apuração de ato infracional juntando
informação sobre os antecedentes do adolescente, conforme determina o art. 179 do
Estatuto da Criança e do Adolescente.
No caso da não apresentação do adolescente para a oitiva informal no dia
agendado, o Promotor de Justiça notifica os pais ou o responsável pelo adolescente,
para a sua apresentação, podendo requisitar, inclusive, o recurso das polícias civil e
militar (art. 179, p. único, ECA).
Após a oitiva informal, o Promotor de Justiça poderá propor:


a promoção de arquivamento dos autos (art. 180, inc. I ECA);



a concessão da remissão ministerial (art. 180, inc. II, ECA); e,



o oferecimento de representação para a aplicação de medida socioeducativa

(art. 180, inc. III, ECA).
Quando o adolescente permanece apreendido em flagrante, após a
elaboração dos autos de apreensão pela Delegacia de polícia do adolescente, é
apresentado imediatamente ao Ministério Público. O Promotor de Justiça apura,
primeiramente, se é possível a sua liberação imediata e, em seguida, no mesmo dia,
com os autos já autuados pelo cartório judicial, procede à oitiva informal do
adolescente. Quando há necessidade de internação provisória, no termos do artigo
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174 do ECA, o adolescente retorna a Delegacia onde permanece até a liberação de
vaga para o mesmo junto CENSE onde permanecerá até a decisão de liberação ou
conclusão do processo. Caso o adolescente receba medida socioeducativa de
semiliberdade ou internação, o juízo requisita junto a Secretaria de Estado de
Justiça e Cidadania, vaga nas unidades de socioeducação de internação - CENSE e
Casas de Semiliberdade do Paraná, de acordo com a medida aplicada.

5.2.2.1 Oitiva informal do adolescente

A oitiva informal do adolescente é realizada com a presença pais ou
responsável pelo adolescente, conforme o art. 179 do Estatuto da Criança e do
Adolescente. Na ausência dos pais ou responsável é requisitada a presença do
Conselheiro Tutelar para acompanhar o ato.
Na oitiva informal o adolescente é ouvido, indagado a respeito dos fatos, da
existência de medidas anteriormente impostas, do seu contexto e histórico social e
familiar, do seu grau de escolaridade, dentre outras informações que considerar
indispensáveis para avaliar quais providências são mais adequadas ao caso.
A oitiva informal do adolescente dá suporte ao Ministério Público para sua
convicção sobre a conveniência do oferecimento de representação, da concessão
de remissão, como forma de extinção do processo ou, ainda, o arquivamento, nos
termos do art. 180 da Lei no 8.069/1990) os quais descreveremos a seguir.

5.2.2.2 Arquivamento da notícia de ato infracional

Não havendo prova da existência do fato, quando esse não se constituir ato
infracional, ou ainda em outras situações que o Promotor de Justiça julgar cabível,
esse proverá o arquivamento dos autos. Optando pelo arquivamento, o Promotor de
Justiça deverá fazê-lo por meio de “termo de arquivamento” - documento composto
por relatório dos fatos apurados e pelos motivos de fato e de direito que
consubstanciam sua decisão (art. 181, § 1º, ECA).

5.2.2.3 Remissão Ministerial

42

Remissão concedida pelo Ministério Público resulta na extinção do processo
de apuração do ato infracional. A remissão é concedida na forma de termo
fundamentado, o qual, juntamente com o resumo dos fatos, integra os autos que
serão remetidos à autoridade judiciária para homologação (art. 181, ECA).
A remissão poderá ser aplicada em forma simples ou cumulada com medida
socioeducativa em meio aberto ou medida protetiva (art. 127, ECA).
Havendo a homologação judicial, está concedida a remissão, caso haja
cumulação de medidas socioeducativas ou de proteção o adolescente deverá ser
encaminhado ao CREAS - Centro de Referência Especializado para o cumprimento
de medida socioeducativa em meio aberto (Liberdade Assistida e Prestação de
Serviços a Comunidade) que lhe foi proposta conjuntamente.
Cabe esclarecer que a oitiva informal, a homologação judicial e o
encaminhamento para o programa de execução das medidas socioeducativas em
meio aberto Liberdade Assistida e Prestação de Serviço a Comunidade ocorrem
numa mesma data, também as medidas socioeducativas de advertência e obrigação
de reparar os danos são executadas no mesmo dia da oitiva informal.

5.2.2.4 Representação

Quando o Promotor de Justiça entende que as circunstâncias e o contexto do
ato infracional não permitem o arquivamento da notícia ou a concessão da remissão
ao adolescente, é oferecido “representação à autoridade judiciária, propondo a
instauração de procedimento para aplicação da medida socioeducativa que se
afigurar a mais adequada” (art. 182, caput, ECA). Quando declarada a internação
provisória do adolescente, esse retorna para a Delegacia do Adolescente e é
solicitado vaga para unidade do CENSE junto à Secretaria de Justiça e Cidadania do
Estado, podendo ser mantido internação por até 45 dias, período em que o processo
deverá ser concluído.

5.2.2.5 Representação Andamento Processual Infracional

Nas hipóteses em que o Ministério Público oferecer a Representação em face
do adolescente infrator, o rito prosseguirá da seguinte forma:
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Decisão Inicial: recebida da Representação pelo magistrado, é designada

audiência de apresentação. Na mesma decisão, é nomeado Defensor para
patrocinar os interesses do adolescente, caso não tenha condições de constituir
um. Ainda, poderá ser determinada a internação provisória do adolescente;


Na audiência de apresentação, são ouvidos o adolescente e seu

responsável legal. Na mesma oportunidade, é concedido ao defensor do
adolescente o prazo de 03 (três) dias para apresentação de defesa prévia, bem
como agendada audiência em continuação (instrução e julgamento);


O adolescente será encaminhado ao SAIJ – Serviço auxiliar a Infância e

Juventude para realização de estudo do caso. Nas hipóteses em que o
adolescente estiver cumprindo internação provisória, o CENSE é oficiado para
encaminhar ao Juízo o referido relatório;


Na sequência, prosseguirá com a audiência em continuação, ocasião em

que serão ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. O Ministério Público e
a defesa saem intimados a apresentarem as alegações finais, no prazo que o
magistrado determinar;


Apresentadas as derradeiras alegações, e não havendo qualquer diligência

a ser realizada, os autos retornam conclusos ao juiz para sentença.


O defensor e o adolescente são intimados da sentença e, com o seu trânsito

em julgado, o adolescente deve dar início ao cumprimento da(s) medida(s)
aplicada(s), havendo formação de autos próprios de execução de medida.

5.2.2.6 Conclusão da medida

A conclusão da medida se efetiva com a elaboração do relatório conclusivo
em relação ao adolescente, elaborado pela equipe de execução da medida
socioeducativa e encaminhado ao Juiz para: encerramento da fase executória e
extinção dos autos.
Quando a equipe de execução observa que o adolescente não deu
cumprimento à medida ou esse não teve o efeito desejado, sendo inviável a
insistência na execução da mesma também é encaminhado relatório ao Juízo. Neste
caso, após ouvido o Ministério Público, a autoridade Judiciária decidirá pela
substituição ou não da medida.
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5.2.2.7 Atendimento Inicial Integrado

O município de São José dos Pinhais não dispõe do atendimento Integrado
como previsto no Artigo 88, inciso V do ECA:
(...) V - Integração operacional de órgãos do Judiciário, Ministério Público,
Defensoria Pública, Segurança Pública Conselho Tutelar e Assistência
Social, preferencialmente em um mesmo local, para efeitos de agilização do
atendimento inicial a adolescente a quem atribua autoria de ato
infracional;(...)

O atendimento inicial do adolescente é prestando conforme já citado.

5.2.2.8 Atendimento em meio fechado

A gestão do atendimento ao adolescente de meio fechado em cumprimento
de medida socioeducativa semiliberdade e internação é do governo do Estado do
Paraná, sendo que até dezembro de 2014 a coordenação das unidades era de
atribuição da Secretária da Família e Desenvolvimento Social. Em dezembro de
2014 o govenador do Estado sancionou a Lei 18.734 que transferiu da Secretaria do
Trabalho e Desenvolvimento Social para a Secretaria da Justiça a coordenação do
Sistema de Atendimento Socioeducativo. Com isso, os Centros de Socioeducação e
as Casas de Semiliberdade que abrigam adolescentes que cometeram atos
infracionais passaram a integrar a estrutura da Secretaria Estadual de Justiça e
Cidadania e Diretos Humanos.
Para o atendimento de adolescente com as medidas socioeducativas de
restrição de liberdade, o estado mantém as seguintes Casas de Semiliberdade:
Cascavel, Curitiba , Foz Do Iguaçu, Joana Richa em Curitiba, Londrina, Paranavaí,
Ponta Grossa, Umuarama; e os CENSE - Centro de Socioeducação: Campo
Mourão, Cascavel 1, Cascavel 2, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Foz Do Iguaçu,
Joana Miguel Richa em Curitiba, Laranjeiras Do Sul, Londrina 1,

Londrina 2,

Maringá, Paranavaí, Pato Branco, Ponta Grossa, Santo Antônio Da Platina, São
Francisco em Piraquara, Toledo, Umuarama.
O gerenciamento das vagas do Sistema de restrição e privação de liberdade é
coordenada pela a Central de vagas, criada em 2011 pela Resolução nº 66/2011
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com alteração em 2013, Resolução nº 198/2013 que regulamenta o seu
funcionamento. Sendo assim, quando o Juízo necessita de vagas para
semiliberdade e internação, solicita a Central de Vagas através do Cartório da
Infância e Juventude e aguarda a liberação.
O Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo indica: “há previsão de
inauguração e funcionamento do CENSE de São José dos Pinhais em 2014 (78
vagas). Esta unidade está localizada na Rua Sebastiana Santana Fraga, 1100,
Bairro Guatupê – São José dos Pinhais - CEP 83060-500. Cabe ressaltar, que até a
presente data, tal unidade não está em funcionamento, acarretando dificuldades ao
acesso imediato as vagas para adolescentes em unidade de privação de liberdade
provisória ou definitiva.
Foto 1 – Imagem do CENSE de São José dos Pinhais.

Fonte: Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo – Pg.87.

5.3 ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO

Se trata das medidas socioeducativas de Prestação de Serviço à Comunidade
e Liberdade Assistida, previstas no ECA, artigos 117 e 118 respectivamente. Ambas
com execução prevista a nível de município, conforme Lei nº 12.594, de 12 de
janeiro de 2012 (SINASE).
A municipalização do sistema socioeducativo de cumprimento de medida
socioeducativa em meio aberto de liberdade Assistida e prestação de Serviço à
Comunidade em São José dos Pinhais, teve inicio em 2002, por meio de esforços
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conjuntos da Prefeitura Municipal, Pastoral do Menor da Arquidiocese de Curitiba,
Ministério Público, Judiciário, Conselho Tutelar e Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente.
A Resolução Federal nº109, de 11 de novembro de 2009, que aprova a
Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (SUAS) lista em seu Art.1º,
inciso II, alínea c, sendo as medidas socioeducativas em meio aberto dentro do
Serviço de Proteção Social de Média Complexidade e sua execução, principalmente,
no Centro Especializado de Referência em Assistência Social (CREAS).
Assim, tais medidas são executadas pelo e por intermédio do Serviço de
Proteção Social ao Adolescente em Cumprimento de Medida Socioeducativa de
Liberdade Assistida e de Prestação de Serviço à Comunidade, que tem por
objetivos:



Realizar acompanhamento social a adolescentes durante o cumprimento de

medida socioeducativa de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à
Comunidade e sua inserção em outros serviços e programas socioassistenciais e
de políticas públicas setoriais;


Criar condições para a construção/reconstrução de projetos de vida que

visem à ruptura com a prática de ato infracional;


Estabelecer contratos 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;


Contribuir para o estabelecimento da autoconfiança e a capacidade de

reflexão sobre as possibilidades de construção de autonomias;


Possibilitar acessos e oportunidades para a ampliação do universo

informacional e cultural e o desenvolvimento de habilidades e competências;


Fortalecer a convivência familiar e comunitária.

