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SIGLAS E ABREVIATURAS 
 
 

CAPS AD - Centro de Atendimento Psicossocial Álcool e Drogas 

CF - Constituição Federal 

COMASSE – Conselho Municipal de Assistência Social da Serra. 

CONANDA - Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 

CONCASE - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 

Serra. 

CRAS - Centro de Referência de Assistência Social  

CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social 

DP - Defensoria Pública 

DEACLE - Delegacia do Adolescente em Conflito com a Lei 

DPCA - Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente 

ECRIAD - Estatuto da Criança e do Adolescente 

EJA - Educação de Jovens e Adultos 

FMIA - Fundo Municipal da Infância e Adolescência 

GPSE - Gerência de Proteção Social Especial 

IASES - Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo 

JIJUS - Juizado da Infância e Juventude da Serra 

LA - Liberdade Assistida 

LOA - Lei Orçamentária Anual 

LOAS - Lei Orgânica da Assistência Social 

MEC - Ministério da Educação e Cultura 

MP - Ministério Público 

MSE - Medida Socioeducativa 

ONU - Organização das Nações Unidas  

PAC - Programa Adolescente Cidadão 

PAIF- Programa de Atendimento Integral à Família 

PAEFI - Programa de Atendimento Especializado a Família e Individuo  

PIA - Plano individualizado de Atendimento 

PMS - Prefeitura Municipal da Serra 

PNDH - Programa Nacional de Direitos Humanos 

PROEF – Programa de Orientação ao Exercício Físico 
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PRONASCI - Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania 

PRONATEC- Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

PPA - Plano Plurianual  

PSC - Prestação de Serviço à Comunidade 

SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

SDH - Secretaria de Direitos Humanos 

SEDU - Secretaria de Educação 

SEMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social 

SEPLAE - Secretaria de Planejamento Estratégico 

SESA - Secretaria de Saúde 

SETER - Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda 

SETUR - Secretaria de Turismo, Esporte, Cultura e Lazer 

SGD - Sistema de Garantia de Direitos 

SINASE - Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo 

SIPIA - Sistema de Informação para Infância e Adolescência 

SUAS - Sistema Único de Assistência Social 

UNIP - Unidade de Internação Provisória 

UNIS - Unidade de Internação Socioeducativo 
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NORMAS APLICÁVEIS AO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO 
 

Normativas Nacionais 
 

 Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 – artigo 227: 

estabelece a co-responsabilidade da família, comunidade, sociedade em 

geral e pode público em assegurar, por meio de promoção e defesa, os 

direitos de crianças e adolescentes, num trabalho contínuo de 

conscientização e responsabilização. 

 Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 – Presidência da República: Estatuto da 

Criança e do Adolescente. 

  Resolução nº 47, de 6 de dezembro de 1996 - Regulamenta a execução da 

medida socioeducativa de semiliberdade, a que se refere o artigo 120 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90). 

 Portaria nº 340, de 14 de julho de 2004 – Estabelece as diretrizes para a 

implantação e implementação da atenção à saúde de adolescentes em 

conflito com a lei, em regime de internação e internação provisória, em 

unidades masculinas e femininas. 

  Portaria Interministerial nº 1.426, de 14 de julho de 2004 – Aprova as 

diretrizes para a implantação e implementação da atenção à saúde de 

adolescentes em conflito com a lei, em regime de internação e internação 

provisória. 

 Resolução nº 113, de 19 de abril de 2006 – Conselho Nacional dos Direitos 

da Criança e do Adolescente: Dispõe sobre os parâmetros para a 

institucionalização e fortalecimento do Sistema de Garantia dos Direitos da 

Criança e do Adolescente. 

 Resolução nº 117, de 11 de julho de 2006 – Conselho Nacional dos Direitos 

da Criança e do Adolescente: Altera dispositivos da Resolução n.º113/2006, 

que dispõe sobre os parâmetros para a institucionalização e fortalecimento 

do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

 Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009 – Conselho Nacional de 

Assistência Social: Aprova a Tipificação Nacional de Serviços 

Socioassistenciais. 
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 Decreto nº 7.037, de 21 de dezembro de 2009 – Aprova o Programa 

Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3) e dá outras providências. 

 Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012 – Presidência da República: Institui 

o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo e regulamenta a 

execução das medidas socioeducativas destinadas a adolescente que 

pratique ato infracional. 
 

Normativas Internacionais 
 

 Declaração Universal dos Direitos Humanos – Assembleia Geral das 

Nações Unidas, de 10 de dezembro de 1948. 

 Diretrizes das Nações Unidades para Prevenção da Delinquência Juvenil – 

Diretrizes de Riad. 

 Regras Mínimas de Beijing, de 1985: Regras Mínimas das Nações Unidas 

para a Administração da Justiça da Infância e da Juventude. 

 Regras Mínimas das Nações Unidas para a Proteção dos Jovens Privados 

de Liberdade – Adotadas pelo Oitavo Congresso das Nações Unidas sobre 

a Prevenção do Delito e do Tratamento do Delinquente, de 27 de agosto a 

07 de setembro de 1990. 
 

 Regras Mínimas das Nações Unidas para a Elaboração de Medidas Não 

Privativas de Liberdade – Regras de Tóquio: adotadas pela Assembleia 

Geral das Nações Unidas na sua resolução 45/110, de 14 de dezembro de 

1990. 
 

 

Outras Diretrizes 
 

 Guia Teórico e Prático de Medidas Socioeducativas – ILANUD (Instituto 

Latino-Americano das Nações Unidas para Prevenção do Delito e 

Tratamento do Delinquente e UNICEF Brasil (Fundo das Nações Unidas 

para Infância), de 2004. 
 

 Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – Recomendações do 

Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, de 2006. 
 

 Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e 

Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária – Presidência da 

República e Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, de 

2006. 
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1.  APRESENTAÇÃO 
 

Ao apresentar o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, o Município 

da Serra dá cumprimento às orientações estabelecidas pelo Sistema Nacional 

de Atendimento Socioeducativo (SINASE). 
 

Neste sentido, este documento relata as condições que ora o município se 

encontra no que tange a política de atendimento medidas socioeducativas e 

apresenta a possibilidade de lançar um novo olhar permitindo a necessidade de 

rever a estrutura e a funcionalidade dos serviços de atendimento face à 

realidade do município. Respondendo ainda à demanda de discussão e debate 

sobre a complexa questão da criminalidade na juventude e analisar as 

necessidades e virtudes de políticas e programas disponíveis. 
 

Importante lembrar que as transgressões juvenis não são exclusividade desta 

época ou lugar, sendo, na maioria das vezes, meios de afirmação dos 

adolescentes e jovens, não significando, isoladamente, algum indicativo de vida 

criminosa no futuro, desde que o contexto social e familiar em que vive possa 

promover sua socialização e favorecer meios para seu ingresso na vida adulta 

em condições de proteção, como está previsto em termos legais. 
 

Insta ressaltar que este Plano se concretizará pela articulação de práticas 

intersetoriais que oferecerão condições para mudanças na trajetória dos 

adolescentes que se envolveram em atos infracionais. Considerando que o 

público em cumprimento de medida socioeducativa é prioritário entre os demais 

sujeitos de mesma faixa etária, uma vez que constituem grupo em especial 

situação de vulnerabilidade e risco dentro da perspectiva da política de 

proteção integral, são voltadas mais especificamente para estes adolescentes 

e jovens (e suas famílias) as ações pautadas no presente documento.  

Portanto, é baseado nas motivações conjunturais, nas exigências históricas e 

nas posições legais que ora apresentamos este plano a fim de implementar 

uma socioeducação humanizada e cidadã a partir das Ações, Metas e Prazos 

atendendo aos objetivos e eixos estratégicos pelos quais se estruturará a 

política de atendimento neste município pelos próximos 10 anos.  

 

Regilene Mazzariol Tononi 

Secretária Municipal de Assistência Social 
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2.  IDENTIFICAÇÃO 

2.1. Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo 

Vigência: 2015-2024 

Período de elaboração: segundo semestre de 2014. 

Representantes de Secretarias/Órgãos que participaram do processo de 

construção deste Plano: 

 
 

NOME REPRESENTAÇÃO 

1. Allan Ribeiro Vieira Programa Casa Sol Nascente 

2. Débora Karla Martins de Oliveira Secretaria Municipal de Assistência Social 

3. Elcimara Rangel Loureiro Secretaria Municipal de Assistência Social/FMIA 

4. Eziléia Oliveira Barbosa Marchesi Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda 

5. Fabiana Nascimento Pires Secretaria Municipal de Defesa Social 

6. Felipe de Jesus Oliveira Adolescente Socioeducando - Casa Sol Nascente 

7. Iaglessilma Pinto dos Santos Secretaria Municipal de Planejamento Estratégico 

8. Iamara Ramalho Oliveira Representante familiar de adolescente em 
cumprimento de Medida Socioeducativa em Meio 
Aberto 

9. Inara Suhett Secretaria Municipal de Assistência Social 

10. Juliana Firme Secretaria Municipal de Educação 

11. Janete Pantaleão Alves 2º Juizado da Infância e Juventude da Serra 

12. José Antônio Figueiredo 2º Juizado da Infância e Juventude da Serra 

13. Giselle Souza Ribeiro 2º Juizado da Infância e Juventude da Serra 

14. Isabel Cristina Santos 2º Juizado da Infância e Juventude da Serra 

15. Marco Martão Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente 

16. Mariana Lemos Moreira Secretaria de Defesa Social 

17. Matheus de Moraes Rocha Adolescente Socioeducando - Casa Sol Nascente 

18. Sabrina Ribeiro Cordeiro Programa Casa Sol Nascente 

19. Sinédria Braz Sales Secretaria de Planejamento Estratégico 

20. Sônia Amâncio Programa Casa Sol Nascente 

21. Tânia Maria Molaes Conselho Tutelar da Serra 

 

2.2. Prefeitura Municipal da Serra 

Município: Serra-ES 
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Nome do Gestor Municipal: Audifax Charles Pimentel Barcelos  

Nível de Gestão: Plena 

Porte do Município: Grande 

Endereço da Prefeitura: Rua Maestro Antônio Cicero, 6º andar - Centro Serra 

E-mail: gab.prefeito@serra.es.gov.br 

Site: www.serra.es.gov.br 

 

 

2.3. Órgão Responsável pela Gestão do Atendimento Socioeducativo em 

Meio Aberto. 

Nome do Órgão Gestor: Secretaria Municipal de Assistência Social 

Nome do Gestor Municipal: RegileneMazzariolTononi 

Endereço: Rua Maestro Antônio Cícero, nº 100, 4º andar - Centro Serra 

E-mail: regilene@serra.es.gov.br 

 

 

 

 

2.4. Órgão Responsável pela Execução do Serviço de Atendimento 

Socioeducativo em Meio Aberto 

Nome da Instituição: Rede de Atendimento Integrado à Criança e ao 

Adolescente – Rede AICA 

Endereço: Rua João de Barro, nº 144, bairro Novo Horizonte, Serra – ES. 

