


 

 

 
Plano Decenal de Atendimento 

Socioeducativo 
 

 
 

Prefeitura Municipal de Santa Margarida do Sul 

 

 

 

 

Santa Margarida do Sul/RS - 2021 

  



 

2 
 

GESTÃO ATUAL 

Prefeito Municipal – Olmiro Ricardo Saldanha Teixeira 

Vice-prefeito – Ailton Moraes Neves Junior 

Secretário Municipal de Assistência Social – Júlio César dos Santos Cardoso 

Secretário Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto – Rogério Saldanha 

Corrêa 

Secretária Municipal de Saúde – Luciana Barbosa Souto Dias 

Secretária Municipal de Planejamento– Cilene Machado Teixeira 

Secretaria de Administração e Fazenda–WanerCleuser da Fontoura Rodrigues Pereira 

Secretário de Agricultura e Meio Ambiente – André Fabian Teixeira 

Secretário de Obras, Viação, Transporte e Serviços Urbanos – Ailton Moraes Neves 

Júnior 

 

 

COMISSÃO INTERSETORIAL DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE 

ATENDIMENTOS SOCIOEDUCATIVOS 

 

Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social –  

Arthur Almeida Silva  

Maria de Fátima da Silva 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Esporte– 

Rogério Saldanha Corrêa 

Marcia Ana Didomênico Silveira 

Secretaria Municipal de Saúde– 

Lisiane Lopes Machado 

Mauren Pinto Gonçalves Leal 

Conselho Tutelar de Santa Margarida do Sul– 

MeriDiulene da Cruz Martins 

Doraima Vieira 

 

 

 

 

 



 

3 
 

GUIA DE SIGLAS 

 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - COMDICA 

Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE 

Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA 

Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente – SGD 

Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA 

Centro de Referência da Assistência Social – CRAS 

Instituto Brasileiro de Geografia Estatística – IBGE 

Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS 

Política Nacional de Assistência Social – PNAS 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV 

Plano de Acompanhamento Individual das Famílias - PAIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

SUMÁRIO 
1 APRESENTAÇÃO 5 

2 INTRODUÇÃO 6 

3 PRINCÍPIOS E DIRETRIZES ................................................................................................... 9 

4 MARCO SITUACIONAL ....................................................................................................... 10 

4.1 O município de Santa Margarida do Sul ........................................................................... 11 

4.2 Secretaria Municipal de Assistência Social....................................................................... 13 

4.3 Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Esporte ....................................... 17 

4.4 Secretaria Municipal de Saúde .......................................................................................... 18 

4.5 Secretaria de Planejamento ............................................................................................... 19 

4.6 Conselho Tutelar ............................................................................................................... 20 

4.7 Dados Sobre Adolescentes em Conflito com a Lei nos Últimos Cinco Anos ................... 22 

5 PÚBLICO ALVO 27 

6 OBJETIVO GERAL 27 

7 METAS PRAZOS E REPONSÁVEIS .................................................................................... 27 

a. GESTÃO ......................................................................................................................... 29 

b. QUALIFICAÇÃO DO ATENIMENTO SOCIOEDUCATIVO ..................................... 32 

c. PARTICIPAÇÃO E AUTONOMIA DO ADOLESCENTE .......................................... 36 

d. FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA . 37 

8. FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO ............................................................................ 38 

9 AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES ........................................................... 40 

CONCLUSÃO 40 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................................ 41 

APROVAÇÃO DO COMDICA – ANEXOS ............................................................................. 42 

 

 

 

 



 

5 
 

1 APRESENTAÇÃO 

 A Prefeitura Municipal de Santa Margarida do Sul, através do Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e da Comissão de 

Elaboração do Plano de Atendimentos Socioeducativos, apresenta o Plano Decenal de 

Atendimento Socieducativo. Construído coletivamente de forma intersetorial e 

multidisciplinar, em consonância com os princípios do Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo – SINASE, envolvendo a participação dos representantes 

e de profissionais de diversas políticas públicas que compõem o poder público 

municipal, tais como: assistência social, habitação, trabalho, saúde e educação. 

 O processo de elaboração do referido plano municipal teve como objetivo 

estabelecer pactuações entre as políticas públicas através das secretarias municipais, 

para desenvolver protocolos e fluxos de trabalho de caráter multiprofissionais e 

intersetoriais para o atendimento de adolescentes em conflito com a lei que estão 

cumprindo medidas de responsabilidade da gestão municipal, sendo estas dois tipos: I – 

Liberdade Assistida e II – Prestação de Serviços à Comunidade. 

 Salientamos que a sistematização das ações destinadas aos adolescentes em 

conflito com a lei aqui apresentadas, terão vigência do ano de 2021 ao ano de 2031, 

estabelecendo metas e protocolos de trabalho visando promover a proteção integral e a 

responsabilização do adolescente em cumprimento de medida socioeducativa. 

O Plano Decenal de Medidas Socioeducativas de Santa Margarida do Sul, está 

dividido em três partes principais: I – Princípios e Diretrizes, II – Marco Situacional e 

III – Ações e Estratégias a Serem Desenvolvidas.  

Os princípios e diretrizes dizem respeito às bases legais que norteiam as ações 

relacionadas ao atendimento de adolescentes em cumprimento de medida socieducativa. 

O marco situacional caracteriza-se pela apresentação de um breve histórico do 

município e das atividades desenvolvidas pelos órgãos públicos envolvidos na 

elaboração e execução do plano, do mesmo modo, apresenta também o relatório 

quantitativo referente aos casos de adolescentes em conflito com a lei atendidos pelo 

município. As ações e estratégias são apresentadas através da sistematização das metas 

e objetivos, bem como, o estabelecimento dos fluxos de atendimento, constando a 

descrição de cada etapa de atendimento apresentada. 
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2 INTRODUÇÃO 

O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, iniciado no ano de 2006 

por meio da Resolução nº. 119 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – CONANDA caracterizou-se como um grande passo em direção a 

materialização de ações que contribuam para que o processo de responsabilização dos 

adolescentes em conflito com a lei adquira um caráter efetivamente educativo.  

Assim sendo, a necessidade de especificações e complementações no processo 

de socioeducação se tornou uma realidade, o que levou ao Congresso Nacional uma 

série de propostas de alterações da Lei 8069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) 

para acolher os casos de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa. 

Nesse sentido, no ano de 2012 foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pela 

então presidente da república, Dilma Rousseff, a Lei Federal nº 12.594/2012 – SINASE.  

Estes dois documentos consolidaram um longo, intenso e profundo processo de 

discussão, realizado desde 1999, de forma participativa, mediante reuniões técnicas, 

encontros descentralizados, audiências públicas e contribuições dos órgãos do Sistema 

de Justiça, refletindo assim o pensamento dos diferentes atores do Sistema de Garantia 

de Direitos da Criança e do Adolescente – SGD.  

A Resolução 119/2006 e a Lei Federal 12.594/2012 constituem normatização, 

conceitual e jurídica, necessária à implementação, em todo território nacional, dos 

princípios consagrados nas Regras Mínimas das Nações Unidas para a Administração 

da Justiça da Infância e da Juventude, nas Regras das Nações Unidas para a Proteção 

dos Jovens com restrição de liberdade, na Constituição Federal, na Convenção 

Internacional sobre os Direitos da Criança e no Estatuto da Criança e Adolescente, 

referentes à execução das medidas socioeducativas, destinadas aos adolescentes a quem 

se atribui a prática do ato infracional. 

• O que São Medidas Socioeducativas? 

Medidas socioeducativas são medidas aplicáveis a adolescentes autores de atos 

infracionais e estão previstas no art. 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA), e apesar de configurarem resposta à prática de um delito, apresentam um caráter 

predominantemente educativo. São medidas aplicáveis a crianças e adolescentes na 

faixa etária estabelecida entre 12 e 18 anos, podendo-se, excepcionalmente, ter sua 

aplicação estendida aos jovens com até 21 anos incompletos, conforme previsto no art. 

2º doECA.  
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• Quais São os Tipos de medidas socioeducativas?  

I - Advertência (Art. 115 do ECA) 

A advertência é uma repreensão judicial verbal, com o objetivo de sensibilizar e 

esclarecer ao adolescente sobre a gravidade do ato cometido, alertando-o acerca das 

consequências no caso de uma possível reincidência infracional. Sendo o responsável 

pela execução o Juiz da Vara da Infância e da Juventude ou servidor com delegação 

para tal. 

