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Lei ordinária nº 3893, de 20 de abril de 2018

RESOLUÇÃO NORMATIVA CMDCA Nº 
058, DE 17 DE MARÇO DE 2016.

DISPÕE SOBRE O PLANO MUNICIPAL 
D E C E N A L  D E  A T E N D I M E N T O 
SOCIOEDUCATIVO DA CIDADE DE 
CUBATÃO PARA O PERÍODO DE 2016 A 
2026.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE 
CUBATÃO (CMDCA) no uso de suas atribuições 
legais; 

CONSIDERANDO o disposto nos Artigos 1º, 204, 
207 e 227 da Constituição Federal que preveem a 
participação popular na formulação das políticas 
públicas e no controle das ações, devendo ainda 
p r o m o v e r  d e s c e n t r a l i z a ç ã o  p o l í t i c o 
administrativa;

CONSIDERANDO sua função deliberativa e 
controladora das ações da política de promoção, 
proteção e defesa dos direitos da criança e do 
adolescente, conforme preceitua o Artigo 88 da Lei 
Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (ECA); 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 12.594, de 18 
de janeiro de 2012, qual instituiu o  Sistema 
Nacional de Atendimento Socioeducativo 
(SINASE);

CONSIDERANDO o disposto nos Instrumentos 
Internacionais de Defesa dos Direitos Humanos de 
Crianças e Adolescentes, na Lei Orgânica da 
Assistência Social (LOAS), no Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS);

CONSIDERANDO a Resolução Normativa 
CONANDA n° 119, que dispõe sobre o Sistema 
Nacional de Atendimento Socioeducativo;

CONSIDERANDO a Lei Municipal 1.981, de 07 

de outubro de 1991, com alterações feitas pela Lei 
Municipal nº 3.214 em 07 de dezembro de 2007;

CONSIDERANDO sua responsabilidade na construção 
de políticas públicas adequadas às reais necessidades de 
atendimento às crianças e adolescentes do município; 

CONSIDERANDO decisão da Assembleia Ordinária 
deste CMDCA, realizada em 17 de março de 2016. 

RESOLVE: 
Artigo 1º - Aprovar o Plano Municipal Decenal de 
Atendimento Socioeducativo da cidade de Cubatão para 
período de 2016 a 2026.

Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário.

Cubatão, 17 de março de 2016.

Antonio Jorge dos Santos
Presidente 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Plano Municipal Decenal de Atendimento 
Socioeducativo

2015

"O que uma pessoa se torna ao longo da vida depende de 
duas coisas: as oportunidades que tem e as escolhas que 
fez." (PNUD)

"O importante não é aquilo que fazem de nós, mas o que 
nós mesmos fazemos do que os outros zeram de nós." 
(Sartre) 

SECRETARIA

MUNICIPAL

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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Adolescente apresentam o Plano Municipal de 
Atendimento Socioeducativo de acordo com o Sistema 
Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE, que 
propõe o envolvimento e articulação das diversas áreas de 
governo, bem como seus representantes e especialistas 
nas áreas de assistência social, educação, saúde, esporte, 
cultura, lazer, trabalho, justiça e segurança pública que 
visam a promoção da Garantia de Direitos em 
conformidade com a Lei Federal nº 8.069, de 13 de Julho 
de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 
que  no  a r t igo  4 º  do  ECA,  es tabe lece  a  co- 
responsabilidade da família, da comunidade, da 
sociedade em geral e do Poder Público em assegurar, com 
absoluta prioridade, a efetivação dos direitos das crianças 
e adolescentes. Desta forma, o Plano Municipal Decenal 
de Atendimento Socioeducativo visa articular a rede 
municipal para a efetivação da garantia dos direitos 
estabelecidos para os adolescentes inseridos no Serviço 
de Proteção Social a adolescentes em cumprimento de 
Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de 
Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) referenciado 
ao Centro de Referência Especializado de Assistência 
Social - CREAS.

Raquel Reis Gonçalves Peralta

Secretária Municipal de Assistência Social

Márcia Rosa de Mendonça Silva
Prefeita Municipal de Cubatão/SP

Raquel Reis Gonçalves Peralta
Secretária Municipal de Assistência Social

Mohamad Ali Abdul Rahim
Diretor do Departamento de Proteção Social 

Especial

Creusa Alves da Silva Santos
Chefe de Divisão dos Programas da Criança e do 

Adolescente

Ariella Vaz Tucano Melo
Coordenadora  do Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social  

Antonio de Pádua Maia Azevedo
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente 2014/21015
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Rosilene Correia da Silva CREAS

Ruanna Ruiz Natalino CREAS
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Selma Maria de Jesus Neves Divisão da Saúde Mental
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Simone Patrocínio Marchiori da silva Candidata ao Conselho Tutelar
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Sueli Machado Igualdade Racial
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1.1. Prefeitura Municipal
  
  Município: Cubatão

Gestor: Márcia Rosa de Mendonça Silva 

Nível de gestão: Básica
Porte do Município: Grande Porte
Endereço: Praça dos Emancipadores, s/nº - Centro

CEP: 11510 900 Telefone: (13) 3362 6363

Site: www.cubatao.sp.gov.br

1.2. Órgão responsável pela Gestão do Plano 
Municipal de Medidas Socioeducativas:

Secretaria Municipal de Assistência Social Gestor 
Municipal: Raquel Reis Gonçalves Peralta
Endereço: Avenida Pedro José Cardoso, nº 567 - 1º 
andar - Vila Paulista CEP: 11510-100 Te l e f o n e : 
(13) 33627811
Email: assistenciasocialcubatao@hotmail.com

1.3. Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente - CMDCA

Presidente: Antônio de Pádua Maia Azevedo 
Telefone/fax:  (13) 3372 41 78
Email: cmdcacubatao@gmail.com

1.4. Conselho Tutelar

Coordenadora: Maria Aureliano da Silva Telefone: 
(13) 33613458 - 33612449
Email: conselhotutelar2@ig.com.br