Público alvo: Adolescentes de 12 a 18 anos incompletos, ou jovens de 18 a
21 anos, em cumprimento de medida socioeducativa de Liberdade Assistida e de
Prestação de Serviços à Comunidade, aplicada pela Justiça da Infância e da
Juventude ou, na ausência desta, pela Vara Civil correspondente e suas famílias.
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A liberdade Assistida aplicada pelo Poder Judiciário visa acompanhar, auxiliar
e orientar o adolescente a partir de uma intervenção educativa centrada no
atendimento personalizado, garantindo a promoção social do mesmo, por meio de
vínculos familiares, comunitários, orientação para o acesso à escolarização e para a
inserção no mercado de trabalho e/ou cursos profissionalizantes.
Fixada pelo prazo mínimo de seis meses, podendo a qualquer momento, ser
prorrogada, revogada ou substituída por outra medida. No município de São José
dos Pinhais consiste em encontros semanais ou quinzenais, a depender da
demanda que o adolescente apresentar. As atividades podem ocorrer tanto no
próprio CREAS quanto em outro espaço e consistem em:



4 Grupos socioeducativos, sendo 3 diurnos e 1 noturno, que propiciam um

espaço de discussão e aprendizado aos adolescentes, instigando-os para maior
conscientização de valores na vida pessoal e social visando a construção de um
projeto de vida;


Os

grupos

diurnos

possuem 8 encontros/temas

cada um;

quando

completados os encontros, os facilitadores se revezam para que o adolescente
tenha contato com todos os temas disponíveis;


Oficinas de Cultura, esporte ou lazer (sem oferta neste momento);



Oficinas de Desenvolvimento de Habilidades, Competências e Preparação

para o mundo do Trabalho (Informática - nas dependências do CREAS e oficinas
ofertadas pelo SENAI/PRONATEC);


Atendimentos individualizados;



Grupo voltado aos pais e responsáveis.

A Prestação de Serviço à Comunidade consiste em realizações de tarefas
gratuitas de interesse geral, por período não excedente a seis meses, junto a
entidades assistenciais, hospitais, escolas, e outros estabelecimentos congêneres,
assim como programas comunitários ou governamentais. Atualmente este serviço
conta com 18 (dezoito) entidades credenciadas.
A inserção do adolescente na entidade acolhedora dar-se-á através de
instrumentos formais, sendo eles: encaminhamento, termo de ciência, ficha de
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frequência e avaliação da entidade que deverá ser realizada quando o adolescente
finalizar tal medida.
A dinâmica funcional do Serviço de Proteção Social ao Adolescente em
Cumprimento de Medida Socioeducativa está disposta da seguinte maneira:



A equipe se subdivide em duplas para atender e acompanhar cada

adolescente a fim de garantir a interdisciplinaridade prevista na Tipificação
Nacional de Serviços Socioassistenciais (2009), assim todas as ações são
realizadas por no mínimo dois profissionais;


Cada profissional está distribuído em um grupo socioeducativo para que o

adolescente seja assistido por todos profissionais do serviço.
5.3.1 A função pedagógica

Em meio às conceituações, objetivos e estruturações, há também as
correlações de força intrínsecas em todas as políticas públicas previstas, além de
organizações da sociedade civil envolvidas com a socioeducação e a própria opinião
pública. Isso tende, ao decorrer de todas as ações, o surgimento de movimentos
políticos, sociais e disputas sobre qual direção a política sobre a juventude deva
caminhar.
Dentro disso está a discussão sobre algumas funções da socioeducação, que
por sua vez tem seu viés coercitivo, mas também o pedagógico.

5.3.2 Ações intersetoriais

Os adolescentes são encaminhados pela equipe de meio aberto, para
serviços de saúde, educação, profissionalização, cultura, esporte e lazer, orientação
para documentação civil, conforme a demanda detectada em entrevista. É realizada
também dentro da unidade do CREAS a inclusão da família no Cadastro Único para
Programas Sociais, sendo uma exigência do Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate a Fome.
Há de se considerar que existem insuficiências na concretização destas
ações, sendo elas:
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Dificuldade de acesso a educação formal (a falta ou inexistência de vagas nas

localidades correspondentes dos adolescentes em cumprimento de medida
socioeducativa; a relação entre idade e ano letivo distante do ideal esperado
pelas unidades educacionais;


Dificuldade para profissionalização e capacitação (exigência de escolaridade

e idade superior com a realidade dos adolescentes, oferta de cursos aperiódica e
incompatível com a demanda declarada pelos adolescentes);


Dificuldade de inclusão no mercado de trabalho formal (escolaridade dos

adolescentes inferior a exigências de mercado);


Desconhecimento sobre o atendimento/acompanhamento da equipe de meio

aberto (confusão com o atendimento de viés terapêutico).

Em 09 de abril de 2015, no município de São José dos Pinhais foram
contabilizados 64 (sessenta e quatro) adolescentes em cumprimento de Liberdade
Assistida e 16 (dezesseis) adolescentes em cumprimento de Prestação de Serviço à
Comunidade, considerando que 3 (três) adolescentes cumprem as duas medidas
concomitantemente.

Tabela 4

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE
MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA - LA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
COMUNITÁRIO
RELATORIO ANUAL 2014
Tipos de
Tipos de
Atendimentos
TOTAL
TOTAL
Infrações
Infrações
Tráfico de
Ameaça
1
11
drogas
Porte ilegal de
Roubo
36
0
arma
Nº de
adolescentes
Drogas para
Tentativa de
58
9
inseridos no ano
consumo
Furto
de referência por
Depredação de
Lesão
infração
14
Patrimônio
3
corporal
Público
Receptação
Situações

10

Outros

Adolescentes vinculados

20
TOTAL
162
50

específicas de
Adolescentes com dependência química /
adolescentes que
uso
foram inseridos no
Adolescentes reincidentes
ano
Medida socioeducativa de LA
Medida socioeducativa de PSC
Medida socioeducativa de LA / PSC
Ensino
fundamental
Situação Escolar
dos adolescentes
inseridos no ano
de 2014

103
38
21
2

Séries Finais

46

Ensino médio
Completo

Gênero
adolescentes
inseridos no ano
de 2014

25

Série Iniciais

Cursando

Ensino
Superior
Fora da
Escola

61

Cursando

29
2
2
81

Feminino
Masculino

18
144

Fonte: CREAS, 2015.

5.4 RECURSOS HUMANOS

A fim de garantir o atendimento socioeducativo psicossocial de forma
individual e coletivo ao adolescente e suas famílias a Resolução nº 119 de 11 de
dezembro de 2006 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente
– CONANDA e a Lei nº 12.594 de 18 de janeiro de 2012- SINASE, prever também a
composição da equipe mínima do quadro pessoal para cada modalidade de
atendimento socioeducativa, unidade de internação, casa de semiliberdade de
liberdade e internação, programa de Prestação de Serviços à Comunidade e
Liberdade Assistida. Ressalta-se que no caso de unidade de internação e casas de
Semiliberdade a coordenação cabe ao estado, ficando a cargo do município as
medidas socioeducativas em meio aberto. A composição do quadro pessoal consiste
em:
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Prestação de Serviço à Comunidade: 01 técnico para cada 20 (vinte)

adolescentes, 01 referência socioeducativa (cada local de cumprimento de PSC)
para receber até 10 adolescentes e 01 orientador (no local de Prestação de
serviço) socioeducativo para cada 02 adolescentes simultaneamente;


Liberdade Assistida: a Resolução prevê 01 (um) técnico para cada vinte

adolescentes.

A equipe de execução das medidas socioeducativas em meio aberto, é
formada atualmente por uma equipe técnica multidisciplinar, sendo 02 assistentes
sociais (01 de 40 horas e 01 de 20 horas), 01 psicólogo (40 horas), 01 educador
social (40 horas) e 18 locais cadastrados para adolescentes prestarem serviços à
comunidade.
Embora o acompanhamento da execução seja realizado por uma determinada
Política Pública, como da Assistência Social, os demais integrantes do Sistema
Socioeducativo serão coresponsáveis pelo atendimento as demandas dos
adolescentes e suas famílias, que contribuam para a viabilização do Plano Individual
de Atendimento Socioeducativo – PIA.
O Projeto Pedagógico do Programa deverá também ser inscritos no CMDCA
e divulgado aos demais atores do Sistema de Garantia de Direitos.
No entanto em relação aos recursos humanos percebe-se dificuldades em
relação:



Quadro de pessoal do sistema socioeducativo pouco estruturado, insuficiente

e incompleto para o atendimento da demanda, segundo diretrizes do SINASE;


Equipe técnica e profissional de apoio do programa de medida socioeducativa

em meio aberto e de gestão com necessidade específica de qualificação e
capacitação continuada;


Inexistência de formação continuada dos profissionais que atuam no Sistema

socioeducativo;


Capacitação de forma fragmentada e desarticulada com os atores que operam

o sistema;


Fragilidade institucional da política: articulação incipiente entre os órgãos

envolvidos na gestão, insuficiência de regulamentação e cofinanciamento.
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5.5 – SISTEMA DE INFORMAÇÕES

O SIPIA/SINASE/WEB é um Sistema de Informação em rede para registro e
tratamento de dados referentes aos adolescentes em conflito com a lei em
cumprimento de medidas socioeducativas. Tem abrangência nacional e cumpre o
papel de ser ferramenta de integração entre as instituições executoras de medidas
socioeducativas: Ministério Público, Varas da Infância e Juventude, delegacias,
CREAS e demais órgãos das esferas municipal, estadual e federal. Sistema este
coordenado pela a Secretaria Nacional de Direitos Humanos.
No Estado do Paraná segundo o Plano Estadual Socioeducativo na página
93, “o Estado não pactuou com o Governo Federal o uso SIPIA/SINASE”. No
mesmo Plano menciona na página 90 “que o Paraná desenvolveu a partir de 2013
um prontuário para os CENSES e Casa de Semiliberdade que é gerado na recepção
e vai acompanhar até o momento do desligamento” do adolescente. Para o estado
neste eixo, o desafio está em promover “integração com o PROJUDI (Processo
Judicial Digital TJPR) para importação dos dados processuais dos/as adolescentes
em cumprimento de medidas socioeducativas de restrição ou privação de liberdade
com as unidades”. No que diz respeito ao município para as medidas
socioeducativas em meio aberto não é utilizado o SIPIA/SINASE/WEB, não tem
sistema específico estadual e municipal para registros dos dados unificados.
Diante do exposto, identificamos como principais dificuldades neste eixo:



Ausência de uma matriz nacional de informações para subsidiar a gestão

integrada do SINASE;


Desarticulação dos registros sistemáticos sobre a situação do Sistema

Socioeducativo e sua população adolescente;


Dificuldade de implantação do SIPIA/SINASE como instrumento de integração

dos dados dos tribunais, promotorias, defensorias e órgãos dos executivos
estaduais e municipais responsáveis pela execução de medidas socioeducativas;


Falta de integração do SIPIA/SINASE com os sistemas de informação do

Sistema de Justiça, a exemplo do Cadastro Nacional de Adolescentes em Conflito
com a Lei – CNACL (CNJ), causando desperdício de tempo e de pessoal para
cadastramento em duplicidade de informações;
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Infraestrutura de tecnologia da informação deficiente, necessidade de

formação dos profissionais do SINASE no âmbito da gestão da informação.
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6 MODELO DE GESTÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO

O Serviço de Proteção ao Adolescente em Cumprimento de Medida
Socioeducativa contempla o atendimento ao adolescente sentenciado com uma
medida socioeducativa por ato infracional. São seis as modalidades de medida
socioeducativa: advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à
comunidade, liberdade assistida, semiliberdade e internação.
Os serviços socioeducativos que atendem as medidas devem ser inscritos no
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) da
localidade em que se desenvolva ou se pretenda desenvolver. No caso de um órgão
governamental ou organização não-governamental executar duas ou mais medidas,
em regimes de atendimento diferenciado, devem ser considerados separadamente
cada um dos serviços, para fins de inscrição junto ao CMDCA.
6.1 GESTÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
A superação da fragmentação das políticas sociais exige uma visão integrada
dos problemas sociais e o município é o território onde se observa a necessidade de
agentes articuladores da rede intersetorial. De modo especial, é o gestor municipal o
principal responsável pela garantia das articulações necessárias e possíveis para a
otimização dos recursos, estruturação das políticas sociais e consequentemente,
melhor atendimento à população.
É através do fortalecimento do atendimento da rede de proteção no município,
que será possível estabelecer metas de resgate da cidadania de crianças,
adolescentes e jovens, que por condições diversas encontram-se em situação de
vulnerabilidade biopsicossocial, educacional, de profissionalização e de trabalho.
Um atendimento intersetorial resolutivo e de qualidade deverá contemplar
programas e projetos de prevenção e inclusão, redes territoriais fortalecidas,
articuladas, autônomas e resolutivas, com projetos locais de trabalho, serviços bem
estruturados nas suas condições físico/financeiras e de recursos humanos, fluxos de
atendimento interno e fluxos de atendimento intersetorializados, interligando um
serviço no outro, garantindo a articulação política dos serviços, sistemas de
informação georeferenciados e criação de banco de dados.
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6.2 ESTRUTURA ORGÂNICA E FUNCIONAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE
ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

Para fundamentar a estrutura orgânica e funcional do sistema municipal de
atendimento socioeducativo foi usado o seguinte marco legal:



O Estatuto da Criança e do Adolescente

Instituído pela Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, consiste em uma conquista
no âmbito e garantia dos direitos, pois reconhece criança e adolescente como
sujeitos de direitos civis, humanos e sociais respeitando sua condição de pessoa
em desenvolvimento, como continuidade de seu povo e merecedores de proteção
integral por parte da família, da sociedade e do Estado, devendo este atuar
mediante políticas públicas e sociais na promoção e defesa de seus direitos. Em
consonância com o que está predisposto no ECA, foi instituído no município
através da Lei 24, de 28 de maio de 1991, o Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente – CMDCA, órgão deliberativo responsável pela
fiscalização e implementação da Política de Atendimento à Criança e Adolescente
no Município de São José dos Pinhais.



