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1. APRESENTAÇÃO 

 

A Prefeitura Municipal de Cascavel, por intermédio da Secretaria Municipal de 

Assistência Social – SEASO /Divisão de Proteção Social Especial - DVPSE, e Comissão 

Intersetorial de Socioeducação de Cascavel - CISVEL, vem respeitosamente apresentar o 

Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo em atenção ao Sistema Nacional 

Socioeducativo - SINASE. 

 O Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo é um instrumento em sua essência 

de promoção da garantia e da defesa de direitos a adolescentes autores de ato infracional, 

almejando o fortalecimento em conjunto articulado de ações e metas estabelecendo os 

princípios, as diretrizes, os objetivos e os eixos estratégicos, aos quais dão norte para 

assegurar a proteção destes adolescentes. 

Buscou-se na elaboração deste Plano Municipal a articulação de várias políticas 

setoriais, no intuito de fortalecer o espaço dos adolescentes em conflito com a lei em cada 

política e primordialmente em seus direitos.  

Houveram aceites na participação, contribuição e busca pela efetivação de tal espaço, 

bem como, ainda é forte e presente a necessidade de entendimento do quão é fundamental a 

articulação das políticas sociais no Município de Cascavel ao que se refere a esta parcela de 

seus adolescentes, o que nos impõe como estratégia a busca e esclarecimento desta 

importância. 

A perspectiva da construção do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, 

corresponde às exigências do SINASE e tem em seus alicerces o respeito aos direitos 

humanos fundamentais e de cidadania, apresentando um conjunto de ações que contribuam 

para a inclusão ao debate despido de preconceitos referente aos adolescentes. 

Cabe salientar que este plano será contemplado no Plano dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, apreciado e aprovado pelo CMDCA. 
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2. INTRODUÇÃO 

 

A partir da Constituição Federal de 1988, a criança e o adolescente passaram a ser 

considerados como prioridade absoluta nas Políticas Sociais por parte do Estado, da família e 

da sociedade, o que faz dessa parcela da população sujeitos de direitos, dando-lhes um 

tratamento diferenciado devido a sua situação de desenvolvimento peculiar. 

Para dar consonância às prerrogativas legais no que se refere ao atendimento a 

crianças e adolescentes, dois anos após a nova carta magna institui-se a Lei nº 8.069/90, que 

dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA na qual vem trazer novos 

elementos e o fortalecimento dos direitos fundamentais previstos no ECA. 

Quando a proteção e a não efetivação dos direitos relativos à criança e adolescente 

falham, bem como, incorporada a cultura de mercado e consumo, fenômenos de desigualdade 

social, vulnerabilidade, entre outros, colaboram para que adolescentes se envolvam com a 

prática de atos infracionais. Na busca pela satisfação de suas necessidades e objetivos 

quebram as regras e normas da sociedade e praticam o ato infracional. 

Em seu corpo, o ECA aborda sobre os direitos e deveres relativos aos adolescentes, 

que por variáveis motivos cometem atos infracionais, garantindo direitos a esses sujeitos em 

fase de desenvolvimento peculiar. Em resposta ao cometimento de ato infracional, o ECA 

dispõe de medidas socioeducativas como forma de responsabilizar os adolescentes, cujo 

principal objetivo é a inclusão social por meio de um trabalho pedagógico e não punitivo. Cabe 

ressaltar que é responsabilidade do Estado, preservar a integridade física e mental dos 

adolescentes, por meio de redes de apoio envolvendo a família e a comunidade nesse 

processo. 

A medida socioeducativa aplicada ao adolescente a quem se atribuiu autoria de ato 

infracional tem natureza sancionatória e finalidade pedagógica. A ação educativa poderá 

possibilitar ao adolescente reflexão crítica acerca de sua realidade cotidiana, auxiliando-o na 

resolução de suas necessidades mais imediatas. Nessa reflexão inclui-se o resgate da 

cidadania como compromisso e ação de todos: adolescente, família, sociedade e Estado. 

Visando aprimorar os dispositivos inerentes as medias socioeducativas, na perspectiva 

de construção de um sistema que tenha como premissa o respeito e garantia aos direitos a 

esse público, promulgasse a Lei 12.594 de 18 de janeiro de 2012, que implementa o SINASE -  

Sistema Nacional Socioeducativo, enquanto marco jurídico regulatório tornando-o assim  

orientador da política de atendimento a adolescentes em conflito com a lei no Brasil.  

O SINASE é o orientador da política de atendimento de adolescentes em conflito com 

a lei no Brasil, tendo como princípio norteador a integração da política socioeducativa aos 

demais sistemas: Sistema Único de Saúde - SUS, Sistema Único de Assistência Social - 

SUAS, Educação, Trabalho, Justiça e Segurança Pública.  Por isso, o SINASE pode ser 
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considerado um conjunto ordenado de princípios, regras e critérios, de caráter jurídico, político, 

pedagógico, financeiro e administrativo, que envolve desde o processo de apuração do ato 

infracional até a execução da medida socioeducativa, incluindo os sistemas estaduais, 

municipais, bem como todas as políticas e programas específicos de atenção ao adolescente 

em conflito com a lei. 

A Lei que institui o SINASE em seu Art. 5º dispõe que compete aos municípios, 

elaborar o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, em conformidade com o Plano 

Nacional e o respectivo Plano Estadual, haja vista que deverá incluir diagnóstico da situação do 

SINASE, as diretrizes, os objetivos, as metas, as prioridades e as formas de financiamento e 

gestão das ações de atendimento para os dez anos seguintes, em consonância com os 

princípios elencados no ECA. Os planos deverão ainda, obrigatoriamente, prever ações 

articuladas nas áreas de educação, saúde, assistência social, cultura, esporte e capacitação 

para o trabalho, aos adolescentes atendidos. 

Nesta visão, a proposta do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo é 

desenvolver ações integradas com a rede de atendimento, trilhando objetivos para 

proporcionar a efetivação dos direitos dos adolescentes em cumprimento de medidas 

socioeducativas. 
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3. MARCO LEGAL: SINTETIZANDO A TRAJETÓRIA DE ATENDIMENTO À CRIANÇAS 
E ADOLESCENTES NO BRASIL. 
 

Se voltarmos no tempo veremos que nem sempre a criança e o adolescente tiveram 

seus direitos garantidos em lei, pois historicamente foram considerados objetos de intervenção 

do Estado. RIZZINI e RIZZINI (2004) nos apontam que crianças e adolescentes, hoje 

considerados sujeitos de direitos, até pouco tempo atrás eram tratados como “menores 

delinqüentes”, “menores em situação irregular”, “menores desajustados”, “infantes expostos”, 

“infratores”, “desvalidos”, enfim, utilizava-se de termos carregados de preconceito, 

discriminação e negligência.  

Estes tinham a atenção voltada para si apenas quando apresentavam "risco a 

sociedade", dentro do que se acreditava serem crianças e adolescentes em "situação 

irregular1“. 

A esfera jurídica brasileira, aliada a setores da caridade e filantropia, juntamente ainda 

à classe médica, passaram de forma protagonista a pensar a problemática apresentada 

referente às questões ligadas ao “menor 2“. 

 

No Brasil, ao final do século XIX, identifica-se a criança filha da pobreza –‘ 
material e moralmente abandonada’- como um ‘problema social gravíssimo’ 
objeto de uma ‘magna causa’, a demandar urgente ação. Do referencial jurídico 
claramente associado ao problema, constrói-se uma categoria específica – a 
do menor - que divide a infância em duas e passa a simbolizar aquela que é 
pobre e potencialmente perigosa [...] (RIZZINI, 2008, p.26, grifo da autora). 

 
Com o decorrer da historia brasileira, bem como, mudança de regime político, o Brasil 

iniciou um vasto corpo jurídico e institucional, que tinha o objetivo de atendimento à infância. As 

discussões em torno da assistência à infância no país estavam pautadas na construção de 

uma “nação republicana, e subsidiadas pelas resoluções dos congressos internacionais sobre 

assistência social, médico-higienista e jurídica a já consolidada categoria dos “menores” 

(RIZZINI e RIZZINI, 2004, p. 29)”.    

 

Se a grande questão do Império brasileiro repousou na ilustração do povo, sob 
a perspectiva da formação da força de trabalho, da colonização do país e da 
contenção das massas desvalidas, no período republicano a tônica centrou-se 

                                                           
1
 “Categoria empregada pelo Código de Menores em 1979 para designar todo o menor de 18 anos de 

idade, que esteja: „privado de condições essenciais à sua subsistência, saúde e instrução obrigatória‟ em 
razão de falta, ação ou omissão dos pais ou responsáveis ou pela impossibilidade dos mesmos em 
provê-la; vítima de maus tratos ou castigo imoderado; „ em perigo moral devido a encontrar-se, de modo 
habitual, em ambiente contrário aos bons costumes‟, „exploração em atividade contrária aos bons 
costumes‟; „privado de representação ou assistência legal, pela falta eventual dos pais ou responsável‟; 
com desvio de conduta, em virtude de grave inadaptação familiar ou comunitária; „autor de infração 
penal‟” (RIZINNI e RIZZINNI, 2004, p. 94). 
2
 O emprego do uso do termo “menor” se da pelo uso da linguagem e legislação daquele período 

histórico, é com o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente, no ano de 1990, que se modificou a 
nomenclatura, passando a ser denominadas “crianças e adolescentes”. 
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na identificação e no estudo das categorias necessitadas de proteção e 
reforma, visando ao melhor aparelhamento institucional capaz de “salvar” a 
infância brasileira no século XX.   
 

Nas duas primeiras décadas do século XX inicia-se no Brasil o debate em torno da 

assistência e das formas de proteção dos “menores” 3. Este termo, de acordo com Bidarra e 

Oliveira (2007, p. 168) era utilizado para caracterizar aqueles indivíduos que se encontrassem 

em “situação irregular”. Ambos os termos manifestam o entendimento da sociedade sobre a 

infância pobre do país, merecedora de punição. Com esse “olhar” sobre esta parcela da 

infância, desenvolveu-se formas de assistência e de proteção discriminatórias, associando a 

pobreza à criminalidade. 

É neste prisma que o Estado passa a decidir-se por uma política de “correção moral” 4, 

vendo na proliferação dos internatos o modelo perfeito de realização desta “moral”. É neste 

cenário de “correção” e não “inserção”, que juristas, médicos, industriais, policiais, jornalistas, 

entre outros profissionais, passam a debater temas relacionados ao “menor”, tais como: 

“delinqüência”, universalização da escolarização, controle do Estado sobre as famílias e 

trabalho.   

Os direitos infanto-juvenis, em sua trajetória histórica, apresentam alterações 

significativas a partir da concepção de que a criança e adolescente não eram considerados no 

universo jurídico. Nesta tonalidade institui-se em 12 de Outubro de 1927 o chamado Código de 

Menores. Assim, o Estado responde com sistema de internação, “[...] responsabilizando-se 

pela situação de abandono e propondo-se a aplicar corretivos necessários para suprimir o 

comportamento delinquencial [...]” (PASSETTI, 2004, p.354-355, grifo nosso). 

Tem-se com o Código de Menores 5 uma normativa de caráter específico para tratar 

das questões relativas aos “menores”. Esta é uma legislação no qual se voltava para uma 

parcela da população que era tida como “perigosas moralmente” perante a sociedade, 

representando uma ameaça.   

 

Antes, era do âmbito da responsabilidade privada da família e da Igreja, agora 
crianças e adolescentes passaram a ser “tutelados” do Estado o qual, por meio 
da prática da institucionalização, buscou “corrigir” os comportamentos 
inadequados - às normas e padrões sociais da época - que apresentavam os 
“menores”. Ao serem institucionalizados perdiam o contato com o “mundo” fora 

                                                           
3
 “No Brasil, ao final do século XIX, identifica-se a criança filha da pobreza – „material e moralmente 

abandonada‟ – como um problema social gravíssima ‟ objeto de uma „magna causa‟ a demandar urgente 
ação. Do referencial jurídico claramente associado ao problema, constrói-se uma categoria especifica – a 
do menor – que divide a infância em duas e passa a simbolizar aquela que é pobre e potencialmente 
perigosa [...]” (RIZZINI, 2008, p.28). 
4
 Conforme Santos (2004) a correção que o Estado lhes impunha passava necessariamente pela 

pedagogia do trabalho. 
5
  O Código de Menores “[...] classificou os „menores‟ nas categorias de abandonados, vadios, mendigos 

e libertinos. Além disso, previa a intervenção sobre o „menor‟ abandonado, pervertido, ou que estivesse 
em perigo de o ser, podendo promover a sua colocação em asilo, casa de educação, escola de 
preservação, ou confiá-lo à pessoa idônea, por todo o tempo necessário a sua educação, contando que 
não ultrapasse a idade de 21 anos [...]” (FACHINETTO, 2009, p.31). 
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dos muros da instituição, visto que quase todas as atividades eram realizadas 
neste espaço (HERMES, 2010, p. 21-22). 
 

 

As medidas contidas no Código de Menores determinavam a assistência, a proteção e 

a vigilância aos adolescentes menores de 18 anos de idade, geralmente classificados como 

abandonados ou “delinquentes” que se encontrava em condições “ilegais”, situação de riscos 

sociais ou “fora dos padrões da sociedade”. Sobressai nesse período a evidente criminalização 

da pobreza6, pois o Código transforma a criança em uma categoria arbitrária de “menores 

abandonados e desvalidos”. 

 

[...] o legislador estabelece o objetivo do Código: não qualquer criança entre 0 e 
18 anos, mas, aquelas denominadas de „expostos‟ (as menores de 7 anos), 
„abandonadas‟ ( as menores de 18 anos), „vadios‟ (os atuais meninos de rua), 
„mendigos‟ (os que pedem esmolas ou vendem coisas nas ruas) e „libertinos‟ 
(que freqüentam prostíbulos) (SEGUNDO, 2003, p. 5). 

 

  A condição de pobreza por vezes ligada à criminalidade foi um fator decisivo para 

que as crianças e adolescentes pobres fossem privados da convivência familiar e mesmo da 

convivência com a comunidade, tendo de viver e conviver em fechado ambiente institucional. 

Os anos da década de 1980 foram de luta pela democratização e a luta por uma nova 

realidade social. Novos rumos se dão a partir do período de transição da ditadura militar para 

um regime democrático, condição histórica que possibilitou “[...] o início da abertura política, 

cujo foco de organização e mobilização da sociedade civil era a luta pela prevalência dos 

princípios democráticos e a organização da sociedade através dos movimentos sociais” 

(POSSAMAI, 2010, p. 25). 

De acordo com Bidarra e Oliveira (2007, p. 173), em 1980 o Brasil vivia intensas 

modificações sociais e políticas, surgindo vários movimentos democráticos que contribuíram 

junto à população, estes tiveram participação junto à sociedade na elaboração da Constituição 

Federal de 1988, que passou a reconhecer as crianças e adolescentes como sujeitos de 

direitos. 

Dentre os movimentos de destaque da época, damos ênfase ao Movimento Nacional 

de Meninos e Meninas de Rua7 (MNMMR), pela luta dos direitos humanos e, em especial, em 

                                                           
6
 “No Brasil, ao final do século XIX, identifica-se a criança filha da pobreza – 'material e moralmente 

abandonada' – como um problema social gravíssimo', objeto de uma 'magna causa', a demandar urgente 
ação. Do referencial jurídico claramente associado ao problema, constrói-se uma categoria específica – 
a do menor – que divide a infância em duas e passa a simbolizar aquela que é pobre e potencialmente 
perigosa ; abandonada ou ‘em perigo de o ser’; pervertida ou ‘em perigo de o ser’ ” (RIZZINI, 2008, p. 26, 
grifo da autora). 
7
 O MNMMR é um instrumento de luta à construção de uma sociedade em que crianças e adolescentes 

tenham acesso aos serviços essenciais à vida e sejam respeitados como cidadãos – reconhecidos como 
sujeitos de direitos –; uma sociedade democrática em que a população tenha voz e vez, na defesa de 
seus anseios junto ao poder/governo; uma sociedade em que o fruto do trabalho seja partilhado com 
justiça entre os cidadãos; uma sociedade pluralista em que se respeitem as diferentes formas de pensar 
e de agir (POSSAMAI, 2010, p.25 apud SANTOS, 1994, p. 298-299). 
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favor da população infanto-juvenil. Este movimento era constituído por educadores sociais e 

pelos próprios meninos e meninas de rua, que, imbuídos de necessidades peculiares, lutavam 

em prol de garantia de direitos, esquecida e mascarada até o presente momento na história 

brasileira. 

Não podemos negar que as enfáticas participações destes meninos e meninas deram 

tom expressivo para o movimento, pois estes não eram somente alvos de alcance da política, 

mas os enfrentavam e iam à luta para angariar direitos, visto que esta articulação “[...] na 

época, foi uma forte referência no processo de desconstrução do paradigma da „situação 

irregular‟” (SILVA, 2005, p. 32). 

Tal articulação na luta pela defesa dos direitos das crianças e adolescentes, conforme 

Fachinetto (2009) “[...] consolidou-se através da criação da Comissão Nacional da Criança 

Constituinte, que passou a influenciar o processo constituinte instalado no Congresso Nacional 

e acolhendo as bases teóricas da Doutrina da Proteção Integral [...]” (2009, p. 43-44). 

Com a promulgação da Constituição Federal, em 05 de outubro de 1988, fruto da 

mobilização popular, criou-se um marco na história social brasileira. Dentre as modificações, 

faz-se menção ao trato junto à população infanto-juvenil, através do artigo 227, com o qual 

Fachinetto (2009, p. 44) revela que tal artigo estava à frente junto às regras da Convenção 

sobre os Direitos da Criança das Nações Unidas8. 

 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, 
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-
los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão (BRASIL, C. F, 1988). 
 
 

Com a Constituição de 1888, sem dúvida temos um marco histórico no que se refere a 

luta pela garantia de direitos de crianças e adolescentes,  iniciando-se um novo reordenamento 

institucional, sob as diretrizes da nova legislação na política de atendimento à criança e o 

adolescente, legitimando, assim, a política da proteção integral, na qual atribui à crianças e 

adolescentes a condição de sujeito de direitos, bem como dar-lhes a atenção como pessoas 

em desenvolvimento peculiar, sendo prioridade absoluta no atendimento e elaboração de 

políticas públicas. 

É a partir deste artigo que o país retoma novamente discussões frente à temática da 

infância, todavia pelo olhar da garantia de direitos e não sob o olhar da criminalização e da 

discriminação da pobreza, necessitando então de uma nova normativa legal, uma vez que o 

art. 227 da CF não estava compatível com o ideário contido no Código de Menores de 1979. 