Tatiana de Freitas Santos CREAS

Thalita Gomes Moreira CREAS

Thiago Macedo DPJ/SEMAS

Valdomiro Rodrigues Lemos SEMED

Valeria Gerardi Swartele CREAS

Valmir Dias Costa CADEQ

Victor Hugo S Silva ACCEC

Vivian Benedicto Gregório Educadora Social

2. INTRODUÇÃO

O Plano Municipal Decenal de Atendimento 
Socioeducativo do município de Cubatão dá 
cumprimento às indicações do Sistema Nacional de 
Atendimento Socioeducativo - SINASE que propõe 
rever a funcionalidade e estrutura dos serviços de 
atendimento de acordo com a realidade do município. 
Compete ainda compreender, discutir e avaliar a 
complexa questão da criminalidade na juventude, bem 
como, quais as instituições e os serviços que são 
oferecidos pela rede municipal que garantem a proteção 
integral aos adolescentes em conflito com a lei.
De acordo com parâmetros da gestão pedagógica no 
atendimento socioeducativo, estabelecido pelo 
SINASE, o adolescente deve ser alvo de um conjunto de 
ações socioeducativas que contribuam  na sua formação,  
de modo  que  venha a ser um  cidadão  autônomo  e   
solidário,
capaz  de  se  relacionar  melhor  consigo  mesmo,  com  
os  outros  e  com  tudo  que  integra  a sua
circunstância e sem reincidir na prática de atos 
infracionais.
O processo de elaboração do presente Plano Municipal 
de Atendimento Socioeducativo teve como marco 
inicial a realização, por meio da Secretaria Municipal de 
Assistência Social (SEMAS), de uma capacitação para 
profissionais da rede de atendimento intersetorial, 
conselheiros tutelares e de direitos da criança e do 
adolescente.
Após a  conclusão  da  capacitação,  houve  a  
constituição  pelo  Conselho Municipal dos Direitos das 
Criança e do Adolescente (CMDCA)  de  um  grupo   de 
trabalho para a construção do Plano Municipal de 
Atendimento Socioeducativo.(Edital CMDCA nº 
30/2014).
Com a finalidade de traçar um panorama geral do 
atendimento socioeducativo no município e analisar 
tanto o perfil do adolescente em conflito com a lei, 
quanto os atos infracionais cometidos em Cubatão, 
empreendeu-se um levantamento de dados a partir de 
informações colhidas junto às Delegacias de Polícia do 
município e órgãos que de alguma forma oferecem 
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atendimento ao público jovem. Os resultados são 
apresentados mais adiante em gráficos.
A partir daí foram realizados quatro encontros que 
tiveram como objetivo oferecer aos participantes 
subsídios legais, teóricos e operacionais para a 
construção de um Plano mais próximo à realidade 
existente no município.
Por fim, em 01/07/2015, no Anfiteatro da Câmara 
Municipal de Cubatão houve o quarto encontro 

 para elaboração do Plano Municipal Decenal 
de Atendimento Socioeducativo. Na oportunidade 
foram propostas e aprovadas metas para o 
cumprimento dos objetivos estabelecidos 
em consonância com os Planos Nacional e 
Estadual.
Superada essa etapa do processo, as propostas 
aprovadas foram submetidas à Consulta Pública 
pelo período de 05 de julho à 13 de julho de modo 
virtual através de rede social.
Encerrado tal período o presente Plano foi redigido 
obedecendo as orientações do Plano Nacional de 
Atendimento Socioeducativo e encaminhado ao 
CMDCA para apreciação e aprovação, conforme 
art. 5º, Parágrafo  3º da Lei Federal nº 12.594 de 18 
de janeiro de 2012.
Nesse sentido o Plano Municipal Decenal de 
Atendimento Socioeducativo de Cubatão 
apresenta-se estruturado em quatro eixos 
operativos, sendo eles:

1. Gestão Municipal do Atendimento 
Socioeducativo
2. Qualificação do Atendimento 
Socioeducativo
3. Participação e autonomia dos 
adolescentes
4. Fortalecimento do Sistema de Justiça e 
Segurança

Contém 74 metas, divididas em 6 objetivos, 
indicando ainda os responsáveis pelas ações e
os prazos para execução das mesmas. Prevê ações 
de atendimento para o período de dez anos, 
pautado em diagnósticos, diretrizes, prioridades de 
financiamento e gestão.
O monitoramento deve ser contínuo e ocorrer ao 
final de cada período, com o objetivo de
avaliar e corrigir o processo.
As ações implementadas visam promover a 
melhoria, a otimização dos recursos disponíveis, a 
consolidação de uma rede articulada nas áreas da 
educação, saúde, assistência social, trabalho, 
justiça e segurança pública, buscando assegurar 
um atendimento que promova o desenvolvimento 
pessoal e social dos adolescentes. 

3. PRINCÍPIOS E DIRETRIZES

O Plano Municipal Decenal de Atendimento 
Socioeducativo é referenciado pelos princípios e 
diretrizes a seguir, previstos no Estatuto da Criança e 
Adolescente, na Resolução Normativa 119/2006 do 
Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (Conanda) e na Lei Federal nº 12.594 de 18 
de janeiro de 2012, e que nortearão as propostas de 
superação das dificuldades identificadas, na forma de 
objetivos, metas e períodos para a sua execução:
3.1. Princípios

1. Os adolescentes são sujeitos de direitos, entre os 
quais a presunção da inocência.
2. A o  a d o l e s c e n t e  q u e  c u m p r e  m e d i d a 
socioeducativa deve ser assegurada a garantia de 
proteção integral e de absoluta prioridade de direitos de 
acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente.
3. Em consonância com os marcos legais para o 
setor, o atendimento socioeducativo deve ser 
territorializado, regionalizado, com participação social e 
g e s t ã o  d e m o c r á t i c a ,  i n t e r s e t o r i a l i d a d e  e 
responsabilização, por meio da integração operacional 
dos órgãos que compõem esse sistema.

3.2 DIRETRIZES

a) Garantia da qualidade do atendimento 
socioeducativo de acordo com os parâmetros do 
SINASE.
b) Foco na socioeducação por meio da construção 
de novos projetos pactuados com os adolescentes e 
famílias, consubstanciados em Planos Individuais de 
Atendimento (PIA).
c) Incentivo ao protagonismo, participação e 
autonomia de adolescentes em cumprimento de medida 
socioeducativa e de suas famílias.
d) Garantia de acesso do adolescente à Justiça 
(Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria 
Pública)  e  o  direito  de  ser  ouvido  sempre  que  
requerer.
e) Garantia do direito à sexualidade  e  saúde  
reprodutiva,  respeitando  a identidade de gênero e  a 
orientação sexual.
f) Garantia de oferta e acesso à educação de 
qualidade, à profissionalização, às atividades
g)  esportivas, de lazer e de cultura no Centro de 
Internação e na articulação da rede, em meio aberto  e 
semiliberdade.

h) Garantia do 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 
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socioeducativo.
i) Garantia de acesso à programas de saúde 
integral.
j) Garantia de reavaliação e progressão da 
medida socioeducativa.
k) Garantia da unidade na gestão do 
SINASE, por meio da gestão compartilhada entre 
as três  esferas de governo, através do mecanismo 
de co-financiamento.
l) Integração operacional dos órgãos que 
compõem o sistema (art. 8º da Lei Federal nº 
12.594 de 18 de janeiro de 2012).
m) Valorização dos profissionais da 
socioeducação e promoção de formação 
continuada.
n) Garantia de autonomia do Conselho dos 
Direitos da Criança e do Adolescentes (CMDCA) 
nas deliberações, controle social e fiscalização do 
Plano e do SINASE.
o) Manutenção de regras claras de 
convivência institucional definidas em regimentos 
internos apropriados por toda a comunidade 
socioeducativa.
p) O Conselho dos Direitos da Criança e do 
Adolescentes (CMDCA)  ficará responsável por 
fiscalizar e acompanhar os serviços e programas 
de atendimento socioeducativo de acordo com 
este Plano e com as leis e normativas existentes, 
com o objetivo de garantir a manutenção e 
qualidade do programa.