Política Nacional de Assistência Social - PNAS - Resolução CNAS

145/2004
Resolução 145/2004 do CNAS originou a implantação do Sistema Único de
Assistência Social no Brasil e estabeleceu, entre outras questões importantes que
os programas, projetos e serviços de assistência social seriam executados por
níveis de complexidade. Do Sistema Único de Assistência Social destacamos a
proteção social especial de média complexidade, a qual tem como equipamento
de referência o CREAS e tem como objetivo, entre outros, a execução do Serviço
de Proteção Social a Adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de
liberdade assistida (LA) e de prestação de serviços à comunidade (PSC).



Orientações técnicas para o SINASE - Resolução CONANDA n.° 119/2006

A Resolução n.° 119/2006 do CONANDA apresentou orientações técnicas para a
implantação do SINASE, originando a aprovação da Lei Federal n.° 12.594/2012
que Institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE),
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regulamenta a execução das medidas socioeducativas destinadas a adolescentes
que pratique ato infracional.



Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais - Resolução

109/2009 – CNAS
Estabelece por meio da Resolução 109/2009 – CNAS, a Tipificação Nacional de
Serviços Socioassistenciais o Serviço de Proteção Social a Adolescentes em
cumprimento de medida socioeducativa de liberdade assistida (LA) e de
prestação de serviços à comunidade (PSC).



Lei do Sistema Único de Assistência Social - Lei 12.435/2011 que alterou

a LOAS
Todas estas normativas, além de previstas em deliberações do Conselho
Nacional de Assistência Social, inclusive o próprio Sistema Único de Assistência
Social, passam a ser reconhecidos na Lei Orgânica de Assistência Social –
LOAS, a qual foi alterada pela Lei Federal 12.435/2011, conhecida como Lei do
Sistema Único.



Lei do SINASE - Lei Federal 12.594/2012

Institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) e
regulamenta a execução das medidas destinadas a adolescente que pratique ato
infracional. Entende-se por SINASE, o conjunto ordenado de princípios, regras e
critérios que envolvem a execução de medidas socioeducativas, incluindo-se nele,
por adesão, os sistemas estaduais, distrital e municipal, bem como todos os
planos, políticas e programas específicos de atendimento a adolescente em
conflito com a lei.

A Estrutura Orgânica e Funcional do Sistema Municipal de Atendimento
Socioeducativo compreende controle e fiscalização, gestão e execução e
articulação.
6.3 ÓRGÃOS DE CONTROLE
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O exercício de função pública e o desempenho de atividades públicas devem
sempre, de acordo com nosso sistema constitucional, estar sujeitos a controle
interno e externo. Por controle interno entende-se o controle exercido no âmbito da
própria administração sobre seus serviços e agentes. No que tange ao controle
externo, além daquele exercido pela sociedade civil, é atribuição dos Poderes
Legislativo e Judiciário, exercer o controle sobre os atos do Executivo como forma
de manter equilíbrio entre os Poderes ou verificar a legalidade de determinado ato.
As Instâncias de Controle que atuam no Município no atendimento
socioeducativo relacionado à Liberdade Assistida – LA e Prestação de Serviço
Comunitário – PSC, são:



CMDCA: Foi instituído através da Lei 24, de 28 de maio de 1991 e delibera e

tem função de controle sobre toda a política de atenção à criança e ao
adolescente em seus aspectos pedagógicos, técnicos, administrativos e
financeiros, exame de contas públicas e na fiscalização da execução
orçamentária.



Ministério Público: acompanha os casos de infração, fiscaliza o processo de

execução dos

serviços

que

desenvolvem o atendimento

das

medidas

socioeducativas.



Defensoria Pública: Orienta e presta assistência jurídica integral e gratuita

garantindo a defesa dos direitos humanos.



Justiça da Infância e da Juventude: Aplica medidas socioeducativas,

coordena e garante o processo de execução.



Conselhos Tutelares: órgãos autônomos que zelam pelo cumprimento dos

direitos fundamentais. O município de São José dos Pinhais é contemplado por
dois Conselhos Tutelares, sendo 5 Conselheiros em cada um.



Programa de execução das medidas em meio aberto: Executado através

do Centro de Referencia Especializado de Assistência Social – CREAS, e por
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parceiros que se habilitam a receber os jovens para prestação de serviço
comunitário, em integração com a rede de atendimento.



Secretaria de Assistência Social: Órgão de controle administrativo

municipal.



Legislativo Municipal: Através de suas comissões fiscaliza e sugere novos

serviços e/ou implementações dos serviços prestados pelo poder executivo.



Estado: a este compete a fiscalização da execução das medidas

socioeducativas desenvolvidas pelos municípios de acordo com o que prevê a
legislação vigente.

6.4 ÓRGÃOS DE GESTÃO E DE EXECUÇÃO

Vinculados diretamente à administração pública, os órgãos gestores e de
execução da política socioeducativa são aqueles responsáveis, pela coordenação do
Sistema Socioeducativo, que engloba políticas, planos, programas e projetos e
demais ações voltadas ao atendimento de adolescentes submetidos a processo
judicial de apuração de ato infracional ou sob medida socioeducativa.
As Instâncias de Execução que atuam no município no atendimento
socioeducativo relacionado à Liberdade Assistida – LA e Prestação de Serviço
Comunitário – PSC, são:
Estado: Cabe ao Estado planejar, orientar, capacitar e fiscalizar a execução
das medidas socioeducativas realizadas pelos municípios conforme o artigo 4º da
Lei 12.594/12:
Art. 4º Compete aos Estados:
I - formular, instituir, coordenar e manter Sistema Estadual de Atendimento
Socioeducativo, respeitadas as diretrizes fixadas pela União;
II - elaborar o Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo em
conformidade com o Plano Nacional;
III - criar, desenvolver e manter programas para a execução das medidas
socioeducativas de semiliberdade e internação;
IV - editar normas complementares para a organização e funcionamento do
seu sistema de atendimento e dos sistemas municipais;
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V - estabelecer com os Municípios formas de colaboração para o
atendimento socioeducativo em meio aberto;
VI - prestar assessoria técnica e suplementação financeira aos Municípios
para a oferta regular de programas de meio aberto;
VII - garantir o pleno funcionamento do plantão interinstitucional, nos termos
previstos no inciso V do art.88 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990
(Estatuto da Criança e do Adolescente);
VIII - garantir defesa técnica do adolescente a quem se atribua prática de
ato infracional;
IX - cadastrar-se no Sistema Nacional de Informações sobre o Atendimento
Socioeducativo e fornecer regularmente os dados necessários ao
povoamento e à atualização do Sistema; e
X - cofinanciar, 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 privativa de liberdade.

Município: De acordo com a Lei 12.594/2012, que institui o SINASE em seu
artigo 5º:
Art. 5º Compete aos Municípios:
I - formular, instituir, coordenar e manter o Sistema Municipal de
Atendimento Socioeducativo, respeitadas as diretrizes fixadas pela União e
pelo respectivo Estado;
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; e
VI - cofinanciar, conjuntamente com os demais entes federados, a execução
de programas e ações destinados ao atendimento inicial de adolescente
apreendido para apuração de ato infracional, bem como aqueles destinados
a adolescente a quem foi aplicada medida socioeducativa em meio aberto.
§ 1º Para garantir a oferta de programa de atendimento socioeducativo de
meio aberto, os Municípios podem instituir os consórcios dos quais trata a
Lei no 11.107, de 6 de abril de 2005, que dispõe sobre normas gerais de
contratação de consórcios públicos e dá outras providências, ou qualquer
outro instrumento jurídico adequado, como forma de compartilhar
responsabilidades.
§ 2º Ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
competem as funções deliberativas e de controle do Sistema Municipal de
Atendimento Socioeducativo, nos termos previstos no inciso II do art. 88 da
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do
Adolescente), bem como outras definidas na legislação municipal.
§ 3º O Plano de que trata o inciso II do caput deste artigo será submetido à
deliberação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente.
§ 4º Competem ao órgão a ser designado no Plano de que trata o inciso II
do caput deste artigo as funções executiva e de gestão do Sistema
Municipal de Atendimento Socioeducativo.
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6.5 ÓRGÃO GESTOR DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

Entende-se que a gestão de todo o sistema de medidas socioeducativas não
cabe ao município uma vez que as duas medidas de restrição de liberdade estão
sob a responsabilidade do executivo estadual, e as medidas de advertência e
reparação de danos tem lócus de operação no Poder Judiciário.
Cabe ao município a operacionalização das medidas de Liberdade Assistida e
Prestação de Serviços à Comunidade.

6.6 ÓRGÃOS EXECUTORES DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS REFERENTES À
LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMUNITÁRIO (PSC)
NO MUNICÍPIO

6.6.1 Secretaria Municipal de Assistência Social

O serviço de LA/PSC tem lócus na Política Pública de Assistência Social e a
ela está submetido no que se refere aos princípios e diretrizes legalmente
instituídos.
Ao CREAS cabe operacionalizar as medidas socioeducativas executadas em
meio aberto, conforme Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais.
Tem como função coordenar, monitorar, supervisionar e avaliar a implantação
e o desenvolvimento do Sistema Socioeducativo, supervisionar tecnicamente as
entidades, avaliando o monitorado, articular a intersetorialidade, estabelecer
convênios, publicizar, emitir relatórios, SIPIA, participar da elaboração e articular a
implementação das propostas do Plano Municipal.
O serviço de proteção social a adolescentes em cumprimento de Medida
Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à
Comunidade (PSC) no município de São José dos Pinhais, é operacionalizado no
Centro de Referência Especializada de Assistência Social (CREAS), tendo sua
abrangência municipalizada.
A atuação da equipe técnica e educador junto ao adolescente e família e/ou
responsáveis considera duas dimensões: a Jurídica e a Socioeducativa. Pela visão
Jurídica as medidas socioeducativas são aplicadas ao adolescente pelo Juiz, o qual
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é autoridade em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA),
no art.112 – “Verificada a infração decide pela aplicação da Medida Socioeducativa”.
Na dimensão Socioeducativa, o adolescente é visto como um sujeito de
direitos, onde o Estado deve garantir que o cumprimento da medida favoreça o
desenvolvimento integral viabilizando a construção de um projeto de vida na
perspectiva da autonomia, autoconfiança, responsabilidade e ampliação de
repertório individual e social.
O Serviço tem como objetivo atender o adolescente e sua família, por meio de
trabalho socioeducativo e apoio socioassistencial no intuito de favorecer a
convivência familiar e comunitária, bem como refletir sobre a conduta do ato
infracional e a responsabilização em relação ao mesmo.
A

operacionalização

das

medidas

socioeducativas

inicia-se

com

o

recebimento de remessas via Projudi dos Autos enviado pela Vara da Infância e
Juventude. A equipe executora é composta por Psicólogos (as), Assistentes Sociais,
Educador Social.
O Serviço de Proteção Social aos adolescentes em cumprimento de medidas
Socioeducativas de Liberdade Assistida e Prestação de Serviço à Comunidade
atende indivíduos e suas famílias através de guia de execução de medida enviada
pelo Poder Judiciário.
Programas em funcionamento:


CRAS



CREAS



Centro da Juventude



Casa Verde



Guarda Mirim

6.6.1.1 Divisão de Proteção Social Básica – DPSB

A Proteção Social Básica oferta um conjunto de serviços, programas e
projetos e benefícios da Assistência Social que visa prevenir situações de
vulnerabilidades e riscos pessoais e sociais,por violação de direitos, por meio do
desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos
familiares e comunitários.
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O município dispõe de 11 Centros de Referência da Assistência Social –
CRAS que são Unidades de Proteção Social Básica do Sistema Único da
Assistência Social, localizadas em áreas com maiores índices de vulnerabilidades e
riscos sociais, destinadas à prestação de serviços e programas socioassistenciais às
famílias, por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições materiais e
imateriais, do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, e da ampliação
do acesso aos direitos à cidadania.
Ainda, dispõe de um Centro de Referência do Adolescente - Casa Verde
espaço de referência do adolescente, de 12 a 18 anos completos. Bem como,
dispõe de um Centro da Juventude um espaço de referência para a juventude,
acessível, aberto e democrático que possibilite aos adolescentes - jovens produzir e
acessar bens culturais e artísticos, participando de atividades esportivas,
tecnológicas e profissionalizantes, desenvolvendo e participando de ações que
favoreçam a formação pessoal, profissional e política.