II - Obrigação de Reparar o Dano (Art. 116 do ECA)  

A obrigação de repara o dano, constitui-se como o ressarcimento por parte do 

adolescente, na pessoa de seus representantes legais, do dano ou prejuízo econômico 

causado à vítima. Sendo o responsável pela execução o Juiz da Infância e da Juventude 

ou equipe multiprofissional da Vara, através de delegação.  

III - Prestação de Serviços à Comunidade (Art. 117 do ECA)  

A prestação de serviços à comunidade pressupõe a realização de atividades 

gratuitas, de caráter educativo e de interesse comunitário por parte do adolescente em 

conflito com a lei, durante período máximo de seis meses e oito horas semanais. Sendo 

de responsabilidade dos municípios. 

IV - Liberdade Assistida (Arts. 118 e 119 do ECA)  

A liberdade assistida consiste no acompanhamento, auxílio e orientação do 

adolescente em conflito com a lei por equipes multidisciplinares, por um período 

mínimo de seis meses, objetivando oferecer ao adolescente atendimento nas diversas 

áreas de políticas públicas, como saúde, educação, cultura, esporte, lazer e 

profissionalização, com vistas à sua promoção social e de sua família, bem como 

inserção no mercado de trabalho. Sendo de responsabilidade dos municípios. 

V - Semiliberdade (Art. 120 do ECA)  

A similiberdade caracteriza-se pela vinculação do adolescente a unidades 

especializadas, com restrição da sua liberdade, possibilitando a realização de atividades 

externas, sendo obrigatórias a escolarização e a profissionalização. O jovem poderá 

permanecer com a família aos finais de semana, desde que autorizado pela coordenação 

da Unidade de Semiliberdade.  

VI - Internação (Arts. 121 a 125 do ECA)  

A internação é uma medida socioeducativa privativa da liberdade, adotada pela 

autoridade judiciária quando o ato infracional praticado pelo adolescente se enquadrar 

nas situações previstas no art. 122, incisos I, II e III, do ECA – quando o ato for 
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cometido com violência ou grave ameaça. A internação tem em caráter eminentemente 

provisório e está sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à 

condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. 

A partir desses marcos legais, a atenção ao adolescente em cumprimento de 

medida socioeducativa tem os fundamentos para se constituir em um Sistema Nacional, 

tornando-se uma política pública, articulada e com características específicas: a Política 

da Socioeducação, documento que vem somar-se à normatização citada e deve ser 

interpretada a partir dela.  

Considerando tais normativas, é de competência do município, observadas as 

diretrizes da política de atendimento à criança e ao adolescente, a municipalização do 

atendimento e descentralização político-administrativa, preconizadas no Estatuto da 

Criança e do Adolescente, criação e manutenção de programas de atendimento para a 

execução das medidas socioeducativas de meio aberto–Liberdade Assistida e Prestação 

de Serviços à Comunidade, bem como, acompanhamento das famílias de jovens em 

cumprimento de medidas de internação. 

O Atendimento Socioeducativo Municipal deve ser organizado e norteado pelo 

Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo. Como instrumento de planejamento 

estratégico de gestão pública, o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo 

apresenta dados e indicadores da população adolescente e aponta objetivos e metas 

decenais relativas ao conjunto de serviços, programas e projetos voltados ao 

atendimento do adolescente em conflito com a lei. 

Assim sendo, a Administração Municipal de Santa Margarida do Sul-RS 

apresenta o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, em concordância com o 

Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE, instituído pela Lei 

Federal n° 12.594/2012, elaborado de forma coletiva, prevendo a intersetorialidade e a 

responsabilidade da comunidade. O Plano prevê ações que serão acompanhadas e 

avaliadas pela Comissão Intersetorial de Elaboração de Atendimento Socioeducativo 

semestralmente, sendo que quaisquer alterações corretivas ou complementares serão 

acrescentadas no Plano com apresentação prévia no Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente - CMDCA. 
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3 PRINCÍPIOS E DIRETRIZES 

 Para balizar a elaboração deste plano decenal de atendimento socieducativo, é 

necessário o estabelecimento de alguns princípios e diretrizes, para que as ações sejam 

desenvolvidas em conformidade com o SINASE, bem como, com o Plano Estadual de 

Atendimento Socioeducativo do Estado do Rio Grande do Sul. Sendo assim, 

utilizaremos como princípios, os mesmo princípios estabelecidos no SINASE. Do 

mesmo modo, teremos como referências as diretrizes de atendimento de 

responsabilidade dos municípios como estabelecidos no Art. 5º da Lei nº 12.594/2012. 

 

3.1 Princípios 

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

inocência.  

2. Ao adolescente que cumpre medida socioeducativa deve ser dada proteção 

integral de seus direitos.  

3. 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 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) Focar a socioeducação por meio da construção de novos projetos pactuados com os 

adolescentes e famílias, consubstanciados em Planos Individuais de Atendimento.  

c) Incentivar o protagonismo, participação e autonomia de adolescentes em cumprimento de 

medida socioeducativa e de suas famílias.  

d) Primazia das medidas socioeducativas em meio aberto.  

e) Criar mecanismos que previnam e medeiem situações de conflitos e estabelecer práticas 

restaurativas. 

 

3.3 Competências Municipais 

I - formular, instituir, coordenar e manter o Sistema Municipal de Atendimento 

Socioeducativo, respeitadas asdiretrizes fixadas pela União e pelo respectivo Estado; 
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II - elaborar o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, em 

conformidade com o Plano Nacional e orespectivo 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 deAtendimento Socioeducativo; 

V - cadastrar-se no Sistema Nacional de Informações sobre o Atendimento 

Socioeducativo e fornecerregularmente 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 aoatendimento inicial de adolescente apreendido para 

apuração de ato infracional, bem como aqueles destinados aadolescente a quem foi 

aplicada medida socioeducativa em meio aberto. 

§ 1º Para garantir a oferta de programa de atendimento socioeducativo de meio 

aberto, os Municípios podeminstituir os consórcios dos quais trata a Lei nº 11.107, de 6 

de abril de 2005, que dispõe sobre normas gerais decontratação de consórcios públicos e 

dá outras providências, ou qualquer outro instrumento jurídico adequado, comoforma de 

compartilhar responsabilidades. 

§ 2º Ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

competem as funções deliberativas e decontrole do Sistema Municipal de Atendimento 

Socioeducativo, nos termos previstos no inciso II do art. 88 da Lei nº8.069, de 13 de 

julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), bem como outras definidas na 

legislaçãomunicipal. 

§ 3º O Plano de que trata o inciso II do caputdeste artigo será submetido à 

deliberação do Conselho Municipaldos Direitos da Criança e do Adolescente. 

§ 4º Competem ao órgão a ser designado no Plano de que trata o inciso II do 

caputdeste artigo as funçõesexecutiva e de gestão do Sistema Municipal de 

Atendimento Socioeducativo. 

4 MARCO SITUACIONAL 

 Neste capítulo apresentamos o marco situacional que constitui-se como a 

caracterização social e histórica do município de Santa Margarida do Sul, bem como, da 

forma como estão estruturados os serviços e as políticas públicas envolvidas nas ações a 
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serem executadas na esfera municipal. No marco situacional está descrito o 

funcionamento e a estrutura dos serviços prestados por cada secretaria municipal, 

equipamentos públicos, conselhos e órgãos da administração pública municipal que 

atendem demandas relacionadas aos direitos da criança e do adolescente.  

 No presente capítulo também constam dados descritivos e quantitativos 

referentes às situações de adolescentes em conflito com a lei no município e dos 

atendimentos da rede de proteção social envolvendo adolescentes em cumprimento de 

medidas socioeducativas. 

 

4.1 O município de Santa Margarida do Sul 

 A cidade de Santa Margarida do Sul pertencia ao município de São Gabriel, 

como distrito, tendo sido desmembrado a partir da Lei nº 10.751 de abril de 1996. O 

município surgiu a partir da ideia de um grupo de margaridenses que acreditava que a 

emancipação poderia trazer desenvolvimento ao município. 