Telefone: 3066-9962 

Nome do Serviço: Programa de Liberdade Assistida Comunitária e Prestação 

de Serviço à Comunidade “Casa Sol Nascente”. 

Nome do Coordenador do Serviço: Sônia Amâncio 

Endereço: Rua M, nº. 09, quadra 36, bairro Manoel Plaza, Serra – ES. 

Telefone: 3281-3875 

E-mail: lacpsc.redeaica@gmail.com 

 
 

 

 

 

 

2.5. Órgão Responsável pela Gestão do Atendimento Socioeducativo em 

Meio Fechado 

mailto:gab.prefeito@serra.es.gov.br
http://www.serra.es.gov.br/
mailto:regilene@serra.es.gov.br
mailto:lacpsc.redeaica@gmail.com
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Nome da Instituição: Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo 

– IASES. 

Nome do Gestor da Instituição: Ana Maria Petronetto Serpa 

Endereço: Rua General Osório - Ed. Portugal - 3º andar, 83 - Centro - CEP: 

29010-911 - Vitória - ES - Tel: (27) 3636-5452 - Fax: (27) 3636-5454 
E-mail: gabinetepr@iases.es.gov.br 

 

 

 

 

2.6. Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 

CONCASE 

Nome do Presidente: Marco Antônio Martão 

Telefones: 3251-6177 

E-mail: concase.serra@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

2.7. Conselho Municipal de Assistência Social da Serra- COMASSE 

Nome do Presidente: Elcimara Rangel Loureiro 

Telefones: 3251-4795 

E-mail: comasse.es.serra@hotmail..com 

 

 

 

 

 

 

2.8. Conselho Tutelar 

Nome do Presidente: Tânia Maria Molaes 

Telefones: 3328-7128 / 99626-1311 

E-mail: diretoria.ct.serra@hotmail.com 

 

3.  INTRODUÇÃO  

 

No ano de 2006, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 

mailto:gabinetepr@iases.es.gov.br
mailto:concase.serra@gmail.com
mailto:comasse.es.serra@hotmail..com
mailto:diretoria.ct.serra@hotmail.com
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Adolescente – CONANDA, aprovou e publicou a Resolução 119 que 

estabeleceu o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE.  

 

Neste mesmo ano também foi encaminhado ao Congresso Nacional outro 

conjunto de propostas para que se fizessem complementos ao Estatuto da 

Criança e do Adolescente no que diz respeito aos adolescentes em 

cumprimento de Medida Socioeducativa, que deu origem, então, a Lei Federal 

12.594/2012. 

 

Esses dois documentos consolidam um processo de discussão realizado desde 

1999, de forma participativa, mediante um processo de amplos debates, 

reuniões técnicas, audiências públicas e contribuições de diversos segmentos 

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

SGD. 

 

Nesta direção, em cumprimento as normativas nacional, o município da Serra, 

através da Secretaria de Assistência Social, enquanto órgão gestor da Política 

Socioeducativa, promoveu o processo de elaboração do Plano Municipal apartir 

das seguintes etapas: 

 

1. Instituição do Decreto Municipal Nº 5069, de 05 de novembro de 2014, que 

dá cumprimento a exigência da legislação federal e cria a Comissão 

Intersetorial para organização dos trabalhos de elaboração do Plano 

Municipal de Atendimento Socioeducativo e acompanhamento permanente 

de sua execução com o compromisso de promover um atendimento 

socioeducativo articulado e qualificado. 

 

2. Reunião com o Sistema de Garantia de Direitos, Secretaria Municipal de 

Assistência, Programa Casa Sol Nascente e Gerência do Meio Aberto-

IASES com a perspectiva de colaboração no processo de discussão das 

propostas de ações, bem como no seu envolvimento na construção desta Política 

e do Plano. 

 
 

3. Reunião com as secretarias e órgãos criados no Decreto Municipal para 

apresentação do Plano Nacional, da Minuta do Decreto e elaboração do 

cronograma de reuniões de trabalho da Comissão. 
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4. Articulação e discussão junto a Comissão Intersetorial para organização dos 

trabalhos de elaboração do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo 

criada através do Decreto Municipal 5069/2014 com a finalidade de 

promover, de forma articulada, colegiada e co-responsabilizada, a 

implementação, o acompanhamento e a avaliação do sistema de 

atendimento socioeducativo. Foram realizadas várias reuniões nesta etapa 

de construção do Plano. 
 

5. Reuniões com o Grupo de Trabalho para condensação dos dados, 

construção e elaboração/redação do documento.  

 

6. Reunião de trabalho com os gestores e representantes dos órgãos 

municipal para apresentação e pactuação das ações, metas e prazos no 

sentido da efetiva implementação deste Plano. 

 

Assim, após várias reuniões deliberativas e debates, o município da Serra 

apresenta o Plano Decenal de Atendimento Socioeducativo, após um processo 

de discussão, reflexão e elaboração coletiva. E, dessa forma optou-se por 

definir a estrutura do Plano Municipal no Plano Nacional e Estadual de 

Atendimento Socioeducativo. 

 

Convém ressaltar que entendemos que o movimento em busca de uma política 

socioeducativa mais humanizada e cidadã não se esgotam aqui. O Plano 

demarca - além de diretrizes, ações e responsáveis – uma nova etapa da 

socioeducação no município da Serra, na maneira de implementar de fato uma 

política articulada, pensada e em sintonia para os próximos 10 anos. 
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4. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL. 

 
 

4.1. Histórico do Município 

 

 

 

O município é cortado pela BR 101 que liga o norte e o sul do país, estando 

também muito próximo do início da BR 262 que liga o Espírito Santo ao centro 

do país, gerando um intenso fluxo de caminhão de carga, uma vez que se 

constitui rota de escoamento de outros estados (MG, MT, SP, RJ, BA, etc.). 

A faixa litorânea, com 23 km de extensão, abriga os balneários de Nova 

Almeida, Jacaraípe, Manguinhos, Bicanga e Carapebus. Apresenta grande 

potencial turístico especialmente no verão, quando se torna local de veraneio 

de turistas de outros estados e municípios do Espírito Santo. 

O município é composto por 124 bairros de acordo com a Lei Nº 3421, de 24 

de julho de 2009 que regulamenta a organização do município em bairros, 

sendo estes: Alterosas, André Carloni, Bairro das Laranjeiras, Bairro de Fátima, 

Bairro Novo, Balneário de Carapebus, Barcelona, Barro Branco, Belvedere, 

Bicanga, Boa Vista (Carapina), Boa Vista (Nova Almeida), Boulevard Lagoa, 

Caçaroca, Camará, Campinho da Serra I, Campinho da Serra II, Cantinho do 

Céu, Carapina Grande, Cascata, Castelândia, Central Carapina, Centro da 

Serra, Chácara Parreiral, Cidade Continental, Cidade Nova da Serra, Cidade 

Pomar, Civit I, Civit II, Colina da Serra, Colina de Laranjeiras, Conjunto 

Carapina I, Conjunto Jacaraípe, Continental, Costa Dourada, Costa Bela, 

Diamantina, Divinópolis, Eldorado, Enseada de Jacaraípe, Estância Monazítica, 

Eurico Salles, Feu Rosa, Guaraciaba, Hélio Ferraz, Jardim Atlântico, Jardim 

Bela Vista, Jardim Carapina, Jardim da Serra, Jardim Guanabara, Jardim 

Limoeiro, Jardim Primavera, Jardim Tropical, José de Anchieta, José de 

Anchieta II, José de Anchieta III, Lagoa de Carapebus, Lagoa Jacaraípe, 

Laranjeiras Velha, Manguinhos, Manoel Plaza, Marbela, Maria Niobe, Maringá, 

Mata da Serra, Morada de Laranjeiras, Nossa Senhora da Conceição, Nova 

Almeida Centro, Nova Carapina I, Nova Carapina II, Nova Zelândia, Novo 

Horizonte, Novo Porto Canoa, Ourimar, Palmeiras, Parque das Gaivotas, 

Parque Jacaraípe, Parque Residencial Laranjeiras, Parque Residencial Mestre 
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Álvaro, Parque Residencial Nova Almeida, Parque Residencial Tubarão, 

Parque Santa Fé, Pitanga, Planalto Carapina, Planalto Serrano, Planície da 

Serra, Portal de Jacaraípe, Porto Canoa, Praia de Capuba, Praia de 

Carapebus, Praiamar, Reis Magos, Residencial Jacaraípe, Residencial Vista do 

Mestre, Rosário de Fátima, Santa Luzia, Santa Rita de Cássia, Santo Antônio, 

São Diogo I, São Diogo II, São Domingos, São Francisco, São Geraldo, São 

João, São Judas Tadeu, São Lourenço, São Marcos I, São Marco II, São 

Patrício, São Pedro, Serra Centro, Serra Dourada I, Serra Dourada II, Serra 

Dourada III, Serramar, Solar de Anchieta, Taquara I, Taquara II, Terminal 

Intermodal da Serra (TIMS), Valparaíso, Vila Nova de Colares, Vista da Serra I 

e Vista da Serra II. 

O município da Serra teve sua fundação como Aldeia de Conceição da Serra, 

construída próxima ao morro Mestre Álvaro - montanha com 833,00 m de 

altitude - na várzea, em volta de uma pequena igreja onde se estabeleceram os 

fundadores. Foi criado em 1833, como território desmembrado do município de 

Vitória, através da resolução do Conselho de Governo de 02 de abril de 1833, e 

instalado em 19 de agosto daquele ano. 

Em 02 de dezembro de 1875 a sede do município da Serra deixa de ser Vila e 

é elevada à categoria de cidade, através de Lei de autoria do Deputado 

Provincial, Major Joaquim Pereira Franco Pissarra. 

O município cresceu com sua economia baseada na agricultura. No século XX, 

década de 50, iniciou-se uma grande produção de abacaxi bem como também 

foi iniciada a construção da BR 101, o que começou a promover, ainda que 

timidamente, o progresso da Serra. 

Na sua primeira fase, rural, a população era quase constante. Houve uma 

redução após o ano de 1872 - 11.032 habitantes. 

Em 1960, inicia-se a segunda fase, industrial. A partir desta data, começam os 

investimentos na região e, muda a configuração urbana do município. O distrito 

de Carapina passa por um processo de grande desenvolvimento. Em 1963 é 

iniciada a construção do Porto de Tubarão e, em 1969 começam as obras da 

CIVIT I, que em 1970 elevou a população do município da Serra a 17.286 

habitantes. Na década de 70, outro investimento de grande porte é iniciado, 

com a construção da Companhia Siderúrgica de Tubarão - CST, em 1976, 

alavancando novo crescimento populacional - em 1980 o município já possuía 
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uma população de 82.450 habitantes. 