6.6.1.2 Divisão de Proteção Social Especial – DPSE

Proteção Social Especial: A Proteção Social Especial (PSE) organiza a oferta de
serviços, programas e projetos de caráter especializado, que tem por objetivo
contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, o fortalecimento
de potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o
enfrentamento das situações de risco pessoal e social, por violação de direitos. Na
organização das ações de PSE é preciso entender que o contexto socioeconômico,
político, histórico e cultural pode incidir sobre as relações familiares, comunitárias e
sociais, gerando conflitos, tensões e rupturas, demandando, assim, trabalho social
especializado. No âmbito de atuação da PSE de Média Complexidade, constituem
unidades de referência para a oferta de serviços:
Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS): Unidade
pública e estatal de abrangência municipal ou regional. Oferta, obrigatoriamente, o
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI).
De acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, a PSE de
Média Complexidade inclui os seguintes serviços, nominados a seguir:
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Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos

(PAEFI);


Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida

Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA), e de Prestação de Serviços à
Comunidade (PSC);


Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e

suas Famílias;
6.6.2 Secretaria Municipal de Cultura

A Secretaria Municipal de Cultura coloca a disposição da Rede de Proteção a
Crianças e Adolescentes de São José dos Pinhais, os seguintes serviços:



Oficina de Boneco

Um espaço desenvolvido para criação e confecção de várias técnicas de bonecos
e formas animadas, visando trazer aos munícipes a oportunidade de conhecer e
participar no mundo lúdico da arte bonequeira de São José dos Pinhais, através
de espetáculos teatrais, oficinas de montagem, visitas monitoradas ao espaço da
oficina e exposições de bonecos.



Escola da Cultura

A Escola da Cultura é um espaço destinado ao aprendizado e desenvolvimento
das artes, cuja contribuição cultural, visa à realização da cidadania e a construção
de novas identidades.



Banda Marcial de São José dos Pinhais

A Banda Marcial oferece curso gratuito de musicalização dos instrumentos da
família de sopro de metal e percussão para crianças e adolescentes com idade
entre 12 a 18 anos, visando à inclusão musical à Banda Marcial.



Museu do Boneco Animado

O Museu do Boneco Animado desenvolve, desde 2000, ações culturais ligadas a
arte bonequeira, de acordo com suas formas e técnicas artísticas. O visitante irá
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se encantar com a Exposição permanente “A Magia dos Bonecos”, os programas
Conectando a Cultura em parceria com a Biblioteca Municipal e o Museu Atílio
Rocco, Meu Boneco no Museu, visitas guiadas e espetáculos infantis, todos
realizados com agendamento prévio.



Museu Municipal Atílio Rocco

O Museu Municipal Atílio Rocco conta com um acervo de 6 mil itens catalogados.
Está à disposição para pesquisa histórica através de jornais e revistas arquivados.
Atualmente o museu recebe público espontâneo e as visitas orientadas são
previamente agendadas. Suas ações pontuais consistem em Exposição coletiva
de Artes Plásticas, Semana Nacional de Museus, Programa Jardim das Artes e
Música no Museu.



Biblioteca Pública Municipal Scharffenberg De Quadros

Atualmente seu acervo conta com 75.700 obras, 12 títulos de revistas e 5 títulos
de jornais diários. A consulta ao acervo está disponível no Site www.sjp.pr.gov.br
– Serviços ao Cidadão – Acervo da biblioteca Pública, a carteirinha deve ser
solicitada mediante apresentação de documentos e prévio cadastro, para
empréstimos de até 3 (três) livros de títulos diferentes com prazo de 15 dias para
devolução.



Biblioteca Pública Borda do Campo

Criada em 14 de outubro de 2009, pela Lei nº 1424 iniciou atividades em julho de
2003, como Biblioteca do Centro de Cultura Borda da Campo.



Biblioteca Pública do Terminal

Criada pela Lei, nº 1.936, de 06 de março de 2012, iniciou suas atividades no
mesmo ano para atender a população do Terminal de Ônibus Central.



Biblioteca Pública do Parque da Fonte

Criada pela Lei, nº 1.425, de 14 de outubro de 2009, iniciou as atividades em
2003, junto a Associação de Moradores do Conjunto Júpiter e em abril de 2009,
foi transferida para o Parque da Fonte, sendo reaberta no dia 19 de abril de 2009.
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Casa da Cultura Pe. Karol Dworaczeck

Criada pelo Decreto nº 1541 de 25 de julho de 2006, a Casa da Cultura Pe. Karol
Dworaczeck, se dedica à preservação da memória da Imigração e Colonização
polonesa no Município de São José dos Pinhais. Além da visitação de seu acervo
que conta com acervo bibliográfico, objetos sacros, artesanatos, ferramentas
agrícolas e objetos do lar, doados pela comunidade local, é possível conhecer
mais sobre a cultura e tradições polonesas por meio de atividades como: A Hora
do Conto Polonês, palestras sobre imigração, Cultura e Oficinas de artesanato
típico (Estas atividades dever ser agendadas com antecedência).



Espaço Da Cultura – Loja Shopping São José Dos Pinhais

Espaço aberto à visitação de 2ª a domingo, destinado à divulgação dos eventos e
ações da Secretaria de Cultura e de Obras de Artistas Plásticos de Curitiba e
Região Metropolitana.



Feira Do Artesanato De São José Dos Pinhais

A Feira do Artesanato fica aberta ao público do calçadão da Rua XV de
Novembro, no centro da cidade, toda sexta e sábado das 8h às 17h. Com a feira
do artesanato, a Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, através da
Secretaria de Cultura, atende aos sãojoseenses fomentando e incentivando a
produção e a criação de produtos culturais da comunidade.

6.6.2.1 Secretaria de Cultura/Divisão de Música e Dramaturgia/Eventos/Programas



Programa Sábado Animado

Lançado na Semana Nacional de Museus, em 2014, o Sábado Animado acontece
no último sábado de cada mês, no próprio Museu do Boneco Animado e conta
com atividades lúdicas e culturais, como oficinas e apresentações de teatro, além
de exposições.



Programa Meu Boneco no Museu
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Por ser o primeiro e único museu de bonecos a ser fundado no Paraná, o Museu
do Boneco Animado é referência no estado, desenvolvendo atividades culturais
há 14 anos focados em valorizar a cultura local, incentivando e construindo um
olhar artístico em seu público, sensibilizando e difundindo a cultura bonequeira.
Pensando nisso, o Programa Meu Boneco no Museu oferece um local para que
as pessoas exponham o seu boneco de forma a destacar a identidade do boneco
no nosso dia a dia. O programa visa inovar na apresentação do que é exposto,
além de ampliar a divulgação da arte bonequeira em São José dos Pinhais e
oportunizar a interação do visitante com o Museu.



Caravana da Cultura

A Caravana da Cultura visa uma descentralização dos eventos culturais,
proporcionando apresentações de teatro, música e dança para os mais
diversificados bairros de São José dos Pinhais. O evento acontece por intermédio
de um caminhão-palco que proporciona a população dos bairros diferentes formas
de expressão da arte e cultura, pois leva ações variadas, como a Banda Marcial
de São José dos Pinhais, Grupos Folclóricos, Hora do Conto, Teatro de Bonecos,
Camarim de Pintura, Oficina de Origami, Grafite, Mosaico, shows musicais e
muitas outras atrações. Segundo o secretário de cultura, Amarildo Rosa, um
evento como este valoriza nossos artistas. “Este evento foi criado para
descentralizar as ações da Secretaria Municipal de Cultura e dar oportunidade
aos artistas do município, valorizando assim os talentos da cidade e também dos
bairros”, declarou o secretário.



Festival de Bonecos

O movimento com bonecos acontece em São José dos Pinhais desde 1999, e
hoje o município se destaca na cultura paranaense com arte bonequeira, pois,
encontra-se aqui as mais variadas formas de manipulação desta arte, que vai
desde marionetes à bonecos gigantes. Dentro desta perspectiva a Prefeitura
Municipal de São José dos Pinhais, através da Secretaria Municipal de Cultura,
criou o Festival de Bonecos de São José dos Pinhais. Como desenvolvimento da
presente proposta a Secretaria de Cultura pretende fomentar cada vez mais tal
expressão artística dentro do município, bem como, ampliar o acesso da
população aos bens culturais, atuando desta forma no incentivo à produção
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artística local. O foco do projeto é o público infantil, e por isso com a parceria das
redes de ensino público e privado, bem como, com demais instituições que
desenvolvem atividades com crianças e adolescentes dentro do município. No
entanto, o evento é aberto também à comunidade em geral, e podem participar do
evento desde crianças até grupos da melhor idade. O evento é composto por dois
momentos:


Uma exposição de Bonecos com apresentação de Teatro de Bonecos;



Um Espetáculo Bonecos, que é uma grande encenação lúdica que contando

com a participação de Bonecos Gigantes, carros alegóricos e apresentações de
grupos artísticos do município.



Semana Cultural de Bandas e Fanfarras

A Secretaria Municipal de Cultura em parceria com a Secretaria Municipal de
Educação, em cumprimento a Lei 2.170, de 22 de maio de 2013, que institui a
Semana de Bandas e Fanfarras, realizam o Festival de Fanfarras Municipais e
Bandas Marciais de São José dos Pinhais, que contempla a participação das
corporações

independentes

e

escolares

do

município

que

promovam

musicalização através de fanfarras e bandas marciais e aproveita o ensejo para
comemorar o Aniversário da Banda Marcial de São José dos Pinhais. O evento
tem o objetivo de estimular a criação de Bandas Marciais e Fanfarras no
município, promover o intercâmbio entre os integrantes, mediante masterclass de
percussão, incentivando o aprimoramento de métodos e técnicas das corporações
musicais, bem como contribuir para o desenvolvimento do pensamento cívico, o
espírito de grupo e autodisciplina, necessários à formação integral do cidadão.



Mostra de Teatro de Bonecos

A Mostra de Teatro de Bonecos é uma ação da Secretaria Municipal de Cultura
que tem como objetivo fomentar e difundir a arte bonequeira local, bem como
apresentar à comunidade, por meio de espetáculos de teatro de bonecos e
formas animadas, o trabalho desenvolvido pela união de três equipamentos
culturais: Oficina de Bonecos, Escola da Cultura e o Museu do Boneco Animado.
Para o secretário de Cultura, Amarildo Rosa, “esta é mais uma ação em prol da
cultura bonequeira do nosso município e que vem ao encontro a outras três ações
de fomento deste segmento, que são: o Curso de Teatro de Bonecos, em
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execução desde o início do ano de 2014; o Festival de Bonecos, e a Caravana da
Cultura, que leva aos bairros do município, dentro de sua diversa programação,
exposições de Bonecos e apresentações de Teatro de Bonecos.



Encontro de Corais

O Encontro De Corais De São José Dos Pinhais é um festival de coro de caráter
não competitivo e que objetiva estimular, desenvolver e difundir a arte do CantoCoral. Além de incentivar o aprimoramento técnico dos coros e promover o
intercâmbio cultural entre a comunidade e os grupos participantes e conscientizar
a comunidade sobre as importâncias sociais, educativas e culturais do canto
coral. Este evento está em sua décima edição e é uma realização da Secretaria
Municipal de Cultura em conjunto com o Coral Melodia, que acontece no mês de
outubro no Teatro Leopoldo Scherner, PUC-PR, Campus São José dos Pinhais.