A Comissão Emancipatória, criada em 24 de junho de 1994, foi assim composta: 

Presidente: Orestes da Silva Goulart, Vice - presidente: Círio Pedrotti, 1º secretário: 

Darcy Froehlich; 2º secretário: Paulo César Saldanha Goulart; 1º tesoureiro: Italmar 

Maldonado Chaves; 2° tesoureiro: Círio Lauxen. Conselho Fiscal: Delir dos Santos 

Rocha, Jaci Martins Silveira, José Italazairu Brum.  

O credenciamento oficial da Comissão foi expedido em 26 de janeiro de 1995 

pela Assembleia Legislativa do Estado. A partir daí uma série de providências foram 

tomadas sobre transferências legais e legítimas de títulos de eleitores com residência e 

propriedade na área emancipada.  

O primeiro Plebiscito marcado para deliberar se a população queria ou não a 

emancipação não foi realizada devido à grande movimentação dos contrários ao 

movimento. Foi preciso recorrer ao TSE para reverter a situação e o Plebiscito ocorreu 

em 24 de março de 1996 com 1.056 votos “sim” e 243 “não”. 

Apesar de o município ter sido emancipado em 1996 não foi neste ano que os 

margaridenses escolheram seu Prefeito, apenas no ano 2000 houve a primeira eleição, e 

o primeiro Prefeito foi o Ilustre cidadão, Presidente da Comissão Emancipatória, Sr. 

Orestes da Silva Goulart. 

O Município permaneceu com o mesmo nome de quando ainda era Distrito, 

acrescentando-se apenas “do Sul”. O nome Santa Margarida segundo a história oral 
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originou-se da homenagem feita à dona de uma grande fazenda de gado existente na 

região. A extensão desta estância abarcava quase todo o distrito de Santa Margarida, 

porém, através da evolução histórica as terras pertencentes à Estância Santa Margarida 

foram sendo divididas, passando a pertencer a vários proprietários. 

O município de Santa Margarida do Sul possui cinco distritos: Distrito do Bolso, 

Distrito de Santa Margarida, Distrito de Canas, Distrito da Serrinha e Distrito de 

Cambaizinho. O Distrito do Bolso encontra-se ao Sul, com a BR 290, ao Norte, com o 

Município de São Gabriel, a Oeste, também com o Município de São Gabriel, e a Leste, 

com o Distrito de Santa Margarida, tendo a sua sede a Comunidade do Bolso. 

O Distrito de Santa Margarida encontra-se ao Sul, com o Distrito da Serrinha, ao 

Norte, com o Município de São Gabriel, a Oeste, com o Distrito do Bolso e, a Leste, 

com o distrito de Cambaizinho, tendo a sua sede localizada na zona urbana do 

Município. 

O Distrito das Canas limita-se ao Sul, com o Município de São Gabriel, ao 

Norte, com a BR 290, a Oeste com o Município de São Gabriel, e a Leste com o Distrito 

de Serrinha, tendo como sua sede a Estância do Panorama.O Distrito da Serrinha limita-

se ao Sul, com o Município de São Gabriel e o Município de Lavras do Sul, ao Norte, 

com o Distrito de Santa Margarida, a Oeste, com o Distrito de Canas e o Município de 

São Gabriel e, a Leste, com Distrito de Cambaizinho e o Município de Vila Nova do 

Sul, tendo como sua sede a Estância Bela Cascata. 

O Distrito de Cambaizinho, cortado ao meio pela BR 290, sentido Leste-Oeste, 

limitando-se ao Sul, com o Município de Vila Nova do Sul, ao Norte, com o Município 

de São Gabriel, a Oeste, com os Distritos da Serrinha e Santa Margarida e a Leste, com 

o Município de Vila Nova do sul, tendo como sua sede a Estância do Sobrado. 

A economia do Município baseia-se principalmente na agropecuária. O setor 

primário de Santa Margarida do Sul possui várias alternativas, especialmente na 

agricultura. Na agricultura destaca-se o cultivo de arroz, soja, trigo, aveia e canola. A 

citricultura e a vinicultura em amplo desenvolvimento no Município. 

Na pecuária destaca-se a criação de bovinos, ovinos, eqüinos e suínos, sendo a 

bacia leiteira uma característica do Município. Destaca-se, também, um complexo 

industrial que trata do beneficiamento de cereais e das indústrias de sucos e vinhos, 

instalados no município. 
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O comércio está representado por uma loja de confecção, bazar, material de 

construção, elétrico e hidráulico, uma farmácia, loja de produtos agropecuários, 

mercearias, lancheria, posto de combustível, bares e restaurantes. 

A energia elétrica do Município é fornecida pela RGE Sul e pela CELETRO – 

Cooperativa de Eletrificação Centro Jacuí - Ltda. O município de Santa Margarida do 

Sul, economicamente, apresenta dificuldades na oferta de empregos, sendo que filhos de 

pequenos agricultores deixam a zona rural, deslocando-se para as cidades em busca de 

melhores condições de vida. Isto devido à baixa renda familiar em pequenas 

propriedades de famílias numerosas.  

Para minimizar esta situação, o município vem se empenhando na organização e 

desenvolvimento da sociedade local objetivando melhores oportunidades de trabalhos 

para todos.Atualmente, segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia 

Estatística (IBGE), Santa Margarida do Sul conta com uma população estimada de 

2.578 pessoas, sendo que apenas 13% da população possui algum tipo de ocupação e 

dessas as que possuem trabalho formal recebem em torno de dois salários mínimos. 

 

4.2 Secretaria Municipal de Assistência Social 

A Assistência Social é direito do cidadão e dever do Estado, trata-se de uma 

Política de caráter não contributivo, que provê os mínimos sociais, realizada através de 

um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o 

atendimento às necessidades básicas. 

Instituiu-se no ano de 1993, por meio da Lei Orgânica da Assistência Social 

(LOAS). Porém apenas no ano de 2004 por meio da Política Nacional de Assistência 

Social ocorreu a instituição do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), o qual 

regula em todo o território nacional as ações socioassistenciais.  

O SUAS tem como foco a proteção à família e a valorização do território. O 

SUAS incorpora e integra o SINASE, restando alguns desafios comuns aos dois 

sistemas. Entre eles a falta de: a) clareza no fluxo entre políticas sociais e sistema de 

justiça; b) participação da população usuária no planejamento e monitoramento das 

ações; e c) articulação intersetorial. 

Os adolescentes em conflito com a lei e suas famílias são público usuário do 

SUAS, uma vez que a política de Assistência Social se insere no Sistema de Garantia de 

Direitos, viabilizado atendimento técnico e acesso a direitos.  
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Desse modo, a Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social 

do Município, através de suas atividades, proporciona o acesso aos serviços, programas, 

ações e projetos às famílias de Santa Margarida do Sul tais como: Cadastro Único para 

Programas Sociais como Bolsa Família, Passe Livre para Pessoas com deficiência, 

Carteira do Idoso, Tarifa Social de Energia Elétrica; Isenção de Taxas em Concursos 

Públicos, etc. Além disso, proporciona o acesso aos Benefícios Eventuais, políticas 

habitacionais e ações com vistas à promoção do trabalho e da renda. 

Assim sendo, cabe apresentar quais serviços, programas, ações e projetos são 

desenvolvidos pela Secretaria de Assistência Social do Município de Santa Margarida 

do Sul. 

 

4.2.1 Programa Bolsa Família (PBF) 

 O PBF visa ofertar a transferência de renda a famílias em situação de pobreza e 

extrema pobreza, inscrevendo-as, segundo os critérios, no Cadastro Único e inserindo-

as em programas complementares municipais e federais, para que possam superar o 

contexto de pobreza.  

Conforme Relatório de Informação, até o mês de dezembro de 2020, constam 

1450 pessoas inscritas no Cadastro Único no âmbito do município de Santa Margarida 

do Sul, sendo a renda máxima de até 3 salários mínimos, ou R$ 500,00 per capita. 

 

4.2.2 Centro de Referência da Assistência Social 

O Centro de Referência da Assistência Social(CRAS) é uma unidade de proteção 

social básica do SUAS, que tem por objetivo prevenir a ocorrência de situações de 

vulnerabilidades e riscos sociais nos territórios, por meio do desenvolvimento de 

potencialidades e aquisições, do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, e 

da ampliação do acesso aos direitos de cidadania.  