De modo que, dizendo, Junior, Bezerra e Heringer (1992) apud Michel (2006, p.46): 

 

                                                           
8
 Promulgada em 20 de novembro de 1989. 
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O Estatuto ao romper com a lógica segregacionista e criminalizante, não mais 
coloca o denominado “menor” como o alvo privilegiado da ação. Compreende-
se que não é a criança ou adolescente que necessita ser controlado e 
reintegrado, dado que não são eles que estão “irregulares”, mas sim as 
condições precárias de total desrespeito a seus direitos básicos de existência. 
Assim a ação governamental e social deve ser direcionada para garantia e 
manutenção das condições necessárias para uma vida digna. 

 

Na busca pela compatibilidade entre os preceitos da carta magna com a legislação 

específica no que versa sobre crianças e adolescentes é que em 1990 o Congresso Nacional 

aprova a Lei nº 8.069, o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

O ECA é resultado de uma conquista da sociedade brasileira, que reflete um 

amadurecimento da sociedade, da família e do poder judiciário, no qual passaram a entender 

que crianças e adolescentes são pessoas em “condição peculiar de desenvolvimento”(art. 3º do 

ECA) e “sujeito de direitos”, sendo assim estes deveriam estar sob “proteção integral”, como 

preconiza o artigo 2º da referida lei. 

 

[...] O principio da proteção integral sugere que a criança e o adolescente 
devem encontrar no poder publico todo o apoio necessário para que seus 
interesses sejam atendidos, propiciando uma criação sadia e em condições de 
proporcionar a formação de seu caráter e personalidade. Destarte se insere 
neste contexto a inclusão de atendimento em todas as necessidades, como 
alimentação, educação, vida familiar e social, dentre outras. A própria família 
da criança deve ser amparada através de uma rede de atendimento que lhe dê 
condições de criá-la com carinho e cuidado. [...] o principio „estabelece primazia 
em favor das crianças e adolescentes em todas as esferas de interesse. Seja 
no campo judicial, extrajudicial, administrativo, social ou familiar, o interesse 
infanto-juvenil deve preponderar (BITTENCOURT, 2010, p. 36). 
 
 

Estar sob proteção integral significa dizer que esta “proteção” deve estar amparada em 

todas as necessidades deste ser, para que este possa ter garantido o seu desenvolvimento 

pleno. Perante este novo ordenamento, crianças e adolescentes deixaram de ser objetos de 

medidas (doutrina da situação irregular), e a partir do ECA tornaram-se “sujeitos de direitos”, 

(doutrina de proteção integral). Lembrando a proteção a estes sujeitos em fase de 

desenvolvimento peculiar vai do seu nascimento até que este complete 18 anos de idade. 

 

3.1. O ECA E SUA ATENÇÃO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI 

 

Com a promulgação do ECA, as crianças e adolescentes passam a ser prioridade 

absoluta no contexto da família, do Estado e da sociedade, reconhecidos como sujeitos de 

direitos, que necessitam do amparo destes para seu desenvolvimento pleno, pautado em 

políticas públicas que oportunizem a sua condição de pessoa em desenvolvimento. 

Uma vez, que a criança e adolescente não tem garantido o acesso a seus direitos ou 

os têm de modo precário, ocorre uma fragilidade em suas relações nos diversos âmbitos, 
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fazendo com que os torne mais vulneráveis. Se a garantia de direitos falha, as medidas 

socioeducativas e as medidas de proteção, tornam-se prioritárias. 

Segundo Velho apud D'Agostini (2003, p.59).  

 
Na realidade, se a nossa infância e juventude, em virtude da miséria, se 
envolve mais facilmente com a criminalidade, certamente isso se constrói a 
partir da negação de direitos: à família, à profissionalização, ao lazer sadio e ao 
equilíbrio das relações sociais, ao respeito ao ser em desenvolvimento, à 
liberdade e à dignidade (2003, p. 59). 

 

Não dissuadidos da realidade social, estando inseridas neste cotidiano das classes 

sociais da sociedade capitalista que são produzidas as expressões da “Questão Social”, que é 

compreendida como: 

“(...) o conjunto das expressões das desigualdades da sociedade capitalista 

madura, que tem uma raiz comum: a produção social é cada vez mais coletiva, 

o trabalho torna-se mais amplamente social, enquanto a apropriação dos seus 

frutos mantém-se privada, monopolizadas por uma parte da sociedade” 

(IAMAMOTO, 2000, p. 27). 

 

Parafraseando IAMAMOTO, (2000, p. 28), é nesta realidade social, na tensão entre 

produção da desigualdade e produção da rebeldia e da resistência, vinculados à correlação 

capital trabalho que os trabalhadores das políticas sociais exercem suas atribuições, na busca 

pelo acesso aos direitos de cidadania. 

De acordo com Iamamoto: 

 

A noção de pobreza já foi representada por vários estereótipos sociais, 

conforme sugere Nascimento. Nos anos 1950, a pobreza foi construída em 

torno da imagem do Jeca Tatu – preguiçoso, indolente, sem ambição; nos anos 

1960, a imagem da pobreza passou a ser representada pela figura do 

malandro, aquele que não trabalha, mas vive espertamente, sendo objeto de 

desprezo e da indiferença. Hoje a imagem da pobreza é radicalizada: é o 

perigoso, o transgressor, o que rouba e não trabalha sujeito à repressão e à 

extinção. São as „classes perigosas‟, e não mais laboriosas destinatárias da 

repressão. Reforça-se assim a violência institucionalizada, colocando-se em 

risco o direito à própria vida (2000, p. 42). 

Diante disto, pode-se verificar na realidade brasileira que os adolescentes pobres e/ou 

autores de ato infracional estão no centro das discussões atuais sobre a sociabilidade, 

violência, justiça, direitos e deveres, enfim, os adolescentes sempre geram reações, ações 

sociais e políticas quando assumem posturas transgressoras de forma isolada ou 

coletivamente, ganhando visibilidade principalmente na mídia.  Por outro lado, não podemos 

fazer a relação mecânica entre pobreza e criminalidade, pois todas as pessoas são 

suscetíveis à prática de delitos sendo eles culposos ou dolosos, graves ou não. 
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Observamos que as crianças e os adolescentes do Brasil representam a 
parcela mais exposta ás violações de direitos pela família, pelo Estado e pela 
sociedade - exatamente ao contrário do que define a nossa Constituição 
Federal e suas leis complementares. Os maus-tratos; o abuso e exploração 
sexual; a exploração do trabalho infantil; as adoções irregulares; o tráfico 
internacional e os desaparecidos; a fome; o extermínio, a tortura e as prisões 
arbitrárias infelizmente ainda compõe o cenário por onde desfilam nossas 
crianças e adolescentes. (VOLPI, 2008, p.8) 

 
Inseridos nesta realidade, aliada a cultura de mercado e consumo, bem como, 

fenômenos como desigualdade social, vulnerabilidade, negação de direitos, entre outros, 

colaboram para que adolescentes se envolvam com a prática de atos infracionais.  

 Os atos infracionais cometidos por adolescentes caracterizam-se enquanto 

expressões da “questão social”, entendida como “(...) o conjunto das expressões das 

desigualdades da sociedade capitalista madura, que tem uma raiz comum: a produção social é 

cada vez mais coletiva, o trabalho torna-se mais amplamente social, enquanto a apropriação 

dos seus frutos mantém-se privada, monopolizadas por uma parte da sociedade.” 

(IAMAMOTO, 2000, p. 27). 

Os adolescentes em conflito com a lei, embora sejam sujeitos de direitos e pessoas 

em peculiar situação de desenvolvimento integrantes de todo um sistema de garantia de 

direitos, "[...] não encontram eco para a defesa dos seus direitos, pois pela condição de terem 

praticado um ato infracional, são desqualificados enquanto adolescentes.” (VOLPI, 2008, p. 9). 

Ao olharmos o ECA, veremos que este ordenamento jurídico nos traz uma 

diferenciação no que tange a atenção e tratamento adotado a crianças e adolescentes autores 

de atos infracionais,  as crianças deveram ser aplicadas medidas de proteção e aos 

adolescentes medidas socioeducativas. 

 

3.2. MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS E O ECA 

 

O ECA considera tanto a criança quanto o adolescente sujeitos em desenvolvimento, 

permeados de direitos e proteção integral de igual forma, entretanto há que se fazer 

diferenciação as medidas aplicáveis a um e outro quando ocorre a prática do ato infracional.  

É necessário ainda, nos remetermos a nossa Constituição, na qual em seu artigo 228, 

dispõe que “São plenamente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às normas da 

legislação especial”.  

Essa inimputabilidade é virtude do reconhecimento de que essa parcela da população 

está em condição peculiar de desenvolvimento, para tanto o ECA em seu artigo 103 nos 
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apresenta o conceito deste normativo especial, versando que “Considera-se ato infracional a 

conduta descrita como crime ou contravenção penal9. 

Conforme Volpi (2001) existem três mitos com relação à prática de atos infracionais: o 

primeiro mito é do hiperdimensionamento trazido pelos meios de comunicação atribuindo o 

crescimento da violência, aos adolescentes. “O segundo mito diz respeito à periculosidade dos 

adolescentes, que tenderiam a praticar delitos cada vez mais graves” (VOLPI, 2001, p.15); o 

terceiro mito é o da irresponsabilidade do adolescente, numa falsa idéia de que o mesmo 

pratica o ato infracional porque a legislação é branda, “nesse caso ocorre uma confusão entre 

inimputabilidade penal e impunidade, o fato de um adolescente ser inimputável penalmente não 

o exime de ser responsabilizado com medidas socioeducativas” (VOLPI, 2001, p. 16 grifo 

nosso). 

A prática de ato infracional requer uma resposta por parte do Estado, ao caso de 

crianças, as medidas de proteção, aos adolescentes as medidas socioeducativas, levando 

sempre em consideração "[...] as necessidades pedagógicas, preferindo aquelas que visem ao 

fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários." (BRASIL, ECA, 1990) 

Aos adolescentes que cometem atos infracionais cabem as medidas socioeducativas 

previstas no Capítulo IV do Título III:  

Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente 
poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas:  
I - advertência;  
II - obrigação de reparar o dano;  
III - prestação de serviços à comunidade;  
IV - liberdade assistida;  
V - inserção em regime de semiliberdade;  
VI - internação em estabelecimento educacional;  
VII - qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI (BRASIL, 2007b, p. 43). 

 
A medida socioeducativa aplicada ao adolescente a quem se atribuiu autoria de ato 

infracional tem natureza sancionatória e finalidade pedagógica. A ação educativa poderá 

possibilitar ao adolescente reflexão crítica acerca de sua realidade cotidiana, auxiliando-o na 

resolução de suas necessidades mais imediatas. Nessa reflexão inclui-se o resgate da 

cidadania como compromisso e ação de todos: adolescente, família, sociedade e Estado. 

Tem caráter socioeducativo, pedagógico e socializante e sua execução não pode 

prejudicar a frequência à escola e a jornada de trabalho do adolescente. Responsabilização do 

adolescente pelo processo de aprendizagem e não o pela culpabilização, considerando sua 

condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, conforme dispõe o ECA.  

                                                           
9
 Segundo Fragoso (1995, p. 141) apud PPP (2012.p 67), "Não há diferença substancial entre crime e 

contravenção. Esta constitui apenas a infração penal de menor gravidade, caracterizando-se pela pena 
cominada ao fato. O art. 1º da antiga lei de introdução do CP [Código Penal] dispunha: 'considera-se 
crime a infração penal a que a lei comina pena de reclusão ou de detenção, quer isolada, quer 
alternativa ou cumulativamente com a pena de multa; contravenção, a infração penal a que a lei comina, 
isoladamente, pena de prisão simples, ou de multa, ou ambas, alternativa ou cumulativamente'. Esse 
critério continua em vigor. Em nosso direito, portanto, é possível saber se um ilícito penal constitui crime 
ou contravenção, atentando-se exclusivamente à pena cominada." (grifos do autor). 
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As medidas socioeducativas aplicadas em meio aberto são as medidas 

socioeducativas em meio aberto são: advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de 

serviços à comunidade e liberdade assistida. 

A advertência, conforme Art. 115: “consistirá em admoestação verbal, que será 

reduzida a termo e assinada” (BRASIL, 2007b, p. 43). Esta medida é executada pelo Juiz da 

Vara da Infância e Juventude e tem um caráter de repreensão e censura, acentuando a 

finalidade pedagógica. Ela representa um ato de autoridade que supõe numa dada relação 

social, a faculdade do impor de alguém sobre outrem. Esta medida deve ser aplicada a 

adolescentes que não registrem antecedentes infracionais e para os casos de infrações leves. 

Enfim, é uma medida de aspecto informativo, formativo e imediato (LIMA apud CURY, 2007, p. 

420). 

O Art. 116 trata da obrigação de reparar o dano: “Em se tratando de ato infracional 

com reflexos patrimoniais, a autoridade poderá determinar, se for o caso, que o adolescente 

restitua a coisa, promova o ressarcimento do dano, ou, por outra forma, compense o prejuízo 

da vítima” (BRASIL, 2007b, p. 43). Para Jesus (2006) havendo possibilidade de restituir a 

coisa, promover o ressarcimento do dano ou, compensar o prejuízo causado, esta medida deve 

ser aplicada quando o prejuízo da vítima for econômico, desta forma, a restituição da coisa 

deverá ser aplicada quando o ato infracional resultar a posse por parte do adolescente de coisa 

alheia móvel. “[...] O objetivo da medida é fazer o causador do dano reconhecer o erro e 

repará-lo”. (JESUS, 2006, p. 87). 

A terceira medida socioeducativa, é a prestação de serviços à comunidade, sendo 

esta medida aplicada aos adolescentes com o intuito de envolver os mesmos ao meio 

comunitário, proporcionando fortalecimento dos vínculos.   

 

Prestação de Serviço a Comunidade, art.117, a prestação de serviços 
comunitários consiste na realização de tarefas gratuitas desenvolvidas na 
comunidade por período não excedente a seis meses junto a entidades 
assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneres, bem 
como em programas comunitários e governamentais. Parágrafo único: as 
tarefas serão atribuídas conforme as aptidões do adolescente, devendo ser 
cumpridas durante jornada máxima de oito horas semanais, aos sábados, 
domingos e feriados, ou em dias úteis de modo a não prejudicar a freqüência 
escolar ou a jornada normal de trabalho. (BRASIL, ECA, 2010, p. 72). 

 

Assim como todas as medidas socioeducativas, a PSC tem caráter educativo, 

proporcionando ao adolescente a consciência dos seus valores, se reconhecendo como 

protagonista e sujeito de direitos, dando mais valor à relação comunitária. 

Citando Bonfim (2011) apud Jesus (2006), a prestação de serviços à comunidade visa 

o exercício da autocrítica por parte do adolescente envolvendo este com o meio social podendo 

entender o valor da organização da comunidade, criando um vínculo afetivo e comunitário. “[...] 

a PSC não pode exceder seis meses, nem a carga semanal de oito horas, também não pode 
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prejudicar as atividades de estudo e trabalho. Como tem caráter educativo, devem respeitar as 

aptidões do adolescente”. (JESUS, 2006, p. 88). 

A PSC “[...] será cada vez mais efetiva quando houver um acompanhamento 

adequado do adolescente pelo órgão executor, o apoio da entidade que o recebe e a utilidade 

real da dimensão social do trabalho realizado” (JESUS, 2006, p. 92).   

A medida caracteriza-se pelo envolvimento do adolescente, de sua família e da 

comunidade nos serviços e bens sociais comunitários. Ela se reveste de forte apelo 

participativo, uma vez que são vários os sujeitos envolvidos na oferta e acompanhamento do 

adolescente autor de ato infracional nela inserido. A aplicação da medida compete ao Juiz da 

Infância e Juventude, mas sua operacionalização deve ser feita por programas de atendimento 

governamentais e não governamentais. Esta medida tem caráter socioeducativo, pedagógico e 

socializante e sua execução não pode prejudicar a freqüência à escola e a jornada de trabalho 

do adolescente. 

A medida socioeducativa de LA, de acordo com o ECA, Art. 118, será adotada sempre 

que: 

“[...] que se afigurar a medida mais adequada para o fim de acompanhar, 
auxiliar e orientar ao adolescente”. §1º A autoridade designará pessoa 
capacitada para acompanhar o caso, a qual poderá ser recomendada por 
entidade ou programa de atendimento; §2º A liberdade assistida será fixada 
pelo prazo mínimo de seis meses, podendo a qualquer tempo ser prorrogada, 
revogada ou substituída por outra medida, ouvida o orientador, o Ministério 
público e o defensor. Art. 119 Incumbe ao orientador, com o apoio e a 
supervisão da autoridade competente, a realização dos seguintes cargos, entre 
outros: I – Promover socialmente o adolescente e sua família, fornecendo-lhes 
orientação e inserindo-os se necessário em programa social ou comunitário de 
auxílio e assistência social; II – Supervisionar a freqüência e o aproveitamento 
escolar do adolescente, promovendo, inclusive, sua matrícula; III – Diligenciar 
no sentido da profissionalização do adolescente e de sua inserção no mercado 
de trabalho; IV - Apresentar relatório do caso. (BRASIL, ECA, 2010, p. 72.)  

 

Trata-se de uma medida judicial de cumprimento obrigatório, no entanto é importante 

que o adolescente a realize com o maior grau de voluntariedade possível, tendo como objetivo 

evitar que o mesmo retorne ao Sistema de Justiça e também que o adolescente seja apoiado 

na construção de um projeto de vida, considerando-o como sujeito livre e em desenvolvimento, 

que requer orientação no exercício de sua liberdade, para que possa se desenvolver na sua 

plenitude. 

Constitui-se de uma medida coercitiva, visto quando há necessidade de acompanhar a 

vida social do adolescente.  

Sua intervenção educativa manifesta-se no acompanhamento personalizado, 
garantindo-se os aspectos de: proteção, inserção comunitária, cotidiano, 
manutenção de vínculos familiares, freqüência à escola, e inserção no mercado 
de trabalho e/ou cursos profissionalizantes e formativos. (VOLPI, 2008, p. 24) 

 

As medidas socioeducativas em meio aberto devem buscar a inserção/reinserção dos 

adolescentes na vida social da comunidade e da sociedade como um todo, pois nelas estão 
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introduzidas o caráter educativo, pedagógico e socializante da medida, uma vez que o 

adolescente pode refletir sobre seus atos. 

As medidas até então descritas são medidas em meio aberto, uma vez que não privam 

os adolescentes do convívio com a família, escola e sociedade. Todavia o ECA ainda faz 

referência às medidas restritivas e ou privativas, denominando tais medidas como regime de 

semiliberdade e internação. 

De acordo com o Artigo 120 do ECA, “O regime de semiliberdade pode ser 

determinado desde o início, ou como forma de transição para o meio aberto, possibilitada a 

realização de atividades externas, independentemente de autorização judicial” (BRASIL, 

2007b, p. 44). 