Festival de Dança



Virada Cultural

A Virada Cultural é uma realização do Governo do Paraná, por meio de parceria
entre a Secretaria de Estado da Cultura e Departamento de Trânsito do Estado
(Detran), e apoio da Prefeitura de São José dos Pinhais, SESC-PR, SESI-PR, éParaná e Sanepar, o evento acontece ainda em outras sete cidades do estado,
essa escolha é realizado por meio de processo seletivo, no qual uma avaliação
criteriosa seleciona as cidades que melhor estimulam a produção local e a
valorização de artistas regionais.



Festival da Cultura

Para celebrar o encerramento das atividades do ano letivo na Escola da Cultura, e
mostrar à comunidade o desenvolvimento dos seus alunos, a Secretaria Municipal
de Cultura realiza o Festival da Cultura com diversas apresentações de música e
dramaturgia.



Provas Públicas da Escola de Teatro
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Realizada duas vezes ao ano, no fim de cada semestre, a apresentação é uma
mostra pública do curso de teatro desenvolvido na Escola da Cultura. No evento,
as turmas em andamento apresentam seus espetáculos, sendo eles infantis,
juvenis e também adultos. Estes espetáculos tem o intuito de mostrar para a
comunidade em geral o trabalho desenvolvido no curso, além de aproximar ainda
mais os alunos do teatro, para que eles aproveitem o momento da apresentação e
vivenciem esta forma de arte.



Natal no Museu

Nas quintas e sextas-feiras, do mês de dezembro, que antecipam o Natal,
acontecem, na Rua XV de Novembro, em frente ao Museu Municipal Atílio Rocco,
apresentações natalinas em um palco montando pela Prefeitura Municipal da
Cidade de São José dos Pinhais. Um espetáculo voltado para o público
espontâneo que transita pela rua.
6.6.3 Secretaria Municipal de Educação

A Educação representa um dos direitos fundamentais da Criança e do
Adolescente.
Os artigos 205 e 206 da CRFB/88 estabelecem que a educação, direito de
todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a
colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
No Município de São José dos Pinhais, atendimento educacional de crianças
e adolescentes de 1º a 5º ano, está sob responsabilidade da Secretaria Municipal de
Educação. As Unidades Educacionais da Secretaria Estadual de Educação atende
crianças e adolescentes que estão matriculados do 6º à 9º ano e Ensino Médio.
As Secretarias de Educação no âmbito do Município e Estado, têm buscado
um trabalho em parceria, no que se refere a combate das situações de
vulnerabilidades sociais e violação de direitos, num trabalho intersetorial, junto aos
demais órgãos responsáveis pelo Sistema de Garantia do de Direitos.
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6.6.3.1 Políticas Públicas da Secretaria Municipal de Educação no Atendimento a
Crianças e Adolescentes no âmbito do Plano Municipal de Atendimento
Socioeducativo

O papel das políticas públicas deve primar pelo investimento em ações
preventivas.
A importância do trabalho da Rede de Proteção, Programa Mais Educação e dos
atendimentos da Educação Especial, bem como acompanhamentos psicológicos no
que se refere ao Atendimento socioeducativo se dá no âmbito da prevenção, uma
vez que se sabe que as causas que levam o adolescente a praticar o ato infracional
estão ligadas ao uso de substâncias psicoativas, à violência intrafamiliar e urbana e
à evasão escolar, sendo que dificuldades de aprendizagens tem contribuição direta
para o abandono escolar.

Equipe de Representantes da Secretaria Municipal de Educação na Rede de
Proteção

A Secretaria Municipal de Educação (SEMED) conta com uma equipe que
realiza um trabalho de orientação e acompanhamento junto às Unidades de ensino
da rede municipal, onde atende situações de vulnerabilidade social, pessoal, física e
psicológica de crianças e adolescentes e também nos casos onde os direitos das
crianças e adolescentes já foram violados. Esta ação está vinculada aos demais
órgãos responsáveis pelo sistema de garantias de direitos.
O objetivo principal deste trabalho é a prevenção das questões que levam a
situações de violação de direitos, bem como garantir o atendimento adequado à
crianças e adolescentes vítimas de violência, omissão ou negligência, buscando
prevenir tais situações, e minimizar os efeitos psicológicos e sociais da violência
sofrida por crianças e Adolescentes.
SEMED/REDE DE PROTEÇÃO - LINHA DE ATUAÇÃO


Nível Macro



Nível Médio



Nível Micro



Programa de Evasão Escolar
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Representação no CMDCA



Representação na Comissão de Enfrentamento da Violência contra a Criança

e o Adolescente


Ministério Público

Educação Infantil

A Educação Infantil é a primeira etapa da Educação Básica, oferecida em nos
Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI’s) para crianças de 0 a 5 anos de
idade, cujo objetivo é o “desenvolvimento integral da criança em seus aspectos
cognitivos, físico, psicomotor e sócio-afetivo, de forma a complementar a ação da
família e comunidade, promovendo a interação com o ambiente físico e social,
fornecendo-lhes os pré-requisitos necessários à continuidade do processo
educativo” (Resolução 02/2008 do Conselho Municipal de Educação de São José
dos Pinhais). Ao todo são 42 CMEI’s.
Ensino Fundamental

A etapa do Ensino Fundamental 1 que compreende do 1° ao 5º ano é de
responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação. Atualmente são 61 escolas
Municipais de Ensino Fundamental.

Programa Mais Educação:

O Programa Mais Educação, promove a ampliação de tempos, espaços,
oportunidades educativas e o compartilhamento da tarefa de educar entre os
profissionais da educação e de outras áreas, as famílias e diferentes atores sociais,
sob a coordenação da escola e dos professores. Isso porque a Educação Integral,
associada ao processo de escolarização, pressupõe a aprendizagem conectada à
vida e ao universo de interesses e de possibilidades das crianças.
Sendo o Programa Mais Educação uma ação indutora para implantação da
Educação Integral, sugere-se que o mesmo deva atender alunos regularmente
matriculados na Unidade Escolar que oferece o Programa.
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São 9 (nove) Unidades de Atendimento: Escola Mun. Rosi Marchesini, Escola
Mun. Cleonice Braga, Escola Mun. Castro Alves, Escola Mun. Francisco Claudino,
Escola Mun. Leonilda Trevisan, Escola Mun. Ezaltina Braga, Escola Mun. Papa
Paulo VI, Escola Mun. Irmã Eufrásia, Escola Mun. Lilian Viana.

Atendimentos Educação Especial da Secretaria Municipal de Educação

A Secretaria Municipal de Educação, através do Departamento de Educação
Especial, assegura o acesso das pessoas com deficiência a um sistema educacional
inclusivo através dos seus Centros de Atendimento Especializados, Escolas de
Educação Especial, Salas de Recursos Multifuncionais e serviços.
A Educação Especial é uma modalidade de ensino transversal a todos os
níveis, etapas e modalidades, que disponibiliza recursos, serviços e atendimento
educacional especializado, complementar ou suplementar.


Centros Municipais de Atendimento Especializado (CEMAES): Atualmente o

município conta com 05.


Centro Municipal Especializado de Avaliação e Estimulação Precoce (CAEP)

tem como finalidade diagnosticar para intervir precocemente nas dificuldades das
crianças visando o pleno desenvolvimento infantil. Atende crianças de 0 a 5 anos.


Centro Municipal de Iniciação ao Trabalho (CEMITRA) atende alunos a partir

de 14 anos com diagnóstico de Déficit Intelectual com nível de deficiência
assistida, proporcionando o desenvolvimento de habilidades para iniciação ao
trabalho.


Pedagogia Domiciliar atende alunos impossibilitados de freqüentar o ambiente

escolar. A Pedagogia Hospitalar atende crianças internadas no Hospital e
Maternidade São José.


Centro Municipal de Atendimento Especializado CAE - Área de Surdez atende

alunos com deficiência auditiva ou perda auditiva.


Escola Municipal de Educação Especial para surdos Ilza de Souza Santos -

estão matriculados alunos com deficiência auditiva a partir da Educação Infantil,
Ensino Fundamental e Educação para Jovens e Adultos.


Centro Municipal de Atendimento Especializado CAE Anne Sullivan - realiza

serviços para pessoas portadoras de deficiência visual, baixa visão e com
73

patologias visuais que necessitem de estimulação. São atendidos alunos da rede
municipal, estadual e particular, e a comunidade..


Escola Municipal Madre Paulina – Educação Infantil, Ensino Fundamental, na

modalidade de Educação Especial atende alunos com deficiência intelectual,
múltiplas deficiências e Transtornos Globais do desenvolvimento associado à
deficiência intelectual.


Serviço de Apoio à Inclusão:

 Sala de Recursos Multifuncional (SRM).
 Serviço de Apoio às altas habilidades/superdotação
 Comissão para Análise e Apoio do Processo de Inclusão nas Unidades da
Rede Municipal de Ensino
A Educação de Jovens e Adultos/SEMED
A Educação de Jovens e Adultos – EJA – Fase I,é uma modalidade de
ensino que se destina aos jovens e adultos que não tiveram acesso ao Ensino
Fundamental em idade própria, ou que não tiveram a possibilidade de continuidade
dos estudos de forma regular.
A Rede Pública Municipal de Ensino de São José dos Pinhais garantirá
gratuitamente, a oferta de estudos apropriados, aos jovens, adultos e idosos que
não puderam estudar em idade própria.
A Educação de Jovens e Adultos – EJA – é ofertada mediante curso
presencial para a Fase I, equivalente à escolaridade de 1º ao 5º ano do Ensino
Fundamental.
Estrutura e funcionamento da Educação de Jovens e Adultos/SEMED



O curso da educação de Jovens e Adultos atende os princípios da LDBEN

9.394/96, que se destina a todo cidadão jovem ou adulto, acima de 15 anos que
não teve acesso na idade própria ao ensino fundamental.


As Unidades de Ensino atenderão jovens, adultos e idosos da região em que

se encontram, em São José dos Pinhais, respeitando a proposta pedagógica e o
regimento escolar, desde que autorizados pela mantenedora e comunicado ao
CME.
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A Educação de Jovens e Adultos no município de São José dos Pinhais é
regido por princípios de flexibilidade e versatilidade, em sua organização do ensino
presencial, por possibilitar aos alunos a continuidade dos estudos; por promover o
respeito ao processo de construção do conhecimento dos alunos e por incentivar
jovens, adultos e idosos a não desistirem dos estudos.
Não há calendário restrito para iniciar e terminar o curso e a freqüência está
vinculado a 75% de comparecimento às atividades escolares
As aulas acontecem no período noturno e são ofertadas em 11 escolas
municipais, sendo em uma delas no período da manhã.
Centro de Referência do Adolescente Casa Verde

O Centro de Referência do Adolescente Casa Verde tem por finalidade
atender adolescentes de 12 a 18 anos, moradores de São José dos Pinhais, que
encontram-se em situação de risco e vulnerabilidade pessoal e social.

É mantido

pelas Secretarias Municipais de Assistência Social e de Saúde e conta com a
parceria das demais Secretarias como Educação, Esporte e Lazer, Cultura e outras.
Atua como fator de proteção, atendendo aos interesses dos adolescentes relativos
ao seu processo de desenvolvimento humano, ampliando as oportunidades para sua
emancipação, autonomia, dignidade e exercício pleno da cidadania.
Tem por objetivo impedir as violações dos direitos dos adolescentes, à vida, à
saúde, à educação, ao lazer, à liberdade, à profissionalização, à cultura, à dignidade
e a convivência familiar e comunitária, conforme apregoa o artigo 227 da
Constituição Federal.
Proporciona acolhimento e a construção conjunta de diálogos para a
resolução e/ou amenização de problemáticas vivenciadas pelos adolescentes e seus
familiares.
Oferece acompanhamento psicológico (atendimento individual e em grupo),
acompanhamento

médico/

hebiatra,

orientação

pedagógica

e social

(com

acolhimento e acompanhamentos individuais e familiares).
Atualmente a Casa Verde oferta aos adolescentes atividades nas oficinas de:
música: violão e teclado, teatro, artes visuais (desenho), artes manuais (crochê,
tricô, patchwork e outros), dança (street dance e outros ritmos), futsal, capoeira,
informática.
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Na parte pedagógica, é ofertado o serviço de Apoio Pedagógico que
compreende o trabalho realizado com ênfase na autonomia escolar em termos de
incentivo à leitura e interpretação e escrita, orientação nas matérias de português e
matemática; orientação para hábitos de estudos, otimização do tempo de estudo e
concentração nas atividades propostas; assessoramento nos trabalhos escolares;
aulas preparatórias para processo seletivo anual da Guarda Mirim (ementa do
processo seletivo da Guarda Mirim).