Esta unidade pública do SUAS é referência para o desenvolvimento de todos os 

serviços socioassistenciais de proteção básica do Sistema Único de Assistência Social – 

SUAS, no seu território de abrangência. Estes serviços, de caráter preventivo, protetivo 

e proativo, podem ser ofertados diretamente no CRAS, desde que disponha de espaço 

físico e equipe compatível.  

Quando desenvolvidos no território do CRAS, por outra unidade pública ou 

entidade de assistência social privada sem fins lucrativos, devem ser obrigatoriamente a 
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ele referenciados. A oferta dos serviços no CRAS deve ser planejada e depende de um 

bom conhecimento do território e das famílias que nele vivem, suas necessidades, 

potencialidades, bem como do mapeamento da ocorrência das situações de risco e de 

vulnerabilidade social e das ofertas já existentes. 

Atualmente o CRAS conta com seus dois principais serviços sendo eles: O 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e o Serviço de Proteção e 

Atendimento Integral a Família. 

• O que é o SCFV? 

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos é um serviço da Proteção 

Social Básica do SUAS que é ofertado de forma complementar ao trabalho social com 

famílias realizado por meio do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias 

(PAIF) e do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos 

(PAEFI). 

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) realiza 

atendimentos em grupo. São atividades artísticas, culturais, de lazer e esportivas, dentre 

outras, de acordo com a idade dos usuários. Trata-se de uma forma de intervenção social 

planejada que cria situações desafiadoras, estimula e orienta os usuários na construção e 

reconstrução de suas histórias e vivências individuais, coletivas e familiares. 

• Público Alvo do SCFV 

Podem participar crianças, jovens e adultos; pessoas com deficiência; pessoas que 

sofreram violência, vítimas de trabalho infantil, jovens e crianças fora da escola, jovens 

que cumprem medidas socioeducativas, idosos sem amparo da família e da comunidade 

ou sem acesso a serviços sociais, além de outras pessoas inseridas no Cadastro Único. 

• Objetivo do SCFV 

O serviço tem como objetivo fortalecer as relações familiares e comunitárias, 

além de promover a integração e a troca de experiências entre os participantes, 

valorizando o sentido de vida coletiva. O SCFV possui um caráter preventivo, pautado 

na defesa e afirmação de direitos e no desenvolvimento de capacidades dos usuários. 

• Ações/Atividades 

Os usuários do SCFV são organizados em grupos, a partir de faixas etárias ou 

intergeracionais: 

1. Crianças de 0 a 6 anos; 

2. Crianças e adolescentes de 7 a 14 anos; 
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3. Adolescentes de 15 a 17 anos; 

4. Adultos de 18 a 59 anos; 

5. Pessoas idosas 

Nesse sentido cabe apresentar os dados referentes ao número de pessoas, 

especialmente crianças e adolescentes, participando do SCFV nos últimos três anos: 

 

• O que é o PAIF? 

O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) é oferecido em 

todos os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e tem como objetivo 

apoiar as famílias, prevenindo a ruptura de laços, promovendo o acesso a direitos e 

contribuindo para a melhoria da qualidade de vida. 

O PAIF é o principal serviço de Proteção Social Básica, ao qual, todos os outros 

serviços desse nível de proteção devem articular-se, pois confere a primazia da ação do 

poder público na garantia do direito à convivência familiar e assegura a matricialidade 

sociofamiliar no atendimento socioassistencial, um dos eixos estruturantes do SUAS. 

O PAIF, reconhecendo a família como espaço privilegiado de proteção e 

desenvolvimento das pessoas, tem por objetivo o fortalecimento da convivência familiar 

e comunitária – uma das garantias afiançadas pela PNAS (2004) e somente pode ser 

ofertado pelo poder público, por meio da equipe de referência do CRAS. 
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4.3 Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Esporte 

 A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Esportes de Santa 

Margarida do Sul, foi criada pela lei 002/2001 e está atualmente sob a coordenação do 

Professor e Dr. Rogério Saldanha Correa, que administra os recursos financeiros e os 

projetos pedagógicos, relacionados ao transporte escolar, alimentação escolar, 

infraestutura e serviço de pessoal, bem como, a equipe técnica. 

 O município de Santa Margarida do Sul possui uma escola de educação infantil, 

ensino fundamental anos iniciais e no de 2021 conta com o número de 307 estudantes 

matriculados. Dentro das atividades desenvolvidas a Secretaria de Educação propõe-se a 

planejar, coordenar, executar e avaliar a política do sistema municipal de ensino e 

cultura. 

 A rede municipal de educação está sempre em conformidade com o Ministério 

da Educação e com a Secretaria de Educação do Estado, para que sejam colocados em 

prática os programas educacionais, assessorando o chefe do executivo em assuntos 

relacionados ao ensino e a cultura. Do mesmo modo, presta serviços aos estudantes e 

seus familiares, sendo estes o público alvo da política de educação no município, sendo 

a função social da educação a formação de cidadãos conscientes e atuantes. 

 

4.3.1 Escolas 

Atualmente o município de Santa Margarida do Sul conta com duas escolas, 

sendo elas: a Escola Estadual Marechal Hermes e a Escola Municipal Rodrigues 

Alves.A Escola Municipal Rodrigues Alves foi criada em 28/10/1939. Atualmente 

possui os níveis de ensino de Educação Infantil e Ensino Fundamental, contando com 

um quadro de 31 professores. 

No ano de 2020, contava com um total de 337 alunos matriculados, sendo 112 

na faixa etária de 0 a 6 anos, 103 na faixa etária de 7 a 11 anos e 122 na faixa etária de 

12 a 18 anos.A Escola Rodrigues Alves possui uma educadora especial e sala de 

recursos para atendimento aos alunos. Além disso, possui uma biblioteca com um 

acervo de 2500 livros.  

São projetos ofertados em turno oposto na escola aulas de Karatê e Banda 

Marcial. Por fim, cabe enfatizar que a Escola Rodrigues Alves possui parcerias com a 

Celetro (Cooperativa de Eletrificação Centro Jacuí Ltda), CMPC Celulose 

Riograndense e Ecotec Energia Solar. 
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Por sua vez, a Escola Estadual Marechal Hermes, fundada em 1949, oferece 

aulas nos níveis de ensino fundamental (4º ao 9º ano) e Ensino Médio, com um quadro 

de 14 professores.No ano de 2020 a escola contava com 111 alunos matriculados. A 

Escola Marechal Hermes conta com uma biblioteca com aproximadamente 350 

exemplares em seu acervo.  

Além disso, oferece atividades de educação física e aulas da invernada de dança 

gaúcha em turno oposto. Por fim, cabe salientar que a EMATER/ASCAR (Empresa de 

Assistência Técnica e Extensão Rural) e a Cooplesma (Cooperativa dos Produtores de 

Leite de Santa Margarida do Sul) são parceiras da escola, desenvolvendo cursos e 

projetos junto à comunidade escolar. 

 

4.4 Secretaria Municipal de Saúde 

O município de Santa Margarida do sul conta com uma Unidade Básica de 

Saúde (UBS) na assistência à saúde para usuários da área urbana e interior. A 

característica do atendimento na UBS é voltada para atenção básica.O município está 

estruturado com a Estratégia de Saúde da Família (ESF), que alcança 100% do 

território.  

Conta com uma equipe um Médico, um Enfermeiro, dois Técnicos de 

Enfermagem e seis Agentes de Saúde. O ESF conta com o apoio de equipe de Saúde 

Bucal (SB) com uma Odontóloga e uma Auxiliar em Saúde Bucal, além do Núcleo 

Apoio de Apoio a Saúde da Família (NASF), composto de um Fisioterapeuta, uma 

Psicóloga, uma Fonoaudióloga e uma Nutricionista. Estes profissionais oferecem visitas 

domiciliares, dando ênfase a grupos específicos como diabéticos, idosos, crianças, 

gestantes, hipertensos e alunos da rede pública de ensino. 

No Posto de Saúde, ou seja, na Unidade Básica de Saúde são ofertados aos 

usuários atendimentos com quatro médicos clínicos gerais, um em cada turno. Além 

destes profissionais, a UBS conta também com atendimento pediátrico, ginecológico, 

nutrição, fonoaudiologia, psicologia, fisioterapia, odontologia e enfermagem. 