A semiliberdade é o regime que antecede à privação da liberdade em termos 

de cerceamento do direito de ir e vir do educando. Ela pode ser aplicada como 

uma medida inicial, como forma de evitar-se o confinamento total do educando 

em uma instituição, ou como forma de progressão de regime, para aqueles que 

já se encontram privados de liberdade (COSTA, 2003, s/p). 

 

Esta medida é restritiva e privativa, porém “o adolescente não fica privado de seu 

direito de ir e vir” (SOUZA, 2007 p. 262). Sendo que o adolescente no decorrer do dia executa 

suas tarefas normais como estudar e trabalhar e a noite remete-se a instituição. De acordo com 

Souza (2007) o regime de semiliberdade tem o intuito de aprofundar a relação com serviços, 

programas sociais e formativos, os quais instruam para a educação e profissionalização, que 

são obrigatórios para o cumprimento da mesma, é importante salientar que esta medida pode 

ser aplicada pelo Juiz desde o início, ou como forma de regressão da medida de internação 

para a medida em meio aberto. A última medida prevista no ECA , inibe o adolescente em seu 

direito de ir e vir é denominada de internação, uma vez que tal priva o adolescente do convívio 

externo. 

Segundo o Projeto Político Pedagógico (Cascavel 2013, p.69), A diferença primordial 

da semiliberdade para a medida de internação, é que a primeira permite a realização de 

atividades externas do adolescente sem autorização judicial, entendendo-as como parte de 

uma ação educativa para o adolescente, vislumbrando a reinserção social de forma a construir 

novas relações sociais saudáveis ao seu desenvolvimento integral.   

A medida mais grave a ser aplicada é a de internação, prevista no Art. 121 do ECA: “a 

internação constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, 

excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento” (BRASIL, 

2007b, p. 45). 

Esta medida deve ser aplicada ao adolescente que comete ato infracional de natureza 

grave. No rol das medidas socioeducativas prescritas pelo Estatuto, esta é a que apresenta 

aspectos punitivos por sua própria natureza: privação de liberdade. Ela deve conter, ainda, 

aspectos educativos e pedagógicos, oferecendo educação escolar e profissionalizante, atenção 
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aos aspectos de saúde, entre outros, pois “[...] a restrição da liberdade deve significar apenas a 

limitação do exercício pleno do direito de ir e vir e não de outros direitos constitucionais, 

condição para sua inclusão na perspectiva cidadã” (VOLPI, 2001, p. 28), bem como “[...] esta 

medida está sujeita aos princípios da brevidade, excepcionalidade e respeito à condição 

peculiar de pessoa em desenvolvimento” (SOUZA, 2007, p. 263). 

 

3.3. SINASE COMO ORIENTADOR DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS 

 

Visando aprimorar o que está disposto no ECA quanto as medidas socioeducativas, 

buscando modificá-la a realidade apresentada, com a perspectiva construção de um sistema 

que tenha como premissa o respeito e garantia aos direitos a esse público, é que  cria-se o 

SINASE - Sistema Nacional Socioeducativo em 13 de julho de 2006,  onde o  CONANDA 

aprovou este sistema, após ampla discussão que iniciou-se em 1999 com a participação de 

representantes governamentais e não-governamentais, especialistas na área e atores do 

Sistema de Garantia de Direitos de todas as regiões do país. Determinando diretrizes claras e 

específicas para a execução das medidas socioeducativas por parte das instituições e 

profissionais que atuam nesta área, evitando interpretações equivocadas de sua 

operacionalização. 

A resolução expedida pelo CONANDA foi a base para a promulgação da Lei 12.594 de 

18 de janeiro de 2012, que implementa o SINASE enquanto marco jurídico regulatório 

tornando-o assim  orientador da política de atendimento a adolescentes em conflito com a lei 

no Brasil, e tem como princípio norteador a integração da política socioeducativa aos demais 

sistemas: Sistema Único de Saúde (SUS), Sistema Único de Assistência Social (SUAS), 

Educação, Trabalho, Justiça e Segurança Pública.  Por isso, o SINASE pode ser considerado 

um conjunto ordenado de princípios, regras e critérios, de caráter jurídico, político, pedagógico, 

financeiro e administrativo, que envolve desde o processo de apuração do ato infracional até a 

execução da medida socioeducativa, incluindo os sistemas estaduais e municipais, bem como 

todas as políticas, os planos e programas específicos de atenção ao adolescente em conflito 

com a lei. 

Sua formulação atende a normativas nacionais (Constituição da República Federativa 

de 1988 e Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei nº 8.069/90) e internacionais das quais o 

Brasil é signatário: Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança de 1989, Sistema Global e 

Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos: Regras Mínimas das Nações 

Unidas para Administração da Justiça Juvenil – Regras de Beijing, Regras Mínimas das 

Nações Unidas para a Proteção dos Jovens Privados de Liberdade. 

 

 Além disto, o SINASE preconiza um conjunto de princípios próprios. Dentre 
eles, o reconhecimento do adolescente como pessoa em situação peculiar de 
desenvolvimento e sujeito de direitos e responsabilidades (Artigos 227 da CF e 
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3º, 4º, 6º e 15º do ECA); a Prioridade Absoluta para a criança e o adolescente 
(Artigo 227 da Constituição Federal e 4º do ECA); o respeito à capacidade do 
adolescente de cumprir a medida, às circunstâncias, à gravidade da infração e 
às necessidades pedagógicas do adolescente na escolha da medida, com 
preferência pelas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e 
comunitários (Artigos 100, 112§ 1º e 112§ 3º do ECA); a incompletude 
institucional, caracterizada pela utilização do máximo possível de serviços na 
comunidade, responsabilizando as políticas setoriais no atendimento aos 
adolescentes (Artigo 86 do ECA); a garantia de atendimento especializado para 
adolescentes com deficiência (Artigo 227, parágrafo único, inciso II da CF); a 
municipalização do atendimento (Artigo 88, inciso I do ECA); a 
descentralização político-administrativa por meio da criação e da manutenção 
de programas específicos (Artigo 204, inciso I da Constituição Federal e Artigo 
88, inciso II do ECA); a gestão democrática e participativa na formulação das 
políticas e no controle das ações em todos os níveis; a co-responsabilidade no 
financiamento do atendimento às medidas socioeducativas; e a mobilização da 
opinião pública no sentido da indispensável participação dos diversos 
segmentos da sociedade (BRASIL, 2007c, s/p). 
 
 

O SINASE parte do princípio de que na elaboração de políticas públicas para o adolescente 

em conflito com a lei, devem-se atender preceitos básicos de direitos humanos e dignidade, 

seja em medidas cumpridas em meio aberto ou fechado.  
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4. MUNICIPALIZAÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS E O CREAS II 

 

O atendimento especializado ao adolescente em conflito com a lei ao qual é aplicado 

medida socioeducativa em meio aberto é de responsabilidade dos municípios, através dos 

Centros de Referência Especializados de Assistência Social - CREAS, um equipamento público 

estatal da Secretaria de Assistência Social que presta serviço especializado e continuado de 

Proteção Social Especial de média complexidade, conforme preconiza o Sistema Único de 

Assistência Social - SUAS.  

O atendimento prestado pelas equipes dos CREAS ocorre por meio do Serviço de 

Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI e pelo Serviço de 

Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade 

Assistida - LA e de Prestação de Serviços à Comunidade – PSC, sendo Serviços de Proteção 

Social Especial de Média Complexidade que oferecem atendimento às famílias e indivíduos 

com seus direitos violados, mas cujos vínculos familiares e comunitários não foram rompidos. 

Neste sentido, requerem maior estruturação técnico-operacional e atenção especializada e 

individualizada, e/ou de acompanhamento sistemático e monitorado.  

O atendimento à demanda de medidas socioeducativas em meio aberto teve início no 

município de Cascavel em Maio/2001 e o trabalho era realizado pela equipe do Serviço Auxiliar 

da Infância - SAI, mas devido à falta de estrutura física e de pessoal considerando o princípio 

da municipalização, propôs-se a execução direta deste Serviço pelo município, passando a ser 

executado sob a coordenação da Secretaria de Ação Social, atualmente Secretaria Municipal 

de Assistência Social - SEASO, acompanhado pelo Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente - CMDCA e Conselho Tutelar. 

A partir de maio/2002, criou-se o Centro de Cumprimento de Medidas Socioeducativas 

- CCMSE que executava apenas medida de Liberdade Assistida - LA. No mês de Julho/2002, 

foi solicitada a municipalização da Medida de Prestação de Serviços à Comunidade - PSC, 

além do acompanhamento das famílias de adolescentes residentes em Cascavel, em 

cumprimento de medida socioeducativa de internação nos Educandários Joana Richa e São 

Francisco, Curitiba/PR (hoje denominados Centros de Socioeducação), encaminhados pelo 

Juiz da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Cascavel/PR. Assim, no mês de 

agosto de 2002 o CCMSE passou a executar as medidas de LA e PSC, além de acompanhar 

as famílias de adolescentes em medida de internação. 

Com o reordenamento dos Serviços na perspectiva do SUAS, o CCMSE passou a se 

denominar Centro de Referência Especializado de Assistência Social II - CREAS II, executando 

o Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de 

Liberdade Assistida - LA e de Prestação de Serviços à Comunidade - PSC. 

O Serviço funcionou em instalações físicas alugadas até a construção da sua sede 

própria que foi inaugurada em 28 de agosto de 2007. A obra foi co-financiada com recursos do 
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Município de Cascavel e da extinta Secretaria de Estado da Criança e da Juventude - SECJ, 

Juizado Especial Criminal da Comarca de Cascavel e CMDCA. O CREAS II é um equipamento 

público estatal da Secretaria Municipal de Assistência Social, mantido com recursos do 

Município por meio do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS e pelo Fundo da Infância 

e Adolescência - FIA, bem como, com recursos do FIA Estadual e da União por meio do Fundo 

Nacional de Assistência Social – FNAS, que presta serviços especializados e continuados de 

Proteção Social Especial de média complexidade e integra o SUAS. 

Sendo assim a municipalização do atendimento socioeducativo é ainda fundamentada 

nas diretrizes da política de atendimento à criança e ao adolescente presente no art. 88, inciso 

I do ECA, devendo ser executado nos limites geográficos do município,  o que significa 

fortalecer o contato e o protagonismo da comunidade e da família dos adolescentes atendidos. 

O CREAS II é uma unidade pública que presta serviços de atendimento especializado 

e continuado, aos adolescentes que são encaminhados pela Vara da Infância e Juventude do 

município de Cascavel/PR, e estão em cumprimento de medida Socioeducativa de Prestação 

de Serviço à comunidade - PSC e liberdade assistida - LA. 

 A equipe do CREAS II atua, efetuando a interface entre as políticas sociais e o 

Sistema de Garantia de Direitos, visando potencializar estrategicamente a promoção dos 

direitos sociais, aos adolescentes e suas famílias contribuindo para resignificação de valores, 

oportunizando aos mesmos novos aspectos e perspectivas de vida. 
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5. OPERACIONALIZAÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO 

NO CREAS II 

 

As medidas socioeducativas em meio aberto se referem à PSC (Prestação de Serviços 

a Comunidade) que consiste na realização de serviços comunitários gratuitos de interesse 

geral junto a instituições governamentais e não governamentais da rede de serviços públicos; e 

LA (Liberdade Assistida), sendo esta a concessão de liberdade sob condições, mantendo o 

adolescente em seu meio familiar e comunitário, com o acompanhamento social realizado pela 

equipe técnica do CREAS II.  

A execução de medidas socioeducativas de atendimento ao adolescente autor de ato 

infracional está prevista no artigo 112 do ECA. O Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo (SINASE/2006), tem como objetivo normatizar a operacionalização do que está 

disposto naquele Estatuto em relação às medidas socioeducativas e rege-se pelos seguintes 

princípios: legalidade, excepcionalidade, práticas restaurativas, proporcionalidade, brevidade, 

individualização, não discriminação, fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários no 

processo socioeducativo, prevendo a implantação do Plano Individual de Atendimento – PIA10.  

O PIA é um instrumento de previsão, registro e gestão das atividades a serem 

desenvolvidas com o adolescente em cumprimento de medida socioeducativa, devendo 

contemplar a participação dos pais e/ou responsáveis. Este instrumento prevê a execução da 

medida socioeducativa em meio aberto considerando o ato infracional praticado, as condições 

psicossociais atuais, a situação escolar, entre outras peculiaridades levantadas pela equipe 

interdisciplinar. 

Sendo assim, o PIA visa contemplar o que preconiza o ECA e o SINASE, uma vez que 

personaliza e diferencia a medida aplicada a cada adolescente, considerando o adolescente um 

sujeito de direitos e efetivando a socioeducação respeitando a condição peculiar de 

desenvolvimento. 

Para elaboração do PIA é usada a seguinte metodologia: Entrevistas com profissionais 

de Serviço Social e Psicologia, visita domiciliar, contato e/ou visita a instituição de ensino onde o 

adolescente está matriculado, atendimento individual e familiar, bem como atividades 

multidisciplinares aplicadas posteriormente nos três momentos que estruturam este plano 

individualizado. 

São três os momentos que estruturam o PIA: iniciação, desenvolvimento e o 

encerramento. 

Iniciação: são programados atendimentos técnicos individuais visando conhecer o 

adolescente e a dinâmica familiar na qual o adolescente está inserido, a sua reflexão acerca do 

ato infracional, valoração da vida e estabelecer metas que vão constituir o seu novo projeto de 

vida. 

                                                           
10

 Documento encontra-se em anexo. 
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Desenvolvimento: tem-se como objetivo o aprofundamento do conhecimento sobre as 

potencialidades e dificuldades apresentadas pelo adolescente, assim como a inserção deste em 

oficinas socioeducativas, cursos de aprendizagem e/ou profissionalizantes e/ou Programa 

Adolescente Aprendiz, utilizando-se dos recursos da rede de serviços, visando contribuir para a 

construção de um projeto de vida de ruptura com a prática de ato infracional, bem como, o 

fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. 

Encerramento: avaliar o cumprimento do Plano Individual de Atendimento do 

Adolescente, bem como, o comprometimento do adolescente em relação aos objetivos 

declarados por ele na construção do seu projeto de vida, e a possibilidade de desligamento do 

mesmo. Configura-se enquanto um momento de finalização da medida e estabelecimento de 

propósitos futuros, na qual o adolescente juntamente com a equipe técnica e sua família 

estabelecerão metas e objetivos futuros. 

Em relação ao atendimento familiar, no CREAS II o mesmo é ofertado a partir de um 

trabalho técnico qualificado que visa fomentar alternativas e desenvolver potencialidades para 

construção de novos projetos de vida. Este trabalho é desenvolvido através de atendimento 

individual, familiar, grupal, comunitário e/ou domiciliar. 

Os grupos com famílias visando à convivência familiar, grupal, comunitária e social, 

são realizados quinzenalmente, sendo divididas por famílias cujos adolescentes cumprem 

medidas de PSC e famílias cujos adolescentes cumprem a medida de LA, considerando este 

direito pressupõe a oferta de trabalho socioeducativo com indivíduos, famílias, grupos e 

membros de organizações sociais visando o fortalecimento de vínculos interpessoais e 

intergeracionais, buscando a ampliação da capacidade protetiva da família, a superação de 

suas dificuldades de convívio e a participação cidadã no território onde vive. 

A família também participa do processo socioeducativo no momento da entrevista 

inicial quando o responsável pelo adolescente deve se fazer presente, possibilitando um 

espaço de fala e escuta do adolescente e do seu familiar, bem como a acolhida do adolescente 

e sua família, assegurando atendimento de recepção, orientação e encaminhamentos de 

acordo com suas demandas e necessidades. São realizados atendimentos individuais e 

orientações a cada sistema familiar, todas as vezes que se avalia como necessário. 

Outro momento que a equipe interage com a família, é através das visitas domiciliares. 

A visita é uma técnica de intervenção investigativa que busca informações novas, acerca do 

contexto familiar e comunitário no qual está inserido o adolescente e sua família.  

Todas estas ações que envolvem o grupo familiar acontecem a partir da construção e 

planejamento do PIA – Plano Individual de Atendimento, o qual é previsto no SINASE e tem 

como objetivo, junto com a família e o adolescente, criar planos e metas que devem ser 

alcançados conjuntamente, a fim de superar a conduta infracional.  
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5.1. PROCESSO DE ATENDIMENTO – MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC) 

 

O fluxo de atendimento específico para o adolescente em cumprimento de PSC na 

atual conjuntura é estruturado em três momentos essenciais:  

1. Iniciação: Entrevista inicial (Escuta Qualificada) com caráter psicossocial, realizada 

por Assistente Social e Psicólogo, com o adolescente acompanhado do seu responsável, bem 

como assinatura do Termo de Compromisso11 de PSC. Caso o adolescente esteja evadido da 

rede formal de ensino, o mesmo é atendido pela pedagoga, que inicia o processo de inserção 

do adolescente. Estes são os primeiros contatos com o adolescente e sua família, buscando 

iniciar o processo de reflexão, frente à situação do ato infracional cometido. Neste momento 

também, inicia-se a construção do PIA - Plano Individual de Atendimento. 

2. Desenvolvimento: Acompanhamento do adolescente e sua família por um técnico 

de referência, através de: contatos telefônicos e visitas domiciliares para orientação e 

acompanhamento das famílias, visitas institucionais no sentido de assessorar estas, no 

desenvolvimento de atividades de caráter socioeducativo aos adolescentes, encaminhamentos 

para rede de serviços, grupos com as famílias. 

Durante o processo socioeducativo o adolescente também é acompanhado pelo setor 

de Pedagogia, que encaminha, insere e acompanha o adolescente no contexto educacional. 

Os adolescentes participaram de oficinas socioeducativas realizadas nas 

dependências do CREAS II, nas seguintes áreas: música; temas transversais; artes; 

artesanato; jogos; educação e comunicação, grafite, street dance, muay thay. As oficinas 

ocorrem através de rotatividade de participação, em regime de escala, com duração de 

aproximadamente uma hora cada, de forma a oportunizar a participação do adolescente nas 

diferentes oficinas, com propósito de orientação e produção de conhecimento em diferentes 

campos do saber. Eventualmente o adolescente poderá participar de projetos específicos 

desenvolvidos pela equipe deste Serviço, a participação nesses projetos é de caráter 

espontâneo e visa desenvolver habilidades específicas nos adolescentes em cumprimento de 

medida socioeducativa, além disso, trabalha o direito e a responsabilidade de escolha pelo 

projeto que por ventura queira participar. Também são desenvolvidos projetos, onde os 

adolescentes são inseridos durante o cumprimento da medida, intercaladas entre as oficinas 

socioeducativas, que objetivam discutir temas diversos como: inserção no trabalho, 

profissionalização, educação e orientação sexual, saúde do adolescente e outras temáticas, 

avaliadas como necessárias, conforme demanda dos adolescentes em cumprimento e os 

objetivos do SINASE.  