6.6.3.2 Políticas Públicas da Secretaria Estadual de Educação/ Núcleo Regional de
Educação Área Metropolitana Sul no Atendimento à crianças e adolescentes no
âmbito do Plano Municipal de Atendimento socioeducativo.
SEED/NREAMSUL/REDE DE PROTEÇÃO

A Rede de Proteção não significa necessariamente a construção de um novo
programa de prevenção e proteção à criança e adolescente, mas sim uma nova
concepção de trabalho, que dá ênfase à atuação integrada e intersetorial,
congregando ações de diferentes setores e diversas instituições governamentais e
não governamentais

que desenvolvem as

suas

atividades

com crianças,

adolescentes e suas famílias.
O objetivo principal da Rede de Proteção é um conjunto de ações integradas
voltadas para a prevenção da violência e proteção da criança e o adolescente em
situações de risco com envolvimento da comunidade. Visando contribuir de forma
integrada, para a redução da violência e oferecendo às vitimas e às famílias o
atendimento necessário para ajudar na superação das condições geradoras de
violência, bem como das sequelas dela resultantes.
É organizada de forma colegiada por representantes pelas técnicas
pedagógicas do NRE e pelas escolas, através dos seus diretores, equipe
pedagógicas e funcionários.

Estratégias de ações enquanto NREAMSUL



Planejar ações de prevenção da violência e de proteção da criança e do

adolescente e sua família em situação de risco, juntamente com os municípios.
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Garantir e fortalecer o trabalho de Gestão em Rede.



Propiciar a integração e a articulação entre os diversos setores em rede dos

municípios na garantia dos direitos da criança e do adolescentes.


Contribuir na elaboração de políticas públicas voltadas para o atendimento e a

prevenção de violência e abandono escolar nos municípios.


Orientar a participação efetiva de um membro da escola para acompanhar as

articulações das Redes Locais.


Solicitar a Coordenação municipal os dados mensais para o preenchimento

da planilha de acompanhamentos dos alunos da rede estadual de ensino.
Educação de Jovens e Adultos/SEED/ NREAMSUL

A Educação para Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade de ensino da
rede pública no Estado do Paraná, com o objetivo de desenvolver o ensino
fundamental e médio com qualidade, para as pessoas que não tiveram
escolarização na idade adequada.
Proposta Pedagógica do Curso de Educação de Jovens e Adultos da rede
estadual de ensino é ofertado aos cidadãos que afastaram da escola devido aos
fatores sociais, econômicos, políticos, culturais, evasão ou repetência.
A idade de ingresso do aluno na modalidade Jovens e Adulto é de 15 anos
completos no Ensino fundamental II e 18 anos completos no ensino médio.
A EJA é organizada da seguinte forma:
A ) COLETIVA
A

organização

coletiva

destina-se,

preferencialmente,

aqueles

que

tem

possibilidades de frequentar regularmente as aulas, a partir de um cronograma pré
estabelecido, considerando que a oferta da disciplina não significa adotar o mesmo
encaminhamento metodológico para todos os educandos.
B) INDIVIDUAL
A

organização

individual

destina-se

aos

educandos

trabalhadores

que,

comprovadamente, não tem possibilidade de frequentar com regularidade as aulas,
devido as condições de horários alternados de trabalho e para aqueles que foram
matriculados mediante classificação, aproveitamento de estudos ou que foram
reclassificados ou desistentes.
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Ambas

organizações

permitem aos

educandos

percorrerem trajetórias

de

aprendizagem não padronizadas, respeitando o ritmo de cada um no processo de
apropriação dos saberes.
A educação de jovens e adultos é um direito assegurado pela Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), é assegurado gratuitamente aos
que não tiveram acesso na idade própria e segundo a LDBEN o poder público
deverá estimular o acesso e a permanência do jovem e do adulto na escola.
Na instrução nº 013/2014- SEED/SUED, item 2.3 orienta que:
O adolescente com determinação judicial deve ser matriculado no ato de sua
apresentação na instituição de ensino de EJA ou CEEBJA.
A instrução nº 014/2012- SEED/SUED, item 5 orienta que:
Os alunos encaminhados pelo Conselho Tutelar ou Promotor de Justiça, com
idade inferior à permitida pela legislação vigente para matricula na Educação de
Jovens e Adultos – EJA, devem preferencialmente, ter vaga garantida e efetuarem
matricula no ensino Regular noturno.
A Educação de Jovens e Adultos (EJA) trabalha com carga horária por
disciplina.

Programa Mais Educação

O Programa Mais Educação, instituído pela Portaria Interministerial nº
17/2007 e regulamentado pelo Decreto nº 7.083/10, constitui-se como estratégia do
Ministério da Educação para induzir a ampliação da jornada escolar e a organização
curricular na perspectiva da Educação Integral.
As Escolas das Redes Públicas de Ensino Estaduais, Municipais e do Distrito
Federal, fazem a adesão ao Programa de acordo com o projeto educativo em curso,
optam por desenvolver atividades nos macrocampos de acompanhamento
pedagógico; educação ambiental; esporte e lazer; direitos humanos em educação;
cultura e artes; cultura digital; promoção da saúde; comunicação e uso de mídias;
investigação no campo das ciências da natureza e educação econômica.
Cada escola tem autonomia para escolher as oficinas de acordo com as
características da comunidade que esta inserida.

78

O Núcleo Regional de Educação da Área Metropolitana Sul, atende 20
escolas distribuídas nos 14 municípios, com 1436 alunos que aderiram ao programa
Mais Educação.

6.6.3.3 Secretaria de Estado da Educação/Núcleo Regional Área Metropolitana Sul

Atividades desenvolvidas pelas Instituições em relação ao Combate e ao
abandono Escolar

As instituições não estão habilitadas para fazer um trabalho de resgate com
os alunos que estão em alta vulnerabilidade. Situações de maior gravidade são
orientadas pela equipe de Desafios Sócio Educativos Contemporâneos do
NREAMSUL.
A maior parte das instituições realizam reuniões com os pais para orientá-los
e verificar as causas do abandono escolar.
Na Formação em ação que acontece nas instituições de Ensino, sempre está
em pauta o tema “Combate ao Abandono Escolar”. Esclarecendo as dúvidas mais
frequentes entre os funcionários e docentes.
Em relação a mantenedora (SEED) oferece o Caderno de Combate ao
Abandono Escolar para auxiliar as ações que as instituições deverão realizar.
Segundo informações advindas o processo da FICHA FICA está sendo reformulado
para que seja utilizado on-line.
A criança ou adolescente em cumprimento de medida é inserido no Sistema
Educacional dentro da Unidade Socioeducativa na modalidade da EJA/Aped (em
alguns municípios).
Um dos fatores que pode auxiliar as instituições para diminuir a evasão e o
abandono e trazer a família para participar ativamente da vida escolar. Algumas
instituições de Ensino incluíram no seu cotidiano o DIA DA FAMÍLIA NA ESCOLA,
um evento preparado para receber as famílias dos alunos de maneira agradável com
inúmeras atividades: recreações, gincanas, campeonatos, oficina de Robótica, sala
de cuidados com a beleza (manicure, maquiagem, sobrancelha e massagem). Neste
“programa” as instituições contaram com algumas parcerias para auxiliar o trabalho
realizado para a comunidade escolar.
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6.6.4 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Pretende-se que o atendimento dentro dos nossos espaços, possibilite a
inserção do adolescente na sociedade, com cunho educativo e não repressivo ou de
punição.

Programas desenvolvidos pela Secretaria:
Departamento de Recreação e Lazer:


ÔNIBUS DO LAZER: atendimento em escolas municipais e estaduais,

Cemei´s, associação de moradores, igrejas e apoio a eventos.


RECREAÇÃO HOSPITALAR: atividades realizadas principalmente no setor

de pediatria do Hospital São José e ginástica laboral para outros setores de
internamento e demais funcionários.


EVENTOS: passeio ciclístico, festa da criança, rua do lazer, jogos escolares e

tarde de lazer.
Departamento de Esportes:


Espaços Esportivos / SEMEL: 17



Atividades ofertadas: 25



Modalidades Coletivas e Individuais: Basquetebol, Futebol, Futsal, Handebol,

Voleibol, Iniciação Esportiva, Volei Bola Agarrada, Volei de Praia, Atletismo, Tênis
de Mesa, GR, Caminhada Orientada, Ginástica, Recreação para 3ª idade, Tai Chi
Chuan, Hip Hop, Jazz e Xadrez.


Modalidades de Lutas: Capoeira, Taekwondo, Karatê, Judô, MMA, Boxe

Chinês, Kung Fu.

Programas Federais:
Os programas esportivos conveniados com o governo federal (PELC e 2º
Tempo) têm dentro de suas diretrizes a intenção de diálogo e atuação bem próxima
as instituições educacionais, na prática as escolas auxiliam na identificação do
público beneficiado, encaminhando eles para a prática esportiva dos projetos, bem
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como, na possibilidade de apoiar algumas ações pontuais e soluções de alguns
conflitos.



Segundo Tempo

Contempla crianças e adolescentes: 6 a 17 anos
Contraturno escolar – 12 núcleos em São José dos Pinhais
Estádio, Escolas, Associações de Bairro, Cras e Associação Filantrópica
(Patronato).



PELC - Programa de Esporte e Lazer da Cidade

Todas as idades. Atividades esportivas e artísticas.
Espaços: Ginásio Borda do Campo e Cras Centro da Juventude,
Ginásio Afonso Pena e Cras Parque da Fonte.

6.6.5 Secretaria Municipal de Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde disponibiliza os Serviços da Rede de
Atenção

Psicossocial

para

o

atendimento

das

medidas

socioeducativas,

especificadas a seguir:







Atenção Primária em Saúde


Unidades Básicas de Saúde



Programa Estratégia Saúde da Família

Atenção Psicossocial Especializada


Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas – CPAS AD;



Centro de Atenção Psicossocial Infantil – CAPS i;



Centro de Atenção Psicossocial II – CAPS TM II (transtorno mental adulto);



Policlínica Municipal;



Policlínica Infanto-juvenil.

Atenção à Urgência e Emergência
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Pronto Socorro do Hospital Pronto Socorro e Maternidade de São José
dos Pinhais;



Unidade Pré Hospitalar Rui Barbosa – UPA Rui Barbosa



Unidade Pré Hospitalar Afonso Pena – UPA Afonso Pena

Atenção Residencial de Caráter Transitório




Vagas em Comunidades Terapêuticas.

Atenção Hospitalar


Hospital Pronto Socorro e Maternidade de São José dos Pinhais;



Vagas para internação especializada disponibilizadas pela Central de
Leitos do Estado.



Estratégias de Desinstitucionalização
Os Serviços Residenciais Terapêuticos - que são pontos de atenção desse

componente de desinstitucionalização - são moradias inseridas na comunidade,
destinadas a acolher pessoas com transtorno mental e ou com necessidades
decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas, egressas de internação de
longa permanência (dois anos ou mais ininterruptos), egressas de hospitais
psiquiátricos e hospitais de custódia, entre outros.
No município temos vagas contratadas pela Prefeitura Municipal de São José
dos Pinhais através da Secretaria Municipal de Saúde do Lar Pequeno Aconchego,
este último instituído como Serviço de Residência Terapêutica através de um Termo
de Ajustamento de Conduta entre o Lar Pequeno Aconchego e a 4ª Promotoria de
Justiça da Comarca de São José dos Pinhais.



Reabilitação Psicossocial
Envolve todas as ações de inclusão social dos usuários dos serviços de

saúde a todos os serviços oferecidos pela rede pública de atenção à população.