 

Todos esses grandes projetos industriais iniciados no município atraíram 

grande enorme quantidade de trabalhadores de outras regiões, em busca de 

oportunidades de emprego nas obras da construção civil. Este contingente de 

mão-de-obra, após a conclusão das obras, permaneceu inativa nas periferias 

do município, ocupando o espaço urbano de maneira irregular e precária. Esse 

processo se deu de maneira rápida e desordenada, provocando dilacerações 

profundas no tecido urbano e nas relações sociais. 

Entre as décadas de 70 e 80 o município foi incluído nas ações da Política 

Nacional de Habitação, com a implantação dos conjuntos habitacionais de 

Serra Dourada, Porto Canoa, Eldorado, André Carloni, Hélio Ferraz, Eurico 

Salles, José de Anchieta, Valparaíso, Maringá, São Domingo, São Judas 

Tadeus, São Diogo, Manoel Plaza, Barcelona, Castelândia, Parque Residencial 

Laranjeiras, Feu Rosa, Mata da Serra, e, posteriormente, Cidade Continental. 

Ainda com a ampliação das moradias, não foi possível acolher a todos que 

delas necessitavam, surgindo, a partir daí, vários outros bairros no município, 

que foram sendo ocupados sem contar com a infra-estrutura necessária, tais 

quais Jardim Carapina, Central Carapina, Vila Nova de Colares, José de 

Anchieta I e II, Bairro das Laranjeiras, Parque das Gaivotas e outros ainda em 

áreas de preservação ambiental, como Nova Carapina, parte de Serra 

Dourada, Lagoa de Jacaraípe e Costa Dourada. Estes loteamentos foram 

sendo construídos clandestinamente, por invasão, sem luz, sem rede de 

tratamento de água e esgoto, com barracos de madeira, sem escolas, sem 

creches, nem postos de saúde. 

Segundo dados da Secretaria Municipal de Habitação, a Serra possui um 

déficit habitacional de 30.484 unidades habitacionais (sem moradia) e um total 

de 19.135 imóveis em situação inadequada de moradia. No ano de 2013, o 

PAS registra um total de 489 famílias incluídas no Projeto. 

Até hoje nota-se aumento gradativo das taxas de crescimento populacional, 

sem aumento correspondente das políticas de assistência a esta população, 

que, desinvestida de capacitação profissional, permanece fora dos padrões de 

empregabilidade, engrossando a massa dos que vivem sob péssimas 

condições de moradia e sobrevivência. 
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Além da precariedade das condições de moradia, outras questões caracterizam 

o desenvolvimento de muitos bairros do município, em que muitos chefes de 

família sequer possuem rendimento mensal. Crianças e adolescentes, desde 

os primeiros anos de vida, vivenciam a violência de diversas formas, através de 

processos de rejeição e negligência (por vezes reproduzidos no seio da própria 

família) que quase sempre apresentam em seu cerne a insuficiência de ações 

articuladas entre as políticas públicas em responder às demandas colocadas 

por esta faixa da população. 

E é neste contexto de carências que a população da Serra continua crescendo. 

Na última década a população aumentou em 27,43%. Em 2000, a Serra 

possuía 321.181 habitantes, em 2010 são 409.2674, sendo 406.450 habitantes 

(99,3%) localizados na área urbana e 2.817 habitantes (0,7%) localizados em 

área rural.  

 

 

4.2. Histórico do Programa de Execução de Medidas em Meio Aberto 

 

Por volta de 1982, um grupo de religiosos e leigos, sensibilizados com a 

problemática do empobrecimento e marginalização da infância e juventude 

brasileiras, inicia uma mobilização social em nível nacional, que viria a ser 

conhecida como Pastoral do Menor. 
 

Dois anos depois a Arquidiocese de Vitória inicia sua organização nesta linha 

pastoral, que desde então, - mesmo antes da promulgação da lei federal 

8.069/90, que instituiu o ECRIAD - apresenta-se como forte apelo de atenção à 

vida das crianças e adolescentes, por constituírem-se como sujeitos em fase 

do desenvolvimento humano de maior fragilidade e necessidade de 

investimento. Daquele tempo até hoje a opção continua sendo pelos pobres, 

pelos destituídos de direitos fundamentais, priorizando absolutamente crianças 

e adolescentes, clamando à sociedade que se responsabilize pela sua parcela 

de importância nessa luta. 
 

No município de Serra isso se concretizou em 2002, através da criação do 
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Programa de Liberdade Assistida “Casa Sol Nascente”, que nasceu e cresceu 

Comunitário, envolvendo a comunidade no trabalho de cuidado com estes  

 

adolescentes e jovens, que, empobrecidos, descartados, invisíveis diante desta 

sociedade produtiva capitalista, inserem-se na vivência infracional. 
 

A proposta da Casa Sol Nascente foi criada a partir de Programa Nacional do 

Ministério da Justiça em parceria com a CNBB (Conferência Nacional de 

Bispos do Brasil), envolvendo mais 25 unidades em todo o território nacional. A 

escolha do município de Serra (bem como dos demais 25 espalhados pelo 

país) se deu devido ao grande índice de violência envolvendo adolescentes e 

jovens e aos grandes bolsões de pobreza localizados também nesta região. 
 

Norteados pelos princípios da Pastoral do Menor e entendendo adolescentes e 

jovens autores de ato infracional como cidadãos, possuidores de direitos e 

deveres sociais e civis, o Programa opera na linha de frente da luta pela 

garantia do gozo destes direitos e do cumprimento e responsabilização justa 

destes deveres, rompendo com a visão estigmatizante da condição de 

infratores e propondo a ressignificação destas vivências infracionais sob o viés 

da apropriação de si e do mundo de formas divergentes, mais saudáveis e 

mais justas. 
 

Constrói-se uma política de atendimento potente quando se promove a 

participação de cada um dos envolvidos como agente de transformação. 

Mobilizando a todos na composição de um quadro de regras disciplinares claro 

e coerente, e de um rol atividades de acompanhamento e intervenção que 

sejam, além de reflexivas, inventivas e emancipatórias, constrói-se um 

programa de execução capacitado ao desenvolvimento de uma efetiva 

socioeducação, pautada em valores de justiça e igualdade. 
 

Para tanto, há de se constituir uma metodologia de atendimento que envolva 

outros atores da rede, ampliando o olhar e multiplicando as alternativas de 

atuação diante das realidades sociais que se colocam, e que, internamente à 

instituição, promova o entendimento das situações de conflito como 

oportunidade de ressignificação das relações, em oposição às práticas 

repressivas, num ambiente amistoso e propiciador de uma comunicação clara e 
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não violenta. 

 

 

 

4.3. Mapeamento da Rede de Serviços do Município 

 

4.3.1. Assistência Social 

 

De acordo com a PNAS/2004 é função da assistência social, a proteção social 

hierarquizada entre proteção básica e proteção especial, considerando a 

diversidade e a complexidade de situações que configuram vulnerabilidades e 

riscos sociais. O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) propicia o 

acesso das famílias e, ou, indivíduos à rede de proteção social básica de 

assistência social, se caracterizando como a principal “porta de entrada” do 

SUAS. Desta forma, a Cidade da Serra desde que se habilitou na Gestão Plena 

de Assistência Social, 2005, subdividiu o Município em 13 territórios de 

abrangência de CRAS e atualmente conta com 9 (nove) unidades de CRAS 

implantadas em áreas consideradas de maior vulnerabilidade social do 

Município. O Centro de Referência de Assistência Social, além de ofertar o 

Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família (PAIF), principal serviço 

do CRAS, implementa a gestão territorial e desenvolve ações direcionadas a 

inclusão de famílias de baixa renda a Programas de Transferência Direta de 

Renda no âmbito Federal, Estadual e Municipal, visando a superação da fome 

e da pobreza. 
 

A Serra conta com os serviços de ação continuada e complementar ao PAIF 

instalados nos territórios onde radicam as famílias em situações de 

vulnerabilidade social, como os Serviços de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos (SCFV) para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos de idade; para 

adolescentes entre 15 e 17 anos; e pessoas idosas – num total de 20 serviços. 

Conta também com o ProJovem Adolescente destinado aos jovens de 15 a 17 

anos e oferece oportunidades socioeducativas para criar condições de 

inserção, reinserção e permanência do jovem no sistema educacional. 
 

Podem se inscrever nesta modalidade os adolescentes de famílias 

beneficiárias do Programa Bolsa Família ou que estejam em situação de risco 
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social, independentemente de renda (encaminhados pelo Conselho Tutelar ou 

Ministério Público, CREAS), os portadores de deficiência têm preferência. 
 

 

 

Os Serviços de Média Complexidade estão postos para as famílias e, ou, 

indivíduos que tiveram seus direitos violados, mas cujos vínculos familiares e 

comunitários não foram rompidos. São os Serviços ofertados pelos CREAS 

(Centro de Referência Especializado de Assistência Social), através do Serviço 

de Proteção e Atendimento Especializado a Família e Individuo (PAEFI), 

plantão social emergencial, abordagem social de rua, medidas socioeducativas 

em meio aberto, entre outros. 
 

Os Serviços de Alta Complexidade atendem indivíduos que se encontram em 

situação de rompimento de vínculos familiares e comunitários, cuja condição 

ultrapassou a linha da vulnerabilidade, atingindo a necessidade de retirada do 

contexto social e familiar no qual houve a violação. Consiste na proteção 

integral em serviços de casas lares, casas de passagem, famílias substitutas, 

medidas socioeducativas restritivas e privativas de liberdade, instituições de 

longa permanência, entre outras. 
 

No município de Serra a divisão sócio territorial da Assistência Social se dá 

seguinte forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

22 

 

 

 

Divisão Socioterritorial da Assistência Social na Serra. Fonte: PMS/SEMAS 2009 – 2011 

 

O Censo/2010 - IBGE apontava que a população da Serra era de 409.267 

habitantes, no entanto, dados mais recentes já aumentam essa margem para o 

dado de 476.428 habitantes em 2014, sendo Serra o município mais populoso 

do Estado (a previsão do IBGE para o Espírito Santo em 2014 é de 3.885.049). 
 

A cidade da Serra apresenta 5.550 domicílios particulares permanentes sem 

rendimento o que somados aos 4.394 com rendimento até ¼ SM totaliza 9.894 

domicílios vivendo em situação de extrema pobreza. Considerando que a 

média por domicilio é de 3,3 pessoas encontra-se nesta condição 36.576 

habitantes no Município. 
 

Atualmente aproximadamente 125.214 habitantes da Serra estão em situação 

de vulnerabilidade pelo indicador renda. Além dos 112.121 habitantes sem 

rendimento mensal vivendo de benefícios sociais. 