Há também grupo desenvolvido especificamente com adolescentes que cumprem 

medida socioeducativa de curto período (04 semanas). Nesses grupos são trabalhadas 

                                                           
11

 Documento encontra-se em anexo 
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atividades com o objetivo de potencializar junto ao adolescente, ações positivas para 

sociedade no sentido de desenvolver habilidades que favoreçam o convívio social saudável.  

Durante o cumprimento da medida está prevista a realização de atividades externas 

com os adolescentes, sob a responsabilidade dos profissionais deste Serviço, realizam ações 

e/ou visitas de caráter socioeducativo em instituições e espaços públicos do município. 

Concomitante ao atendido do adolescente, as famílias, a partir de avaliação da equipe 

técnica, são encaminhados aos grupos de atendimento à família e atendimentos individuais, 

conforme mencionado anteriormente. 

3. Encerramento: Realizado atendimento de encerramento, com o intuito de 

sistematizar a reflexão acerca do cumprimento da medida socioeducativa, considerando os 

objetivos declarados pelo adolescente e a efetividade dos encaminhamentos realizados, desta 

forma avalia-se a efetividade das metas e objetivos do adolescente, contidos no PIA.  

 

5.2. PROCESSO DE ATENDIMENTO – MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE 

ASSISTIDA (LA) 

 

O fluxo de atendimento específico para o adolescente em cumprimento de LA na atual 

conjuntura é estruturado em três momentos essenciais:  

1. Iniciação: corresponde na realização de entrevista inicial (escuta qualificada) de 

caráter psicossocial e assinatura do Termo de Compromisso de LA, com o adolescente 

acompanhado por seu responsável, sendo definido nesta ocasião o cronograma de 

atendimento. Caso o adolescente esteja evadido da rede formal de ensino, o mesmo é 

atendido pela pedagoga, que inicia o processo de inserção do adolescente na rede de ensino. 

O atendimento individualizado realizado pelo técnico de referência visa: apreender 

qual a percepção que o adolescente tem do ato infracional e as circunstâncias que o levaram à 

prática deste; realizar a reflexão acerca da construção do projeto de vida, abordando os 

aspectos de saúde, hábitos, educação formal, educação profissional/trabalho, esporte, 

cultura/lazer, espiritualidade, relação familiar, relação afetiva e social; conhecer a realidade 

social em que o adolescente está inserido a partir da realização de visita domiciliar; e diante do 

contexto observado, construir em conjunto com o adolescente e sua família o PIA, que deverá 

ser assinado por todos e encaminhado para o Juízo da Vara da Infância e Juventude para 

homologação e juntá-lo ao processo do adolescente.  

2. Desenvolvimento: consiste na realização dos encaminhamentos necessários à 

rede de serviços, realização de estudo de caso e inserção do adolescente em oficinas 

socioeducativas: música; temas transversais; artes; artesanato; jogos; educação e 

comunicação, grafite, street dance, muay thay. 

Também são desenvolvidos projetos, onde os adolescentes são inseridos durante o 

cumprimento da medida, intercaladas entre as oficinas socioeducativas, que objetivam discutir 
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temas diversos como: inserção no trabalho, profissionalização, educação e orientação sexual, 

saúde do adolescente e outras temáticas, avaliadas como necessárias, conforme demanda dos 

adolescentes em cumprimento e os objetivos do SINASE.  

Durante o processo socioeducativo o adolescente também é acompanhado pela 

técnica pedagoga, que encaminha, insere e acompanha o adolescente no contexto 

educacional. 

Concomitante ao atendido do adolescente, as famílias, a partir de avaliação da equipe 

técnica, são encaminhados aos grupos de atendimento à família. 

3. Encerramento: Realizado atendimento de encerramento, com o intuito de 

sistematizar a reflexão acerca do cumprimento da medida socioeducativa, considerando os 

objetivos declarados pelo adolescente e a efetividade dos encaminhamentos realizados, bem 

como, a avaliação do cumprimento do PIA no que tange ao comprometimento do adolescente 

em relação aos objetivos declarados na construção de seu projeto de vida e a possibilidade de 

seu desligamento através da realização da devolutiva, sendo oportunizado a ele compartilhar 

com a equipe os avanços alcançados durante o processo de cumprimento da medida.  

O trabalho desenvolvido pela equipe tem oportunizado a construção coletiva deste 

processo de atendimento, que visa responder as demandas da socioeducação. Identifica-se 

um campo de possibilidades a ser acessado a partir de estratégias criativas e competentes, 

visando ampliar a eficácia dos propósitos necessários ao atendimento de qualidade aos 

adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa e suas famílias.  

 Neste sentido, a equipe vem atuando na perspectiva de criar e fortalecer estratégias 

que atinjam os objetivos da socioeducação: interação entre o meio aberto e o meio fechado, 

estabelecimento de parcerias, trabalho em rede através da referência e contrarreferência12, 

implantação de novos recursos didáticos, capacitação continuada da equipe de trabalho e 

atividades de prevenção junto à comunidade.  
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 Documento encontra-se em anexo. 
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6. PRINCÍPIOS E DIRETRIZES 

O Plano Municipal Decenal de Socioeducação é referenciado pelos princípios e 

diretrizes a seguir, previstos no Estatuto da Criança e Adolescente, na Resolução 119/2006 do 

CONANDA e no SINASE, que nortearão as propostas de superação das dificuldades 

identificadas, na forma de objetivos, metas e períodos para a sua execução: 

 

6.1. PRINCÍPIOS 

1. Os adolescentes são sujeitos de direitos, entre os quais há 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. 

 

6.2. DIRETRIZES 

a) Garantir a 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) Primar às medidas socioeducativas em meio aberto. 

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

práticas restaurativas. 

f) Garantir o acesso do adolescente à Justiça (Poder Judiciário, Ministério Público e 

Defensoria Pública) e o direito de ser ouvido sempre que requerer. 

g) Garantir o direito à sexualidade e a saúde reprodutiva, respeitando a identidade de 

gênero e a orientação sexual. 

h) Garantir a oferta e acesso à educação de qualidade, à profissionalização, às 

atividades esportivas, de lazer e de cultura no centro de internação e na articulação da rede, 

em meio aberto. 

i) Garantir o direito à educação para os adolescentes em cumprimento de medidas 

socioeducativas e egressos, considerando sua condição singular como estudantes e 

reconhecendo a escolarização como elemento estruturante do sistema socioeducativo. 

j) Garantir o acesso a programas de saúde integral. 
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k) Garantir ao adolescente o direito de reavaliação e progressão da medida 

socioeducativa. 

l) Garantir a unidade na gestão do SINASE, por meio da gestão compartilhada entre 

as três esferas de governo, através do mecanismo de cofinanciamento. 

m) Integração operacional dos órgãos que compõem o sistema (art. 8º, da LF nº 

12.594/2012). 

n) Valorizar os profissionais da socioeducação e promover formação continuada. 

o) Garantir a autonomia dos Conselhos dos Direitos nas deliberações, controle social e 

fiscalização do Plano e do SINASE. 

p) Ter regras claras de convivência institucional definidas em regimentos internos 

apropriados por toda a comunidade socioeducativa. 
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7. DIAGNÓSTICO DE CASCAVEL 

 

Conforme a estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE/2014, 

Cascavel possui 309.259 habitantes, sendo que 36.522 são adolescentes entre 12 e 18 anos 

de idade que correspondem ao Censo do IBGE/2010. 

No município de Cascavel, a população adolescente conta com os serviços vinculados 

as diversas políticas públicas, na Rede Governamental e não Governamental, dentre as 

políticas de Assistência Social, Saúde, Educação, Cultura Esporte e Lazer.  

Na política de Assistência Social, conta-se com13: 

a) 17 Unidades Governamentais sendo: 7 unidades de Centro de Referência de 

Assistência Social - CRAS, 3 unidades de CREAS, 3 unidades de Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos - SCFV, 2 unidades de acolhimento institucional e 1 unidade de 

acolhimento em família acolhedora, 1 Serviço de abordagem social, que atendem diretamente 

o público de adolescentes. 

 b) 5 Unidades Não Governamentais sendo: 3 programas de aprendizagem,1 unidade 

de SCFV e 1 unidade de acolhimento institucional. 

Na política da Educação, o município possui: 

a) 61 Unidades Escolares de Ensino Fundamental nível I e 44 Unidades de Ensino 

Fundamental nível II e Ensino Médio, dentre elas 15 aderiram ao Programa Mais Educação14, 

todos abrangem a rede Governamental.  

Na política de Saúde o município conta com: 

a) 16 Unidades Básicas de Saúde, 20 Unidades da Saúde da Família, 1 Unidade de 

Pronto Atendimento - UPA (pediátrica), 1 Centro de Atendimento Psicossocial – álcool e drogas 

- CAPS ad, 1 CAPS i, Centro Especializado de Atenção a Saúde do Neonato, Criança e 

Adolescente - CEACRI, Centro Especializado de Doenças Infecto-Parasitárias - CEDIP, 

Programa de Assistência e Internação Domiciliar - PAID, Serviços do Estado como a ala para 

desintoxicação no Hospital Universitário, O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do 

Paraná - CISOP e 10ª Regional de Saúde, sendo todos da rede Governamental. 

Na política de Esporte e Lazer da rede Governamental, são oferecidos: 

a) 57 locais que realizam 33 atividades para o público de adolescentes, em diversas 

regiões da cidade. 

                                                           
13

 Listagem dos Serviços/ Programas/ Projetos Governamentais e Não Governamentais encontram-se 
em anexo. 
14 

O Programa Mais Educação, instituído pela Portaria Interministerial nº 17/2007 e regulamentado pelo 
Decreto 7.083/10, constitui-se como estratégia do Ministério da Educação para induzir a ampliação da 
jornada escolar e a organização curricular na perspectiva da Educação Integral. 
As escolas das redes públicas de ensino estaduais, municipais e do Distrito Federal fazem a adesão ao 
Programa e, de acordo com o projeto educativo em curso, optam por desenvolver atividades nos macro 
campos de acompanhamento pedagógico; educação ambiental; esporte e lazer; direitos humanos em 
educação; cultura e artes; cultura digital; promoção da saúde; comunicação e uso de mídias; 
investigação no campo das ciências da natureza e educação econômica. (Fonte: MEC) 
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Na rede Governamental, a cultura oferece: 

a) 6 locais, que desenvolvem atividades para os adolescentes, como a biblioteca 

pública, o centro cultural a casa da cultura, entre outros espaços. 

Ao que se refere à Profissionalização de adolescentes o município disponibiliza: 

a) na rede Governamental, os cursos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino 

Técnico e Emprego - PRONATEC, que neste ano de 2014 até o momento disponibilizou 32 

cursos para adolescentes a partir de 16 anos, bem como, serviços do Sistema S e Agência do 

Trabalhador. 

b) Na rede Não Governamental, possui 3 Programas de Aprendizagem, sendo que um 

não está inscrito no CMAS. 

No Sistema de Garantia de Direitos, o Município possui: 

a) 2 Conselhos Tutelares, 1 Vara da Infância e Juventude, 2 Promotorias da 

Infância e Juventude, Defensoria Pública Estadual, Conselho Municipal dos Direitos da Criança 

e do Adolescentes (CMDCA), Conselhos Setoriais, Comissões Intersetoriais, como a Comissão 

Municipal para o Enfrentamento da Violência Contra Crianças e Adolescentes e do Programa 

de Erradicação do Trabalho Infantil - CEV/PETI a CISVEL e a Rede de Atenção e Proteção 

Social. 

Em relação ao Sistema de Atendimento Socioeducativo, conforme previsto no ECA, e 

já mencionado acima, ao adolescente autor de ato infracional são aplicadas as medidas 

socioeducativas de restrição e privação de liberdade e medidas socioeducativas de PSC e LA. 

Em relação às medidas de restrição e privação de liberdade, existe a Casa de 

Semiliberdade, o CENSE I, responsável pelas internações provisórias e o CENSE II, que 

executa as internações, todos referenciais ao governo estadual, através da Secretaria da 

Família e Desenvolvimento Social. 

De acordo com dados oriundos do CENSE I no ano de 2013 ocorreram 407 

admissões, sendo que destes 32 são do sexo feminino e 375 masculinos. Destaca-se que 

estes adolescentes são oriundos da região e não apenas de Cascavel. No entanto, tal dado se 

faz necessário, uma vez que estes adolescentes necessitam dos serviços das políticas 

municipais, mesmo sendo residentes em outro município.   

A execução das medidas de Prestação de Serviço à Comunidade e Liberdade 

Assistida, fica sobre responsabilidade do Município, através da Secretaria Municipal de 

Assistência Social, executadas no CREAS II (Centro de Referência Especializado em 

Assistência Social), por meio do Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento 

de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade. 

Destaca-se que o CREAS II possui sede própria, contendo: 

 

QUADRO 1: ESTRUTURA FÍSICA CREAS II 

Quantidade Descrição 

01 Recepção 
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01 Sala de Espera 

02 Salas de atendimento técnico individual 

01 Sala de Coordenação 

01 Sala de Reuniões e Grupos 

01 Sala de Equipe Técnica 

05 Salas de Oficina Socioeducativa 

01 Refeitório 

01 Cozinha 

01 Lavanderia 

01 Almoxarifado 

02 Dispensas 

04 Banheiros 

01 Ginásio Poliesportivo 

 

Conta atualmente com equipe específica para a execução e acompanhamento das 

medidas. A equipe atual é composta por: equipe de nível superior, equipe de nível médio e 

equipe de nível fundamental, sendo:  

 
   QUADRO 2: RECURSOS HUMANOS CREAS II 

Quantid
ade 

Cargo Função Vínculo Horas semanais 

01 Psicólogo Coordenadora Estatutário 40h 

04 Assistente Social Assistente Social Estatutário 30h 

02 Psicólogo  Psicólogo Estatutário  30h 

01 Advogado Advogado Estatutário 08h/mensais 

01 Pedagogo Pedagogo Estatutário 40h 

03 Zelador Zelador Estatutário 40h 

02 Agente Adm. Agente Adm. Estatutário 40h 

03 Educador Social Educador Social Estatutário 40h 

01 Educador Social Educador Social Estatutário 30h 

01 Motorista Motorista Estatutário 40h 

01 Estagiário de 
Psicologia 

Estagiaria  Estágio  30h 

01 Estagiário de 
Psicologia 

Estagiária Estágio 20h 

01 Estagiário de 
Pedagogia 

Estagiária Estágio 30h 

01 Oficineiro Oficineiro Terceirizado 08h 

01 Oficineiro Oficineiro Terceirizado 16h 

01 Oficineiro  Oficineiro Terceirizado 28h 

01 Oficineiro Oficineiro Terceirizado 40h 

01 Vigilância Armada Vigilância Armada Terceirizado 84h 

 

Atualmente o CREAS II, atende a 158 adolescentes, em cumprimento de medidas 

socioeducativas. Considera-se que são 102 medidas socioeducativas de Prestação de Serviço 

a Comunidade e 66 medidas socioeducativas de Liberdade Assistida, totalizando 168 autos em 
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aberto no Serviço do CREAS II15, salientamos que o mesmo adolescente pode estar em 

cumprimento de mais de uma medida. 

No município de Cascavel os trabalhadores da Rede Socioassistencial contam com o 

Sistema de Informação da Rede de Serviços de Assistência Social – IRSAS, o qual é um 

Sistema de Informação publicado na WEB, trata-se de um instrumento gerencial, que 

incrementa e facilita o funcionamento da rede de serviços socioassistenciais, com mecanismos 

que possibilitam a integração destes serviços, viabilizando a concretização, com eficiência e 

qualidade, do trânsito de informações, da referência e contrarreferência, a partir de diferentes 

níveis de acesso dos operadores, garantindo o sigilo profissional e a integridade da identidade 

do usuário. 

Desde sua implantação, as unidades/entidades compartilham um cadastro digital on-line 

dos usuários da assistência social, onde são registrados todos os atendimentos da rede 

socioassistencial, possibilitando parâmetro para concessão de benefícios, avaliação de 

vulnerabilidade por territórios, bem como controle de resultados e impactos.  

Salientamos que o IRSAS, foi implantado nos Serviços da SEASO a partir do ano de 

2010, desde então, o Sistema encontra-se em constante processo de evolução, pois como é de 

propriedade da Secretaria Municipal de Assistência Social, é possível que o mesmo seja 

aprimorado de forma a atender as necessidades da Política de Assistência Social. 

Para a elaboração deste diagnóstico optou-se pela utilização dos dados dos arquivos 

internos do CREAS II, uma vez, que o lançamento sistemático dos atendimentos no IRSAS, 

vem sendo aprimorado no decorrer dos anos. Pontua-se que atualmente o IRSAS é o banco de 

dados a ser utilizado para futuras análises. 

Destaca-se que os referidos dados, foram divulgados em reunião ordinária da CISVEL, 

onde foi socializado com os membros desta Comissão, bem como, com a Comissão de 

elaboração do Plano que concluiu que estes seriam dados mais conexos com a realidade.  

Vejamos a seguir alguns números do município de Cascavel em relação a atos 

infracionais praticados por adolescentes, os referidos dados foram fornecidos pela Vara da 

Infância e da Juventude da Comarca de Cascavel. 

Os referidos dados foram tabulados, entre os anos de 2011 e 2013, a fim de visualizar 

o desenvolvimento/manutenção dos dados, no decorrer do tempo, potencializando uma análise 

dos mesmos. Destaca-se que não foram contabilizados os dados de 2014, pois, como o ano 

ainda não se findou os dados não seria compatível como à soma anual dos demais dados 

obtidos para a realização deste diagnóstico.  

O Gráfico abaixo nos apresenta os casos atendidos através da Vara da Infância e da 

Juventude de Práticas de Ato Infracional cometidas por adolescentes. Referentes à Lei 11.343 

de 2006 (Drogas), Lei Nº 10.826 de 22 de Dezembro de 2003 (Armas), art. 309 da Lei Nº 9.503 

                                                           
15

 Estes dados foram extraídos do IRSAS através da ferramenta relatórios listagem de pessoas com 
autos, na data de 04 de dezembro de 2014. 
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de 23 de Setembro de 1997, e da Lei 2.848 de 7 de Dezembro de 1940 (Código Penal), Lei 

3.688 de 03 de Outubro de 1941 (Contravenções Penais). Vejamos: 
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         GRÁFICO 1: 

 
Fonte: Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS II. Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO. CASCAVEL, 2014.  