4. MARCO SITUACIONAL GERAL

Cubatão é   um município do Estado de São   
Paulo,   na Região   Metropolitana   da  Baixada
Santista. A população aferida na contagem de 2008 
foi de 127.702 habitantes. A cidade ocupa  142,3 
km² de área, o que resulta numa densidade 
demográfica de 845,3 hab/km². (Fonte IBGE)
Com um grande parque industrial construído a 
partir de 1950,  Cubatão  enfrentou  no  passado 
situações adversas  frente a poluição ambiental. Na 
década de 1980, foi considerada pela ONU como a 
cidade mais poluída do mundo. Contudo, com a 
união de indústrias, comunidade e governo 
municipal e estadual, através de um programa 
inédito de controle das 120 fontes primárias de 
poluição detectadas pela CETESB, a cidade 
conseguiu controlar 98%  do nível  de  poluentes.  
Por  isso,  em 1992 recebeu  da  ONU o Titulo e 
"Selo Verde" como "Cidade-Símbolo da Ecologia 
e Exemplo da Recuperação Ambiental". 
No município de Cubatão, a população jovem 
conta com os serviços das diversas políticas 
públicas existentes:

" Assistência Social: o município conta com 
Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
ofertados nos territórios e referenciados aos respectivos 
Centro de Referência de Assistência Social - CRAS. 
Atualmente existem na cidade de Cubatão 4 CRAS, que 
atuam também  na prevenção de situações de risco no 
território onde vivem famílias em situação de  
vulnerabilidade social, apoiando famílias e indivíduos 
em suas demandas sociais, inserindo-os na rede de 
proteção social e promovendo os meios necessários para 
que fortaleçam seus vínculos familiares e comunitários e 
acessem seus direitos de cidadania.

" Saúde: no âmbito da saúde a assistência está 
organizada para prestar a essa faixa etária um 
atendimento dentro dos princípios da atenção integral e 
humanizada, através de estratégias de ações continuadas, 
multidisciplinares e integradas, com a garantia de acesso 
de crianças/adolescentes a serviços de qualidade, 
mediante o aprimoramento da política de atenção básica e 
de atenção especializada. Todas as unidades básicas de 
saúde (UBS) e unidades de saúde da família (USF) do 
município asseguram às gestantes o atendimentos no pré 
natal, inclusive em casos de alto risco, através de 
atendimento especializado no Centro de atenção integral 
à saúde da mulher (CAISM). As UBSs, USFs e a 
maternidade do Hospital Municipal de Cubatão seguem 
as diretrizes do Programa de Humanização no Pré Natal e 
Nascimento, do Ministério da Saúde. Todas as UBSs e 
USFs do município asseguram às mães orientações 
específicas sobre aleitamento materno, registram o 
acompanhamento do pré natal e puerpério em prontuário 
próprio, caderneta de gestante e no Sistema de 
informação do Ministério da Saúde, o Sisprenatal. O 
município garante a realização de todos os exames 
essenciais durante o pré natal. Todas as UBSs e USFs do 
município realizam o "Pré Natal do homem", com o 
objetivo de cuidar da saúde dos maridos/parceiros das 
gestantes. Estes órgãos do município registram o 
acompanhamento do crescimento da criança em 
prontuário próprio e na caderneta da criança, específica 
para meninos e meninas. A criança e o adolescente 
portador de deficiência recebem atendimento 
especializado por profissionais de toda a rede em 
estabelecimentos conveniados como a Casa da 
Esperança de Cubatão. O município garante às crianças e 
adolescentes o fornecimento de medicamentos e outros 
recursos relativos ao tratamento, quando necessário. O 
município oferece assistência médica e odontológica, 
preventiva e curativa, às crianças e adolescentes, 
inclusive no âmbito escolar e garante vacinação dos 
mesmos por meio dos postos de vacinas instalados nas 
UBSs, USFs e Central de Imunização, conforme 
calendário de vacinação do Ministério da Saúde e 
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eventuais campanhas. Os profissionais da saúde 
comunicam imediatamente o Conselho Tutelar 
quando suspeitam de casos de maus tratos contra 
criança e adolescente. O município dispõe de um 
Pronto Socorro Infantil que atende 24 horas por 
dia, todos os dias do ano. O quadro de médicos 
compõe se de Médicos Pediatras e Hebiatras. 
Dispõe de um serviço de Especialidades 
Pediátricas que dá um suporte especializado as 
UBSs e USFs e diversas áreas da medicina. O 
Hospital Municipal de Cubatão é reconhecido 
como Hospital Amigo da Criança. O município 
garante atendimento Integral à criança e 
adolescente pelo SUS - Sistema Único de Saúde, 
bem como o acesso universal e igualitário às ações 
e serviços de promoção e recuperação da saúde.

Ÿ Educação: mantém unidades de educação 
infantil e fundamental que funcionam em 
períodos regulares, onde são desenvolvidas as 
atividades curriculares presentes nas normas 
vigentes. Além disso, mantemos atividades em 
contra turno que visam o reforço e a ampliação 
dos conhecimentos dos alunos que necessitam de 
um apoio maior e/ou são considerados em 
situação de vulnerabilidade social. Empreendem 
ainda esforços para inclusão de alunos que 
possuem necessidades especiais, buscando a 
evolução de toda a comunidade escolar. Em 
termos quantitativos contam com 10 escolas de 
Ensino Fundamental II que perfazem um total de 
3.500 alunos;  5 EJAs (Educação de Jovens e 
Adultos) que atendem a uma demanda de 1.200  
alunos.

Ÿ Esporte: a Secretaria Municipal de Esportes e 
Lazer - SEMES desenvolve várias atividades 
esportivas, bem como mantém parcerias com 
grupos, Ongs, Entidades, Instituições e 
associações, além de realizar um projeto próprio 
voltado ao lazer e recreação. Auxilia também 
programa de incentivo a atletas que venham a se 
enquadrar na lei do "Adote um atleta" e também 
no auxílio a bolsas de estudos (Nível superior), 
passeios ciclísticos, dia do desafio (Challenge 
Day) Danadinho de bom, SOS bombeiros, jogos 
escolares e corridas de cunho particular (10 km 
tia Jô). No Município, muitos adolescentes estão 
sendo atendidos em projetos de esporte, dentre 
eles, futebol, halterofilismo, Handebol, atletismo 
paraolímpico, basquete, judô, Karatê e Voleibol. 
São atendidos adolescentes e jovens de 12 a 21 
anos. O número total de atendidos gira em torno 
de 3.150 pessoas.