O Programa Saúde na Escola (PSE)
Instituído em 2007, se constitui no esforço do governo federal em construir

políticas intersetoriais, entre os Ministérios da Saúde e da Educação, para a
melhoria da qualidade de vida da população.
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Esta política de articulação e integração da rede publica de ensino, no intuito
de contribuir para a formação integral dos estudantes, por meio de ações de
promoção, prevenção e atenção à saúde, para fortalecer o enfrentamento das
vulnerabilidades que comprometam o pleno desenvolvimento de crianças e jovens
brasileiros.
Em São José dos Pinhais, o PSE é coordenado pelo Grupo de Trabalho
Intersetorial formado por representantes das Secretarias Municipais de Saúde e da
Educação (GTI-M). Possui, entre outros, a responsabilidade de apoiar e qualificar a
execução das ações e metas previstas no Termo de Compromisso Municipal,
contratualizado pelos Secretários da Saúde e da Educação.
São José dos Pinhais pactuou o Programa Saúde na Escola para os anos de
2014/2015 em abril do corrente, e suas atividades devem iniciar a partir de 1º de
agosto de 2014 conforme Termo de Compromisso assinado pelos Secretários e, em,
cumprimento às diretrizes e orientações para desenvolvimento do PSE 2014/2015, é
primordial que ocorra a prática cotidiana da intersetorialidade nos campos da gestão,
do planejamento e da avaliação. Também são essenciais os processos de educação
permanente dos profissionais das suas secretarias envolvidas, para dar cabo à
diversidade das demandas propostas nos seguintes Componentes:
I - Avaliação Clínica e Psicossocial;
II - Promoção e Prevenção à Saúde, e
III - Formação / Educação Permanente

6.6.6 Secretaria Municipal de Segurança Pública

 Guarda Municipal:


Participação de servidores da Guarda Municipal em algumas comissões

municipais e em reuniões de redes territoriais.


Apreensão em flagrante e encaminhamento para as medidas necessárias.

 Gabinete de Gestão Integrada – GGI até então vinculado à Secretaria Municipal
de Segurança:


Cabe a este setor atualmente, ser o articulador entre as Secretarias

envolvidas para instituir a Comissão Municipal para Organização dos Trabalhos
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de elaboração do Plano Municipal de Atendimento de Medidas Socioeducativas,
esta última instituída pelo Decreto Municipal nº 1953, de 09 de dezembro de 2014.


Articular ações do Comitê Municipal de Saúde Mental este instituído pelo

Decreto Municipal nº 1761, de 21 de maio de 2014 cujo objetivo é de promover o
desenvolvimento, a articulação e a implantação de medidas destinadas a ampliar
a acessibilidade e equidade dos cidadãos são joseenses às ações de prevenção
de agravos e à promoção da saúde mental no âmbito do Município de São José
dos Pinhais.


Gerir o Convênio entre a Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais e o

Ministério da Justiça na execução dos Projetos Mulheres da Paz e PROTEJO cujo
enfoque é trabalhar com adolescentes e jovens

em áreas de maior

vulnerabilidade no Município. O Objetivo do Projeto Mulheres da Paz é a
capacitação de mulheres atuantes na comunidade para que se constituam,
institucionalmente, como mediadoras sociais a fim de fortalecer as práticas
políticas e socioculturais desenvolvidas pelas e para as mesmas, a partir do
empoderamento feminino, além de construir e fortalecer redes de prevenção da
violência doméstica e enfrentamento às violências que compõem a realidade local
e que envolvam jovens e mulheres. O objetivo do Projeto PROTEJO é selecionar
e acompanhar jovens entre 15 e 24 anos em situação de risco ou vulnerabilidade
familiar e social, egressos do sistema prisional ou cumprindo medidas
socioeducativas, com vistas à desenvolver percursos formativos para a promoção
da cidadania, direitos humanos, qualificação profissional e inclusão social, para a
prevenção da violência, da criminalidade e do envolvimento com drogas.


Instituiu e participou do Grupo Trabalho de Articulação da Rede de Proteção

bem como articulou algumas ações com as redes de proteção do município.

6.6.6.1 Segurança Pública do Estado



Polícia Militar:

Apreensão em flagrante e encaminhamento para as medidas necessárias.


Polícia Civil:

Investiga e encaminha para as medidas necessárias.
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6.6.7 Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Economia Solidária

Tem por missão: planejar, desenvolver e executar políticas que atendam, com
excelência, todos os cidadãos, instrumentalizando-os a conquistar vida digna com
seu trabalho. Os Serviços Prestados são:



Intermediação de Mão de Obra

Tem como finalidade ser o elo de ligação entre o empregador e o desempregado.
É o programa responsável por realizar o encaminhamento do trabalhador ao
empregador que solicitou a vaga, visando, com isso, sua (re)colocação ao
mercado de trabalho.



Programa de Apoio à Pessoa com Deficiência

Tem o objetivo de proporcionar às pessoas com deficiência ou reabilitados pelo
INSS, a obtenção e manutenção do emprego, bem como atuar nas relações de
trabalho empregador, na qualificação profissional, na orientação para o emprego
e no empreendimento de ações e eventos que visem ampliar e garantir a inclusão
desta população na sociedade. O programa também faz o atendimento de
empresas que necessitam cumprir a cota de pessoas com deficiência
contratadas, determinado pelo art. 93 da Lei Federal nº 8.213/91, em que as
exige-se a disponibilização de vagas pelas empresas com mais de cem
funcionários.



Seguro Desemprego

Tem por finalidade promover assistência financeira temporária ao trabalhador
dispensado involuntariamente.



Programa de Economia Solidária

É uma forma alternativa de desenvolvimento que promove a inclusão de pessoas
em uma atividade produtiva. Identificando pessoas com interesses afins, agrupálas, capacitá-las, organizá-las e promover todas as ferramentas necessárias para
viabilizar a execução da atividade. Atua na formação, capacitação desses grupos
e apóia a comercialização de seus produtos através de feiras, festas, locais
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disponibilizados por entidades parceiras e no Centro Público de Economia
Solidária.



Qualificação Profissional

É a preparação do cidadão através de uma formação profissional para que ele ou
ela possa aprimorar suas habilidades para executar funções específicas
demandadas pelo mercado de trabalho. A qualificação profissional não é uma
formação completa. Ela é utilizada como complemento da Educação Formal
podendo ser aplicada nos níveis básico, médio ou superior. Sua carga horária vai
depender da necessidade de aprendizagem.



Centro de Capacitação para o Trabalho – CECAP

Qualificação é o ponto determinante para aqueles que buscam uma inserção no
mercado de trabalho. Desta forma o CECAP, busca capacitar pessoas com o
objetivo de desenvolver suas habilidades e atitudes, para que façam a diferença
em várias as áreas de atuação. Seu principal foco de atuação são cursos que
possibilitam além da sua inserção no mercado de trabalho, também a sua própria
geração de renda.



Lan House Pública

Disponibiliza gratuitamente aos cidadãos o acesso a internet, possibilitando o seu
uso aos mais diversos serviços, como acesso ao sistema informatizado de busca
de emprego, agendamento do seguro desemprego, acesso aos serviços públicos,
etc.

6.6.8 Financiamento

Por se tratar de uma política intersetorial, de gestão e de responsabilidade
compartilhada, entre as três esferas de governo e de articulação das políticas
setoriais que compõe o Sistema de Garantia de Direitos, deve-se ter em mente que
cada ator tem sua obrigação específica, e que esta deve ser estruturada em
conjunto, inclusive para o financiamento dos serviços e programas. Assim, para que
as ações possam ser executadas, a União, Estados e Municípios, devem
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comprometer-se em prever nas Leis Orçamentárias o montante necessário para
atender os serviços e buscar o aperfeiçoamento dos mecanismo de financiamento.
O repasse destes recursos podem acontecer de duas formas, através de
transferência Fundo a Fundo ou através de Convênios firmados pelas esferas de
governo.
O município de São José dos Pinhais recebe atualmente através de repasse
Fundo a Fundo recursos da União provenientes do Fundo Nacional de Assistência
Social chamado Piso Fixo de Média Complexidade que, dentre outros serviços
Socioassistenciais de Proteção Social Especial, contempla o serviço de Liberdade
Assistida – LA e de medida socioeducativa de Prestação de Serviços a Comunidade
– PSC. Estes serviços são executados no CREAS e os recursos advindos deste piso
são utilizados para compra de materiais de consumo, expedientes, gêneros
alimentícios, produtos de higiene e limpeza, passagens e despesas com locomoção,
serviços de terceiros – pessoa física e jurídica utilizados para manutenção de
veículos e consertos de equipamentos, entre outros. Conta também para atender
estes serviços com recursos repassados através do convênio temporário realizado
com o Governo do Estado, denominado Liberdade Cidadã que tem como um dos
objetivos a qualificação profissional, melhoria e estruturação do atendimento e que
os recursos são utilizados para confecção de cartilhas, aquisição de vales
transporte, e compra de materiais e equipamentos como notebook, cadeiras,
arquivos em aço. Conta também com recursos do próprio orçamento municipal para
manter o Conselho de Direitos que é atendido com materiais de expediente,
equipamentos, serviços de capacitação e outros. Subsidia através de Convênio com
o Estado o pagamento do local que esta instalada a Delegacia da Mulher e do
Adolescente, o Posto de Identificação e a Junta Militar e através de Cooperação
cede servidores e estagiários para Defensoria Pública, Fórum, Ministério Público,
Junta Militar, Posto de Identificação da Polícia Civil, Poder Judiciário.

6.7

COORDENADOR

MUNICIPAL

DO

SISTEMA

DE

MEDIDAS

SOCIOEDUCATIVAS

A coordenação Municipal do Sistema Socioeducativo poderá ficar sob
responsabilidade de um Grupo Gestor Intersetorial, este último deverá ser composto
de um dirigente geral e representante das Secretarias Municipais envolvidas no
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processo de execução de medidas socioeducativas, onde as instâncias que compõe
o colegiado devem articular-se entre si.
A necessidade da formação de um Grupo Gestor e Intersetorial apresentarse-á:


Como

mecanismo

de

integração

orgânica

e

sistêmica

do

sistema

socioeducativo;


Como canal privilegiado para se estabelecer uma interlocução ativa e

participativa entre os diferentes atores que integram as comunidades educativas,
e


No compartilhamento coletivo do poder nos processos decisórios do

planejamento à execução das ações.
Os processos de gestão é que vão definir a qualidade das atividades
desenvolvidas nos serviços. Planejar, definir, formatar, organizar, monitorar e avaliar
em conjunto, com eficiência, com clareza, prestando atendimento adequado às
necessidades de seus destinatários (os adolescentes), assegura ações mais
consistentes e exitosas.
Desta forma, o modelo de Gestão Participativa o qual contempla a criação de
um Grupo Gestor intersetorial, configura-se como sendo a forma mais aproximada
de responder com eficiência, eficácia e efetividade as demandas do atendimento
socioeducativo.
A adoção da gestão participativa se justifica na necessidade de configurar
uma organização que contemple a articulação entre os serviços da rede de atenção,
que poderá ser normatizada por meio de instrumentos administrativos como Decreto
Municipal ou de Resolução do CMDCA.
Ao Grupo Gestor Intersetorial cabe:


Coordenar, monitorar e avaliar os programas que compõe o Sistema

Socioeducativo;


Articular estrategicamente com os Conselhos de Direito;



Garantir a discussão coletiva dos problemas, a convivência com a pluralidade

de idéias e experiências e a obtenção de consensos em prol da qualidade dos
serviços e dos valores democráticos;


Assegurar e consolidar a gestão democrática, participativa e compartilhada do

Sistema Socioeducativo em todas as instâncias que o compõem, dentro dos
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princípios democráticos, visando romper com a história cultural autoritária e
verticalizada;


Assegurar a transparência tornando público à sociedade o funcionamento e

os resultados obtidos pelo atendimento socioeducativo;


Elaborar e pactuar o conjunto de normas e regras a serem instituídas, que

devem ter correspondência com o SINASE.
6.7.1 Composição do Grupo Gestor Intersetorial



Dirigente do Sistema Socioeducativo

É o principal articulador e gestor da execução das ações da política
socioeducativa do Município, atuando também como mediador entre os princípios
e diretrizes do sistema socioeducativo e os projetos pedagógicos do atendimento
socioeducativo é responsável ainda em criar e manter espaço para que haja
participação efetiva da intersetorialidade nas atividades.



Equipe Diretiva / Gerencial do Sistema Socioeducativo

É constituída por profissionais de diferentes áreas do conhecimento. Estes
assessoram o dirigente e devem ter perfil de liderança capaz de desenvolver
trabalho integrado, articulado e interdisciplinar nos diferentes eixos ou áreas de
atuação prevista no SINASE de forma a superar a fragmentação e a ação
individualizada. A esta equipe cabe planejar, coordenar, monitorar e avaliar os
programas, projetos e ações em desenvolvimento no sistema socioeducativo,
realizar diagnóstico, estabelecer metas gerenciais e pedagógicas, orientar
metodologias e produzir avaliações, visando sempre as transformações
necessárias.