 

 

 

 

Práticas de Ato Infracional de 2011 a 2013 atendidos pela Vara da Infância e da 

Juventude 
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No Gráfico acima, podemos visualizar a ordem dos atos infracionais mais cometidos, 

sendo que o ato de Crimes de Trânsito possui o maior índice totalizando nestes três anos de 

referência 604 casos, sendo 176 em 2011, 200 em 2012 e 228 em 2013. Em seguida o ato 

infracional de tráfico de drogas aparece com 468 casos, configurando 147 em 2011, 157 em 

2012 e 164 em 2013. O ato infracional correspondente ao artigo 28, que caracteriza usuário de 

drogas, possui 428 casos, correspondendo a 141 casos atuados em 2011, 116 em 2012 e 171 

em 2013.  

Observa-se que 212 casos são de lesão corporal, sendo 81 ocorridos em 2011, 57 em 

2012 e 74 em 2013. Referente ao ato infracional de roubo, houve 80 casos em 2011, 76 no ano 

de 2012 e 56 em 2013 que totalizam 212 casos durante o triênio. Totalizaram-se 172 crimes do 

Sistema Nacional de Armas, sendo 75 em 2011, 51 em 2012 e 46 em 2013. No ato infracional 

de furto, totalizam 178 casos, correspondentes a 57 em 2011, 61 em 2012 e 60 em 2013.  

No ato infracional correspondente à ameaça, totalizam-se 158 casos, sendo 51 em 

2011, 68 em 2012 e 39 em 2013. No que tange ao ato infracional de homicídio o gráfico nos 

apresenta 144 casos, sendo 49 atos cometidos em 2011, 38 casos em 2012 e 57 no ano de 

2013. Em relação ao ato infracional de receptação foram autuados 107 casos de receptação, 

sendo 38 em 2011, 30 em 2012 e 39 em 2013. O Ato infracional de desacato teve em sua 

totalidade 100 casos, que correspondem a 37 em 2011, 39 em 2012 e 24 em 2013. 

Podemos observar que no ato infracional de contravenções penais foram atendidos 37 

casos em 2011, 24 em 2012 e 28 em 2013, totalizando 89 infrações nesta modalidade. 

Referente ao ato infracional relacionado ao dano, totalizam-se 54 casos, sendo 14 ocorridos 

em 2011, 21 em 2012 e 19 casos em 2013. No crime sexual foram atendidos 25 casos durante 

os três anos, sendo 6 casos em 2011, 7 em 2012 e 12 em 2013. No que se refere ao ato 

infracional de calúnia, injúria e difamação, foram autuados em sua totalidade 17 casos, sendo 

que destes 8 ocorreram no ano de 2011, 3 no ano de 2012 e 6 no ano de 2013. No crime de 

contrabando totalizam-se 7 casos durante os anos de 2011 a 2013, sendo 1 caso ocorrido em 

2011, 3 casos no ano de 2012 e 3 casos no ano de 2013. O último ato infracional relacionado 

no gráfico é o de estelionato, do qual em 2011 não obteve nenhum caso, em 2012 tiveram 2 

casos e em 2013 apenas 1 caso foi atendido nesta modalidade de ato infracional. 

Deste modo, podemos constatar através dos dados da Vara da Infância e Juventude, 

que os atos mais cometidos por adolescentes em Cascavel, no período pesquisado, se 

enquadram nesta ordem: em crimes relacionados ao trânsito, drogas, atos correspondentes ao 

Código Penal e Crimes do Sistema Nacional de Armas. Sendo especificadamente: Dirigir sem 

habilitação, tráfico de drogas, uso ilegal de drogas e lesão corporal. 
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A seguir são apresentados os dados coletados do Centro de Referência Especializado 

de Assistência Social - CREAS II, destaca-se que os dados oriundos deste Serviço são auto 

declaratório16, vejamos:  

 

GRÁFICO 2: 

 
Fonte: Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS II. Secretaria 
Municipal de Assistência Social – SEASO. CASCAVEL, 2014.  

 

Neste Gráfico podemos visualizar que o ato infracional com maior incidência de 

encaminhamento para cumprimento da medida de PSC é dirigir sem habilitação, totalizando 

nos anos de referência 231 casos, sendo 147 em 2011, 46 em 2012 e 38 em 2013, fica 

evidente uma queda significativa de 2011 a 2013 dentro deste ato infracional de 74% dos 

casos. O segundo ato infracional mais encaminhado para cumprimento de PSC é o tráfico de 

drogas, é possível visualizar que este vem aumentando de ano a ano, sendo que em 2011 

tivemos 34 casos, em 2012 foram 47 casos e em 2013 o número quase dobrou para 93 casos. 

O terceiro motivo de encaminhamento para PSC é o ato infracional de roubo, sendo que nos 3 

anos tivemos 97 casos, em uma margem de 30 a 34 casos/ano. Posteriormente aparece o ato 

infracional de porte ilegal de arma, onde em 2011, tivemos 46 casos, em 2012, 30 casos e em 

2013 foram totalizados 20 casos, sendo que podemos visualizar uma queda de ano a ano 

referente a este ato infracional. Posteriormente, visualizamos um aumento de ano a ano, 

referente ao ato infracional de lesão corporal, onde em 2011, foram registrados 3 casos, em 

2012 29 casos e em 2013 59 casos, que foram encaminhados para cumprimento de PSC. 

Posteriormente no gráfico aparecem os atos infracionais com maior número de casos, 

somado os três anos de referência respectivamente: Receptação com 63 casos, Agressão com 

60 casos, Furto com 53 casos, Ameaça com 43 casos, Assalto com 36 casos,  

Não aparece no gráfico, mas há registros no CREAS II de adolescentes que foram 

encaminhados para cumprimento de medida de PSC com os atos infracionais de: abuso sexual 

                                                           
16

 Refere-se à informação que o adolescente/família declara sobre si mesmo,  
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com 1 caso, complementação de medida anterior com 1 caso, disparo de arma de fogo em via 

pública com 1 caso, pedofilia com 1 caso, estelionato com 1 caso, porte ilegal de arma branca 

com 1 caso, apropriação indébita com 2 casos, uso ilegal de entorpecentes com 2 casos 

homicídio com 3 casos, injúria com 3 casos, porte ilegal de substâncias ilícitas com 5 casos, 

difamação com 5 casos, tentativas: de agressão com 1 caso, de roubo com 1 caso, de estupro 

com 1 caso, de homicídio com 8 casos, de furto com 6 casos e perturbação do sossego com 14 

casos, estupro com 18 casos, dano com 17 casos, adolescentes que não cumpriram a medida 

com 20 casos, vandalismo com 20 casos, desacato com 27 casos rixa com 29 casos. 

 Destaca-se que os números citados em cada ato infracional, correspondem a soma 

dos três anos de referência. Salienta-se que estes são motivos de encaminhamento para o 

cumprimento de medida de PSC. 

 

     GRÁFICO 3: 

 
Fonte: Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS II. Secretaria 
Municipal de Assistência Social – SEASO. CASCAVEL, 2014.  

 

No gráfico acima, podemos visualizar que o ato infracional com mais 

encaminhamentos para o cumprimento de medida de LA é o de tráfico de drogas, sendo que 

em 2011, foram 59 casos, em 2012, 45 casos e em 2013, 31 casos, podemos visualizar uma 

queda de ano a ano referente aos encaminhamentos neste tipo de ato infracional. 

Posteriormente o ato infracional com mais encaminhamento para cumprimento de LA é o de 

Roubo, totalizando 60 casos, de Assalto com 46 casos, porte ilegal de arma de fogo com 12 

casos, de Homicídio com 8 casos e tentativa de homicídio com 7 casos. 

Não aparece no gráfico, mas há registros no CREAS II de adolescentes que foram 

encaminhados para cumprimento de medida de LA com os atos infracionais de: aborto com 1 

caso, dano com 1 caso, estupro com 1 caso, formação de quadrilha com 1 caso, lesão corporal 

com 1 caso, vandalismo e depredação com 1 caso, desacato á autoridade com 2 casos, 

tentativa de roubo com 2 casos, receptação com 3 casos, descumprimento de medida com 5 

casos, dirigir sem habilitação com 5 casos e latrocínio com 6 casos. 
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Destaca-se que os números citados em cada ato infracional, correspondem à soma 

dos três anos de análise. Salienta-se que estes são motivos de encaminhamento para o 

cumprimento de medida de LA. 

Observando os gráficos referentes a atos infracionais de PSC e LA, verifica-se que o 

ato infracional de maior incidência é dirigir sem habilitação para PSC, seguido de tráfico e 

roubo. Para LA, percebe-se a incidência de tráfico, roubo e assalto, no entanto, no gráfico a 

seguir podemos visualizar o número de atos referente às duas medidas socioeducativas nos 

anos de 2011 a 2013: 

 

     GRÁFICO 4: 

 
Fonte: Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS II. Secretaria 
Municipal de Assistência Social – SEASO. CASCAVEL, 2014.  

 

No gráfico acima, foi realizada a soma das duas MSE, bem como os três anos de 

referência. Para realizar o cálculo de porcentagem, realizou-se a soma de todos os atos 

infracionais, sendo totalizadas 1.433 medidas aplicadas, sendo assim, podemos destacar que 

21,56% das medidas foram para o ato infracional de tráfico de drogas, 16,46% das medidas 

foram para o ato infracional de dirigir sem habilitação, 10,95% das medidas foram para o ato 

infracional de roubo, 7,53% das medidas por porte ilegal de armas, 6,42% por lesão corporal e 

5,72% de medidas por assalto. Ressalta-se que 31,36% referem-se aos demais atos 

infracionais, citados nos gráficos 2 e 3. 

Ressalta-se que o número de atos infracionais é diferente do número de adolescentes 

inseridos, uma vez que o um único adolescente pode ter cometido mais do que um ato 

infracional. Deste modo, o número de atos infracionais não será igual ao número de 

adolescentes inseridos, como segue: 

 
 
 
 
 GRÁFICO 5: 
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Fonte: Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS II. Secretaria 
Municipal de Assistência Social – SEASO. CASCAVEL, 2014.  

 

Conforme os dados apresentados no gráfico acima observa-se que o maior número, 

trata-se da medida de Prestação de Serviços a Comunidade, totalizando 1.095 adolescentes 

inseridos durante os anos de referência de 2011 a 2013 e 311 adolescentes que foram 

encaminhados para a medida de LA, totalizando 1.406 adolescentes. 

Analisando os registros do CREAS II, percebe-se um número elevado de adolescentes 

que são reincidentes, ou seja, que já haviam realizado cumprimento de alguma medida 

socioeducativa de meio aberto, como é possível verificar no gráfico abaixo: 

 
  GRÁFICO 6: 

 
Fonte: Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS II. Secretaria 
Municipal de Assistência Social – SEASO. CASCAVEL, 2014.  

 
Ao analisar o gráfico acima verificam-se que 602 adolescentes inseridos no CREAS II 

foram reincidentes em ato infracional, o que equivale a 42,81% do número de inserções de 

adolescentes no CREAS II durante os anos analisados. 

Observa-se no que se refere a MSE de PSC, 397 adolescentes foram reincidentes o 

que equivale a 36,25% do número total de inserções de PSC. 
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No que se refere à MSE de LA, 205 adolescentes foram reincidente, contabilizando 

65,91% do número total de inserções de LA. 

Outro dado disponível no CREAS II, são os motivos de desligamento dos adolescentes, 

como podemos visualizar no gráfico abaixo: 

 
     GRÁFICO 7: 

Fonte: Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS II. Secretaria 
Municipal de Assistência Social – SEASO. CASCAVEL, 2014. 

 

 

Analisando os dados do gráfico acima, percebe-se claramente o número considerável 

de casos onde os adolescentes cumprem as medidas aplicas, sendo que 884 adolescentes 

cumpriram a medida nos anos de análise, no entanto, o segundo motivo de desligamento é não 

cumpriram a medida, totalizando 130 adolescentes. Outro motivo com números significativos 

são de adolescentes que foram apreendidos durante o cumprimento da medida, do qual 

totalizam 121 adolescentes. 

Destaca-se que alguns adolescentes não foram desligados no mesmo ano de sua 

inserção no cumprimento de medida junto ao CREAS II. 

O gráfico a seguir, ilustra os motivos de desligamento das medidas de Liberdade 

Assistida: 
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     GRÁFICO 8: 

 
Fonte: Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS II. Secretaria 
Municipal de Assistência Social – SEASO. CASCAVEL, 2014.  

 

De acordo com os dados acima no gráfico, percebe-se que como na medida de PSC, 

o principal motivo de desligamento é o cumprimento de medidas totalizando 163 adolescentes 

desligados. O segundo motivo é não cumpriram, seguido de adolescentes apreendidos durante 

o cumprimento da medida onde ambos os motivos totalizam 75 adolescentes cada. 

Os dados abaixo descrevem o perfil dos adolescentes em cumprimento de medidas 

socioeducativa em meio aberto referente ao sexo: 

 

     GRÁFICO 9: 

 
Fonte: Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS II. Secretaria 
Municipal de Assistência Social – SEASO. CASCAVEL, 2014.  

 

Observa-se no gráfico acima a predominância do sexo masculino nos três anos 

pesquisados, somando 932 adolescentes do sexo masculino que receberam medida de PSC e 

285 adolescentes do sexo masculino que receberam medidas de LA. Quanto ao sexo feminino 
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os dados apresentam 163 adolescentes do sexo feminino que receberam medida de PSC e 26 

adolescentes do sexo feminino que receberam medida de LA. 

O gráfico abaixo nos apresenta esta diferença entre os sexos por porcentagem 

vejamos: 

 

    GRÁFICO 10: 

 
Fonte: Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS II. Secretaria 
Municipal de Assistência Social – SEASO. CASCAVEL, 2014.  

 

Ao analisar o dado acima, é evidente o predomínio do sexo masculino, totalizando nos 

três anos 86,56% dos casos atendidos, enquanto o sexo feminino soma-se 13,44%. 

Volpi (2008) faz uma reflexão em relação às questões de gênero e a prática do ato 

infracional. O autor menciona que pelo fato de auxiliar, ou muitas vezes ser as responsáveis 

pelas atividades domésticas, a permanência mais prolongada das meninas no lar tem sido 

apontada como um dos fatores responsáveis pela sua maior frequência à escola, pela menor 

presença das mesmas nas ruas e pelo seu menor envolvimento em ato infracional. (VOLPI, 

2008, p 58). O gráfico abaixo nos apresenta o que se refere à faixa etária dos adolescentes 

que recebem MSE em meio aberto, vejamos: 

 

     GRÁFICO 11: 
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 Fonte: Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS II. Secretaria 
Municipal de Assistência Social – SEASO. CASCAVEL, 2014.  
 

    GRÁFICO 12: 

Fonte: Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS II. Secretaria 
Municipal de Assistência Social – SEASO. CASCAVEL, 2014.  

 

Realizando análise dos gráficos acima, conforme dados do CREAS II, observa-se 

prevalência de adolescentes na idade de 17 anos, totalizando 346 adolescentes nesta faixa 

etária, seguido da faixa etária de 16 anos com 263 adolescentes, no que se refere à medida de 

PSC. Outro dado importante é o envolvimento de adolescentes com 12 anos de idade em ato 

infracional, que soma-se 12 adolescentes nesta faixa etária que cumpriram medida de PSC. 

Quanto à medida de LA, podemos verificar que como na PSC a predominância de 

adolescentes é na faixa etária de 17 anos, totalizando 107 adolescentes, seguida por 85 

adolescentes de 16 anos. 

Os dados abaixo nos apresentam informações referentes à etnia: 

  

    GRÁFICO 13: 
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 Fonte: Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS II. Secretaria 
Municipal de Assistência Social – SEASO. CASCAVEL, 2014.  

 

Considerando os dados em relação à etnia, observa-se predominância de brancos, 

nos três anos pesquisados, totalizando 648 adolescentes nesta raça, que receberam medida 

de PSC em seguida a prevalência é para pardos, totalizando 372 adolescentes. Esta 

predominância ocorre também para os adolescentes que receberam a medida de LA, sendo 

que foram 186 adolescentes brancos e 106 adolescentes pardos. 

Outro dado verificado nos registros do CREAS II refere-se à declaração dos 

adolescentes em relação à religião, conforme dados descritos abaixo: 

 
     GRÁFICO 14: 

 
Fonte: Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS II. Secretaria 
Municipal de Assistência Social – SEASO. CASCAVEL, 2014.  

 

Analisando o gráfico, percebe-se que na medida de PSC, predomina-se a religião 

católica, totalizando 562 adolescentes que declararam ser católicos, em seguida pela 

declaração de que não identifica-se ou não pratica nenhuma religião com 324 adolescentes. Na 

medida de LA, percebe-se a predominância superior da declaração de nenhuma religião, 

totalizando 131 adolescentes, em seguida pela católica, totalizando 124 adolescentes que 

declaram ser católicos. 



55 
 

 
GRÁFICO 15: 

 
Fonte: Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS II. Secretaria 
Municipal de Assistência Social – SEASO. CASCAVEL, 2014.  

 

Considerando o aspecto de escolarização dos adolescentes, percebe-se nas duas 

medidas em meio aberto, a prevalência da escolaridade referente ao ensino fundamental, de 

sexto a nono ano, totalizando 675 adolescentes da medida de PSC e 215 adolescentes da 

medida de LA. Dado que revela a incompatibilidade idade/série dos adolescentes em 

cumprimento de medidas, haja vista, que a faixa etária predominante é de 17 anos, conforme 

mencionada anteriormente, que atendendo aos critérios da educação formal, seriam 

adolescentes inseridos no ensino médio preparando-se para o ingresso no ensino superior.  No 

entanto, os dados também demonstram a presença dos mesmos no ensino médio.  

Vale mencionar que o número de adolescentes evadidos ou que não frequentam com 

regularidade a escola é elevado, no entanto, tal dado não foi sistematizado pelo serviço de 

cumprimento de medidas. E são atendidos diariamente pelo setor de pedagogia do CREAS II.   

 

“Fica patente, assim, a necessidade do sistema educacional brasileiro, como, 
um todo, e da escola, em particular, revolucionarem a educação por meio da 
garantia, não só do acesso, mas também da permanência de todas as crianças 
e adolescentes na escola e, em especial, daqueles que vem sendo dela 
sistematicamente excluídos: a população de baixa renda, da zona rural, as 
crianças e adolescentes trabalhadores ou os que ficam nas ruas, os jovens e 
os adultos não alfabetizados” (VOLPI, 2008, p. 57). 

 

O gráfico abaixo nos ilustra dados referentes a adolescentes que realizaram ou não 

cursos profissionalizantes, vejamos: 

 
GRÁFICO 16: 
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Fonte: Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS II. Secretaria 
Municipal de Assistência Social – SEASO. CASCAVEL, 2014.  

 

Em relação à profissionalização é evidente o número elevado de adolescentes que 

não tinham realizado curso profissionalizante até o momento da inserção no Serviço em ambas 

as MSE. 

No que se refere à MSE de PSC totalizam-se 831 adolescentes que não realizaram 

curso profissionalizante, o que equivale a 75,89% dos adolescentes. Destaca-se que apenas 

24,11% dos adolescentes realizaram algum curso profissionalizante. 