 

FONTE: IBGE 2010 
 
 

Objetivos traçados no Plano Municipal de Assistência Social para a 

Socioeducação: 
 

 

 Ofertar atenção socioassistencial e acompanhamento a adolescentes e 

jovens em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, 

determinadas judicialmente;  

 Atender adolescentes de 12 a 18 anos incompletos, ou jovens de 18 a 

21 anos, em cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade 

Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade, aplicada pelo juiz 

da Infância e da Juventude;  
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 Trabalhar a responsabilização dos adolescentes e jovens diante da 

infração cometida;  

 Garantir a articulação do serviço com a rede socioassistencial. 
 

 

Ações traçadas no Plano Municipal de Assistência Social para a 

Socioeducação: 
 

 Manter as ações do Serviço de Proteção Social a Adolescentes em 

Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida e de 

Prestação de Serviços à Comunidade garantindo sua articulação com os 

demais serviços da rede  

 Meta traçada no Plano Municipal de Assistência Social para a 

Socioeducação: Contribuir para o acesso a direitos e para a 

ressignificação de valores na vida pessoal e social dos adolescentes e 

jovens.  

 Contribuir para o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários;  

 Contribuir com a redução da reincidência da prática do ato infracional e 

redução do ciclo da violência e da prática do ato infracional. 

 Estratégias Metodológicas: Coordenação e acompanhamento do Serviço 

de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida 

Socioeducativa de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à 

Comunidade - Articular encontros, reuniões de trabalho, estabelecer 

ajustes entre as ações do Serviço de Proteção Social a Adolescentes 

em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida e de 

Prestação de Serviços à Comunidade e o CREAS conforme 

ordenamento político institucional instituído pela Política Nacional de 

Assistência Social. Operacionalização conjunta entre os profissionais do 

CREAS/PAEFI e do Serviço de Proteção Social a Adolescentes em 

Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida e de 

Prestação de Serviços à Comunidade com finalidade de elaboração do 

PIA (Plano Individual de Acompanhamento) contendo objetivos e metas 

a serem alcançadas durante o cumprimento da medida socioeducativa 

com participação do adolescente e de sua família. Elaboração do plano 

de trabalho e do plano monitoramento e avaliação com participação do 

CREAS/PAEFI. 
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4.3.2. Educação 

 
 

 

No município da Serra, de acordo com dados atualizados no site da prefeitura 

até o julho de 2013, existem 60 unidades de educação infantil, 64 unidades 

municipais de ensino fundamental e 23 unidades que ofertam ensino médio.  
 

De acordo com dados apresentados pela Superintendência Estadual de 

Educação – Regional Carapina - das unidades estaduais, somam-se 45 

escolas no município da Serra, sendo metade destas destinadas à oferta de 

ensino fundamental. 
 

Com relação à modalidade Ensino de Jovens e Adultos, que responde à maior 

parte da demanda de ensino para os adolescentes e jovens em cumprimento 

de medida socioeducativa, são 16 as instituições de ensino que ofertam como 

mostra a tabela abaixo. Esta modalidade oferta escolarização para 

adolescentes, jovens (com idade superior a 15 anos) e adultos que não 

concluíram o Ensino Fundamental e que desejam retomar os estudos.  

 

Unidades de ensino que atuam com a modalidade de Educação de Jovens 

e Adultos – EJA – Serra (ES) – 2014. 
 

Nº Unidade de Ensino Bairro 

1 EMEF Américo Guimarães Costa Carapina Grande 

2 EMEF Aureníria Correa Pimentel Novo Horizonte 

3 EMEF Djanira Maria de Araújo Nossa Senhora da Conceição 

4 EMEF Dom Helder Pessoa Câmara Parque Jacaraípe 

5 EMEF Flor de Cactos Feu Rosa 

6 EMEF Governador Carlos Lindemberg Parque Residencial Mestre Álvaro 

7 EMEF Irmã Dulce Parque Residencial Tubarão 

8 EMEF João Calmon Planalto Serrano - Bloco B 

9 EMEF João Paulo II Jardim Carapina 

10 EMEF Jonas Farias Nova Carapina I 

11 EMEF Manoel Carlos Miranda José de Anchieta 

12 EMEF Prof. Luiz Baptista Jardim Tropical 

13 EMEF Profª Alba Lília Castelo Miguel Vista da Serra I 
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14 EMEF Profª Valéria Maria Miranda Vila Nova de Colares 

15 
EMEF Sônia Regina Gomes Rezende 
Franco 

Serra Dourada I 

16 EMEF Serrana São Judas Tadeu 

Fonte: PMS/SEDU 
 

Elaboração: PMS/SEPLAE/DAE - FEV/2014 
 

   

Nota:   

A modalidade de ensino EJA oferta a escolarização para jovens (com idade 

superior a 15 anos) e adultos que não concluíram o Ensino Fundamental e 

desejam voltar a estudar e concluir seus estudos. Visa à garantia do direito 

constitucional de acesso à educação de qualidade a qualquer cidadão, 

independentemente da idade bem como atender às características 

específicas desse público. 

 

 

 

  

O Censo de 2010 revelou que no município havia 996 crianças de 0 a 3 anos 

em situação de extrema pobreza não frequentando CMEI, o que representa 

80,8% das crianças extremamente pobres nessa faixa etária. Entre aquelas de 

4 a 5 anos, havia 221 crianças fora da escola (30,1% das crianças 

extremamente pobres nessa faixa etária) e, no grupo de 6 a 14 anos, eram 211 

(6,3%). Por fim, entre os jovens de 15 a 17 anos na extrema pobreza, 236 

estavam fora da escola (37,2% dos jovens extremamente pobres nessa faixa 

etária). 

 

 

Taxa de distorção série/idade¹ do ensino fundamental da rede municipal de 

ensino da Serra(ES) - 2010 a 2012 

 

 
 

Ano Total 
1º ao 5º 

Ano 
6º ao 9º 

Ano 
2010 21,5 16,0 28,9 
2011 20,5 14,9 28,1 
2012 21,4 15,9 28,8 

Fonte: INEP/MEC 
    Elaboração: PMS/SEPALE/DAE - 

FEV/2014 
 

    
 
Nota: 
¹A taxa de distorção idade-série expressa o percentual de alunos, em 
cada série, com idade superior à idade recomendada para cada uma 
das séries. Considera-se distorção quando o aluno tem idade igual ou 
superior a dois anos da idade recomendada. 
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Existe um contingente de 18.002 pessoas com 10 anos ou mais de idade em 

situação de analfabetismo. Essa taxa, entre os sujeitos com 15 anos ou mais é 

de 5,5%. 

 
Taxa de analfabetismo para a população de 10 anos ou mais e 15 anos ou mais - Serra (ES), 
2010. 

Idade 
10 anos ou 

mais 
15 anos ou 

mais 

Nº de analfabetos 18.002 17.161 

  Homens 7.615 7.062 

  Mulheres 10.387 10.099 

População Total ² 351.648 313.571 

  Homens 171.775 152.534 

  Mulheres 179.873 161.037 

Taxa Total 5,1 5,5 

  Taxa Homens 4,4 4,6 

  Taxa Mulheres 5,8 6,3 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010, dados do universo 

 Elaboração: PMS/SEPLAE/DAE - fev/2014 

  
 

 

NOTA: Está incluída no quantitativo a população de Bairro de Fátima, Conjunto 

Carapina I e Hélio Ferraz, conforme lei estadual nº 9.972/2012, que altera o limite 

municipal entre Vitória e Serra.  A nova lei incorpora estes bairros ao município da 

Serra, que antes pertenciam oficialmente à Vitória. 

 

2. Taxa de analfabetismo - porcentagem de pessoas analfabetas em um grupo etário, 

em relação ao total de pessoas do mesmo grupo etário. 

 
Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por nível de instrução, Serra (ES) – 
2010 
 

 
Nível de Instrução 
 

ES (%) Serra (%) 

Sem instrução e 
fundamental incompleto 

1.488.062 49,5 154.957 45,1 

Fundamental completo e 
médio incompleto 

516.537 17,2 66.215 19,3 

Médio completa e 
superior incompleto 

734.310 24,4 101.040 29,4 

Superior Completo 250.877 8,3 19.080 5,6 
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Não determinado 16.029 0,5 2.340 0,7 

Total 3.005.851 100,0 343.632 100,0 
 

Fonte: Censo Demográfico 2010 - IBGE 

Elaboração: Equipe Agenda Serra 

 
 
 
“O Direito à educação é um direito fundamental previsto na Constituição 

Federal e enfatizado pelo ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, desde 

1990”. 
 

Mais do que simplesmente instrução e alfabetização, o acesso à educação de 

qualidade é um portal para a cidadania plena e a inclusão social em muitos 

níveis. Extremamente importante na formação e desenvolvimento de qualquer 

criança e jovem como caminho para a construção de seu futuro, a educação se 

faz ainda mais fundamental quando se trata de adolescentes em conflito com a 

lei, que hoje cumprem algum tipo de medida socioeducativa. 
 

Neste contexto, educar torna-se sinônimo de ressocializar e reinserir. No 

âmbito da internação ou mesmo no cumprimento de outros tipos de medida 

socioeducativa, como as em meio aberto, por exemplo, a educação assume um 

papel ainda mais relevante para os que agora precisam reaprender conceitos e 

redesenhar suas perspectivas. 
 

“E se o papel preventivo da escola não teve êxito pela sua precariedade e 

desigualdade de atendimento, é inadmissível, ainda que seja real, que essa 

falha se repita num momento de reabilitação.” 
 

Atividades escolares, de esporte, de lazer e até mesmo profissionalizantes, em 

um ambiente estruturado e bem abastecido de materiais e profissionais 

competentes são fundamentais para a ressocialização desse jovem, pelas 

oportunidades de reinserção que elas podem oferecer e ainda pela 

possibilidade de atuar como possível antídoto para a reincidência. 
 

No entanto, para que o sistema educacional exerça esse trabalho com os 

adolescentes que cumprem medidas socioeducativas, é preciso que na prática 

ele seja aplicado de forma coerente e apropriado ao contexto em que esses 

jovens estão inseridos nesse momento particular da sua trajetória de vida. 

 

É necessária a construção de um projeto político pedagógico específico que 
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respeite e contemple, entre outras coisas, o tipo de medida designada, o 

número de adolescentes que a estão cumprindo, as diversidades étnico-

culturais dos adolescentes, suas limitações e dificuldades, entre outras 

particularidades. 