A equipe de enfermagem atua no acolhimento, triagem dos pacientes e 

encaminha aos profissionais especialistas na UBS, realizam ainda vacinação e demais 

tarefas pertinentes e de prerrogativas da profissão. Duas profissionais em odontologia 

atuam em turnos diferentes atendendo a demanda da UBS e ainda realizam atividades 

de prevenção e promoção em saúde bucal nas escolas do município. 
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A UBS dispõe de uma farmácia onde são dispensados medicamentos conforme 

necessidade e prescrição médica, a medicação também é dispensada na unidade móvel, 

tudo sob orientação médica e de dois farmacêuticos, além de uma atendente de 

farmácia. 

O serviço de fisioterapia, vinculado ao Centro de Reabilitação da Saúde do 

Trabalhador (CEREST) prestando atendimentos na reabilitação e prevenção de agravos 

causados laboralmente. A fisioterapia está disponível em período de trinta horas 

semanais atendendo com dois profissionais a demanda municipal na Unidade Básica de 

Saúde. 

O serviço de fonoaudiologia dá suporte em consultas e tratamento para usuários 

com distúrbios de audição e fala estes atendimentos são oferecidos a domicílio e em um 

consultório plenamente estruturado para tal. 

Temos a disposição uma nutricionista que trabalha através de consultas e ainda 

concede suporte às escolas aumentando a qualidade alimentar e reeducando a 

alimentação conforme necessidade encaminhada ao serviço de nutrição. 

O serviço de Psicologia atua dando suporte a todos os encaminhados 

obedecendo a um roteiro de chamada pré-agendado, com atendimentos psicológicos 

para todas as faixas etárias.  

A Unidade Básica de Saúde constitui na porta de entrada do Sistema Único de 

Saúde oferecendo atendimento integral, universal e igualitário aos usuários, 

desenvolvendo promoção e prevenção de agravos. 

Consultas e exames que não são fornecidos na Unidade Básica de Saúde 

automaticamente são encaminhados a programas e profissionais específicos. A 

Secretaria Municipal de Saúde possui convênio com profissionais que atuam como 

complemento a consultas disponibilizadas pelo SUS em variadas especialidades como 

traumatologia, endocrinologia, nefrologia, urologia, gastroenterologia, proctologia, 

cirurgia geral e otorrinolaringologia. 

 

4.5 Secretaria de Planejamento 

 Conforme a Secretaria Municipal de Planejamento, nos últimos dois anos não 

foram previstos, nem destinados recursos orçamentários do município para 

atendimentos de demandas referentes a adolescentes em cumprimento de medidas 
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socioeducativas. Sendo que, os recursos, caso fossem necessários, estariam sob 

responsabilidade do órgão ou da Secretaria que atendesse a demanda. 

4.6 Conselho Tutelar 

O Conselho Tutelar é um órgão municipal responsável por zelar pelos direitos da 

criança e do adolescente. Este foi criado conjuntamente ao ECA – Estatuto da Criança e 

do Adolescente, instituído pela Lei 8.069 no dia 13 de julho de 1990. É um órgão 

permanente, ou seja, uma vez criado não pode ser extinto, e possui autonomia funcional, 

não sendo subordinado a qualquer outro órgão estatal. 

O Conselho Tutelar é formado por membros eleitos pela comunidade para 

mandato de três anos. Nesse período, os conselheiros atendem crianças e adolescentes e 

aconselham seus pais e responsáveis. Seu trabalho é basicamente norteado sob 

denúncias, por isso, sempre que se perceba abuso ou situações de risco contra menores, 

como por exemplo, em casos de violência física ou emocional, o Conselho Tutelar deve 

ser acionado. 

Cabe ao Conselho Tutelar aplicar medidas que zelem pela proteção dos direitos 

da criança e do adolescente. No entanto, o Conselho Tutelar não tem competência para 

aplicar medidas judiciais e não pode julgar nenhum caso e não age como órgão 

correcional. Desta forma, quando um adolescente, por exemplo, pratica algum crime, 

este será direcionado à Polícia Militar.  

O Conselho Tutelar poderá atuar somente com aconselhamento. Também não é 

função do conselho tutelar fazer busca e apreensão de crianças e/ou adolescentes, 

expedir autorização para viagens ou desfiles, determinar a guarda legal da criança. O 

Conselho Tutelar é apenas um órgão zelador. 

É imprescindível que o conselheiro tutelar seja capaz de manter diálogo com 

pais ou responsáveis legais, comunidade, poder judiciário e executivo e com as crianças 

e adolescentes. Para isso é de extrema importância que os eleitos para o a função de 

conselheiro tutelar sejam pessoas comunicativas, competentes e com capacidade para 

mediar conflitos. 

Cabe ressaltar que, assim como o juiz, o conselheiro somente aplica as medidas 

necessárias à proteção dos direitos da criança e/ou adolescente, ele não as executa. 

Deve, por tanto, buscar os poderes necessários para execução dessas medidas, ou seja, 

poder público, famílias e sociedade. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8069.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8069.htm


 

21 
 

São atribuições do Conselho Tutelar, segundo o art. 136 do Estatuto da Criança e 

do Adolescente: 

I - atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos arts. 98 e 105, 

aplicando as medidas previstas no art. 101, I a VII; 

II - atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas previstas 

no art. 129, I a VII; 

III - promover a execução de suas decisões, podendo para tanto: 

a) requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, 

trabalho e segurança; 

b) representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado 

de suas deliberações. 

IV - encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração 

administrativa ou penal contra os direitos da criança ou adolescente; 

V - encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência; 

VI - providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre as 

previstas no art. 101, de I a VI, para o adolescente autor de ato infracional; 

VII - expedir notificações; 

VIII - requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente 

quando necessário; 

IX - assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária 

para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente; 

X - representar, em nome da pessoa e da família, contra a violação dos direitos 

previstos no art. 220, § 3º, inciso II, da Constituição Federal ; 

XI - representar ao Ministério Público para efeito das ações de perda ou 

suspensão do poder familiar, após esgotadas as possibilidades de manutenção da criança 

ou do adolescente junto à família natural. (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009) 

Vigência 

XII - promover e incentivar, na comunidade e nos grupos profissionais, ações de 

divulgação e treinamento para o reconhecimento de sintomas de maus-tratos em 

crianças e adolescentes. (Incluído pela Lei nº 13.046, de 2014) 

Parágrafo único. Se, no exercício de suas atribuições, o Conselho Tutelar 

entender necessário o afastamento do convívio familiar, comunicará incontinenti o fato 

ao Ministério Público, prestando-lhe informações sobre os motivos de tal entendimento 

e as providências tomadas para a orientação, o apoio e a promoção social da família. 
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4.7 Dados Sobre Adolescentes em Conflito com a Lei nos Últimos Cinco 

Anos1 

Os dados a seguir foram reunidos por meio de pesquisa documental nos arquivos 

do Centro de Referência da Assistência Social, Secretaria de Saúde e Conselho Tutelar, 

nas atas, prontuários e demais registros de atendimentos dispensados aos adolescentes 

nos último cinco anos. 

 Desse levantamento, foram identificados 06 (seis) adolescentes em conflito com 

a lei nos últimos cinco anos. Segundo os dados do último Censo do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) (2010) o município de Santa Margarida do Sul 

possuía à época 199 (cento e noventa e nove) adolescentes entre 10 e 19 anos do sexo 

masculino e 180 (cento e oitenta) adolescentes entre 10 e 19 anos do sexo feminino.  

Ainda segundo os dados levantados junto às Escolas do Município, identificou-

se que há 133 adolescentes entre a faixa etária de 12-18 anos matriculados. Desse modo, 

somando o total de adolescentes identificados no último censo do IBGE, bem como, os 

adolescentes matriculados nas escolas no último ano, chegou-se a uma média de 

aproximadamente 214 adolescentes no município entre 10 (dez) e 19 (dezenove) anos. 