Referente à medida de LA ocorre o mesmo, a maioria dos adolescentes, 77,17%, não 

tinham realizado qualquer curso profissionalizante e apenas 22,83% declararam que haviam 

realizado algum tipo de curso profissionalizante. 

Somando-se a esta análise, tem-se os dados do número de adolescentes que 

exercem atividade laboral, vejamos: 

 

GRÁFICO 17: 

 Fonte: Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS II. Secretaria 
Municipal de Assistência Social – SEASO. CASCAVEL, 2014.  
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Verifica-se que nas duas MSE a maior frequência é de adolescentes que não 

trabalham. Na medida de PSC, 62,01% dos adolescentes não exercem atividade laboral, sendo 

que apenas 37,99% dos adolescentes declararam que realizam algum tipo de atividade laboral. 

Na medida de LA esse número é de 75,56% de adolescentes que não realizam 

atividade laboral, e apenas 24,44% que realizam atividade laboral. 

Este dado está diretamente relacionado com a dificuldade da inserção dos 

adolescentes em aprendizagem, onde estes possam exercer atividade laboral formalmente. 

Podemos destacar que a grande maioria dos adolescentes que declaram estar exercendo 

algum tipo de atividade laborativa se enquadra em atividades perigosas e insalubres, o que 

caracteriza o trabalho infantil. 

O próximo gráfico nos mostra o estado civil dos adolescentes atendidos pelo CREAS 

II, vejamos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRÁFICO 18: 

 Fonte: Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS II. Secretaria 
Municipal de Assistência Social – SEASO. CASCAVEL, 2014.  

 

Há registros acerca do estado civil dos adolescentes, conforme declaração dos 

mesmos. No gráfico acima percebe-se a prevalência do estado civil solteiro, totalizando 

94,89% dos adolescentes, no entanto, 51 dos adolescentes declararam que mantém união 

estável, referente a medida de PSC. Sendo que 5,11% declararam-se estabelecer união 

estável ou casado. 
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Quanto à medida de LA, totalizam-se 286 adolescentes que se declaram solteiros e 22 

declararam estabelecer união estável, somando-se aos 3 casados, totaliza-se 8,04%. 

No gráfico abaixo apresenta-se o tipo de habitação em que os adolescentes residem: 

 

       GRÁFICO 19: 

 
Fonte: Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS II. Secretaria 
Municipal de Assistência Social – SEASO. CASCAVEL, 2014.  
 

No que se refere ao tipo de habitação, percebe-se que na soma das duas MSE de 

PSC e LA os adolescentes residem em casa própria, o que equivalente a 50,14%, em seguida 

estes declararam residir em casa alugada que refere-se a 27,67%. Posteriormente, 11,88% dos 

adolescentes declararam residir em outro tipo de casa e 10,31% declararam residir em 

habitação cedida. 

No gráfico abaixo apresentam-se dados referente a drogadição, vejamos:  

 

    GRÁFICO 20: 

 
Fonte: Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS II. Secretaria 
Municipal de Assistência Social – SEASO. CASCAVEL, 2014.  

 
 

Analisando os registros do CREAS II, percebe-se que os adolescentes que receberam 

medida de PSC, 56,99% declaram-se não fazer uso de drogas, no entanto, 43,01% dos 
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adolescentes, declaram-se fazer uso, tanto de drogas lícitas como ilícitas. Na medida de LA, 

este índice é diferente, sendo que 55,31% dos adolescentes se declararam ser usuários de 

drogas e 44,69% se declaram não fazer uso de substâncias lícitas como ilícitas. Ou seja, o uso 

de drogas é frequente e está intimamente ligado aos adolescentes em cumprimento de 

medidas socioeducativa de LA. 

Destaca-se que quando os adolescentes são encaminhados ao serviço de 

atendimento de saúde, seja pelo CREAS II ou mesmo por determinação judicial, observa-se a 

não adesão ao tratamento por parte dos mesmos. Esta informação não foi contabilizada no 

CREAS II, no entanto, em análise junto à equipe técnica é possível verificar tal dado. 

Complementando esta informação, têm-se registros nos cadastros do CREAS II, 

acerca da presença de uso de drogas no grupo familiar. 

GRÁFICO 
21:

 
Fonte: Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS II. Secretaria Municipal 
de Assistência Social – SEASO. CASCAVEL, 2014.  
 

Podemos analisar no dado acima que a predominância seja para o não uso de 

substância na família, é evidente que o número também é elevado e significativo para o uso de 

substâncias pelos membros do sistema familiar. Sendo que na medida de PSC, 50,05% 

declaram não ter membros familiares que fazem uso de drogas e 49,95% declaram que possui 

algum membro familiar que faz uso de droga, deste modo, o índice é muito próximo, tendo 

apenas a diferença de 1 indivíduo a mais que declarou não fazer uso. Percebe-se que nos 

casos de LA, em todos os anos analisados, 57,56% dos adolescentes declararam que algum 

membro do sistema familiar é dependente químico, vale mencionar, que trata-se de drogas 

licitas ou ilícitas, e apenas 42,44% declararam que não possui dependência química na família. 

 Ainda acerca do perfil do sistema familiar, outro dado contabilizado através dos 

registros do CREAS II, diz respeito ao histórico familiar em relação à prática de ato infracional, 

vejamos: 
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    GRÁFICO 

22:  
Fonte: Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS II. Secretaria 
Municipal de Assistência Social – SEASO. CASCAVEL, 2014.  

 

Pontua-se que 38,54% dos adolescentes, declaram que há membros do sistema 

familiar que já tiveram envolvimento com práticas infracionais e 61,46% declararam que a 

família não possui histórico infracional, referente à medida de PSC. Quanto à medida de LA 

pontua-se que 45,34% dos adolescentes possuem histórico infracional na família e 54,66% 

declaram não possuir histórico familiar na família. 

Outro dado analisado refere-se aos responsáveis pelo adolescente. Visualiza-se no 

gráfico abaixo: 

 
GRÁFICO 23: 

Fonte: Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS II. Secretaria 
Municipal de Assistência Social – SEASO. CASCAVEL, 2014.  

 

 
Referente às duas medidas, podemos observar no gráfico acima, que tem-se 

nitidamente a presença prevalente das genitoras como responsáveis. Sendo que em PSC a 

porcentagem de adolescentes que residem com a genitora totaliza-se em 54,33%, seguido de 

25,02% dos adolescentes que residem junto com ambos os genitores, 20,65% dos demais 
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residem com o genitor ou com outros responsáveis. Na medida de LA, temos 60,45% dos 

adolescentes que residem junto à genitora, posteriormente 17,36% que residem com outros 

responsáveis, e apenas 12,86% que residem com ambos os genitores e  apenas 9,33% que 

residem junto ao genitor. 

O gráfico abaixo nos apresenta dados referente a renda familiar, vejamos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRÁFICO 24: 

 
Fonte: Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS II. Secretaria 
Municipal de Assistência Social – SEASO. CASCAVEL, 2014.  

 

 
Em relação à renda familiar, percebe-se que a maioria das famílias possuem renda 

entre, menos de 01 a 03 salários mínimos, tanto para LA como PSC. Sendo que nesta última 

MSE, 58,63% das famílias se enquadram em renda de menos que 01 salário a 03 salários 

mínimos, em seguida caracterizam-se na renda de 03 a 06 salários, 24,10% das famílias e 

17,27% se enquadram em renda de 06 a mais que 10 salários mínimos ou que não souberam 

informar.  

Referente à medida de LA, 68,48% das famílias recebem menos que 01 salário a 03 

salários mínimos, posteriormente se enquadram na faixa salarial de 03 a 06 salários mínimos 

16,72% das famílias, 14,80% se enquadram em renda de 06 a mais que 10 salários mínimos 

ou que não souberam informar. 

Considerando o dado acerca da renda do grupo familiar, o dado a seguir refere-se a 

inserção em programas sociais, vejamos: 
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      GRÁFICO 25: 

 
Fonte: Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS II. Secretaria 
Municipal de Assistência Social – SEASO. CASCAVEL, 2014.  

Destaca-se que 65,66% das famílias de adolescentes que receberam medida de PSC, 

declararam não estar inseridas em nenhum programa social. Outrossim, constatou-se que  

34,34%  das famílias estão inseridas em algum tipo de programa social.  

No que se refere as medidas de LA, podemos destacar que 73,31%  das famílias não 

estão inseridas em nenhum tipo de programa social. Visualizamos que apenas 26,69% das 

familiais são beneficiadas com algum programa social. Deste modo, podemos relacionar que a 

não inserção das famílias em programas sociais pode ser uma variável que potencializa a 

prática infracional no sistema familiar. 

Para finalizar a análise do perfil dos adolescentes, organizaram-se gráficos e tabelas, 

descrevendo os bairros onde residem os adolescentes em cumprimento de MSE de PSC e LA. 

No gráfico abaixo, é possível verificar quais bairros apresentam-se com predominância na 

medida de PSC: 
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GRÁFICO 26: 

Fonte: Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS II. Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO. CASCAVEL, 2014. 
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No gráfico acima foram apresentados os bairros com maior índice de adolescentes 

que residem nestes locais, abaixo segue tabela com todos os bairros que possuem 

adolescente em cumprimento de PSC: 

 

           QUADRO 3:  BAIRROS QUE RESIDEM OS ADOLESCENTES DE PSC 

BAIRROS QUE RESIDEM 2011 2012 2013 

ACLIMAÇÃO 4 0 0 

ALTO ALEGRE 4 11 10 

ALVORADA 1 0 1 

BELA VISTA 0 0 1 

BRASILIA I E II 4 15 19 

BRASMADEIRA 7 19 13 

CANCELLI 3 13 7 

CANADÁ 3 3 3 

CASCAVEL VELHO 3 25 27 

CATARATAS 3 10 9 

CENTRO 10 15 9 

CLARITO 5 0 3 

CLAUDETE 4 0 0 

CONJUNTO JULIETA BUENO 12 0 2 

CONSOLATA 1 0 1 

COQUEIRAL 3 17 8 

COUNTRY 0 2 0 

DISTRITO DE JUVINOPOLIS 0 1 0 

DISTRITO DE SÃO SALVADOR 0 1 1 

DISTRITO DE SÃO JOÃO DO OESTE 1 3 1 

ESMERALDA 5 10 18 

ESPIGÃO AZUL 1 0 0 

FACULDADE 10 1 0 

FLORESTA 5 13 23 

GRAMADO 1 0 0 

GUARUJÁ 7 1 2 

INTERLAGOS 18 32 25 

IPANEMA 0 1 0 

JD ANAPOLIS 1 0 0 

JD ALVORADA 1 0 2 

JD COLMÉIA 7 0 0 

JD NOVA YORK 1 1 0 

JD ITÁLIA 3 0 1 

JD PADOVANI 4 0 0 

JD PARANAGUÁ 1 0 0 

JD PRESIDENTE 3 0 0 

JD QUEBEC 6 0 0 

JD UNIÃO 1 0 0 

JD VENEZA 0 0 1 

LAGO AZUL 0 0 1 

LOTEAMENTO SANTA FÉ 1 0 0 

MARIA LUIZA 1 3 0 
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MELISSA II 7 0 1 

MORUMBI 5 7 11 

NEVA 8 10 3 

NOVA CIDADE 1 0 1 

PARQUE SÃO PAULO 3 6 4 

PARQUE VERDE 3 1 9 

PAULO GODOY 2 0 2 

PERIOLLO 1 6 5 

PIONEIRO CATARINENSE 5 2 5 

SANGA FUNDA 3 0 0 

SANTA CRUZ 17 21 31 

SANTA FELICIDADE 8 8 14 

SANTA MARIANA 1 0 1 

SANTO ONOFRE 6 12 3 

SANTOS DUMOND 2 2 1 

SÃO CRISTOVÃO 13 12 18 

SÃO FRANCISCO 1 0 0 

TARUMÃ 3 0 0 

TROPICAL 1 2 0 

TURISPARQUE 0 0 1 

UNIVERSITÁRIO 8 12 14 

VILA TOLENTINO 1 0 0 

XIV DE NOVEMBRO 8 11 17 

Fonte: Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS II. 
Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO. CASCAVEL, 2014.  
 
 

No gráfico abaixo, é possível verificar quais bairros apresentam-se com predominância 

na medida de LA: 
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GRÁFICO 27: 

Fonte: Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS II. Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO. CASCAVEL, 2014.  
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No gráfico acima foram apresentados os bairros com maior índice de adolescentes 

que residem nestes locais, abaixo segue tabela com todos os bairros que possuem 

adolescente em cumprimento de LA: 

 
          QUADRO 4:  BAIRROS QUE RESIDEM OS ADOLESCENTES DE LA 

BAIRROS QUE RESIDEM 2011 2012 2013 

ACLIMAÇÃO 2 0 0 

ALTO ALEGRE 5 0 1 

BRASILIA I E II 1 5 3 

BRASMADEIRA 6 5 4 

CANCELLI 2 1 3 

CASCAVEL VELHO 2 6 3 

CATARATAS 4 6 3 

CENTRO 3 4 0 

CLAUDETE  1 0 0 

COLONIAL 0 0 1 

CONJUNTO ABELHA 2 1 0 

COQUEIRAL 0 5 4 

DISTRITO DE SÃO SALVADOR 0 1 0 

DISTRITO DE SÃO JOÃO DO OESTE 1 1 0 

DISTRITO DE JUVINÓPOLIS 1 0 2 

ESMERALDA 2 3 3 

FACULDADE 1 1 1 

FLORESTA 4 7 2 

GUARUJÁ 2 0 4 

INTERLAGOS 12 17 8 

JD COLMÉIA 1 0 0 

JD ESPLANADA 0 1 0 

JD NOVA IORK 1 0 0 

JD PALMEIRAS 1 0 0 

JD PRESIDENTE 3 0 1 

JD QUEBEC 1 0 1 

MARIA LUIZA 0 0 1 

MELISSA II 3 0 1 

MORUMBI 3 2 4 

NEVA 2 3 1 

PACAEMBU  1 0 1 

PARQUE SÃO PAULO 2 3 1 

PARQUE VERDE 2 2 0 

PAULO GODOY 1 0 0 

PERIOLLO 7 0 0 

PIONEIROS CATARINENSE 1 3 1 

SANGA FUNDA 1 0 0 

SANTA CRUZ 15 8 4 

SANTA FELICIDADE 3 7 5 

SANTO ANTONIO 1 0 0 

SANTO ONOFRE 2 2 0 

SÃO CRISTOVÃO 7 2 4 
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SÃO FRANCISCO 2 0 0 

TARUMÃ 1 0 0 

UNIVERSITÁRIO 7 6 4 

XIV DE NOVEMBRO 2 4 8 

Fonte: Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS II. 
Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO. CASCAVEL, 2014.  
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Os gráficos acima, apresentam dados referente ao território onde os 

adolescentes residem, podemos visualizar que tanto os adolescentes que cumpriram 

medida de PSC e LA, residem em sua maioria na Região Norte, mais 

especificadamente no Bairro Interlagos, posteriormente o Bairro com maior número de 

adolescentes que cumpriram medida socioeducativa em meio aberto, residem no 

Santa Cruz, do qual permanece na Região Oeste. A Região Sul aparece nos dois 

gráficos em seguida, sendo que os adolescentes que cumpriram PSC residem no 

bairro Cascavel Velho, e os adolescentes que cumpriram medida de LA residem no 

bairro Universitário. 

Ao finalizar a descrição e o mapeamento destes dados, e analisando-os, é 

possível traçar um perfil baseado nas características predominantes dos adolescentes 

que cumpriram medidas socioeducativas em meio aberto no CREAS II, a partir dos 

anos analisados podemos destacar que os adolescentes que cumprem medida de 

Prestação de Serviço à Comunidade em sua maioria cometeram o ato infracional de 

dirigir sem habilitação; são reincidentes; são desligados do Serviço por cumprimento 

da medida; são do gênero masculino; da faixa etária de 17 anos; da cor branca; 

religião católica; possuem grau de escolaridade entre 6º e 9º ano; não possuem curso 

profissionalizante; não trabalham; são solteiros; residem em casa própria com a 

genitora; não fazem uso de drogas, porém, existem membros da família que o fazem; 

não possuem histórico infracional na família; a renda familiar é entre menos que um 

salário mínimo a três salários mínimos; não estão inseridos em programas sociais e 

residem na região norte. 

Quanto aos adolescentes que cumprem a medida de Liberdade Assistida, 

podemos destacar as seguintes características predominantes, que são: adolescentes 

que em sua maioria praticaram o ato infracional de tráfico; são reincidentes; são 

desligados do Serviço por cumprimento da medida; são do gênero masculino; da faixa 

etária de 17 anos; da cor branca; não possuem nenhuma religião; possuem grau de 

escolaridade entre 6º e 9º ano; não possuem curso profissionalizante; não trabalham; 

são solteiros; residem em casa própria com a genitora; fazem uso de drogas e 

possuem alguém da família que também o faz; não possui histórico infracional na 

família; a renda familiar é entre menos que um salário mínimo a três salários mínimos; 

não estão inseridos em programas sociais e residem na região norte. 

Ao finalizar este diagnóstico evidencia-se que há variáveis que necessitam de 

atenção, uma vez que os adolescentes e suas famílias não estão inseridos em sua 

totalidade nas políticas públicas. Entende-se que a prática do ato infracional deve ser 

compreendida a partir deste contexto de deficiência de atendimentos. 
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Considerando o que preconiza o SINASE – Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo, que prevê que as medidas socioeducativas devem ser preocupação e 

responsabilidade das diversas políticas públicas, haja vista, as dimensões holísticas 

dos adolescentes são necessários muitos avanços para que o cumprimento das 

medidas possa potencializar a (re)significação do ato infracional e a construção de 

novos projetos de vida para estes adolescentes. Frente ao exposto apresenta-se a 

seguir o Plano de Ação construído juntamente com os representantes das diversas 

políticas públicas e sociedade civil. 
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8. PLANO DE AÇÃO 

Neste capítulo apresentaremos o Plano de Ação, contendo o planejamento 

das ações de todos os Serviços e Instituições que possuem atribuições relacionadas 

com a garantia dos direitos dos adolescentes em medida socioeducativa. 

Neste Plano de Ação foram atribuídos eixos estratégicos em consonância ao 

SINASE e com as orientações do Ministério Público e da Secretaria de Estado para a  

construção deste documento, sendo os seguintes eixos:  

Eixo 1 – Atendimento Inicial; 

Eixo 2 – Atendimento aos adolescentes e as famílias; 

Eixo 3 – Medidas Socioeducativas: PSC e LA; 

Eixo 4 – Capacitação Profissional; 

Eixo 5 – Sistema de Informação. 