Ÿ Cultura: os Programas e Projetos que atendem 
crianças e adolescentes da cidade de Cubatão 
ocorrem por meio das ações da Secretaria 

Municipal de Cultura, promovidas durante todo o ano 
através de parcerias com a Secretaria de Estado da 
Cultura, por meio dos cursos e oficinas Culturais Pagu, 
apresentações do Círculo Cultural Paulista e 
apresentações e oficinas oferecidas por projetos 
culturais de grupos incentivados via PROAC- 
Programa de Ação Cultural do Governo do Estado de 
São Paulo; Projetos culturais de grupos incentivados 
via Lei Rouanet - Programa de

Ÿ Financiamento à Cultura do Governo Federal; 
Programa Cubatão Plural: Ações voltadas à promoção 
da diversidade Cultural no âmbito escolar por meio dos 
Programas Mais Educação e Mais Cultura nas Escolas 
(Projetos pertencentes, respectivamente ao Ministério 
da Educação e da Cultura), e atividades realizadas por 
grupos da sociedade civil da cidade de Cubatão. Estão 
inscritos um total  de 160 a 180 adolescentes e jovens. 
O atendimento por meio do Programa Banda escola de 
Cubatão, Programa BEC compreende 400 inscritos, 
adolescentes e jovens.

Ÿ Profissionalização: em parceria com a Secretaria 
Municipal de Educação (SEDUC), Meio Ambiente 
(SEMAM) e Assistência Social (SEMAS), o 
Programa de Jovens - Meio Ambiente e Integração 
Social (PJ - MAIS) - mantém essa parceria desde 
2008 com a implementação do programa em 
Cubatão, conforme referenciado no Termo de 
Ajustamento de Conduta Ambiental (TAC), 
celebrado entre Anglo American Copebrás, 
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo 
(CETESB) e Ministério Público do Estado de São 
Paulo, Promotoria do Meio Ambiente de Cubatão; e 
por fim, no Contrato de Execução do Programa 
Cubatão Sustentável, celebrado entre Anglo 
American Copebrás e a Fundação de Apoio à 
Universidade de São Paulo/ Centro de Pesquisa e 
Capacitação em Meio Ambiente (CEPEMA/USP), 
responsável pela execução do programa Cubatão 
Sustentável, o qual tem como objetivo geral a 
realização de diversas ações socioambientais com 
jovens do município dentro do Parque Ecológico 
Municipal do Perequê. O curso foi muito bem 
planejado entre as coordenações do PJ_MAIS e da 
Unimonte, com três módulos de oficinas teóricas e 
r e fl e x i v a s  e  u m  m ó d u l o  d e  o fi c i n a 
técnica/profissional/prática. As oficinas acontecem 
duas vezes por semana no CEPEMA/USP e com duas 
saídas técnicas programadas por semestre. A duração 
do curso é de dois anos. O programa visa a formação 
integral e ecoprofissional de adolescentes entre 14 e 
21 anos de idade da rede pública de ensino, 
provenientes de famílias socioeconomicamente 
menos favorecidas e que sejam moradores de zonas 
periurbanas do cinturão verde de São Paulo (RBCV). 
O processo seletivo é direcionado aos jovens 
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acompanhados pelos CRAS ( Centro de 
Assistência Social) e CREAS (Centro de 
Referência Especializado em Assistência 
Social). O Programa dispõe de 30 vagas. No 
entanto, a oferta de vagas não condiz com a 
demanda existente. Por isso, é realizado um 
processo seletivo e após o preenchimento das 
vagas, compõem-se uma lista de espera, caso 
haja alguma desistência. Existe também um 
convênio com o Centro de Aprendizagem 
Metódica e Prática Mário dos Santos (CAMP), 
cujo escopo de trabalho é a ação socioeducativa 
e profissionalizante  para  adolescentes  de  
baixa  renda  e  suas  respectivas  famílias.  No 
presente momento são atendidos 308 
adolescentes que estão trabalhando e 130 
adolescentes aguardando entrada no mercado 
de trabalho. Ainda no que se refere ao eixo de 
profissionalização, o município mantém 
parceria com o Ministério da educação e MDS 
para a implantação do PRONATEC (Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego). Desde o início da parceria, 
instituições ofertantes como IFESP, ETEC, 
SENAI e SEST/SENAT aderiram ao programa 
oferecendo cursos de formação inicial e  
continuada à jovens, com prioridade para o 
público em vulnerabilidade social e em conflito 
com a lei. No que diz respeito ao Sistema de 
Atendimento Socioeducativo, o Estatuto da 
Criança e do Adolescente apresenta um 
conjunto de medidas que são aplicadas 
mediante a autoria de ato infracional. Tais 
medidas são diferenciadas para crianças e 
adolescentes: para crianças (até 12 anos 
incompletos), cabe ao Conselho Tutelar tomar 
providências e encaminhamento, aplicando 
medidas de  proteção;  e  para  adolescentes  
(de  12  até  18  anos  incompletos),  após  ser  
efetuada  a apresentação ao Ministério Público 
é aplicada a medida socioeducativa mais 
a d e q u a d a  p e l o  J u i z .
De acordo com levantamento de dados 
realizado junto às Delegacias de Polícia Civil 
de Cubatão, no período de janeiro de 2012 à 
setembro 2014 foram lavrados 119 Boletins de 
Ocorrência Circunstanciados envolvendo 
adolescentes em situação de prática de ato 
i n f r a c i o n a l . 
Desses boletins foi possível aferir o seguinte 
perfil de adolescentes do município:

A partir dos dados apresentados é possível observar que a 
faixa etária com maior incidência está  compreendida  
entre  os  14  e 17  anos.  Que  há  uma  prevalência  de 
ocorrências  no gênero masculino. E em relação ao ato 
infracional cometido ocorre maior incidência em Lesão 
Corporal, seguido por Ameaça. Não aparece portanto, 
com maior relevância, atos infracionais como:  Tráfico,
Roubo ou Homicídio.
O município de Cubatão não possui unidade de 
internação para as medidas privativas de liberdade - 
internação, internação provisória e semiliberdade, as 
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quais são executadas pelo Estado quando  
aplicadas  aos  adolescentes  que  praticaram  atos  
infracionais  de  alta  gravidade,     com
violência e grave ameaça a pessoa humana.
Já as medidas socioeducativas em meio aberto 
(prestação de serviços à comunidade e liberdade 
assistida) são aplicadas aos adolescentes que 
praticaram atos infracionais de baixa gravidade e 
que não houve riscos a terceiros. A execução do 
Serviço de Proteção Social a adolescentes em 
cumprimento de medida socioeducativa de 
Liberdade (LA) e de Prestação de Serviços à 
Comunidade (PSC) foi municipalizada em janeiro 
de 2010, sendo suas ações desenvolvidas pelo 
Centro de Referência Especializado de Assistência 
Social (CREAS) desde então. O
qual está subordinado à Secretaria Municipal de 
Assistência Social - SEMAS.
Para o desenvolvimento das atribuições e 
competências inerentes ao referido serviço, o 
CREAS conta com uma equipe específica para tal 
composta por: 1 psicólogo técnico de referência, 3
orientadores de medidas, 1 advogado e 1 
coordenador.
Os atendimentos são realizados nas dependências 
da unidade CREAS e seguem metodologia
conforme preconiza o SINASE e a Tipificação dos 
Serviços Socioassistenciais, aplicando o seguinte 
fluxo interno:

1. Determinação Judicial chega ao CREAS;
2. Equipe técnica CREAS faz contato para 
iniciar atendimento;
3. Primeiro atendimento = Acolhida e 
Interpretação da Medida;
4. Construção do PIA;
5. Atendimento Individual Semanal com o 
adolescente;
6. Atendimento Mensal com o responsável;
7. Comunicação mensal com o Poder 
Judiciário quanto ao acompanhamento realizado.

