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        CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

Lei Municipal nº 6.745/2017 de 23 de agosto de 2017 

Rua: Pernambuco, 1.900 – Centro – Cascavel – Paraná  

  Fone: (45) 3392-6413 – e-mail: cmdca.cascavel@gmail.com 

 

  

RESOLUÇÃO  nº 047/2017 

 

                                                        APROVA o  Plano Operativo Municipal de Atenção 
                                                        Integral à Saúde dos Adolescentes Autores de Ato 

Infracional - POM 
 
 
  O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA 

no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto na Lei Municipal nº 

6.745/2017, e por deliberação da plenária da Reunião Ordinária realizada em 

08/11/2017, e:   

CONSIDERANDO que a Constituição Federal de 1988 prevê em seu artigo 227, que “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”;  

CONSIDERANDO a Lei nº 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, que traz 

no artigo nº 112 a descrição das medidas socioeducativas, passíveis de serem aplicadas 

ao adolescente autor de ato infracional, a saber: advertência, obrigação de reparar o 

dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de 

semiliberdade, internação em estabelecimento educacional; 

CONSIDERANDO a Lei nº 12.594/2012 que estabelece o Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo – SINASE, política pública destinada à inclusão social do 

adolescente em conflito com a lei e que possui interfaces com outros sistemas e 

políticas, tais como o sistema educacional, de saúde, de assistência social, de justiça e 

segurança pública; 

CONSIDERANDO o Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo, publicado pela 

Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República/SDH/PR, em 2013, que 

define as Diretrizes e Eixos do SINASE; 

CONSIDERANDO o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo do Município de 

Cascavel, aprovado pelo CMDCA no ano de 2014, através da Resolução nº 067/2014 de 

10/12/2014; 
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CONSIDERANDO o Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente do 

Município de Cascavel, aprovado pelo CMDCA através da Resolução nº 018/2015 de 06 

de maio de 2015 e Lei Municipal nº 6.588 de 28 de março de 2016; 

CONSIDERANDO a Portaria nº 1.082, de 23 de maio de 2014 do Ministério da Saúde, 

que redefine as diretrizes da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de 

Adolescentes em Conflito com a Lei, em Regime de Internação e Internação Provisória 

(PNAISARI), incluindo-se o cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto e 

fechado; e estabelece novos critérios e fluxos para adesão e operacionalização da 

atenção integral à saúde de adolescentes em situação de privação de liberdade, em 

unidades de internação, de internação provisória e de semiliberdade; 

CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de Saúde – SESAU de Cascavel, 

apresentou à Comissão Intersetorial  de Socioeducação de Cascavel – CISVEL o Plano 

Operativo Municipal de Atenção Integral à Saúde dos Adolescentes Autores de Ato 

Infracional – POM e a referida Comissão após análise e discussão emitiu parecer, 

encaminhado ao CMDCA através do Ofício nº 042/2017 de 01/11/2017 com as seguintes 

sugestões de adequações: Acrescentar o número da Portaria que regula a construção 

do Plano; Atualizar o quadro de servidores citados no Plano, referentes às unidades que 

atendem aos adolescentes, a exemplo da Casa de Semiliberdade; Atualizar informações 

referentes a unidades que ofertam Aprendizagem no Município de Cascavel; Descrever 

a metodologia adotada para a construção do Plano; Apresentar no Plano a equipe 

responsável pela elaboração do mesmo e acrescentar no item do monitoramento, que o 

mesmo será monitorado pelo CMDCA; 

CONSIDERANDO que o Plano Operativo Municipal de Atenção Integral à Saúde dos 

Adolescentes Autores de Ato Infracional – POM foi encaminhado ao CMDCA pela 

Secretaria Municipal de Saúde – SESAU, através do Ofício 377/2017 de 05/10/2017 e  

após as adequações sugeridas pela CISVEL, entregue ao CMDCA a versão finalizada 

através do Ofício nº 1104/2017/SESAU/DAS de 30/10/2017; 

CONSIDERANDO que o Plano Operativo Municipal de Atenção Integral à Saúde dos 

Adolescentes Autores de Ato Infracional – POM  foi apresentado, apreciado e aprovado 

pelo CMDCA na plenária da Reunião Ordinária de 08/11/2017, e deliberado pelo 

encaminhamento do mesmo ao Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – CEDCA/PR, conforme solicitado no final do ano de 2016, bem como de 

envio de cópia para a CISVEL. 
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RESOLVE 

 

Art. 1º - APROVAR o Plano Operativo Municipal de Atenção Integral à Saúde dos 

Adolescentes Autores de Ato Infracional – POM, do Município de Cascavel – PR, em 

cumprimento ao disposto no SINASE e Portaria nº 1.082, de 23 de maio de 2014 do 

Ministério da Saúde; 

 

Art. 2º - DISPENSAR a publicação de cópia do Plano, o qual será disponibilizado no 

Portal do Município de Cascavel - PR, e para consulta junto à Secretaria Executiva dos 

Conselhos/ CMDCA;  

 

Art. 3º - ENCAMINHAR cópia do Plano ao Conselho Estadual dos Direitos da Criança e 

do Adolescente – CEDCA/PR e para a Comissão Intersetorial de Socioeducação de 

Cascavel – CISVEL. 

 

Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

  

                          Cascavel, 08 de novembro de 2017. 

 

 

 

                                                                                       Valdair Mauro Debus 

                                                                   Presidente do CMDCA – Gestão 2015/2017 

 

 

 