 
 
 
4.3.2.1.  A Educação e o Sistema Socioeducativo 
 
 

A exclusão da escola, de crianças na idade própria, seja por negligência do 

Poder Público, seja por omissão da família e da sociedade, é a forma mais 

perversa e irremediável de exclusão social por negar o direito elementar de 

cidadania, reproduzindo o círculo da pobreza e da marginalidade e alienando 

milhões de brasileiros de qualquer perspectiva de futuro. 
 

Na área educacional questões cruciais são fatores diretamente relacionados à 

elevação da vulnerabilidade social que ainda encontram-se distantes de serem 

equacionadas:  

 

 A insuficiência de vagas na Educação Infantil, situação que expõe crianças 

à situação de risco quando ficam sob os cuidados de outras crianças 

maiores; contribui para o empobrecimento das famílias, uma vez que não 

tendo opção da creche a mãe fica impossibilitada de trabalhar ou utiliza 

parte de sua remuneração para que vizinhos cuidem de suas crianças.  
 

 Os índices de evasão e reprovação escolar além da defasagem idade série, 

especialmente no Ensino Fundamental, em que o número de matrículas 

ultrapassa o número da população de 7 a 14 anos, apontando a distorção. 

Vários fatores determinam esses resultados, sendo um deles a carência 

econômica das famílias que utilizam a mão-de-obra das crianças e jovens 

na idade escolar obrigatória. Estes têm sido responsáveis pelo abandono da 

escola quando chega à adolescência, onde é grande a dificuldade das 

famílias em conseguir que os filhos permaneçam frequentando a escola, 

pois apresentam grande dificuldade na aprendizagem e perdem o interesse 

pela escola.  
 

 A ausência de escolas de tempo integral e ou a insuficiência de programas 

que complementam a jornada escolar, constitui-se também num fator de 
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risco para muitas crianças e adolescentes que ficam ociosos no horário 

contrário ao horário da escola, ficam soltos na comunidade expostos as 

situações de trabalho infantil, uso e tráfico de drogas, prostituição, violência. 

 
 

 

 A insuficiência de vagas no Ensino Médio, como também causas externas 

ao sistema educacional contribuem para que adolescentes e jovens se 

percam pelos caminhos da escolarização.  
 

 A necessidade da melhoria da qualidade do ensino, no que se refere aos 

conhecimentos básicos de português, matemática e etc.  
 

 Existência de analfabetismo na faixa etária acima de 15 anos.  

 O ensino noturno não atende às expectativas e necessidades dos alunos 

trabalhadores.  
 

 Identificação do trabalho infantil que leva à reprovação e evasão escolar. 

 

CRUZ aponta: “Para muitos jovens, o cotidiano de recursos escassos (afetivo, 

materiais e metas elevadas de sucesso) relaciona-se com o baixo preparo para 

a escola, induzindo o fracasso escolar e bloqueando as vias convencionais de 

sucesso pelo trabalho e estudo que, lentamente são permutados por padrões 

de recompensa, dinheiro e status ligados ao crime.” 

 

Os projetos e Programas da Secretaria de Educação da Serra estão assim 

constituídos: Relação Escola e Comunidade (Novo nome do Programa Escola 

Aberta); Programa Mais Educação; Jogos Escolares da Serra (JES); Projeto 

Escola Sustentável; Projeto Geração Saudável; Programa Agrinho; Projeto de 

Educação Ambiental no Parque Botânico da VALE; Projeto Educação Tempo 

Integral; Programa Integração AABB Comunidade; Projeto: A Representação 

Iconográfica do Negro na Visão do Adolescente Serrano; Projeto Fonodiaulogia 

Educacional com Ênfase na Audição; Projeto Saúde Vocal de Educadores; 

Projetos EJA; Projeto de Correção de Fluxo Escolar; Projeto Escola 

Sustentável / MACC; EDP Escelsa – Projeto Boas Energias; Programa Brasil 

Alfabetizado; Pro-Jovem Urbano; Pro-Jovem Trabalhador; Campanha Escolar 

de Hanseníase e Verminose; Projeto Trânsito; Projeto Trilhas; Projeto Escola 
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Reciclada; Programa Adolescente Cidadão (PAC); e Programa REDE 

ESCOLAÍ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3. Saúde 
 
A rede de saúde da Serra conta com os seguintes serviços: 

 

 32 Unidades Básicas Saúde (UBS) 

 Sete Unidades Regionais de Saúde (URS) 

 Dois Prontos-Atendimentos 

  Uma Maternidade 

  Um Ambulatório de Especialidades da Serra - AMES 

  Um Centro de Atenção Psicossocial para Dependentes de Álcool e Drogas 

(CAPS ad) 

  Um Centro de Atenção Psicossocial para Transtornos Mentais 

  Um Centro de Testagem e Aconselhamento em DST/Aids e Hepatites 

Virais 

  Uma Central de Ambulâncias 

  Uma unidade de saúde itinerante, que atende à zona rural do município 

 Uma Farmácia Central, em Carapina, que funciona todos os dias 

 Um Laboratório Central 

 Um centro de Vigilância Ambiental em Saúde (controle de pragas e 

endemias) 

 Um Centro Cirúrgico para Controle de Natalidade Animal 

 
Apresentam-se como demandas mais pronunciadas com relação ao público em 

cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto o acesso aos 

serviços de saúde mental, tanto os voltados para o acompanhamento de 

transtornos quanto para o acompanhamento e tratamento de dependências 

químicas. 
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Não há hoje, na política estadual, leitos de internação temporária para 

desintoxicação de dependentes químicos e a adesão voluntária e individual de 

famílias às comunidades terapêuticas (algumas destas atuantes na 

clandestinidade), fura o fluxo municipal de atenção aos usuários de álcool e 

outras drogas, escapando estas demandas do enquadre da rede municipal de 

serviços de saúde. 

 

 

Alguns avanços se deram ao longo dos últimos anos, em que a parceria 

construída entre os serviços de execução de medidas socioeducativas em meio 

aberto, CAPS ad e 2ª Vara da Infância e Juventude têm trabalhado casos de 

dependência química em suas especificidades, articulando a rede e evitando a 

incidência de internações compulsórias de adolescentes em clínicas 

particulares custeadas pelo Município e pelo Estado. 
 

Ainda assim prevalecem lacunas na rede de saúde nas duas esferas acima 

mencionadas, sendo os equipamentos existentes insuficientes para o 

acolhimento e acompanhamento da demanda colocada. 
 

Nota-se ainda, o afastamento da política pública de saúde no trabalho 

específico com adolescentes e jovens, especialmente quando estes 

adolescentes e jovens estão inseridos no contexto de prática de atos 

infracionais. 

 

 

4.3.4. Turismo, Esporte, Cultura e Lazer 

 

A Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer (Setur) é responsável por 

planejar e coordenar atividades que garantam a difusão da cultura e a 

valorização das raízes culturais serranas.  

A Setur atua também em ações de incentivo ao turismo, esporte e lazer para a 

população. 

Entre as atribuições estão: 
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 Coordenar atividades de planejamento e organização de programas de 

formação cultural e artística; 
 

 Promover o calendário de festividades do município; 
 

 Coordenar programas executados nas bibliotecas, espaços esportivos e 

centros comunitários. 

 

 

 

 
 
4.3.5. Trabalho, Emprego e Renda 
 

A Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda (Seter) planeja, coordena e 

executa ações de geração de trabalho, emprego e renda, além de articular 

ações de qualificação social, profissional, com inserção no mercado de 

trabalho. 
 

Também visa estimular a formação de associações, cooperativas e empresas 

associadas de produção de bens e consumo. Além disso, deve promover 

ações destinadas ao desenvolvimento da economia popular solidária e a 

sustentabilidade dos empreendimentos solidários. 
 

Cabe a secretaria estabelecer canais de representação para entidades da 

sociedade civil, ONGs, de economia solidária e de populações que atuam em 

programas de geração de emprego, trabalho e renda nas comissões estaduais 

e municipais de emprego. 
 

O Qualifica Serra constitui um conjunto de ações integradas com o objetivo de 

ampliar a formação técnica, social e profissional de trabalhadores do município 

através da oferta de vagas em cursos de qualificação social e profissional. 

Nesta perspectiva da oferta de cursos como ação integradora para o 

desenvolvimento econômico e para a geração de trabalho e renda, a SETER 

implanta o Qualifica Serra de forma gradativa e integrada visando preparar o 

trabalhador para as oportunidades de trabalho disponíveis no município e em 

nosso Estado. 

 

 
4.3.5.1.  Pronatec e Projovem 
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Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

(Pronatec) foi criado pelo Governo Federal no dia 26 de Outubro de 2011 com 

a sanção da Lei nº 12.513/2011. O programa tem como objetivos expandir, 

interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação profissional e 

tecnológica para alunos brasileiros. 

 

De acordo com a Lei nº 12.513/2011, são objetivos do Pronatec: 

 

 

 Expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação 

profissional técnica de nível médio presencial e a distância e de cursos e 

programas de formação inicial e continuada ou qualificação profissional; 

 Fomentar e apoiar a expansão da rede física de atendimento da educação 

profissional e tecnológica; 

 Contribuir para a melhoria da qualidade do ensino médio público, por meio 

da articulação com a educação profissional; 

 Ampliar as oportunidades educacionais dos trabalhadores, por meio do 

incremento da formação e qualificação profissional; 

 Estimular a difusão de recursos pedagógicos para apoiar a oferta de cursos 

de educação profissional e tecnológica. 

 

4.3.5.2. Projovem Trabalhador 

 
A formação profissional de jovens de baixa renda precisa estar contextualizada 

ao mercado de trabalho cada vez mais competitivo para permitir a inserção 

socioeconômica desta parcela da população.  O Projovem – Programa 

Nacional de Inclusão de Jovens busca justamente colaborar com esta 

formação, buscando a qualificação e tendo como meta a ampliação do 

atendimento aos jovens, por meio do processo educacional, possibilitando a 

formação social e profissional, e a inserção no mercado de trabalho.  
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Para isso, o programa oferece oportunidades de conhecimento e qualificação, 

elementos necessários para que possam ingressar no mercado de trabalho 

com chances reais de sucesso. 
 

No município da Serra, através da SETER, são oferecidos cursos de 350 horas 

para jovens que estão em situação de desemprego. 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.5.3. Intermediação de Mão de Obra – (IMO) 

 

É um programa da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda realizado através 

do SINE 

 

O setor da Intermediação de Mão de Obra (IMO) é responsável pelo 

atendimento ao trabalhador e estabelecer parcerias com o empregador com o 

objetivo de inserir os usuários cadastrados no mercado de trabalho. A seguir é 

possível verificar número de trabalhadores colocados pelo Sine, vagas abertas, 

encaminhamentos realizados, bem como outras atividades realizadas pelo 

setor de IMO. 
 

O município da Serra oferece uma gama de oportunidades de qualificação 

profissional aos seus moradores por meio de projetos que visam preparar os 

futuros profissionais de acordo com as especificidades das ocupações.  