Os adolescentes em cumprimento de medidas 
socioeducativas em meio aberto referenciados no 
CREAS apresentam o seguinte perfil:
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A partir dos dados apresentados é possível observar que em cinco anos de atendimentos no CREAS 
para adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa foram referenciados 264 
adolescentes,  cuja  faixa  etária  com  maior  incidência  está  a  partir  dos  17  anos;  que  há   uma
 prevalência de ocorrências no gênero masculino. E em relação ao ato infracional cometido ocorre
maior incidência em Tráfico, seguido por Roubo.
As ações desenvolvidas pelo programa de execução das medidas de meio aberto no município de 
Cubatão estão organizadas em consonância com as legislações vigentes. Porém o serviço apresenta, 
ainda, dificuldades na articulação das ações intersetoriais para elaboração adequada do PIA para o 
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adolescente, além da falta de interlocução das 
diversas Políticas de Atendimento  com  o  
Atendimento  Socioeducativo  para  informar  
periodicamente  as  ofertas  de serviços existentes 
e viabilização de prioridade de vagas para essa 
demanda.
Dentre as dificuldades das demais políticas de 
atendimento, podemos citar:

1. - Saúde: ausência de programa oficial para 
t r a t a m e n t o  d e  d e p e n d e n t e s  q u í m i c o s , 
principalmente em regime de internação.
2. - Educação: não permanência do adolescente na 
escola, defasagem entre a idade do  adolescente e 
série a ser cursada, ausência da família na escola, 
além de incompatibilidade entre o aluno e o 
ambiente escolar.
3. - Profissionalização: dificuldade de inserção dos 
adolescentes no mercado de trabalho, baixa 
e s c o l a r i d a d e ,  e s c a s s e z  d e  c u r s o s 
profissionalizantes no município, resistência e/ou 
des in te resse    do  adolescen te ,  o fe r tas 
incompatíveis com a necessidade e interesse do 
adolescente.
4. -  Esporte,  Cultura  e  Lazer:  insuficiência  de  
equipamentos  sociais  de  lazer,  resistência   e/ou 
desinteresse do adolescente.

Ainda como dificuldade enfrentada, está o lapso 
temporal entre a data que ocorreu o ato infracional 
e a execução da medida, bem como a ausência de 
programas para suporte ao adolescente,  são  
algumas  das  situações  que  dificultam  o  
trabalho  em  rede,  necessário  para a
garant ia  dos  di re i tos  fundamentais  dos 
adolescentes autores de ato infracional.
Diante do que foi exposto, os dados confirmam que 
o contexto social gera condições de vinculação de 
adolescentes aos circuitos da criminalidade 
(inclusão marginal), dos quais terão dificuldades 
de se afastar sem apoio e amparo. Além da frágil 
condição de renda das famílias, estes jovens 
também são privados de cuidados, apoio, o que 
contribui para o baixo rendimento escolar e a 
exclusão social. Sem oportunidades sociais e sem 
condições de exercer sua cidadania plena, o 
adolescente tem frustradas suas expectativas de 
futuro, arriscando-se em busca da intensidade da 
vida no presente, daí a necessidade de o contexto 
social e familiar em que vive conseguir promover 
sua socialização e favorecer meios para seu 
ingresso na vida adulta em condições de proteção, 
como está previsto em termos legais.

As causas da violência, como as desigualdades 
sociais, o racismo, a concentração de renda e a 

dificuldade de acesso às políticas públicas, não se 
resolvem com a adoção de leis penais mais severas e sim 
através  de medidas capazes  de romper com a banalização  
da  violência e seu    ciclo perverso. São as políticas 
sociais, em particular na área da Educação, que diminuem 
o envolvimento dos adolescentes com a violência. Por 
isso é fundamental reconhecer e reverter a discriminação e 
as violências (física, psicológica e institucional) a que são 
submetidos os adolescentes em toda a rede de 
atendimento, do sistema de justiça até as unidades de 
internação dos que cumprem medidas socioeducativas.
A adolescência é uma fase da vida de grande oportunidade 
para aprendizagem, socialização e desenvolvimento. Atos 
infracionais cometidos por adolescentes devem ser 
entendidos como resultado de circunstâncias que podem 
ser transformadas e de problemas passíveis de superação, 
para que exista uma inserção social saudável e de reais 
oportunidades. Os adolescentes precisam ser protegidos 
de novas violências, a exemplo do que representaria a 
convivência    com criminosos adultos em prisões 
superlotadas, além do estigma do encarceramento.
Assim como o Plano Nacional do SINASE, o municipal 
de Cubatão visa superar todos os fatores aqui 
mencionados como impeditivos da consolidação do 
Sistema de Garantia de Direitos dos adolescentes, 
permitindo que eles reconstruam seu projeto de vida e se 
reintegrem socialmente.

5. MODELO DE GESTÃO

O Plano Nacional do SINASE propõe um redesenho 
político-administrativo alinhado à Resolução do Conanda 
e à LF 12.594/2012, ao definir e estabelecer as 
responsabi l idades  na  ap l icação  das  medidas 
socioeducativas, como tarefa necessária e insubstituível 
dos órgãos que compõe o Sistema de Garantia de Direitos, 
particularmente daqueles que são responsáveis por sua 
execução. No desenho apresentado, será definido 
localmente, nos estados, Distrito Federal e municípios, o 
responsável administrativo pela gestão da política - 
encarregado da coordenação, articulação e aplicação de 

quaisquer das medidas previstas, bem como da definição 
dos pontos focais das políticas intersetoriais 
estruturantes do sistema (educação, saúde e assistência 
social). Dessa forma, o modelo de gestão ora proposto 
o b j e t i v a  m a n t e r  p e r m a n e n t e  a r t i c u l a ç ã o 
interinstitucional com a participação direta de todas as 
políticas setoriais pertinentes. A intersetorialidade é um 
eixo estruturante da organização dos serviços e 
possibilita processos decisórios organizados e coletivos 
que culminam em ações capazes de impactar 
positivamente as políticas socioeducativas. Nesse 
sentido estabelece a necessidade de implantação da 
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Comissão Intersetorial de Acompanhamento da Implementação do SINASE com atribuição e competências 
legítimas para tal, por meio de decreto municipal.