Para tornar mais didática a leitura do Plano de Ação, apresenta-se o 

documento em formato de tabela, contendo as seguintes colunas: 

 Objetivos: traz o objetivo geral a se atingir em relação à garantia do direito em 

questão. 

 Ações: contempla as ações que serão desenvolvidas para alcançar o objetivo 

proposto. 

 Prazo de execução: tempo para atingir a ação estabelecida.  

 Responsável pela execução: ente responsável pela coordenação e articulação 

da ação estabelecida. 

 Responsável pelo orçamento: ente responsável pelo orçamento e 

financiamento da ação estabelecida. 

 

Diante dos esclarecimentos acima, apresenta-se o plano: 

 

 

 



72 
 

         QUADRO 5:  EIXO 1 – ATENDIMENTO INICIAL 

Objetivo Ações Prazo de 
execução 

Responsável pela 
execução 

Responsável pelo 
financiamento  

Capacitar os policiais civis e 
militares na abordagem de 
adolescentes. 

Articular e propor ao Comando 
da Polícia Militar e Polícia Civil 
capacitação permanente e 
continuada, visando qualificar 
a abordagem dos policiais, 
referenciado na educação em 
direitos humanos e legislações 
pertinentes ao atendimento do 
adolescente autor de ato 
infracional. 
 

 
 

2015 
 
 

 
CISVEL 
CMDCA 

ER – SEDS 
Defensoria Pública 

CEDCA 
 
 

 
Governo Municipal 

 
 
 

Proceder à busca e identificação 
do adolescente apreendido. 

Efetivar de forma permanente 
o cumprimento do ECA, no 
que se refere a realização da 
busca ativa da família no ato 
do flagrante. 
 

2015 Polícia Civil Sem previsão 
orçamentária 

Efetivar de forma permanente 
a identificação civil do 
adolescente em situação de 
flagrante. 
 

2016 Polícia Civil Governo Estadual/ 
Secretaria Afim 

Garantir o exame de lesão corporal 
do adolescente no ato de sua 
apreensão. 

Articular com os órgãos 
competentes para a criação e 
efetivação de fluxograma de 
encaminhamentos. 
 
 

2015 CISVEL 
CMDCA 

Defensoria Pública 
Ministério Público 

Rede de Atenção e 
Proteção Social 

 

Sem previsão 
orçamentária 
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Viabilizar local adequado para 
adolescente na Delegacia, 
conforme a Lei Nº 8069/1990 - 
ECA 

Articular junto a Secretaria 
Estadual de Segurança 
Pública, a ampliação do 
horário de atendimento 
(integral) da delegacia 
especializada, garantindo local 
adequado para permanência 
dos adolescentes 
apreendidos. 
 

 2015 CISVEL 
CMDCA 

ER-SEDS 
Defensoria Pública 
Ministério Público 

 

Governo Estadual 
 

Fortalecer o Sistema de Justiça e 
Sistema de Segurança pública 
  

Articular junto ao Poder 
Judiciário no que se refere a 
respeito aos prazos e controle 
da aplicação de medidas. 
 

2016 CISVEL 
CMDCA 

Defensoria Pública 
Ministério Público 

Vara da Infância e da 
Juventude 

Sem previsão 
orçamentária 

Articular junto ao Poder 
Judiciário, a criação de novas 
Varas da Infância e da 
Juventude, bem como, a 
criação de Vara para 
Execução de MSE. 

2017 Poder Executivo 
Municipal 
CISVEL 
CMDCA 

Defensoria Pública 
Ministério Público 

 Vara da Infância e da 
Juventude 

Tribunal de Justiça 
do Paraná 
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     QUADRO 6:  EIXO 2 - ATENDIMENTOS AOS ADOLESCENTES E ÀS FAMÍLIAS  

Objetivo Ações Prazo de execução Responsável pela 
execução  

Responsável pelo 
financiamento 

Articular a efetivação das políticas 
setoriais que atuam no Sistema 
Socioeducativo. 
 

Articulação e parcerias entre 
as diversas políticas públicas 
municipais e estaduais, para o 
efetivo cumprimento dos 
direitos dos adolescentes, bem 
como, objetivos elencados no 
PIA (Plano Individual de 
Atendimento). 

2015 - 2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMDCA 
CISVEL 
SEASO 

Ministério Público 
Defensoria Pública 

 
 
 
 
 

Governo Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manter e potencializar 
encontros para discussão de 
casos, envolvendo as diversas 
politicas intersetoriais. 

2015 - 2024 Rede de Atenção e 
Proteção Social17 

 
 
 

Governo Municipal 
 

Fortalecimento da Ficha de 
Referência e Contrarreferência 
através da formação 
continuada semestral, no que 
tange o tráfego de 
informações de famílias 
atendidas pela rede. 
 

2015 - 2024 Rede de Atenção e 
Proteção Social 

CMDCA 

Governo Municipal, 
Estadual e 

Políticas Setoriais 

                                                           
17

 É constituída por serviços da área da educação, saúde, assistência social e segurança, entidades governamentais e não governamentais, que por meio de 
seus atores devem articular ações no sentido de garantir os direitos de seus usuários. Disponível em: http://www.cascavel.pr.gov.br/conselhos/intersetorial/ 
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Incentivar e divulgar 
metodologias de atendimento 
com base em práticas de 
justiça restaurativas. 

2015 - 2024 Ministério Público 
Núcleo Comunitário 

de Práticas  
Restaurativas 

 

Ministério Público 
Núcleo 

Comunitário de 
Práticas  

Restaurativas 

Garantir o atendimento da Política 
de Assistência Social aos 
adolescentes em cumprimento de 
medidas socioeducativas e suas 
famílias. 

Garantir a oferta do serviço de 
medidas socioeducativas em 
meio aberto nos CREAS para 
o atendimento de 
adolescentes em cumprimento 
de medidas de LA e PSC, bem 
como no SCFV, como grupo 
prioritário. 
 

 2015 - 2024 SEASO SEASO 

Orientar e apoiar a ampliação 
da rede local para execução 
da PSC, por meio do 
estabelecimento de parcerias. 

2015 - 2024 CREAS SEASO 

Assegurar documentação civil 
básica a todos os 
adolescentes. 

 2015 - 2024 Conselhos Tutelares 
CREAS 
CRAS 

SEASO 
 

Garantir a oferta do SCFV aos 
adolescentes egressos de 
MSE como grupo prioritário. 

2015 - 2024 SEASO 
CMAS 

  SEASO 

Implementar o PAEFI no 
CREAS II. 

 2015 SEASO 
CREAS II 

SEASO 
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Garantir o atendimento das 
famílias dos adolescentes 
egressos do sistema 
socioeducativo na Rede 
SUAS, para prevenir a 
violação de direitos, bem 
como, a vulnerabilidade social 
das mesmas. 
Prevendo a ampliação de 
equipe técnica nos Serviços 
de CRAS e CREAS. 
 

 2018   SEASO 
CMAS 

CMDCA 

SEADM 
SEASO 

 Criar e implementar fluxo de 
encaminhamento das famílias 
de adolescentes autores do 
primeiro ato infracional para a 
PSB garantindo o 
acompanhamento através do 
PAF (Plano de 
Acompanhamento Familiar). 
 

 2016 SEASO 
Rede de Atenção e 

Proteção Social 
Vara da Infância e 

da Juventude 
Ministério Público 

SEASO 

Assegurar a inserção das famílias 
em Programas Sociais. 

Inserir os adolescentes em 
cumprimento de MSE, que 
encontram-se em situação de 
Trabalho Infantil no Programa 
de Erradicação do Trabalho 
Infantil - PETI. 
 

2015 - 2024 SEASO SEASO 

Inserir as famílias dos 
adolescentes no Cadastro 
único, para a oferta de 
programas do Governo 
Federal. 

2015 - 2024 SEASO SEASO 
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Ampliar e garantir o acesso dos 
adolescentes aos programas de 
aprendizagem, conforme a Lei Nº 
5.598/2005. 

Fiscalizar as empresas 
visando o cumprimento da 
legislação de contratação de 
adolescentes aprendizes. 
 

2015 - 2024 MTE 
MPT 

 

MTE 
MPT 

 

Sensibilização dos 
empregadores sobre questões 
relacionadas à socioeducação, 
por meio de encontros, 
reuniões e palestras. 

2015 - 2024 SEASO/CREAS II 
CISVEL 
CMDCA 

Agência do 
Trabalhador 
ER-SETS 

ER- Ministério do 
Trabalho e Emprego 

CMT 
Entidades de Classe 

SESCAP 
SINCOVEL 

SEASO 
Governo Estadual 

e parceiros 
 

Articular junto ao CEDCA para 
que o Governo do Estado 
providencie a adequação 
necessária para a execução 
do Programa Aprendiz 
Estadual conforme a lei 
15.200/2006 frente às novas 
orientações e legislações para 
o funcionamento do referido 
Programa. 
  

 2015 
 
 

CISVEL 
CMDCA 

 

Sem previsão 
orçamentária 

Promover o acesso dos 
adolescentes aos cursos 
profissionalizantes. 

Adesão do município ao 
PRONATEC para 
adolescentes em cumprimento 
de medidas socioeducativas. 
 

 2016 SEASO SEASO 
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Inserção dos egressos do 
sistema socioeducativo em 
cursos de educação 
profissional e tecnológica. 
 

2015 - 2024 SEASO 
Sistema S 
Agência do 
Trabalhador 

SEASO 
Sistema S 
Agência do 
Trabalhador 

Ampliar e efetivar acesso aos 
serviços de saúde mental e 
drogadição. 

Agilizar o atendimento, a partir 
de disponibilidade e vagas 
para atendimento 
psicoterápico e psiquiátrico 
para os adolescentes em 
cumprimento de medida 
socioeducativa, por meio da 
ampliação da equipe técnica 
dos Serviços. 
 

2015 - 2024 SEMAD 
SESAU 
COMAD 

10ª Regional 
UNIOESTE/HUOP 

 

SEADM 
SESA/SUS 

CISOP 
SESAU 

 

Efetivar o fluxo de 
encaminhamento os 
responsáveis para 
atendimento psicossocial. 
 

2015 - 2024  Rede de Atenção e 
Proteção Social 

 

Sem previsão 
orçamentária 

Operacionalização dos 
fluxogramas de atendimento 
em saúde mental. 
 

2015 - 2024  Rede de Atenção e 
Proteção Social 

Políticas Setoriais 

Sem previsão 
orçamentária 

Promover ações preventivas na 
área da saúde sexual e da saúde 
reprodutiva. 

Ampliar o trabalho de 
prevenção e atendimento 
referente à saúde sexual e 
reprodutiva aos adolescentes 
em cumprimento de medidas 
socioeducativas 
 

2015 - 2024 SEMED 
SESAU 

SEED/NRE 
 

SEMED 
SEED 

SESAU 
Governo Estadual 
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Criar junto a Secretaria Municipal 
de Saúde, plano de ação destinada 
aos adolescentes em cumprimento 
de medida socioeducativa em meio 
aberto. 

Levantamento de demanda 
das questões da saúde do 
adolescente. 

 2015 SESAU 
SEASO 

SESAU 
 

Criar plano de ação que 
contemple os vários aspectos 
da saúde do adolescente em 
cumprimento de medida 
socioeducativa em meio 
aberto, com execução 
permanente. 
 

 2016 SESAU SESAU 

Qualificar as redes de atenção 
à saúde para o atendimento 
de adolescentes envolvidos 
com práticas 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 protetiva 
do art. 101, inciso V do ECA, 
cabendo à equipe de saúde 
eleger a modalidade do 
tratamento que atenda a 
demanda. 
 

2016 - 2024 SESAU 
10ª Regional 
SEED/NRE 

Rede de Atenção e 
Proteção Social 

Governo Municipal, 
Estadual e 

Federal 
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Articular ações específicas 
entre as políticas públicas 
voltadas à promoção da saúde 
mental dos adolescentes que 
pratiquem atos infracionais. 

2015 SESAU 
Rede de Atenção e 

Proteção Social 
CMS 

Governo Municipal 

Incluir os Projetos 
Terapêuticos Singulares (TPS) 
dos adolescentes no PIA. 

2016 - 2024 SESAU 
SEASO 

UNIOESTE/HUOP 

Sem previsão 
orçamentária 

 

Otimizar o acesso a rede de 
ensino. 

Provocar junto aos demais 
órgãos de defesa dos direitos 
da criança e do adolescente, a 
aprovação do projeto de Lei 
que regulariza o Programa de 
Prevenção Combate a Evasão 
Escolar. 
 

 2015 CISVEL 
CMDCA 

CME 
Ministério Público 
Tribunal de Justiça 

Governo Municipal 
e Estadual 

 

 Ampliar e fortalecer a equipe e 
o espaço físico do Programa 
de Prevenção Combate a 
Evasão Escolar. 
(administrativo, pedagogo, 
assistente social, psicólogos).  
 

2016 SEMED 
SEED/NRE 

Governo Municipal 
e Estadual 

 

Reorganização dos 
estabelecimentos escolares 
em polos para oferecer turmas 
nos períodos matutino e 
noturno, atendendo a 
demanda dos adolescentes, 
de 8º e 9º ano. 
 

2016 SEED/NRE Governo Estadual 
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Encontros com profissionais 
da educação, a fim de discutir 
e refletir acerca do SINASE. 

2015 - 2024 SEASO 
SEED/NRE 

SEMED 
SEDS 

Sem previsão 
orçamentária 

Criar fluxograma específico 
para inserção, reinserção e 
acompanhamento do 
adolescente em cumprimento 
de medidas socioeducativas 
nos estabelecimentos 
escolares e socioeducativo. 
 

 2015 Rede de Atenção e 
Proteção Social 

Sem previsão 
orçamentária 

Acesso aos sistemas de 
informação das Redes de 
ensino Municipal, Estadual e 
Federal, a fim de disponibilizar 
documentação a ser 
contemplada no PIA. 
 

2015 - 2024 SEMED 
SEED 

Instituto Federal 

Sem previsão 
orçamentária 

Garantir a oferta de vagas e 
escolarização para os 
adolescentes em cumprimento 
de MSE. 
 

2015 - 2024 
 

SEMED 
SEED/NRE 

SEMED 
SEED 

Articular a efetivação das Leis 
(Lei 15.075/2006 – estadual) e 
(Lei 3.276/2001 – municipal) 
com vistas à contratação de 
equipe multidisciplinar 
(assistente social, psicólogo e 
pedagogo). 
 

Até 2016 SEMED  
SEED 

CMDCA 
CME 

Governo Municipal 
e Estadual 
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Ampliar o atendimento do 
Programa Mais Educação, 
priorizando o atendimento dos 
adolescentes em cumprimento 
de MSE e egressos. 
 

2016 SEMED 
SEED/NRE 

Governo Municipal 
e Estadual 

Garantir o atendimento intersetorial 
ao adolescente em cumprimento 
de MSE ao acesso dos serviços de 
cultura e esporte 

Realizar diagnóstico a fim de 
identificar a demanda para 
implantação de Serviços e 
Programas continuados e 
permanentes de Cultura e 
Esporte 
 

 2016 SEMEL 
SEMUC 

 

SEADM 
SEMEL 
SEMUC 

Construir Centros de 
atendimento intersetorial entre 
as Secretarias de Assistência 
Social, Esporte e Cultura nos 
Distritos da área rural 
conforme a demanda de 
atendimento do diagnóstico 
socioterritorial. 
 

2020 Poder Executivo 
Municipal 

Governo Municipal 
Estadual e Federal 

Construir Centro da Juventude 
(CJ), EURECA e Centro de 
Esporte e Arte Unificado 
(CEU), de acordo com a 
demanda dos territórios com 
maior vulnerabilidade social. 
 

 2022 Poder Executivo 
Municipal 

Governo Municipal 
Estadual e Federal 

Garantir a implantação de 
equipes intersetoriais (Esporte, 
Educação, Cultura e 
Assistência Social) e 

2016 SEMEL  
SEMED  
SEMUC  
SEASO 

Governo Municipal 
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interdisciplinares para o 
desenvolvimento de ações e 
atividades continuadas a 
serem realizadas nos espaços 
público dos bairros (Praças, 
associação de moradores, 
parques e entre outros). 
 

Garantir que os espaços 
públicos sejam 
utilizados/ocupados, através 
de oficinas e projetos 
continuados, voltados aos 
adolescentes, para a utilização 
destes espaços. 
 

 2016 SEMUC 
SEMEL 
SEASO 
SEMED 

SEED/NRE 
 

Governo Municipal 
e Estadual 

Garantir a implantação das 
equipes intersetoriais (Esporte, 
Cultura e Assistência Social) e 
interdisciplinares para o 
desenvolvimento das ações no 
Centro da Juventude e Centro 
de Esporte, Cultura Unificado 
(CEU) e EURECAS - Unidades 
já implantadas e em 
funcionamento e nas que 
serão construídas. 
 

 2016 SEMEL 
SEMUC 
SEASO 

Governo Municipal 

Desenvolver Serviços, 
Programas e Projetos 
Culturais e Esportivos 
continuados, priorizando os 
bairros com maior índice de 

 2017 SEMEL 
SEMUC 
SEMAD 

Governo Municipal 
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risco e o uso de drogas lícitas 
e ilícitas por crianças e 
adolescentes. 
 

Desenvolver Serviços, 
Programas e Projetos 
Esportivos e Culturais 
continuados priorizando os 
bairros com maior índice de 
trabalho infantil. 
 

 2017 SEMEL 
SEMUC 

Governo Municipal 

 Cumprir o Estatuto da 
Juventude Lei Federal nº 
2.852 ao que se refere seu art. 
22, inciso II. 

2015 CMJ 
CMDCA 
SEMUC 

CMPC – Cascavel 

Governo Municipal 

Garantir a participação de 
adolescente em cumprimento 
de MSE através da oferta 
permanente das ações 
culturais previstas no Projeto 
“Transformar” e no Projeto 
"Era Uma Vez". 
 

2015 SEMUC 
CMDCA 

CMJ 
SEASO 

SEMUC 

Potencializar a participação e 
autonomia dos adolescentes. 
 
 

Articular a garantia da 
participação de adolescentes 
nos diversos órgãos de 
controle social visando o 
processo democrático de 
participação dos mesmos nas 
discussões e deliberações das 
políticas municipais dos 
direitos da criança e do 
adolescente. 

2015 - 2024 CMDCA 
CMAS 

CISVEL 
COMAD 

CMJ 
ACES 

CEV/PETI 
Diretório Central dos 

Estudantes 
CME e demais 

Sem previsão 
orçamentária 
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 conselhos e 
comissões que 

vierem a ser 
constituídas 

 

Articular a efetividade de 
cumprimento da legislação 
que dispõe sobre o direito de 
participação dos adolescentes 
nos conselhos de classe onde 
estão inseridos. 
 