Diretores de Unidades e/ou Programas de Atendimento Socioeducativo

São

os

coordenadores

dos

serviços

e/ou

programas

de

atendimento

socioeducativo, atores e articuladores da gestão democrática, participativa e
humanizadora do projeto pedagógico e do processo de reorientação e
transformação da instituição de forma a concretizar as metas gerenciais.
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6.7.2 Órgãos de Articulação

As Instâncias que atuam no Município, na articulação do atendimento
socioeducativo relacionado à Liberdade Assistida – LA e Prestação de Serviço
Comunitário – PSC, são:


Comissão municipal intersetorial, a qual cabe discutir, propor ampliação e

implementação,

criação

de

programas

e

projetos

voltados

à

política

socioeducativa.


Compete também ao sistema executivo e instâncias de controle.
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7 EIXOS OPERATIVOS
ESTRUTURA ORGÂNICA E FUNCIONAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO
EXECUÇÃO DOS
INSTÂNCIAS DE
INSTÂNCIAS DE
PODER EXECUTIVO
INSTÂNCIAS DE ARTICULAÇÃO
PROGRAMAS
CONTROLE
REPRESENTAÇÃO
SOCIOEDUCATIVOS

ÓRGÃOS
FISCALIZADORES

ÓRGÃO GESTOR DO
PROGRAMA
MUNICIPAL DE
MEDIDAS
SOCIOEDUCATIVAS
Coordenador Municipal
do Sistema
Socioeducativo

COLEGIADO
INTERINSTITUCIONAL
ESCOPO:
FÓRUM NACIONAL
Coordenador de
Acompanhamento e
DOS GESTORES DO Programas de Liberdade avaliação do SINASE
SISTEMA
Assistida e Prestação de Composição: órgão Gestor
EDUCATIVO
Serviços à Comunidade Estadual; Coordenação
CMDCA: Órgão de
Meio Aberto; Ministério
controle ADM.
Público; Poder Judiciário;
Função: Coordenar,
Municipal; CT;
Defensoria
monitorar, supervisionar,
Sistema de Justiça e
avaliar e acompanhar o
Organizações da
desenvolvimento do
Sociedade Civil,
Sistema Socioeducativo,
Ministério Público
articular a
intersetorialidade,
coordenar a elaboração
do Plano Municipal –
SINASE

COMISSÃO
COLEGIADO
INTERSETORIAL
MUNICIPAL DAS MSE
ESCOPO: Garantir
ESCOPO: Garantir a
as responsabilidade
integração dos
das Políticas
Programas
Setoriais.
Socioeducativos
Composição: Órgão
Composição: Órgão
Gestor Municipal,
Gestor Municipal;
Secretarias
Coordenador CREAS
Municipais,
Técnico Referência LA e
CMDCA, CMAS,
PSC
SGD

91

7.1 METAS, PRAZOS E RESPONSÁVEIS

Os eixos são a expressão operacional dos marcos legais do Sistema Socioeducativo, como uma matriz de
responsabilidades que orientaram o planejamento, a construção e a execução desse Plano. Os períodos de execução são:

7.1.1 EIXO 1 – GESTÃO DO SINASE
OBJETIVO

Criar uma
coordenação
municipal do
SINASE, para o
acompanhamento e
avaliação das
Medidas
Socioeducativas

META
Instituir comissão intersetorial, a fim de
Garantir
responsabilidade
e
transversalidade das Políticas Setoriais
do SINASE.
Instituir um sistema de informação
relacionados à socioeducação
Banco de dados para integração do
sistema de informação do executivo e
judiciário.
Integração dos dados do Censo escolar
da educação e acompanhamento do
atendimento da socioeducação no
município.
Estabelecer de estratégias de Inclusão
dos adolescentes em cumprimento de
medidas socioeducativas nas escolas,
em parceria do judiciário com o
executivo (Secretaria de educação e
Creas).

PRAZOS

RESPONSAVEIS

30 dias após aprovação do
Plano

CMDCA
GGI – SJP

2016
2016 / 2017

Executivo Municipal
SEJU
Executivo Municipal
Poder Judiciário
SEJU

2016 / 2017

Executivo Municipal
SEED

Permanente

Executivo Municipal
NREAMSul
SEED
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Articular a rede
municipal que
atuam no Sistema
Socioeducativo

Acompanhar frequência e desempenho
dos adolescentes em MSE nas escolas
via sistema específico.
Criar um programa municipal de
inserção do adolescente em MSE no
mercado de trabalho através de
parcerias.
Criar estratégias para qualificação e
profissionalização de adolescentes em
MSE levando em conta a realidade
escolar dos mesmos.
Implantar um programa de Justiça
Restaurativa tendo como objetivo o trato
de conflitos e situações de violência,
pois oferece condições para estabelecer
um diálogo baseado no respeito, na
responsabilidade e na cooperação.
Assegurar que o sistema de ensino
garanta o acesso e permanência dos
Adolescentes em cumprimento de MSE
no processo de educação formal.
Criar um programa que estimule novas
parcerias envolvendo o serviço público
e privado para o acolhimento de
adolescente em cumprimento de MSE
em meio aberto.
Articular e estabelecer o fortalecimento
de ações Intersetoriais relacionados à
socioeducação.
Criar fóruns permanentes de discussão

Permanente
2017 / 2018

2017 / 2018

Executivo Municipal
NREAMSul
SEED
GGI – SJP
Secretaria Municipal de
Trabalho
GGI – SJP
Secretaria Municipal de
Trabalho

2016/2017

Ministério Público
Poder Judiciário
GGI – SJP

Permanente

SEMED
NREAMSul
Rede de proteção

2015 / 2016

Executivo Municipal

Permanente

GGI – SJP

Permanente

Executivo Municipal
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Implantar e
implementar a
política de
cofinanciamento

acerca das medidas socioeducativas
em meio aberto, partindo de atores
envolvidos no processo.
Fomentar e apoiar as instituições de
ensino superior no desenvolvimento de
programas ou projetos de extensão que
contribuam para a implementação de
políticas públicas sobre o sistema
socioeducativo.
Estabelecer
parceria
com
o
Programa de Proteção a Crianças e
Adolescentes Ameaçados de Morte –
PPCAAM.
Articulação
para
o
efetivo
funcionamento do CENSE junto ao
município.
Criar estratégias municipais para
atender a deliberação do CEDCA
020/2012, a fim de ofertar atenção
especializada
às
famílias
dos
adolescentes internados por MSE.
Implementar o SINASE garantindo os
recursos
financeiros
em
cofinanciamento para o funcionamento
adequado
dos
programas
socioeducativos, com ênfase no direito
à convivência familiar e comunitária, à
proteção social, à inclusão educacional,
cultural e profissional, com base na Lei
12.594/2012.

GGI – SJP

Permanente

Executivo Municipal
GGI – SJP

2015

Executivo Municipal
SEED
NREAMSul

2016

Executivo Municipal
GGI – SJP

2016

Executivo Municipal
GGI – SJP

2017 a 2025

Executivo Municipal
GGI – SJP
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7.1.2 EIXO 2 – QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO
OBJETIVO

Ofertar serviços
qualificados para o
atendimento
Socioeducativo dos
profissionais

Ofertar serviços

META
Adequar o número de servidores
efetivos nos Programas de meio aberto
com vistas à continuidade das
ações/atividades desenvolvidas pelo
executivo municipal.
Capacitação
para
diretores
e
professores da rede publica de ensino a
cerca da temática da permanência e
sucesso na escola.
Formação continuada dos profissionais
que atuam nas MSE.
Cumprimento
das
exigências
do
SINASE quanto ao prazo da elaboração
do PIA.
Criação de um Guia Municipal de
Orientação Técnica do atendimento
socioeducativo.
Inclusão no cadastro único do Governo
Federal (CadUnico) dos adolescentes
em
cumprimento
de
medida
socioeducativa.
Estabelecer parcerias com instituições
de ensino a fim de contribuir no
aprimoramento
profissional
dos
envolvidos na Rede de Socioeducação.
Atendimento
das
famílias
dos

PRAZOS

RESPONSÁVEIS

Permanente

Executivo Municipal

Permanente

SEED – NRE
SEMED

Permanente

Executivo Municipal

Permanente

SEMAS
SEJU
Executivo Municipal

2016

Executivo Municipal

Permanente

SEMAS

Permanente

Executivo Municipal

Permanente

SEMAS
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qualificados para o
atendimento
Socioeducativo aos
adolescentes

adolescentes de MSE nos serviços
ofertados pelo CREAS
Articulação da rede de saúde mental
para o atendimento do adolescente em
MSE em todos os níveis: primário,
secundário e terciário.
Fortalecer a Rede de Atenção
Psicossocial, com a criação, ampliação
e articulação de pontos de atenção à
saúde para pessoas com sofrimento ou
transtorno mental, incluindo aquelas
com necessidades decorrentes do uso
de crack, álcool e outras drogas, no
âmbito do Sistema Único de Saúde.
Inclusão
dos
adolescentes
em
cumprimento de MSE e sua família no
serviço de convivência e fortalecimento
de vínculo.
Estabelecimento de parcerias com
Universidades, Instituições de ensino
profissionalizantes e empresas públicas
e privadas para a profissionalização dos
adolescentes em cumprimento de MSE.
Assegurar a documentação civil básica
a
todos
os
adolescentes
em
cumprimento de MSE e todos os seus
familiares.
Garantir os meios de transporte
necessários aos adolescentes em
cumprimento de MSE para participarem

Permanente

Executivo Municipal

Permanente

SEMS

Permanente

SEMAS

Permanente

Executivo Municipal

Permanente

Executivo Municipal

Permanente

Executivo Municipal
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de cursos profissionalizantes.
Garantir
através
do
fluxo
de
atendimento reserva de vagas nas
modalidades esportivas e culturais e
proatividade nas estratégias de inclusão
dos adolescentes em cumprimento de
MSE .

Permanente

SEMEL
SEMUC

7.1.3 EIXO 3 – PARTICIPAÇÃO E AUTONOMIA DAS/OS ADOLESCENTES
OBJETIVO

Garantir espaços
para debates
coletivos a cerca
dos atos
infracionais
praticados por
adolescentes

META
Propiciar eventos no âmbito municipal
para discussão e esclarecimentos do
papel da sociedade para prevenir e
proteger adolescentes em situação de
vulnerabilidade social.
Desenvolvimento de ações educativas
sobre a aplicabilidade das medidas
socioeducativas .
Promover orientação da saúde sexual e
reprodutiva para adolescentes em
cumprimento de MSE.
Estimular
a
participação
dos
adolescentes nos conselhos e fóruns
municipais.

PRAZOS

RESPONSÁVEIS

Permanente

Executivo Municipal
CMDCA

Permanente

Executivo Municipal

Permanente

Executivo Municipal

Permanente

Executivo Municipal
CMDCA
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7.1.4 EIXO 4 – FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
OBJETIVO

META
Apoiar o reordenamento da Vara de
Infância e Juventude, desta comarca
quanto: a) separação das áreas de
proteção e de apuração de atos
infracionais/execução
de
medidas
socioeducativas; b) garantir a celeridade
da
prestação
jurisdicional;
c)
disponibilização dos recursos materiais
e humanos compatíveis com as
atribuições;
d)
garantir
equipe
multidisciplinar na Vara da Infância e
Juventude e Ministério Público.
Fortalecer o
Sistema de Garantia Apoiar a capacitação continuada da
de Justiça e
Polícia Civil, Polícia Científica, Polícia
Sistema de
Militar e Guarda Municipal para que
Segurança Pública haja aperfeiçoamento do serviço
prestado à população infanto-juvenil.
Implantação
de
Delegacia
Especializada para o atendimento de
Crianças e Adolescentes.
Implantação
de
Defensorias
especializadas para o atendimento de
Crianças e Adolescentes.
Pactuar com o Poder Judiciário e o
Ministério Público a possibilidade de
reversão de MSE nos casos em que a
equipe técnica avaliar necessário.

PRAZOS

2017

RESPONSÁVEIS

Poder Judiciário
CNJ
Executivo Municipal

Permanente

Executivo Municipal
SESP
SEJU

2018

SESP

2017

SEJU

Permanente

Executivo Municipal
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