 
 

PODER EXECUTIVO
 

INSTÂNCIAS DE 

ARTICULAÇÃO
 

INSTÂNCIAS DE 

CONTROLE
 

Orgão Gestor do Programa Municipal de   

Medidas Socioeduca�vas   CMDCA,  Legisla�vo,  

Secretaria Municipal de Assistência Social - Comissão Intersetorial  Municipal,  Conselho  

SEMAS  Tutelar,  Sistema  de  
Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social - CREAS 
 Jus�ça e Organizações  da  

 Sociedade Civil  Coordenar, monitorar, supervisionar, e avaliar 

o desenvolvimento do Sistema  Socioeduca�vo; 

ar�cular a intersetorialidade, estabelecer 

convênios, publicizar, emi�r relatórios, SIPIA, 

coordenar a elaboração do Plano Municipal - 
SINASE 4.2.2;

 
4.1.5.

 

Garan�r responsabilidade e 

transversalidade das  Polí�cas 

Setoriais compreendidas no 

SINASE  

6. EIXOS OPERATIVOS - OBJETIVOS, METAS, PRAZOS E RESPONSÁVEIS

1. GESTÃO MUNICIPAL DO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

OBJETIVO META
PERÍODO

RESPONSÁVEIS
1 2 3

1. Implantar e 

implementar o 

Sistema Municipal 

de atendimento 

socioeduca�vo

1.1 Definição e disponibilização de espaço físico em local centralizado e de fácil acesso à 

população com infraestrutura necessária para o atendimento aos adolescentes em execução de 

medida socioeducativa em meio aberto e suas famílias.

X SEMAS

2.1 Busca junto à inicia�va privada de recursos para construção e reforma do espaço do CREAS. X SEMAS

2.2 Recrutamento, contratação e manutençã o de equipe profissional para o atendimento 

socioeduca�vo conforme preconizado no SINASE e NOB/RH.

X SEMAS

2.3 Atendimento integral à família, com inserção prioritária em programas e serviços da rede 

social, de saúde, educação e encaminhamento para em prego, via PAT.

X SEMAS

2.4 Cumprimento dos prazos estabelecidos pelo Judiciário e etapas de atendimento ao 

adolescente com elaboração do Plano Individual de Atendimento.

X SEMAS

2.5 Emissão de relatórios de acompanhamento do adolescente ao Poder J udiciário. SEMAS

2.6 Envio de relatório por parte das demais secretarias envolvidas no cumprimento do PIA ao

CREAS em tempo hábil para instruir a elaboração de relatório de acompanhamento do

cumprimento da medida socioeduca�va a ser enviado ao Poder Judiciário.

X SEMAS/ SMS/ SEDUC

2.7 Seleção, inscrição e cadastramento de ins�tuições acolhedoras dos adolescentes em medida 

socioeduca�va de Prestação de Serviço à Comunidade.

X SEMAS/JUVENTUDE

2.8 Ação conjunta entre o Departamento de Proteção Social Especial e o Departamento de 

Polí�cas para a Juventude com a finalidade de mobilizar e sensibilizar as demais secretarias sobre 

a importância de ampliar os locais de acolhimento e execução das medidas socioeduca�vas de 

prestação de serviço à comun idade.

X SEMAS/JUVENTUDE

2.9 Envio de ficha cadastral das ins�tuições acolhedoras ao Poder Judiciário. X SEMAS

2.10

 

Inscrição

 

dos

 

programas

 

e/ou

 

serviços

 

de

 

Medida

 

Socioeduca�va em Meio Aberto de 

âmbito municipal no CMDCA.

 

X SEMAS

2.11

 

Inclus ão na Lei orçamentária de rubrica com dotação suficiente para plena execução dos 

Programas e Projetos que atendam adolescentes em medida socioeduca�va.

X SEMAS

2.12

 

Realização de ações e campanhas de divulgação e desmis�ficação à comunidade sobre a 

m atéria do adolescente em conflito com a lei e o cumprimento de medidas socioeduca�vas.

X SEMAS/ CMDCA/ 

COMUNICAÇÃO

2.13

 

Inclusão no Plano de Aplicação Anual do CMDCA de financiamento de campanhas de 

divulgação e desmis�ficação à comunidade sobre a ma téria do adolescente em conflito com a lei 

e o cumprimento de medidas socioeduca�vas.

 

X SEMAS/ CMDCA/ 

COMUNICAÇÃO

2.14

 

Ar�culação junto aos Departamentos de Polí�ca para a Juventude e Departamento de 

Igualdade Racial para incluir nas campanhas de di vulgação temá�cas que contemplem o resgate 

de direitos fundamentais dos jovens e o combate às diversas formas de discriminação quanto à 

raça, cor e gênero e orientação sexual dos adolescentes em conflito com a lei.

X SEMAS/ CMDCA/ 

COMUNICAÇÃO

2.15 Enc aminhamento do Plano Municipal de Atendimento Socioeduca�vo, após concluído e 

aprovado, para tramitar junto ao Poder Legisla�vo Municipal com vistas conversão em Lei 

Municipal.

X SEMAS/ CMDCA/ 

COMUNICAÇÃO
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3.   Ins�tuir 
ar�culação 
permanente das 
polí�cas setoriais 
que atuam no 
Sistema 
Socioeduca�vo

2.1 Ins�tuição, por meio de portaria municipal, de comissão permanente de atendimento 
socioeduca�vo composta por integrantes das Secretarias de Assistência Social, Educação e Saúde 
com a finalidade de elaborar conjuntamente o Plano Individual de Atendimento.

 

X    SEMAS/ SEGOV/  
Saúde/Educação

 
2.2 Divulgação periódica do Sistema Municipal de Atendimento Socioeduca�vo.

 

X

   

SEMAS/ SEGOV/ 
CMDCA/ COMUNICAÇÃO

 
2.3 Elaboração de protocolos e fluxos intersetor iais de atendimento para socioeducação.

 

X

   

SEMAS/ EDUCAÇÃO/ 
SAÚDE

 

2.4 Realização de fórum municipal do Sistema de atendimento socioeduca�vo.

 

X

   

SEMAS/ SEGOV/ CMDCA 
/ CT

2.5 Capacitação dos Conselheiros Tutelares e demais integrantes da Rede SGD na t emá�ca das 
medidas socioeduca�vas.

X CMDCA

2. QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

 
OBJETIVO

 

 
META

 

PERÍODO
RESPONSÁVEIS

1º 2º 3º

1. Qualificar o 
atendimento 
socioeduca�vo por 
meio do 
aperfeiçoamento dos 
profissionais

 

1.1 Promoção de formaç ão con�nuada aos profissionais que atuam no Sistema Municipal 
de atendimento socioeduca�vo com vistas à adoção de prá�cas restaura�vas que 
incluam a mediação de conflitos por meio da comunicação não violenta.

 

X SEMAS (DEPTO 
POLITICAS 
ESPECIAIS /CMDCA

1.2 Implantação de instrumentos e canais de monitoramento e avaliação das ações de 
execução do atendimento socioeduca�vo.