2015 - 2024 SEMED 
SEED 

Governo Municipal 
e Estadual 

Articular o apoio às instituições 
públicas e privadas de ensino 
superior no desenvolvimento 
de programas ou projetos de 
extensão e pesquisa que 
contribuam para a 
implementação de politicas 
públicas sobre o sistema 
socioeducativo. 
 

2015 - 2024 
 

CISVEL 
CMDCA 

Instituições de 
Ensino Superior 

Sem previsão 
orçamentária 

Incentivar a participação 
autônoma dos adolescentes 
na construção e 
implementação da proposta 
socioeducativa na execução 
de todas as MSE no âmbito 
municipal. 

2015 - 2024 SEASO Sem previsão 
orçamentária 
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    QUADRO 7: EIXO 3 – MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E LIBERDADE ASSISTIDA 

Objetivo Ações Prazo de execução Responsável pela 
execução  

Responsável pelo 
financiamento 

Implementar as oficinas 
socioeducativas com o intuito de 
garantir a permanência desta 
metodologia, para atendimento de 
PSC e LA. 

Garantir equipe de educadores 
sociais. 
 

 
2016 - 2024 

 

 
SEASO 

 

SEADM 
SEASO 

 

Garantir a realização de 
concurso público para o cargo 
de oficineiros nas diversas 
modalidades. (Artes, Música, 
Arte Circense, 
Educomunicação, Rima, 
Teatro, Dança, Capoeira, Artes 
Marciais, Grafite, Fotografia, 
Artes Cênicas e entre outros) 
de acordo com a necessidade 
do Serviço que executa as 
MSE. 
 

 
 

2016-2024 

 
 

SEASO 

 
 

SEADM 
SEASO 

Ampliação da estrutura física 
do Serviço que executa as 
MSE. 

 2020 SEASO 
 

SEASO 

Qualificar o atendimento ao 
adolescente em cumprimento de 
MSE de PSC e LA. 

Ampliar a equipe técnica com 
profissionais de Pedagogia, 
Serviço Social, Psicologia e 
Direito de acordo com o 
SINASE e NOB/RH/SUAS, 
para efetivação dos 
dispositivos do SINASE.  
 

2017 SEASO SEADM 
SEASO 
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Cumprimento das providências 
geradas no Plano de 
Monitoramento e Avaliação do 
Serviço de Proteção a 
Adolescentes em cumprimento 
de Medidas Socioeducativas. 
 

2016 - 2024 SEASO SEASO 

Ampliar e otimizar os atendimentos 
socioeducativos. 

Agilidade na inserção do 
adolescente no serviço, com 
redução da lista de 
agendamentos de entrevistas. 
(fila de espera). 

 2015 SEASO   SEASO 

Fortalecer os fluxos entre os 
serviços de atendimentos 
socioeducativo (CREAS II, 
CENSE I, CENSE II e 
Semiliberdade). 
 

2015 - 2024 Rede de Atenção e 
Proteção Social 

SEASO 
SEDS 

Sem previsão 
orçamentária 

Instituir a Coordenação Municipal 
do SINASE conforme Plano 
Nacional de Atendimento 
Socioeducativo. 
 

Criar coordenação dentro da 
Secretaria de Assistência 
Social.  

 2022 SEASO SEADM 
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    QUADRO 8: EIXO 4 – CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 

Objetivo Ações Prazo de execução Responsável pela 
execução 

Responsável pelo 
financiamento 

Qualificar equipe técnica 
 
 

Supervisão, assessoria técnica 
de maneira continuada, para a 
equipe de nível médio e 
superior. 

 
 

2015 - 2024 
 

 
 

SEASO 
 

 
 

SEASO 
 

Organizar cursos de 
capacitação, envolvendo 
temáticas relacionadas à 
adolescência e suas 
interfaces, garantindo a 
participação das politicas 
intersetoriais. 

 
2015 - 2024 

 

 
SEASO 

 
SEASO 

 

Organização de eventos 
intersetoriais 

Realização de 
Fórum/seminário de 
socioeducação. 

 2015 
 

SEASO 
CISVEL 

Rede de Proteção e 
Atenção Social 

Governo Municipal 
e Estadual 

 

Organização de eventos de 
discussão e capacitação entre 
as políticas intersetoriais. 
 

2016 -2024 
 
 

SEASO 
CISVEL 

Rede de Atenção e 
Proteção Social 

Políticas Setoriais 

Governo Municipal 
 

Articular e estabelecer com as 
demais políticas setoriais 
planos de ação para a 
socioeducação 

2015 - 2024 Rede de Atenção e 
Proteção Social 

CISVEL 

Sem previsão 
orçamentária 

Elaborar protocolos e fluxos de 
atendimento para a 
socioeducação de forma 
intersetorial. 
 

2015 - 2024 Rede de Atenção e 
Proteção Social 

CISVEL 

Sem previsão 
orçamentária 
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   QUADRO 9: EIXO 5 – SISTEMA DE INFORMAÇÃO 

Objetivo Ações Prazo de execução Responsável pela 
execução 

Responsável pelo 
financiamento 

Alimentar de forma sistemática os 
prontuários eletrônicos. 

Melhorias na rede de internet, 
com intuito de torná-la mais 
ágil. 
 

 2015 SEADM 
SEASO 

SEADM 
SEASO 

Alimentação do sistema 
IRSAS. 
 

2015 - 2014 CREAS II SEASO 

Realizar a evolução das 
ferramentas do IRSAS a fim de 
contemplar as necessidades 
de registro, armazenamento, 
extração e análise de dados. 
 

2015 - 2024 SEASO SEASO 

Permanência de acesso ao 
PROJUDI pelos Serviços do 
Sistema de Socioeducação. 
 

2015 - 2024 
 

Poder Judiciário 
SEASO 

 

Sem previsão 
orçamentária 

Otimização dos sistemas 
disponíveis. 

Potencializar e ampliar o uso 
do sistema IRSAS, no sentido 
de favorecer os diagnósticos 
internos do Serviço. 
 

2015 - 2024 
 

SEASO 
 

SEASO 

Acessar as informações dos vários 
sistemas 

Disponibilizar acesso aos 
diferentes sistemas de 
informação já existentes 
(Consulfarma, CadÚnico, 
SERE), para os técnicos do 
CREAS. 
 

2015 - 2024 SESAU 
SEASO 

SEED/NRE 

Sem previsão 
orçamentária 
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9. ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO.  

 

O Plano de Atendimento Socioeducativo do Município de Cascavel é um documento 

que estabelece planejamento de longo prazo, ou seja, para os próximos dez anos, contendo as 

ações, estratégias e responsáveis para a efetivação das políticas públicas, no que se refere à 

socioeducação. 

Cabe salientar que as ações contempladas neste plano serão previstas no Plano 

Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente, bem como, o monitoramento e avaliação 

sistemático e permanente previsto no mesmo. 

Com relação à efetivação dos direitos dos adolescentes em medida socioeducativa, há 

necessidade de atividades de acompanhamento, monitoramento e avaliação, que sejam 

estruturadas e desenvolvidas por equipe técnica de cada órgão envolvido, pela CISVEL, 

através de subcomissão de acompanhamento, monitoramento e avaliação e conselheiros do 

CMDCA e CMAS. 

Referente ao acompanhamento deve ser entendido como um processo permanente, 

que ocorrerá ao longo de todo o período de execução do Plano, sendo que os responsáveis 

pelas ações deverão acompanhar atentamente cada etapa de sua implementação, 

promovendo o registro contínuo da realização das ações, e criando, assim, bases estruturadas 

para o monitoramento. 

Será utilizado como uma das ferramentas de Monitoramento e Avaliação do Plano 

Decenal, ao que se refere aos Serviços Socioassistenciais, o Sistema de Informação IRSAS, 

através da extração de dados de atendimento e de cobertura dos Direitos Socioassistenciais. 

O monitoramento é um importante instrumento para acompanhar metas e prazos de 

execução e a implementação das ações, visando mensurar se os resultados esperados foram 

alcançados.  

Quanto à avaliação, é um momento reflexivo, que avalia todo o processo e resultado 

para verificar a efetivação das políticas públicas propostas no Plano. Assim, é necessário 

estabelecer fluxo de monitoramento e avaliação das ações dos órgãos e instituições que 

possuem responsabilidade com relação às ações estabelecidas.  

A subcomissão da CISVEL, junto com conselheiros do CMDCA e CMAS, irão realizar 

anualmente diagnósticos indicando as responsabilidades, formas de coleta, análise de dados e 

periodicidade das ações e metas estipuladas no Plano, que poderão ser realizadas através de 

visitas in loco. 

Será pactuado que cada órgão ou instituição envolvida, deverá acompanhar suas 

ações constantemente, verificando se as metas instituídas estão próximas de serem atingidas, 

organizando a coleta e análise dos dados e mantendo os registros das ações previstas.  

Anualmente, as instituições e órgãos responsáveis pela execução das ações 

elencadas no Plano de Ação, deverão encaminhar o relatório a CISVEL, contendo informações 
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quanto ao cumprimento das ações, de acordo com o prazo previsto e os indicadores de 

resultado escolhidos. 

A CISVEL, por sua vez, realizará relatório único, com base em todos os relatórios 

enviados pelas instituições, verificando se as ações previstas foram desenvolvidas 

adequadamente para a efetivação do Plano, posteriormente encaminhará ao CMDCA e CMAS, 

para apreciação e providências cabíveis. A Comissão ainda, em tempo estipulado (2017, 2019, 

2021 e 2023), avaliará cada uma das ações e elaborará uma análise comparativa da situação 

da socioeducação no município, verificando se houve avanço, permanência ou retrocesso na 

realidade dos adolescentes em medida socioeducativa, encaminhando relatório ao CMDCA e 

CMAS. 

Ressalta-se que em 2024 será realizada uma avaliação final, considerando-se todo o 

período do Plano Decenal, a fim de analisar os avanços e indicando os novos caminhos para a 

continuidade das políticas públicas. 

Na construção da elaboração do Plano o diagnóstico baseia-se como o ponto de 

partida para a elaboração do Plano de Ação, constituindo, assim, o embasamento para verificar 

os avanços obtidos nas políticas públicas propostas, deste modo, na avaliação final que 

ocorrerá em 2024, a atualização do diagnóstico deverá ser realizada, para evidenciar a 

efetividade do Plano. 

Salienta-se que na avaliação final, para a construção do diagnóstico será utilizado 

como fonte de dados o IRSAS, uma vez que este apresenta condições de extrair relatórios com 

informações sobre os atendimentos da Rede Socioassistencial e dados coletados das demais 

políticas intersetoriais. 

Considerando que o Plano é um planejamento de longo prazo, deve-se ter um 

processo dinâmico e flexível, no momento da avaliação, onde poderá ser propostas alterações, 

redefinições, repactuações e ajustes necessários, sempre visando à eficácia e efetividade da 

socioeducação. 

A fim de facilitar a visualização do processo de monitoramento e avaliação do Plano 

Decenal de Socioeducação, apresenta-se o quadro abaixo, com as principais atividades: 

 
QUADRO 10: CRONOGRAMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

AÇÃO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Responsável 

Implementação do Plano 
Decenal 

X          Poder 
Executivo 

Acompanhamento das 
Ações 

X X X X X X X X X X Instituições 
envolvidas, 

todos os 
conselhos e 
comissões 

intersetoriais 
das políticas 
municipais de 
atendimento 
da criança e 
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do 
adolescente e 

Conselho 
Tutelar 

Monitoramento e 
Avaliação 

  X  X  X  X  Todos os 
conselhos e 
comissões 

intersetoriais 
das políticas 
municipais de 
atendimento 
da criança e 

do 
adolescente, 

Conselho 
Tutelar e 
SEASO 

Avaliação final          X Todos os 
conselhos e 
comissões 

intersetoriais 
das políticas 
municipais de 
atendimento 
da criança e 

do 
adolescente, 

Conselho 
Tutelar e  
Ministério 
Público 

Atualização do 
Diagnóstico 

         X Todos os 
conselhos e 
comissões 

intersetoriais 
das políticas 
municipais de 
atendimento 
da criança e 

do 
adolescente, 

Conselho 
Tutelar e  
SEASO 
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10. CONSIDERAÇÕS FINAIS 

 

Ao finalizar a elaboração deste Plano, observa-se a fragilidade na articulação em rede 

entre as políticas intersetoriais, o quanto é necessário avançar neste aspecto, no sentido de 

planejamentos que se encontrem, se completem e se tornem cada vez mais eficientes e 

eficazes, garantindo o real direito do adolescente inserido no sistema de socioeducação. 

Destaca-se que a construção deste documento potencializou o encontro e o diálogo 

destas políticas, possibilitando problematizações e planejamentos em conjunto, o que deve ser 

considerando como um avanço na efetivação do Sistema Socioeducativo. 

 Os encontros para organização deste planejamento caracterizaram-se por espaços 

inéditos, uma vez que na maioria das vezes a socioeducação não é entendida como 

responsabilidade das diferentes políticas, mesmo preconizado no SINASE. Vivenciar estes 

espaços foi fator essencial para iniciar um processo de (co)responsabilidades. 

 Enfim, tem-se consciência do desafio que se instala para os próximos anos, para que 

todas as ações planejadas tornem-se reais, que se materializem no cotidiano das políticas, e 

que desta forma, efeitos possam ser identificados na vida dos adolescentes atendidos.  
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REDE INTERSETORIAL DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL 
          FICHA INTERSETORIAL DE REFERÊNCIA E CONTRA REFERÊNCIA 

 REFERÊNCIA 
1
Serviço: 

2
Telefone: 

3
Nome do profissional: 

4
Encaminhado para:  

5
Nome do usuário: 

6
Data de nascimento: 

7
Idade: 

8
Sexo:  

9
Endereço: 

10
Bairro: 

11
Telefone: 

12
Nome da mãe: 

13
Responsável/parentesco:  

 
14

Descrição do caso/situação: 
 
 
 
 
 
15

Ações realizadas anteriormente a este encaminhamento (período): 
 
 
 
 
 
16

Observações / sugestões de atendimentos: 
 
 
 
 
 

Data:        _______________________________ 
                    

17
Assinatura e carimbo 

.......................................................................................................................................................... 

Data:        _______________________________ 
                    Assinatura e carimbo 

 CONTRA REFERÊNCIA  

Serviço: Telefone: 

Nome do profissional:  
18

Respondido para: 

Nome do usuário: 

Data de nascimento: Idade: Sexo: 

Endereço: 

Bairro: Telefone: 

Nome da mãe: Responsável/parentesco:  
 

Ações realizadas: 
 
 
 
 
 

Observações / sugestões de atendimentos: 
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Instruções de preenchimento 
1 – Escrever o nome da instituição/serviço que realizou o encaminhamento. 
2 – Telefone da instituição/serviço. 
3 – Escrever o nome do profissional que está encaminhando a ficha. 
4 – Escrever o nome da instituição/serviço para onde será encaminhado o usuário. 
5 – Escrever o nome completo do usuário, sem abreviações. 
6 – Escrever a data de nascimento do usuário. 
7 – Escrever a idade do usuário. 
8 – Escrever o sexo do usuário. 
9 – Escrever o endereço do usuário constando logradouro e número da residência.   
10 – Escrever o nome do bairro. 
11 – Escrever o número de telefone de contato atual, se possível mais do que um número. 
12 – Escrever o nome completo da mãe, sem abreviações. 
13 – Escrever o nome do responsável que está acompanhando o usuário durante o 
atendimento e o seu parentesco. 
14 – Descrever sucintamente o histórico ou situações que desencadearam o 
encaminhamento do usuário para a rede, utilizar letra legível. 
15 – Descrever todas as ações realizadas anteriormente pela instituição que encaminhou o 
usuário indicando a data ou o período em que foram executadas. Conforme o serviço, 
constar o número de identificação do usuário na referência e na contra referência. 
16 – Comentar outras informações relevantes com indicativo de atendimento. Citar todos os 
serviços referendados. 
17 – Assinatura do profissional responsável pelo atendimento com carimbo do profissional 
ou do serviço quando for enviado documento impresso. Via on line não será necessário 
assinatura. 
18 – Escrever o nome da instituição/serviço a qual deverá receber a resposta da referência. 
 
 
  

FORMAS DE ENVIO DA FICHA DE REFERÊNCIA E CONTRA REFERÊNCIA 
 
 
Este formulário pode ser enviado pelas seguintes vias de comunicação: 
 
1- Através do malote, principalmente para os serviços ligados as secretarias municipais. 
2 – Por e-mail, utilizando o endereço eletrônico institucional. 
3 – Por fax, para os serviços que possuem este recurso. 
 
A comunicação verbal por telefone deve ser usada concomitante as demais vias de 
comunicação e não isoladamente. 
 
Dúvidas ou sugestões podem ser encaminhadas pelos profissionais de referência da Rede. 
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UNIDADES E SERVIÇOS GOVERNAMENTAIS 

NOME NATUREZA ATENDIMENTO 

CRAS Periollo Proteção Social 

Básica 

PAIF 

CRAS Santa Cruz Proteção Social 

Básica 

PAIF 

CRAS Cascavel Velho Proteção Social 

Básica 

PAIF 

CRAS Volante Proteção Social 

Básica 

PAIF 

CRAS XIV de 

Novembro 

Proteção Social 

Básica 

PAIF 

CRAS Interlagos Proteção Social 

Básica 

PAIF 

CRAS CEU Proteção Social 

Básica 

PAIF 

Centro da Juventude Proteção Social 

Básica 

SCFV 

Eureca I Proteção Social 

Básica 

SCFV 

Eureca II Proteção Social 

Básica 

SCFV 

Inclusão Produtiva e 

PRONATEC 

Proteção Social 

Básica 

Preparação 

para o 

Mercado de 

Trabalho 

CREAS I Proteção Social 

Especial 

PAEFI 

CREAS II Proteção Social 

Especial 

Cumprimento 

de MSE de PSC 

e LA 

FAMÍLIA 

ACOLHEDORA 

Proteção Social 

Especial 

Acolhimento 

Familiar 

Unidade de 

Acolhimento 

Institucional - 

Proteção Social 

Especial 

Acolhimento 

Institucional 
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Masculino 

Unidade de 

Acolhimento 

Institucional - 

Masculino 

Proteção Social 

Especial 

Acolhimento 

Institucional 

Abordagem Social Proteção Social 

Especial 

Abordagem 

Social 

 

UNIDADES E SERVIÇOS NÃO GOVERNAMENTAIS 

NOME NATUREZA ATENDIMENTO 

CEMIC Proteção Social 

Básica 

SCFV 

GERAR Programa de 

Aprendizagem 

Programa de 

Aprendizagem 

FAG Programa de 

Aprendizagem 

Programa de 

Aprendizagem 

GUARDA MIRIM Programa de 

Aprendizagem 

Programa de 

Aprendizagem 

RECANTO DA 

CRIANÇA 

Proteção Social 

Especial 

Acolhimento 

Institucional 

 