Cabe ressaltar que o município de Santa Margarida do Sul não possui delegacia 

de polícia, apenas o posto da Polícia Militar – desse modo, as ocorrências relativas aos 

atos infracionais geralmente são registradas em municípios vizinhos. Sendo assim, 

mesmo os adolescentes sendo munícipes, os atos infracionais ocorrem ou são 

registrados em outros municípios. 

Quanto aos indicadores sociais de vulnerabilidade, envolvendo crianças e 

adolescentes nos últimos 5 anos, foram atendidos em torno de 20 casos de Proteção 

Social Especial (situações de risco social, sem rompimento de vínculos sociais e 

comunitários) envolvendo crianças e adolescentes. Sobre o índice de evasão escolar, 

não houve registros no último ano. No entanto, no ano de 2017 identificou-se Ata para 

abertura de FICAI para aluno por faltas consecutivas – também sobre os indicadores 

referentes ao uso de substâncias psicoativas por adolescentes no município, cabe 

 
1  Os dados apresentados neste tópico foram resultado de pesquisas em registros 

documentais dos órgãos públicos do município, tais como: Conselho Tutelar, Secretaria 

de Educação, CRAS, Secretaria de Saúde. Do mesmo modo, também foram utilizados 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE). 
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salientar que não se tem dados exatos, todavia, há informação2 de que 13 adolescentes 

fazem uso de medicamentos psicotrópicos. 

Ainda sobre situações de risco envolvendo crianças e adolescentes, a partir de 

consulta realizada ao registro de Atas de ocorrências da Escola Municipal Rodrigues 

Alves, constatou-se um total de 63 registros nos últimos 5 anos. Sendo que, dentre esse 

total, 28 registros envolvem situações de agressão física ou verbal, bullyng e fugas 

escolares. 

No tange ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, identificou-se nos 

últimos cinco anos as seguintes notas: 

IDEB Observado Metas Projetadas 

2015 20173 20194 2015 2017 2019 

5,1 5,7 3,7 6,6 6,8 4,4 

 Como podemos observar, o IDEB apresentado demonstra que as metas 

projetadas para os níveis de escolaridade ainda não foram atingidas. Segundo o 

Ministério da Educação e Cultura: 

 

Ideb é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, criado em 

2007, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (Inep), formulado para medir a qualidade do 

aprendizado nacional e estabelecer metas para a melhoria do ensino. 

O Ideb funciona como um indicador nacional que possibilita o 

monitoramento da qualidade da Educação pela população por meio de 

dados concretos, com o qual a sociedade pode se mobilizar em busca 

de melhorias. Para tanto, o Ideb é calculado a partir de dois 

componentes: a taxa de rendimento escolar (aprovação) e as médias de 

desempenho nos exames aplicados pelo Inep. Os índices de aprovação 

são obtidos a partir do Censo Escolar, realizado anualmente. 

As médias de desempenho utilizadas são as da Prova Brasil, para 

escolas e municípios, e do Sistema de Avaliação da Educação Básica 

(Saeb), para os estados e o País, realizados a cada dois anos. As metas 

estabelecidas pelo Ideb são diferenciadas para cada escola e rede de 

ensino, com o objetivo único de alcançar 6 pontos até 2022, média 

correspondente ao sistema educacional dos países desenvolvidos.5 

 

 O levantamento dos indicadores sociais anteriormente citados, visa o 

fortalecimento do diagnóstico situacional do município, a fim de estabelecer metas 

razoáveis dentro das necessidades apresentadas pela realidade local. 

 
2 Dados coletados junto à farmácia municipal. 
3 2015 e 2017 são referentes à 4ª Série/5º Ano, 8ª Série/9º Ano e 3ª Série EM. 
4 2019 refere-se somente ao índice da 8ª Série/9º Ano. 
5 Citação retirada do site do Ministério da Educação e Cultura, disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/conheca-o-ideb 

http://portal.mec.gov.br/conheca-o-ideb
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 A seguir serão apresentados os dados referentes aos adolescentes em conflito 

com a lei nos últimos 5 anos, que foram acompanhados pela rede de atendimento do 

município de Santa Margarida do Sul: 
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18 anos - 1 Caso

16%

0%

17%

17%

50%

0%

Ano

2015 - 1 Caso

2016 - 0 Casos

2017 - 1 Caso

2018 - 1 Caso

2019  - 3 Casos

2020 - 0 Casos
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Tentativa de homicídio
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Assalto

Crime contra liberdade sexual

Lesão Corporal

0%0%0%0%
17%

83%

Medida Aplicada

Advertência

Obrigação de reparar o dano

Prestação de Serviços a
Comunidade

Liberdade Assistida

Semiliberdade

Internação

83%

17%0%

Indíce de cumprimento

Cumprida

Em Andamento
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 Observa-se que nos últimos 5 anos a rede de atendimento do município de Santa 

Margarida do Sul, acompanhou 6 casos de adolescentes em conflito com a lei, sendo 

estes com faixa etária entre 15 à 18 anos – sendo que 67% dos casos envolvem a faixa 

etária dos 15 aos 17 anos. No que se refere a escolaridade, percebe-se que todos os 

adolescentes possuem ensino fundamental incompleto, sendo assim constata-se que há 

evasão escolar entre os adolescentes do município. 

 Ainda no que se refere as medidas socioeducativas aplicadas, observa-se que não 

houve casos de medidas em meio aberto (liberdade assistida ou prestação de serviços a 

comunidade) sendo em sua maioria medidas de internação. Assim sendo, o 

acompanhamento sempre acontece ao adolescente egresso da internação e sua família, 

com a construção do Plano Individual de Acompanhamento Egresso, que é elaborado 

em conjunto com as equipes do CASE (Centro de Atendimento Socioeducativo), 

CASEF6 (Centro de Atendimento Socioeducativo Feminino) e a equipe de Referência 

de Proteção Social Especial do Município de Santa Margarida do Sul.  

 No que se refere ao atendimento dos casos de proteção social especial no 

município de Santa Margarida do Sul, considerando a inexistência de um equipamento 

específico (CREAS), os atendimentos são realizados por equipe técnica mista, composta 

por: 1 assistente social lotado na Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e 

Assistência Social (carga horária de 20 horas semanais) e 1 Psicóloga lotada no Centro 

de Referência de Assistência Social (carga horária de 24 horas semanais) – sendo que 

até o momento não existe carga horária específica para dedicação ao trabalho 

socioeducativo, estando tais ações incluídas dentro da carga horária e dos serviços já 

existentes. 

 
6 Cabe salientar que tais instituições não possuem sede no município – sendo de Porto 

Alegre (RS). 

100%

0%0%0%

Escolaridade

Ensino Fundamental Incomp.

Ensino Fundamental Comp.

Ensino médio incompleto

Ensino médio completo



 

27 
 

 Tendo em vista que não houve casos de prestação de serviços a comunidade, na 

há registro sobre frequência de visita de acompanhamento técnico, nem reuniões entre 

os profissionais das equipes técnicas e órgãos parceiros. Com relação aos serviços 

parceiros, temos no município a EMATER/ASCAR (Empreendimento de Assistência 

Técnica e Extensão Rural e Social/Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural) e 

as escolas como potenciais acolhedores de tais demandas, com a possibilidade de 

extensão dessas parcerias com outras instituições. 

 Isto posto, tendo em vista os dados apresentados, foram criadas metas 

considerando a realidade do município de Santa Margarida do Sul. 

5 PÚBLICO ALVO 

 O plano que aqui se apresenta, tem como público alvo adolescentes entre 12 à 18 

anos e excepcionalmente até os 21 anos, em cumprimento de medidas socioeducativas 

em meio aberto (liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade), residentes 

no município de Santa Margarida do Sul e suas respectivas famílias. 

6 OBJETIVO GERAL 

Sistematizar o atendimento sócio-educativo no município de Santa Margarida do 

Sul, postulando estratégias protetivas, em consonância com o Estatuto da Criança e do 

Adolescente - ECA e com o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - 

SINASE, no sentido de proporcionar um atendimento socioeducativo de qualidade. 

7 METAS PRAZOS E REPONSÁVEIS 

As MSEs em meio aberto, têm ênfase na participação do adolescente em 

atividades junto à família, à comunidade, à rede socioassistencial, à escolarização, à 

profissionalização, em programações de esporte, cultura e lazer. Propiciando a 

articulação das políticas públicas de saúde, educação, habitação, dentre outras, 

privilegiando a rede socioassistencial. Por esta razão, sua ação deve estar centrada na 

efetivação da proteção integral do adolescente, buscando um equilíbrio entre a 

responsabilização e proteção. 