 

X SEMAS/ SAUDE/ 
EDUCAÇÃO/ 

CULTURA/ LAZER/ 
ESPORTE

1.3 Ins�tuição de indicadores de avaliação da qualidade do atendimento soci oeduca�vo. X SEMAS/ SAUDE/ 
EDUCAÇÃO/ 
CULTURA/ LAZER/ 
ESPORTE

2. Qualificar o 
atendimento 

socioeduca�vo por meio 
da garan�a de acesso 
aos direitos 
fundamentais aos 
adolescentes infratores

2.1 Cumprimento das exigências estabelecidas pelo SINASE quanto

 

ao prazo para 
elaboração do PIA e garan�a da par�cipação do adolescente.

 

X SEMAS/ SEDUC/ SMS

2.2 Garan�a da oferta do serviço de medidas socioeduca�vas em meio aberto nos CREAS 
(Centro de Referência Especializada em Assistência Social) para o aten dimento de 
adolescentes em cumprimento de medidas de LA e PSC.

X SEMAS

2.3 Garan�a da oferta de serviços no CREAS para atendimento das famílias dos 
adolescentes em cumprimento de medidas socioeduca�vas de LA e PSC.

X SEMAS

2.4 Garan�a da oferta do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) aos 
adolescentes em cumprimento de medidas de LA e PSC como grupo prioritário.

X SEMAS/PSB

2.5 Assegurar documentação civil básica a todos os adolescentes . X SEMAS/PSE/ PSB

2.6 Garan�a da oferta de serviços no CREAS para atendimento das famílias dos 
adolescentes em cumprimento de medidas socioeduca�vas de restrição de liberdade.

X SEMAS/ SEGES

2.7 Garan�a de meios para que os/as adolescentes em cumprimento de medida 
socioeduca�va de restrição de liberdade possam receber visitas de familiares e amigos, 
visando à garan�a do direito a convivência familiar e comunitária.

X SEMAS/PSE

2.8 Estabelecimento de parcerias junto ao terceiro setor para a definição de fluxos e 
estratégias para a Garan�a de meios para que os/as adolescentes em cumprimento de 
medida socioeduca�va de restrição de liberdade possam receber visitas de familiares e 
amigos, visando à garan�a do direito a convivência familiar e comunitária.

X SEMAS/PSE

2.9 Definição de fluxos e estratégias de atendimento e acompanhamento psicossocial 
das famílias dos/das adolescentes em cumprimento de medida socioeduca�va de 
restrição de liberdade no CREAS.

X SEMAS/PSE

2.10 Inclusão dos Projetos Terapêu�cos Singulare s (PTS) dos Adolescentes nos PIA’s. X SMS

2.11 Organização e qualificação da rede de atenção à saúde ampliando o acesso de 
adolescentes em cumprimento de medidas socioeduca�vas a ações e serviços de 
saúde resolu�vos, em tempo oportuno.

X SMS/ ATENÇÃO 
BÁSICA

2.12 Qualificação das redes de atenção à saúde para o atendimento de adolescentes 
envolvidos com prá�cas de atos infracionais com transtornos mentais e problemas 
decorrentes

 

do

 

uso

 

de

 

álcool

 

e

 

outras

 

drogas,

 

sem

 

quaisquer

 

discriminações,

 

no

 

caso de 
aplicação da medida prote�va do art. 101, inciso V, do ECA, cabendo à equipe de saúde 
eleger a modalidade do tratamento que atenda a

 

demanda.

 

X SMS/ SAÚDE MENTAL

2.13

  

Ar�culação

 

de

 

ações

 

específicas

 

entre

 

as

 

polí�cas

 

públicas

 

voltadas

 

à

 

promoção da
saúde mental dos adolescentes que pra�quem atos infracionais, especialmente para os
adolescentes

 

que

 

estejam

 

cumprindo

 

medidas

 

socioeduca�vas.

 

X SEMAS/ SMS/SEDUC/ 
ESPORTE/ CULTURA

2.14

 

Garan�a de prioridade na realização de exames e diagnóst icos de

 

adolescentes

 

em 
casos

 

de

 

drogadição

 

para

 

aplicação

 

do

 

devido

 

atendimento

 

e/ou

 

internação.

 

X SMS

2.15

 

Garan�a de acompanhamento médico aos egressos de clínicas

 

e

 

comunidades 
terapêu�cas.

 

X SMS

2.16 Ar�culação entre saúde, educação e organizações não governamentais especializadas 
e com excelência reconhecida na área da questão étnico -racial, gênero e orientação 
sexual, através de palestras e oficinas nas escolas com temas de orientação sexual, 
planejamento familiar, consumo de drogas e hábi tos de higiene e cuidados pessoais.

X SEDUC/ SMS

2.17

 

Disponibilização de documentação escolar no

 

PIA.

 

X SEDUC

 

 
 



 

2.18 Garan�a da oferta de escolarização em todas as etapas das MSE, em regime de 
colaboração com os sistemas de ensino.

X SEDUC

2.19 Ampliação do atendimento em tempo integral para adolescentes cumprindo 
medidas socioeduca�vas.

X X SEDUC

2.20 Realização de diagnós�co da trajetória escolar dos adolescentes em cumprimento de 
medidas socioeduca�vas nas Unidades de Internação Provisória.

X SEDUC

2.21 Implantação de Programas com turmas para atendimento de adolescentes e jovens 
que se encontram em situação de defasagem escolar em horário diurno e noturno.

 

X SEDUC/CT

2.22 Oferta de a�vidades de reforço escolar no contra turno p rioritariamente aos 
adolescentes com defasagem idade/série.

 

X

    

2.23 Definição e aplicação de ro�nas e estratégias de busca a�va específicas de 
adolescentes infreqüentes ou evadidos envolvendo o serviço de orientação educacional 
das escolas e o conselho tutelar.

 

X

    

2.24 Implantação de classes de aceleração para adolescentes com defasagem idade -série.

  

X

  

SEDUC

 

2.25 Incen�vo da par�cipação das famílias nas escolas através da oferta de programas e 

projetos atra�vos.

 

X

  

SEDUC

 

2.26 Elaboração de projetos que viabilizem a par�cipação de adolescentes voluntários em 
a�vidades extra curriculares nas escolas.

 

 

X

  

SEDUC

 

2.27 Realização de oficinas direcionadas aos profissionais da educação sobre os 
disposi�vos DO ECA e o SINASE.

 

X

   

SEMAS/CMDCA/ 
SEDUC

 

2.28 Realização de palestras e debates nas escolas com os alunos sobre o ECA e o SINASE.

 

X

   

SEMAS/CMDCA/ 
SEDUC

 

2.29 Oferta de cursos de educação profissional e tecnológica aos adolescentes em MSE, 
observadas as ressalvas da legislação per�nente.

 
X

   

SEMED/ SEDUC/ 
SEMAS

 

2.30 Disponibilidade de cursos que atendam aos interesses e perfil dos adolescentes e 
adequados ao mercado de trabalho.

 X
   

ESPORTE/ TURISMO/ 
MEIO AMBIENTE/ 
CULTURA/ SEMAS

2.31 Formação de parcerias com ins�tuições para ampliar as ofertas de vagas de cursos 
profissionalizantes e de formação básica para o trabalho – (PRONATEC) 

X    SEMAS  

2.32 Implantação de programas de inserção no mercado de trabalho para adolescentes e 
jovem aprendizes, jovem trabalhador e estagiários (Lei F ederal nº 11788).