Consideram-se também fatores como faixa etária, escolaridade e experiências 

no mercado de trabalho. 
 

O Projeto é de iniciativa do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), em 

parceria com a Prefeitura Municipal da Serra (PMS), que visa contribuir para 

ampliação de oportunidades de inserção dos jovens no mercado de trabalho, 

através de qualificação social e profissional. 
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4.3.5.4. Perfil Socioeconômico da População 

 

A tabela a seguir apresenta que na Serra 112.121(cento e doze mil, cento e 

vinte umas) pessoas com 10 anos ou mais vivem sem rendimentos ou apenas 

com benefícios de programas de transferência de renda.  

 

Aproximadamente 157.000 (cento e cinquenta e sete mil) vivem com 

rendimentos de até 2 salários mínimos.  

 

Cerca de 14.000 (quatorze mil) ou 4% da população possuem rendimentos 

entre 5 e 10 salários mínimos e menos de mil pessoas com mais de 20 salários 

mínimos. 

 

 

Municípios 

Pessoas de 10 anos ou mais de idade 

Total 

Classes de rendimento nominal mensal (salário mínimo) (1) 

Ate 1 
De 

1 a 2 

De 

2 a 3 

De 

3 a 5 

De 

5 a 

10 

De 

10 a 

20 

Mais 

de 20 

Sem 

rendi

mento 

(2) 

Espírito 

Santo 

3 005 

851 

827 

049 

666 

493 

220 

558 

179 

236  

134 

725 

47 950 21 043 908 

797 

Serra 
343 632 71 083 85 

937 

32 

325 

23 085 14 

839 

3 303 939 112 

121 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010 

(1) Salário mínimo utilizado: R$ 510,00. 

(2) Inclusive as pessoas que recebiam somente em benefícios. 
 
 

Neste mesmo sentido, a distribuição de renda familiar acompanha a assimetria 

apresentada e com indicativos de intensificação das diferenças. A tabela 8 

indica que, considerando cada núcleo familiar com média de 4,0 pessoas por 

domicílio, em 2010 na Serra havia 124.991famílias das quais aproximadamente 

63.000 encontram-se com rendimentos per capita inferiores a 1 salário mínimo, 

e dessas, cerca de 27.000 famílias sobrevivem com menos de meio salário 

mínimo. 
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Rendimento nominal mensal domiciliar per capita de domicílios particulares 
permanentes no Espírito Santo e no município da Serra – 2010 
 

Municípios 

Domicílios particulares permanentes 

Total 

Classes de rendimento nominal mensal domiciliar per capita 

(salário mínimo) (1) 

Ate 

¼ 

 

 

De 

¼ a 

½ 

 

De 

½ a 

1 

De 

1 a 2 

De 

2 a 3 

De 

3 a 5 

Mais  

de 5 

Sem 

rendime

nto (2) 

Espírito 

Santo 

1 101 

094 

58 

790 

165 

084 

323 

339 

279 

180 

93 

175 

71 858 68 

949 

40 719 

Serra 124 

991 

4 

394 

17 

000 

36 

386 

36 

484 

12 

487 

8 206 4 484 5 550 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010 

(1) Salário mínimo utilizado: R$ 510,00. 

(2) Inclusive as pessoas que recebiam somente em benefícios 

 
 
4.3.6. Segurança Pública 
 
Quanto à questão da segurança pública o Espírito Santo é o segundo estado 

brasileiro em número de homicídios com 50,1 por 100 mil habitantes, com 

manutenção da alta taxa ao longo da década e atrás de Alagoas com 66,81.  
 

Quanto às regiões metropolitanas, RMGV acompanha este padrão de taxas 

elevadas, figurando como a quarta região metropolitana em número de 

homicídios no Brasil com uma taxa de 68,6 por 100 mil habitantes, apesar de 

ter experimentado queda na última década2.  

 

Dentre os 200 municípios mais violentos do Brasil, considerando- se aqueles 

com população superior a 10 mil habitantes, 19 municípios são do Espírito 

Santo.  

 

O município da Serra aparece como o município mais violento do Estado e em 

16° no ranking nacional. 

 

 

 

                                                 
1 Instituto Jones dos Santos Neves, 2012  
2 Idem 
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4.3.6.1. Ranking dos Bairros do Município da Serra com Maior Índice de 

homicídios 

 

Fonte: PMS/SEDES 
Elaboração: PMS/SEDES 
 
 

O Espírito Santo possuía em 2010 uma taxa de homicídios juvenil 3,2 vezes 

maior que a taxa da região Sudeste, e ainda, 2,2 vezes maior do que a taxa 

nacional. Ou seja, a vitimização juvenil além de importante problema nacional, 

torna-se problema ainda mais grave quando recortamos a análise para o 

estado capixaba. Os índices de homicídios e vulnerabilidade juvenil à violência, 

divulgados pelo Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 

destacaram diversas cidade capixabas,3 conforme tabelas 23 e 24.  

 

 

 

 

Tabela 22-Índice de homicídios entre adolescentes e jovens (12 a 29 anos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2010  

Elaboração: Coordenação de Estudos Sociais - IJSN, 2010 

 
 
 

No município da Serra, as mortes por causas externas entre os jovens são 

significativas em relação às demais causas. É importante ressaltar que a causa 

de morte externa concentra, em 2010, mais de 80% dos óbitos que ocorreram 

para jovens com idades de 15 a 29 anos: as percentagens de ocorrência de 

                                                 
3
 Instituto Jones dos Santos Neves, 2012 

 

Município 

 

IH 

Linhares 0,938 

Cariacica 0,879 

Serra 0,814 

Vila Velha 0,66 

Vitoria 0,618 

Guarapari 0,556 

São Matheus 0,52 

Colatina 0,198 

Cachoeiro de Itapemirim 0,169 
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óbitos desta natureza são de 86,7% no grupo de 15 a 19 anos, 86,9% no grupo 

de 20 a 24 anos e 83,5% no grupo de 25 a 29 anos (dados do Instituto Jones 

dos Santos Neves, 2012). 
 

De acordo com o 7º Anuário de Segurança Pública (ano de 2013), o fato de 

70% das mortes decorrentes de agressões terem sido cometidas com arma de 

fogo indica a relevância e a urgência de se colocar o tema do controle de 

armas como pauta prioritária na agenda de segurança pública. Vale ressaltar 

que esse percentual é muito semelhante ao verificado nos anos anteriores, ou 

seja, há tempos sabemos que as armas de fogo estão por trás da maioria das 

mortes por agressão - categoria na qual se enquadram os casos de homicídio e 

latrocínio. 

 

“Uma das avaliações possíveis constata que os gastos públicos nessa área 

parecem não guardar relação com o movimento do crime, do medo e da 

violência, mas tão somente com as prioridades políticas assumidas pelas três 

esferas do Poder Executivo e com as redundâncias provocadas pelo modelo de  

 

organização das polícias brasileiras (...) o Brasil gastou no ano de 2012 mais 

de R$ 61,1bilhões com segurança pública, num incremento de quase 16% nas 

despesas realizadas em relação a 2011.Não é pouco dinheiro, ainda mais se 

considerarmos que o PIB (Produto Interno Bruto) do país cresceu apenas 

0,9%, em 2012.Ademais, mantida a tendência de crescimento dessas 

despesas observadas nos últimos10 anos, União, Unidades da Federação e 

Municípios vão esgotar suas capacidades de financiamento do setor em breve. 

A questão, porém, é onde e de que modo estes recursos estão sendo gastos”. 

 

“Os dados desta Edição do Anuário indicam o crescimento da aplicação das 

medidas privativas de liberdade na maior parte do país. A taxa de adolescentes 

em cumprimento de medida de internação por 100 (cem mil) adolescentes 

(população na faixa etária de 12 a 17 anos) cresceu na maioria das unidades 

da Federação, passando a taxa nacional de 58,3, em 2010, para 64,1 em 

2011.Esse crescimento coloca-se como um grande desafio aos operadores do 

sistema de justiça juvenil e aos gestores de políticas para a infância  e 

adolescência, uma vez que se distancia do princípio de excepcionalidade da 
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medida preconizada pelo ECA e da meta de redução da taxa de internação 

defendida pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – 

Conanda”. 
 

Algumas hipóteses podem ser levantadas para se compreender o crescimento 

da taxa de internação, entre elas podemos assim destacar: 

 

Em primeiro lugar, há uma aproximação entre o sistema de justiça juvenil e o 

sistema de justiça penal, no qual se verifica acentuada tendência de 

encarceramento. Deve-se considerar também a pouca penetração da doutrina 

da proteção integral no ensino jurídico, de modo que as especificidades do 

direito e da justiça juvenis são pouco tratadas na formação dos futuros 

operadores desse sistema. 

 

Em segundo lugar, as medidas privativas de liberdade podem ser usadas pelos 

operadores como instrumentos de política criminal em resposta aos 

sentimentos de medo e insegurança da população e à ausência ou ineficácia 

de políticas preventivas implementadas pelo poder executivo.  Nesse caso, os 

dados do Anuário chamam atenção para a porcentagem de adolescentes 

privados de liberdade por tráfico de drogas(26,6%do total nacional, ficando em 

segundo lugar como motivo da privação de liberdade). O roubo, por sua vez, 

manteve-se como principal motivo para a privação de liberdade na maior parte 

do país. Por fim, os dados ora publicados reforçam que há uma grande 

distância entre o que preconiza o ECA e como agem os operadores da 

segurança pública no país, muitas vezes motivados pelo senso comum e pelo 

impacto de casos midiáticos. 
 

A desconfiança na polícia é um outro problema sério, 70,1% da população 

entrevistada diz não confiar na Polícia Brasileira – o que eleva a sensação de 

insegurança e também faz com que as pessoas evitem procurara instituição 

quando são vítimas de crimes.  Abrindo espaço para os que desejam resolver 

os seus problemas por conta própria, o que pode gerar ainda mais violência.  
 

Além disso, a baixa confiança na polícia, combinada à desconfiança nas 

instituições da Justiça, eleva a percepção de que o crime compensa e da 

impunidade. Alguns dos fatores que impactam diretamente na desconfiança 

nas polícias são conhecidos, podemos destacar: 
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Primeiro, a baixa taxa de resolução dos crimes, que faz com que o trabalho 

policial seja desacreditado.  
 

Um segundo aspecto é a grande burocracia e ineficiência que se manifesta 

quando um cidadão procura a polícia. Não é incomum uma pessoa passar 

horas em Distritos Policiais para registrar uma simples ocorrência. Para piorar o 

quadro, há a imagem de violência que está atrelada às polícias brasileiras, 

principalmente as Militares.  
 