Desse modo, foram estabelecidas metas a serem cumpridas ao longo da vigência 

deste plano, com o intuito de fortalecer os serviços e ás ações destinadas ao atendimento 

de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto. Além 
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disso, foi estabelecido fluxograma com as etapas que compõem o processo de 

atendimento e orientação dos adolescentes, constando a descrição de cada etapa, bem 

como, o órgão por ela responsável. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

a. GESTÃO 

Objetivo Meta Período Responsáveis 

 

2021 -

2023 

 

 

2024 - 

2026 

 

2027 - 

2030 

 

Aprimorar 

instância de 

gestão do Sistema 

Municipal de 

Atendimento 

Socioeducativo 

Instituir a Comissão Intersetorial como 

instância permanente de acompanhamento, 

monitoramento e avaliação do Sistema 

Municipal de Atendimento Socioeducativo 

com coordenação do Conselho Municipal 

de Direitos da Criança e do Adolescente 

 

 

 

X 

   

 

Gestão Municipal e Conselho Municipal da 

Criança e do Adolescente 

Revisar e aprimorar Plano Municipal de 

Atendimento Socioeducativo a cada 3 anos 

 

X 

 

X 

 

X 

  

Comissão Intersetorial 

Definir fluxo de atendimento intersetorial 

para a execução do Sistema Municipal de 

Atendimento Socioeducativo 

 

X 

   

 

 

Comissão Intersetorial 
Planejar a destinação 

orçamentária para a 

estruturação e 

aprimoramento do 

Sistema Municipal 

de Atendimento 

Socioeducativo 

Indicar prioridades para o investimento no 

atendimento ao adolescente que cumpre 

medida socioeducativa em meio aberto 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

Conselho Municipal da Criança e do 

Adolescente 

 

Instituir 

mecanismos de 

Monitoramento e 

Criar um fluxo de informação intersetorial 

e integrado, inclusive com Sistema de 

Justiça, a fim de garantir que os atores 

responsáveis possam acompanhar a 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestão Municipal 

COMDICA 
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Avaliação trajetória do adolescente no Sistema de 

Atendimento Socioeducativo 

Sistema de Justiça 

Definir indicadores de monitoramento e 

avaliação do Sistema de Atendimento 

Socioeducativo 

 

 

X 

   

Comissão Intersetorial 

 

 

 

 

 

 

 

Implementar 

ações 

intersetoriais 

Acompanhar frequência e rendimento 

escolar do adolescente em cumprimento de 

medida socioeducativa  

 

X 

 

X 

 

X 

 

Secretaria Municipal de Assistência Social,  

Secretaria Municipal de Educação e  

Comissão Intersetorial 

Acompanhar a frequência e evolução do 

atendimento nos serviços de saúde mental 

e dependência química 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Secretaria Municipal de Assistência Social e  

Secretaria Municipal de Saúde 

Acompanhar a frequência e evolução nos 

encaminhamentos realizados ao 

adolescente na rede de atendimento do 

munícipio e de municípios parceiros 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

Secretaria Municipal de Assistência Social 

Secretaria Municipal de Saúde 

Secretaria Municipal de Educação 

Aprimorar protocolos e fluxos 

intersetoriais de atendimento 

socioeducativo 

  

X 

  

Comissão Intersetorial 

Promover a formação anual da equipe de 

referência do Sistema de Garantia de 

Direitos de cada Secretaria, por meio de 

cursos e capacitações profissionais 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

COMDICA 

Definir os procedimentos para a acolhida 

do adolescente em cumprimento da 

medida, na inserção escolar e 

profissionalizante a fim de garantir a 

permanência 

 

 

X 

   

 

Comissão Intersetorial 

Difundir orientações técnicas para 

qualificar a atuação dos profissionais 
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referenciados em cada secretaria, 

envolvidos no atendimento de adolescentes 

em cumprimento de medidas 

socioeducativas, por meio de reuniões de 

rede, informativos eletrônicos 

 

X 

 

X 

 

X 

 

COMDICA 

Inserir no Plano Municipal de Educação a 

prioridade do acesso a rede de ensino para 

socioeducandos 

 

 

X 

   

 

Secretaria Municipal de Educação 

 

 

 

 

 

 

 

Implementar 

ações 

intersetoriais 

Incluir no Plano Municipal de Saúde ações 

com vistas ao tratamento adequado para 

adolescentes em cumprimento de medida 

socioeducativa com transtorno mental, 

deficiência e com dependência química 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

Secretaria Municipal de Saúde 

Fortalecer as ações intersetoriais no 

ambiente escolar, como práticas de 

prevenção aos agravos, promoção da saúde 

e do protagonismo infanto-

juvenil(palestras, ações de mediação de 

conflito – dentro do plano político 

pedagógico inseridas na rotina escolar) 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

Secretaria Municipal de Saúde e 

Secretaria Municipal de Educação 

 

 

 

Realizar matriciamento em Saúde Mental 

nas equipes das unidades básicas de saúde 

onde estes adolescentes são atendidos, 

visando o desenvolvimento de habilidades 

para comunicação e acolhimento. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

Secretaria Municipal de Saúde 

Definir estratégias para a qualificação 

profissional e inclusão produtiva para 

jovens em medida socioeducativa, bem 

como definir, através de portaria, o acesso 

a processos seletivos e estágios de 

 

 

 

X 

   

 

Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação 

e Assistência Social 
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b. QUALIFICAÇÃO DO ATENIMENTO SOCIOEDUCATIVO 

 

contratação para o mercado de trabalho – 

através de parcerias entre a esfera 

municipal com instituições tais como: 

EMATER, Educa Brasil, SENAR, 

SEBRAE, SENAC 

Objetivo Meta Período Responsáveis 

 

2021 

2023 

 

 

2024 

2026 

 

2027 2030 

Qualificar a atuação 

dos profissionais 

responsáveis pela 

execução das 

medidas 

socioeducativas  

Adequar o número de 

profissionais destinados ao 

atendimento de adolescentes em 

cumprimento de MSE, caso seja 

necessário 

 

 

 

X 

   

Secretaria Municipal de Assistência 

Social 

Garantir a inclusão de 

profissionais de Psicologia e 

Serviço Social nas Escolas, a fim 

de aprimorar o acompanhamento 

dos adolescentes em cumprimento 

de MSE e demais educandos 

conforme previsto na Lei nº 13.935 

de 2019 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaria Municipal de Educação 

Definir agenda permanente     
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trabalho entre os serviços 

envolvidos no atendimento do 

adolescente em cumprimento de 

MSE 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

Comissão Intersetorial e Sistema de 

Garantia de Direitos 

Qualificar o 

acompanhamento 

ao adolescente em 

cumprimento de 

medida 

socioeducativa em 

meio aberto 

Integrar as políticas públicas no 

atendimento do adolescente em 

cumprimento de medida 

socioeducativa e suas famílias, 

por meio de atendimentos 

coletivos, palestras e reuniões 

de rede 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

Secretarias de Assistência Social, 

Saúde, Educação, Cultura, Esporte 

e Lazer 

Garantir o acompanhamento 

das famílias dos adolescentes 

em cumprimento de medida 

socioeducativa, buscando 

promover a autonomia e a 

responsabilização destas no 

processo socioeducativo 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

Secretaria Municipal de Assistência 

Social 

Garantir o acompanhamento 

das famílias dos adolescentes 

egressos do Sistema 

Socioeducativo 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

Secretaria Municipal de Assistência 

Social 

Articular a realização de PIAs 

intersetoriais com a presença 

dos atores do SGD envolvidos 

no acompanhamento da medida 

socioeducativa, considerando os 

PIAs em andamento dos 

adolescentes egressos da 

internação e semi liberdade 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