 

X
   

SEGOV/ SEMED

2.33 Garan�a de oferta do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)

 
aos adolescentes em cumprimento de medidas socioeduca�vas como grupo prioritário.

 

X

   

SEMAS/PSB

2.34 Oferta ampla e irrestrita de inserção nos programas, a�vidades, cursos existentes 
nas secretarias de cultura, esporte, lazer e meio ambiente conforme o interesse do 
adolescente em cumprimento de medida socioeduca�va.

 

X

   

ESPORTE/ TURISMO/ 
MEIO AMBIENTE/ 
CULTURA/ SEMAS/ 
LAZER

 

2.35 Avaliação de ap�dão ar�s�ca e espor�va ao adolescente em cumprimento de 
medida socioeduca�va.

X

   

ESPORTE/ CULTURA

2.36 Formação de parcerias com organizações não governamentais para a inserção de 
adolescentes em programas espor�vos, culturais, soc ioambientais, turís�cos e 
educacionais.

X SEMAS/MEIO 
AMBIENTE/CULTURA/ 
TURISMO
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2.37 Ampliação de oferta de a�vidades culturais e de lazer, i�nerantes e fixas, nos bairros 
com maior índice de atendimento socioeduca�vo.

X ESPORTE/ CULTURA

2.38 Garan�a do atendimento às famílias dos adolescentes egressos do sistema 
socioeduca�vo (em meio fechado e em meio aberto) pela Rede SUAS.

 X

   

SEMAS

2.39 Acompanhamento da trajetória escolar dos egressos do sistema socioeduca�vo.
    

SEDUC

2.40 Inserção dos egressos do sistema socioeduca�vo em cursos de educação profissional 
e tecnológica.

 

 
X

  
SEMED
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3 PARTICIPAÇÃO E AUTONOMIA DOS ADOLESCENTES

 
OBJETIVO

 

 
META

 

PERÍODO
RESPONSÁVEIS

1º 2 º 3 º

1.   Implantar

 
instrumentos e

 

mecanismos de 

par�cipação de 

adolescentes que 

fortaleçam o controle 

social do atendimento 

socioeduca�vo no 

Município

 

1.1 Incen�vo da par�cipação autônoma dos/as adolescentes na construção e

 
implementação da proposta socioeduca�va na execução de todas

 

as medidas 

socioeduca�vas e em todos os âmbitos (Estadual, Municipal e nas Unidades 

Socioeduca�vas).

 

X SEMAS JUVENTUDE

1.2 Es�mulo da par�cipação dos/as adolescentes em cumprimento de medida 

socioeduca�va nos órgãos colegiados de polí�cas públic as.

 

X CONSELHOS DE 

DIREITOS

1.3 Fomento da formação de conselheiros escolares adolescentes.

 

X SEDUC/ JUVENTUDE

1.4 Fomento da formação de grêmios escolares adolescentes

 

1.5 Avaliação do desempenho escolar e acadêmico dos adolescentes cumprind o medidas 

socioeduca�vas ao fim do Ensino Médio, fomentando o acesso à Educação Superior.

X SEDUC/DRE

1.6 Estabelecimento de parcerias com organizações não governamentais que atuam 

especificamente com jovens egressos do ensino médio para o fortalecime nto das ações 

de incen�vo de acesso ao Ensino Superior.

X SEMAS/ SEDUC

1.7 Ar�culação com o Departamento de polí�cas para a Juventude para incluir em suas 

metas ações de incen�vo à par�cipação social de adolescentes infratores.

X SEMAS/ JUVENTUD E

1.8 Ar�culação com o Departamento de polí�cas de igualdade racial para incluir em suas 

metas ações de incen�vo à par�cipação social de adolescentes infratores.

X SEMAS/ IGUALDADE 

RACIAL

4 FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

OBJETIVO  META  PERÍODO  RESPONSÁVEIS  
1. Fortalecer o Sistema 
de Jus�ça e Sistema de 
Segurança Pública

 

1.1 Reivindicação de implantação de Defensoria Pública especializada no município.

 
X

   
CMDCA / 
JUVENTUDE/

 

1.2 Reivindicação de implantação de Delegacia Especializada para Criança e Adolescente.

 

X

   

CMDCA / 
JUVENTUDE/

 

7. APROVAÇÃO DO CMDCA

Parecer do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA); 
 

Apresentado, discu�do e votado na 337ª Assembleia Geral Ordinária do CMDCA d e Cubatão,  
realizada em 17 de março de 2016 com aprovação unanime. 
 

Resolução Norma�va CMDCA 058, de 17 de março de 2016 

Antonio Jorge dos Santos
 

Presidente
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COMUNICADO DE ABERTURA DE CERTAME LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO 
ELETRÔNICO A SER REALIZADO PELA BOLSA ELETRÔNICA DE COMPRAS DO GOVERNO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO - SISTEMA BEC/SP, O.C.  828300801002018OC00016. PROCESSO 
ADMINISTRATIVO N.º 3.195/2017. EDITAL DE PREGÃO N.º 43/2018. ABERTURA: 28/09/2018, ÀS 10 
HORAS. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA 
REDE PÚBLICA DE ENSINO DE CUBATÃO, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. TIPO 
DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL.
O Edital poderá ser obtido através do site www.bec.sp.gov.br, aba Pregão Eletrônico. Código da Unidade de 
Gestão: 828300. Informações através do telefone (13) 3362-6181.

Cubatão, 17 de setembro de 2018.

RODRIGO GUIMARÃES DA SILVA
Diretor do Departamento de Suprimentos

SECRETARIA

MUNICIPAL

DE GESTÃO

Dispensa de Licitação - Processo nº3865/2018

Fica ratificada a Dispensa de Licitação pelo Exmo. Sr. Prefeito, com fundamento no artigo 24, Inciso 
II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, para aquisição de assinatura digital do 
periódico " O Estado de São Paulo".Empresa: S/A O Estado de S. Paulo.Valor: R$ 356,72. 
Cubatão,17 de setembro de 2018."485º da Fundação do Povoado e 69º da Emancipação".Marcia 
Maria dos Santos Silva - Divisão de Comunicações - Chefe.

Dispensa de Licitação - Processo nº3932/2018
Fica ratificada a Dispensa de Licitação pelo Exmo. Sr. Prefeito, com fundamento no artigo 24, Inciso 
II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, para aquisição de assinatura digital do 
periódico Folha de São Paulo".Empresa: Empresa Folha da Manha S.A.Valor: R$ 358,80. 
Cubatão,17 de setembro de 2018."485º da Fundação do Povoado e 69º da Emancipação".Marcia 
Maria dos Santos Silva - Divisão de Comunicações - Chefe.

SECRETARIA

MUNICIPAL

DE FINANÇAS
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