No imaginário popular, polícia ainda é comumente temida e vista enquanto uma 

instituição que comete injustiças. Vale ainda lembrar que os constantes 

confrontos entre PMs e manifestantes que aconteceram neste ano (2014) 

terminaram por reforçar ainda mais a imagem de uma polícia truculenta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.6.2. Violência e Morte no Estado e no Município da Serra 
 

 

Entre os anos de 2000 e 2010, no município da Serra observa-se uma redução 

na população com faixa etária de 0 a 19 anos. Há também um aumento 

expressivo na população com faixa etária de 60 a 64 anos. 
 

Pirâmides etárias para a Serra nos anos censitários: 2000 a 2010 
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Fonte: Elaborado pela equipe dinâmica populacional a partir de dados do IBGE. Não 

incluindo a população dos bairros Hélio Ferraz, Conjunto Carapina I e Bairro de Fátima. 

 

 

Na Serra houve um crescimento da taxa bruta de mortalidade para cada 1000 

habitantes.  

 

Em 2010, foram registrados 21.205 (vinte e um mil, duzentos e cinco) óbitos no 

Espírito Santo e 2.130 (dois mil, cento e trinta) óbitos na Serra, correspondendo 

a uma taxa bruta de 6,03 óbitos por mil habitantes no Espírito Santo e 5,2 na 

Serra (Ministério da Saúde/DATASUS). 

 

 

Analisando a mortalidade geral e suas causas no município da Serra a 

mortalidade proporcional por grupo de causa apresenta as causas externas 

como principal causa de morte desde 2000, correspondendo em 2010 a 27,5% 

dos óbitos.  
 

Em análise sobre as três principais causas de morte na Serra em 2010, 

assinala-se que entre as causas externas prevalecem os homicídios e 

acidentes de transporte, com uma sobre mortalidade masculina mais 

acentuada entre os jovens. 
 

Dentre os 200 municípios mais violentos do Brasil, considerando- se aqueles 

com população superior a 10 mil habitantes, 19 municípios são do Espírito 

Santo. A Serra aparece como o município mais violento do Estado e em 16° no 

ranking nacional. 
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Demonstrativo Geral de registros de homicídios ocorridos nos 10 anos de 

funcionamento do CIODES (19/10/2001 a 31/12/2011). 

 
 

Número total de registros realizados no período: 131.889 Registros (denúncias e 

complementos). Média de Registros por mês: 1.255 Registros. Fonte: SESP/ - ES - 2013 

 

O Espírito Santo possuía em 2010 uma taxa de homicídios juvenil 3,2 vezes 

maior que a taxa da região Sudeste, e ainda, 2,2 vezes maior do que a taxa 

nacional. Ou seja, a vitimização juvenil além de importante problema nacional, 

torna-se problema ainda mais grave quando recortamos a análise para o 

estado capixaba. 

 

No município da Serra, as mortes por causas externas entre os jovens são 

significativas em relação às demais causas. É importante ressaltar que a causa 

de morte externa concentra, em 2010, mais de 80% dos óbitos que ocorreram 

para jovens com idades de 15 a 29 anos. As percentagens de ocorrência de 

óbitos desta natureza são de 86,7% no grupo de 15 a 19 anos, 86,9% no grupo 

de 20 a 24 anos e 83,5% no grupo de 25 a 29 anos. 
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Segundo Luiz Eduardo Soares e Miriam Guidani, em seu artigo “Jovens sob 

Medida”, os jovens têm sido, no Brasil, as principais vítimas das formas mais 

graves de violência: o crime letal intencional. E têm sido também seus 

principais perpetradores. Mesmo quando assumem a posição de sujeito do ato 

violento, fazem-no, com frequência, em um contexto sócio-histórico, cultural e 

biográfico, muito específico, que se caracteriza por uma dolorosa travessia, a 

qual lhes reserva, primeiro, o lugar da vítima. Transitam entre as funções 

opostas de vítima e algoz, cumprindo, muitas vezes, trajetórias traumáticas, em 

cujo âmbito degradam-se os padrões de sociabilidade, a auto-estima e as 

oportunidades de ingresso na ordem cidadã. O percurso existencial promove 

sofrimento psíquico, em um quadro socioeconômico regido por condições 

adversas. 

 

De acordo com o Mapa da Violência 2013: Homicídio e Juventude no Brasil, 

publicado recentemente pelo Centro de Estudos Latino-Americano, 

considerando dados sobre mortalidade fornecidos pelo Ministério da Saúde, 

nas últimas três décadas foi registrado um aumento vertiginoso das incidências 

de mortes não-naturais e violentas de jovens brasileiros, chegando a um 

aumento de 326,1% considerando só os homicídios de adolescentes e jovens 

entre 14 e 25 anos. 

 

 

Os jovens que estão morrendo, segundo a pesquisa, são, em sua maioria, 

residentes em áreas do interior de estados desenvolvidos, em zonas periféricas 

e em áreas com domínio territorial de quadrilhas, milícias e/ou de tráfico de 

drogas. 
 

Em se tratando do Espírito Santo, que, sabe-se, é uma das maiores 

concentrações destes dados, de acordo com o cientista social Deivison Souza 

Cruz, “(...) rápidas mudanças sociais geram fragilidade institucional. Nas 

últimas três décadas o Espírito Santo combinou crescimento econômico, 

desigualdade e exclusão social e ausência/baixa efetividade das políticas de 

prevenção criminal; e o resultado dessa equação social têm sido os altos níveis 

agregados de homicídios”. 
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Ainda, “(...) estão sendo mortos jovens pobres pretos/pardos, com baixa 

escolaridade e residentes em subúrbios com histórico de ocupação irregular e 

déficit ou baixa qualidade das políticas públicas.” (CRUZ, 2013).  
 

O cenário nos mostra que tão rápidas mudanças socioeconômicas também 

provocam mudanças culturais e comportamentais drásticas, instituindo uma 

dinâmica em que crianças e jovens são expostos ao crime e capturados pela 

delinquência quase como um rito de passagem à fase de desenvolvimento 

característica da adolescência e juventude, como se hoje fosse “normal”, 

“natural”, que crianças e jovens negros e pobres se tornem autores de atos 

infracionais. 

 

A violência contra os jovens brasileiros aumentou nas últimas três décadas de 

acordo com o Mapa da Violência 2013: Homicídio e Juventude no Brasil, 

publicado hoje (18) pelo Centro de Estudos Latino-Americanos (Cebela), com 

dados do Subsistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da 

Saúde. Entre 1980 e 2011, as mortes não naturais e violentas de jovens – 

como acidentes, homicídio ou suicídio – cresceram 207,9%. Se forem 

considerados só os homicídios, o aumento chega a 326,1%. 

 

O homicídio é a principal causa de mortes não naturais e violentas entre os 

jovens. A cada 100 mil jovens, 53,4 assassinados, em 2011. Os crimes foram 

praticados contra pessoas entre 14 e 25 anos. 
 

 

Segundo o mapa, o aumento da violência entre pessoas dessa faixa etária 

demonstra a omissão da sociedade e do Poder Público em relação aos jovens, 

especialmente os que moram nos chamados pólos de concentração de mortes, 

no interior de estados mais desenvolvidos; em zonas periféricas, de fronteira e 

de turismo predatório; em áreas com domínio territorial de quadrilhas, milícias 

ou de tráfico de drogas; e no arco do desmatamento na Amazônia que envolve 

os estados do Acre, Amazonas, de Rondônia, Mato Grosso, do Pará, Tocantins 

e Maranhão. E de acordo com o estudo, a partir “do esquecimento e da 

omissão passa-se, de forma fácil, à condenação” o que representa só um 

pequeno passo para a repressão e punição. 
 

Esse quadro pode ser explicado por alguns dados e hipóteses. De acordo com 
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o cientista social Deivison Souza Cruz, “(...) rápidas mudanças sociais geral 

fragilidade institucional. Nas últimas três décadas o Espírito Santo combinou 

crescimento econômico, desigualdade e exclusão social e ausência/baixa 

efetividade das políticas de prevenção criminal; e o resultado dessa equação 

social têm sido os altos níveis agregados de homicídios”. 
 

Ainda, “(...) Ao que parece, estão sendo mortos jovens pobres pretos/pardos, 

com baixa escolaridade e residentes em subúrbios com histórico de ocupação 

irregular e déficit ou baixa qualidade das políticas públicas.” (CRUZ, 2013).  

O cenário nos mostra que tão rápidas mudanças socioeconômicas também 

provocam mudanças culturais e comportamentais drásticas, instituindo uma 

dinâmica louca em que crianças e jovens são expostos ao crime e capturados 

pela delinquência quase como um rito de passagem à fase de desenvolvimento 

característica da adolescência e juventude, como se hoje fosse “normal”, 

“natural”, que crianças e jovens negros e pobres se tornem autores de atos 

infracionais. 

 

Governos e famílias apresentam-se falhos em fazer frente à luta pela vida, pela 

manutenção das nossas crianças e jovens fora da criminalidade. Há um 

enfraquecimento moral geral, acompanhado de baixa assistência social, 

fracasso escolar, ineficiência e inadequação da ação policial e judicial, mais 

todas as demais carências que sofrem as populações pobres, das quais já 

falamos anteriormente. 

 

 

Tudo isso resulta no que vemos hoje: uma sociabilidade baseada em conflitos. 

O medo sempre presente nas relações sociais e o sentimento de desordem 

são reflexos dessa sociedade retalhada. 
 

Especificamente com relação ao Espírito Santo, Deivison Souza Cruz analisa a 

hipótese de que uma primeira geração tenha crescido em meio aos conflitos e 

carências gerados pelo atrito das estruturas sociais rurais com as novas 

demandas do meio urbano, antecedendo uma segunda geração socializada em 

meio a esses confrontos, somados a uma série de tensões sociais novas que 

passaram a compor o cotidiano urbano, desenrolando um processo de 

produção de exclusão e sentimento de injustiça social, que transformaram-se 

ao longo dos anos em dispositivo deflagrador de respostas criminais. 
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Autores como o criminologista Robert Agnew acreditam que uma espiral de 

emoções negativas, como o stress e a raiva (muito presentes no sentimento de 

injustiça) reduz/anula o sentimento de culpa - uma pessoa com raiva avalia que 

a injustiça sofrida justifica uma resposta criminal -, passando a ver o crime 

como uma resposta possível, impedindo a cognição de respostas alternativas, 

reduzindo os custos reais e percebidos do crime. A raiva energizaria, assim, o 

indivíduo para o crime, pois eleva a sensação de poder, de controle sobre a 

situação adversa, traduzindo desejo de compensação pela adversidade 

vivenciada por meio de retaliação e vingança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. PERFIL DO PÚBLICO ATENDIDO 
 

No primeiro ano de existência da Casa Sol Nascente, entre 2002 e 2003, eram 

apenas 104 adolescentes/jovens atendidos, em sua maioria do sexo masculino, 

entre 13 e 17 anos de idade, com escolaridade em torno da 5ª e 6ª séries do 

ensino fundamental, com família numerosa e pouca renda, variando em sua 

maioria entre 1 e 2 salários mínimos (no valor R$180,00, depois de R$200,00, 

e finalmente de R$240,00 reais à época). 
 