Comissão Intersetorial e 

Secretaria Municipal de Assistência 

Social 
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Qualificar o 

acompanhamento 

ao adolescente em 

cumprimento da 

medida 

socioeducativa em 

meio aberto 

Elaborar os Projetos 

Terapêuticos Singulares e 

incluí-los nos Planos 

Individuais de Atendimento 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

Secretaria Municipal de Saúde e 

Secretaria Municipal de Assistência 

Social 

Qualificar a rede de atenção à 

saúde (agentes de saúde, 

médicos, enfermeiros, 

psicólogos e técnicos de 

enfermagem), por meio de 

formações permanentes e 

reuniões de rede, para 

atendimento de adolescentes em 

cumprimento de medida 

socioeducativa com sofrimento 

psíquico, problemas decorrentes 

do uso de drogas, SEM 

DISCRIMINAÇÃO. 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

Secretaria Municipal de Saúde e 

Comissão Intersetorial 

 

Flexibilizar atendimento na 

unidade básica de saúde, seja 

esta de referência da residência 

ou da casa de semiliberdade 

onde o adolescente está no 

momento. 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

Secretaria Municipal de Saúde 

Assegurar vagas para 

adolescentes em medida 

socioeducativa no sistema de 

ensino (rede municipal e 

estadual) considerando suas 

necessidades 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

Secretaria Municipal de Educação 

Qualificar a rede de ensino    Secretaria Municipal de Educação e  
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(professores e equipe 

pedagógica) através de 

formações permanentes e 

reuniões de rede, para o 

atendimento de adolescentes em 

cumprimento de medidas 

socioeducativas em meio 

aberto, SEM 

DISCRIMINAÇÃO 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

Comissão Intersetorial 

Assegurar que os adolescentes 

em cumprimento de medida 

socioeducativa tenham acesso a 

cursos profissionalizantes, 

observando a legislação vigente 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

Secretaria Municipal de Trabalho, 

Habitação e Assistência Social 

Assegurar que os adolescentes 

em cumprimento de medida 

socioeducativa tenham acesso a 

pelo menos uma atividade 

cultural de seu interesse 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

Secretaria Municipal de Educação, 

Cultura e Lazer 

Assegurar que os adolescentes 

em cumprimento de medida 

socioeducativa tenham acesso a 

pelo menos uma atividade 

esportiva de seu interesse 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

Secretaria Municipal de Educação, 

Cultura e Lazer 
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c. PARTICIPAÇÃO E AUTONOMIA DO ADOLESCENTE 

 

Objetivo Meta Período Responsáveis 

 

2021 

2023 

 

 

2024 

2026 

 

2027 2030 

 

Instituir mecanismos 

permanentes e efetivos de 

participação 

Assegurar a participação 

dos adolescentes e suas 

famílias em 

cumprimento de medida 

socioeducativa na 

elaboração do PIA 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

Secretaria Municipal de Trabalho, 

Habitação e Assistência Social 

Estimular a participação 

dos adolescentes em 

cumprimento de medida 

socioeducativa nas 

Comissões e Conselhos 

que discutem a execução 

da medida 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

COMDICA e 

Comissão Intersetorial 

Fomentar o acesso à 

Educação Superior para 

aqueles adolescentes em 

cumprimento de medida 

que finalizarem o Ensino 

Médio 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

Comissão Intersetorial e  

Secretaria Municipal de Educação 

Fomentar a participação 

dos adolescentes em 
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cumprimento de medida 

socioeducativa em 

grêmios estudantis e/ou 

Conselhos Escolares 

X X X Comissão Intersetorial e  

Secretaria Municipal de Educação 

 

 

d. FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA 

 

Objetivo Meta Período Responsáveis 

 

2021 

2023 

 

 

2024 

2026 

 

2027 2030 

 

Fortalecer o Sistema de 

Justiça e Segurança Pública 

Realizar reuniões de rede 

e espaços de formação 

continuada, junto ao 

sistema de justiça 

(promotoria especializada 

e vara da infância e da 

juventude) sempre que 

necessário 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

Sistema de Justiça e 

Comissão Intersetorial 



 

 

8. FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO 
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Atendimento 
Individual

•Consiste no atendimento inicial do adolescente realizado por meio da equipe de
referência, com o intuito de conhecer a realidade psicossocial do adolescente,
suas áreas de interesse (no caso da medida recomendada ser a de PSC) e
possíveis demandas que necessitem de encaminhamento para os demais órgãos
pertencentes a rede de atendimento socioeducativo.

Atendimento 
Familiar

•Consiste no atendimento à família voltado ao fortalecimento de vínculos e a
identificação de como está estruturada a dinâmica famíliar em relação ao
adolescente e ao ato infracional, com vistas a promover orientações e acesso aos
direitos sociais e demais políticas públicas que possam promover o
fortalecimento da família e de suas potencialidades.

Visitas 
Domiciliares

•Tal instrumento técnico tem como objetivo garantir aos profissionais de 
referência uma melhor compreenção da realidade e do cotidiano no qual o 
adolescente e sua família estão inseridos, com vistas a identificar possíveis 
fatores de vulnerabilidade ou de risco social.

Atendimento em 
Grupo

•Aborda dificuldades diante da prática do ato infracional, informações sobre a
garantia e defesa dos direitos e discussão sobre temas pertinentes.

Articulação e 
Encaminhamentos 

Intersetoriais

•Visa garantir a proteção integral do adolescente na medida em que articula as
ações da equipe de referência com os demais órgãos componentes da rede de
atendimento socioeducativo, sejam no que tange as medidas socioeducativas de
liberdade assistida, ou de prestação de serviços à comunidade.

Registros e Relatórios 
Técnicos

• A elaboração de registros e relatórios técnicos tem como objetivo estabelecer comunicação com os
orgãos de justiça a respeito do andamento do processo e do atendimento de prestação de medidas
socioeducativas. Do mesmo modo que constitui-se como instrumental importante para a equipe
planejar os futuros atendimentos e ações com consonância com os princípios do SINASE.
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9 AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES 

 Considerando que o presente Plano de Medidas Socioeducativas terá vigência de 

10 anos, faz-se necessário estabelecer instrumentos de avaliação e monitoramento do 

andamento das ações propostas, tanto no que tange as metas estabelecidas, quanto na 

própria redação do Plano de Medidas Socioeducativas (considerando possíveis ajustes 

que se façam necessários no decorrer da execução das ações).  

  Desse modo, como instrumento de avaliação e monitoramento das ações, 

estabelecemos a realização de reuniões semestrais da Comissão responsável pela 

elaboração do Plano de Medidas Socioeducativas. Sendo cada um dos representantes da 

comissão intersetorial fica responsável por apresentar relatório das ações de 

implementação do Plano desenvolvidas pelo órgão ao qual representa, para que a partir 

desses indicadores, possam ser pensadas novas estratégias de implementação ou 

reformulação das ações. Tais reuniões terão lista de presença e ata que deverão ser 

devidamente assinados pelos responsáveis presentes. 

CONCLUSÃO 

O Plano Municipal de medidas socioeducativas do município de Santa 

Margarida do Sul, representou um esforço para a concretização de uma política de 

atendimento voltada aos adolescentes em conflito com a lei, buscando a garantia de 

direitos e em caráter efetivamente educativo. Observadas as diretrizes da política de 

atendimento à criança e ao adolescente, o município busca a municipalização do 

atendimento e descentralização político-administrativa, preconizadas no Estatuto da 

Criança e do Adolescente, criação e manutenção de programas de atendimento para a 

execução das medidas socioeducativas de meio aberto, liberdade assistida e prestação de 

serviços à comunidade e acompanhamento das famílias de jovens em cumprimento de 

medidas de internação. 

Apesar dos 28 anos do estatuto da criança e do adolescente muito ainda há a ser 

feito no campo das medidas socioeducativas prioritariamente em seu aspecto educativo 

e não meramente sancionatório. É importante considerarmos que na adolescência 

observamos comportamentos diferenciados, é uma fase de descoberta de identidade o 

que não significa que esses comportamentos indiquem conduta criminosa no futuro, por 

isso a estrutura familiar é muito importante para servir de alicerce e favorecer o ingresso 

do adolescente na vida adulta em condições dignas para os meios sociais e legais. Por 
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fim, o presente plano se efetivará pela ação conjunta e articulada entre as políticas 

públicas de saúde, educação, assistência social dentre outras, privilegiando a rede 

socioassistencial. 
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APROVAÇÃO DO COMDICA – ANEXOS 

 