O encaminhamento dos casos ao Programa se dava unicamente através do 1º 

Juizado da Infância e Juventude de Serra, uma vez que era ainda o único 

existente neste município. 
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Foram 04 casos de reincidência (cometimento de novo ato infracional) e 03 

casos de óbito. Alguns fatores já então se mostravam pertinentes na análise 

desse contexto como “o domínio do narcotráfico em determinadas regiões, 

afetando adolescentes e suas famílias; a lei do silêncio imposta nestas regiões 

e a ineficiência do aparato policial (que muitas vezes é o agressor) em controlar 

tal situação, contribuindo para a sensação de impunidade de certos grupos”. 

 

No ano de 2006, já se vê um considerável aumento de número de 

adolescentes/jovens atendidos, de 149 ao longo do período. Eles continuam, 

no entanto, apresentando perfil muito parecido com o descrito anteriormente, 

com relação a gênero, raça/cor, composição familiar, escolaridade e renda. 

Houve aumento da reincidência pra a taxa de 5% entre os atendidos pelo 

serviço. 
 

Em 2007 o número de atendidos sobe para 161, e o perfil social novamente é 

mantido, com inclusão da informação de que mais da metade dos 

adolescentes/jovens que chegam à Casa Sol Nascente encontram-se fora da 

escola, sendo que 68% deles interrompeu os estudos ainda no curso do ensino 

fundamental, apresentando escolaridade incompatível com a exigida por 

programas de estágio e emprego. A renda familiar parece apresentar leve 

aumento, com a maioria das famílias atendidas apresentando renda entre 01 e 

2,5 salários mínimos (equivalente a R$ 380,00 e depois R$ 415,00).  

 

 

O número compondo as famílias da maioria dos atendidos é de 5 pessoas e a 

reincidência passa a se apresentar no nível dos 14%. 
 

Neste ano fortalece-se na prática e no discurso da equipe do Programa as 

diretrizes da normativa do CONANDA sobre o Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo, como norteador da política, direcionando esforços 

de toda a rede de serviços no objetivo comum de ressocializar adolescentes e 

jovens que passam pela vivência infracional. 
 

Também neste período apresenta-se a instituição do 2º Juizado da Infância e 

Juventude de Serra, aumentando as parcerias e também o fluxo de 

encaminhamento ao Programa, demandando cada vez mais a adesão da 

sociedade serrana à causa. Começam a aparecer dentre os encaminhamentos 
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dos dois Juizados as medidas de Prestação de Serviço à Comunidade, 

passando a representar, logo de início, 31% da aplicação de medidas. 
 

No ano seguinte, em 2008, o número de adolescentes que deu entrada no 

Programa é de 138, com a manutenção das características da população 

atendida. Apresenta-se à análise do Programa o dado de 16% da população 

atendida em situação de ameaça e risco. Apresentam-se também 8 casos de 

reincidência e 15 óbitos, para infelicidade da equipe e das famílias. 

 

Pela primeira vez, a incidência do ato infracional de tráfico de drogas (análogo 

ao artigo 33 do Código Penal Brasileiro) aparece superior (32%) ao ato 

infracional de roubo com arma (análogo ao artigo 157 do Código Penal 

Brasileiro- 19%). 
 

A medida de Prestação de Serviço à Comunidade continuou sendo ampliada, 

com aumento da parceria de 29 para 63 instituições acolhendo os adolescentes 

com este intuito. 
 

Neste período também houve a municipalização do Programa com aprovação 

de meta de atendimento para 150 adolescentes. 
 

Em 2012 vemos o expressivo número de 358 adolescentes atendidos até o 

mês de outubro (entre remanescentes de 2011 e entradas), contabilizando-se 

também 401 novos atendimentos entre os meses de janeiro e dezembro de 

2012. 

 

O perfil do público atendido novamente se mantém na maioria dos aspectos, 

aumentando, porém, para 84% o número de adolescentes/jovens com ensino 

fundamental incompleto, e também para entre 1 e 3 salários mínimos 

(equivalente a R$ 622,00) a renda média de 52% das famílias acompanhadas. 

Parece diminuir também o número de membros por família, sendo que 80% 

destas apresenta-se composta por de 2 a 5 membros. 
 

Houve aumento para 200 da meta municipal de atendimentos e ampliação das 

parcerias para inserção de adolescentes/jovens em PSC (78 instituições 

parceiras). 
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Em 2013: 
 

Gênero 

Resposta Quantidade 

Feminino 28 

Masculino 254 

TOTAL 282 

 

 

FAIXA ETÁRIA 

Idade dos adolescentes 

Idade  Quantidade 

13 anos 9 

14 anos 18 

15 anos 48 

16 anos 75 

17 anos 81 

18 anos 35 

19 anos 12 

20 anos 3 

Não sabe ou não Respondeu 1 

TOTAL 282 

 

 

Reincidência: 
 

Resposta Quantidade 

Sim 33 

Não  232 

Não sabe ou não Respondeu 17 

TOTAL 282 

 

12% reincidiram na prática de novo ato infracional durante o cumprimento da 

medida socioeducativa. 
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RENDA FAMILIAR 

Renda Familiar 

Renda  Quantidade 

Menos de 1 Salário Mínimo 17 

1 Salário Mínimo 41 

2 Salários Mínimos 53 

4 Salários Mínimos 1 

Até 2 Salários Mínimos 21 

Até 3 Salários Mínimos 52 

Até 4 Salários Mínimos 31 

Até 5 Salários Mínimos 10 

Até 6 Salários Mínimo 6 

Até 7 Salários Mínimos 5 

Até 9 Salários Mínimos 1 

Até 10 Salários Mínimos 1 

Até 16 Salários Mínimos 2 

Até 23 Salários Mínimos 2 

Não sabe ou não respondeu 39 

TOTAL 282 

 
 
 

 

 

Tabela 01: Total de adolescentes em cumprimento de medidas 

socioeducativas em meio aberto durante o ano de 2006 no município de 

Serra. 

 

Município PSC LA LAC/PSC TOTAL 

SERRA 37 114 18 169 

                        Fonte: Órgão Municipal de Atendimento Socioeducativo. 
 
 

 

 

Dos 169 atendidos durante o ano de 2006, 20 são remanescentes do ano de 

2005, que permaneceram em acompanhamento no ano de 2006 devido ao 

período da medida aplicada. A coluna LAC/PSC se refere às medidas 
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conjugadas, de Liberdade Assistida cumuladas com Prestação de Serviço à 

Comunidade. Embora as medidas conjugadas não estejam previstas no 

Estatuto da Criança e Adolescente, muitos juízes da Infância e Juventude as 

aplicam. 

 
 

 

Tabela 02: Total de adolescentes em cumprimento de medidas 

socioeducativas em meio aberto durante o ano de 2010 no município de 

Serra. 

 

Município PSC LA LAC/PSC TOTAL 

SERRA 78 234 38 350 

                      Fonte: Órgão Municipal de Atendimento Socioeducativo. 

 

 

Dos 350 adolescentes e jovens atendidos durante o ano de 2010, 53 são 

remanescentes do ano anterior, pelo mesmo motivo acima destacado. 

 

Tabela 03: Total de adolescentes em cumprimento de medidas 

socioeducativas em meio aberto durante o ano de 2013 no município de 

Serra. 

 
Município PSC LA LAC/PSC TOTAL  

SERRA 110 393 37 540 

                       Fonte: Órgão Municipal de Atendimento Socioeducativo. 

 

 

 

Os dados das três tabelas acima destacam um aumento significativo da 

quantidade de adolescentes e jovens acompanhados pelo Programa de 

Execução de Medidas. Tais dados sinalizam que a tendência é de que estes 

números continuem aumentando vertiginosamente se não houver foco no 

trabalho de prevenção à delinquência juvenil, o que só se constrói investindo 

mais e melhor nas políticas básicas de cada setor, garantindo o acesso aos 

direitos fundamentais às crianças desde seu nascimento e ofertando aos 

adolescentes e jovens alternativas potentes e saudáveis de vida dentro da via 

da legalidade. 
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O município necessita de uma rede de serviços permanente e articulada, que 

não se efetive apenas em situações pontuais, para a busca de soluções 

instantâneas para este ou aquele caso isolado, mas que se construa sob 

compromisso estável com a proteção integral da infância e juventude serranas. 

 

Tabela 04: Total de adolescentes em cumprimento de medidas 

socioeducativas em meio aberto no ano de 2013, no município de Serra, 

por bairro de moradia. 

  

 
Bairro PSC 

 

LA 

 

LAC/PSC Subtotal 

André Carloni 0 7 0 7 

Alterosa 0 2 0 2 

Bairro da Lagoa 0 1 0 1 

Bairro da Penha 

(Vitória) 

0 1 0 1 

Bairro das 

Laranjeiras 

0 18 1 19 

Bairro de Fatima 0 4 1 5 

Balneário de 

Carapebus 

0 4 2 6 

Barcelona 1 1 0 2 

Barro Branco 0 1 1 2 

Bicanga 0 2 0 2 

Boa Vista 0 5 0 5 

Boa Vista II 0 1 0 1 

Carapina 2 1 0 3 

Carapina Grande 1 9 0 10 

Cascata 0 1 0 1 

Cascata II 0 1 0 1 

Castelândia  2 0 0 2 

Central Carapina 3 17 2 22 

Chácara Parreiral 0 6 2 8 

Chico City 0 2  2 

Cidade Continental 4 3 2 9 

Cidade Pomar 2 0 0 2 

Colina de 

Laranjeiras 

1 1 1 3 

Colina da Serra 0 2 1 3 

Costa Dourada 1 3 0 4 

Divinópolis 0 2 1 3 

Eldourado 0 3 0 3 

Enseada de 

Jacaraípe 

0 1 0 1 

Feu Rosa 14 17 1 32 

Flexal II 

(Cariacica) 

0 2 0 2 

Hélio Ferraz 0 2 0 2 
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Ipiranga 1 0 0 1 

Jacaraipe 2 7 5 14 

Jardim Atlântica 0 2 0 2 

Jardim Bela Vista 0 1 0 1 

Jardim Camburi 

(Vitória) 

0 1 0 1 

Jardim Carapina 5 25 1 31 

Jardim Limoeiro 2 10 0 12 

Jardim Tropical 6 27 1 34 

José de Anchieta 1 10 0 11 

José de Anchieta II 2 2 0 4 

José de Anchieta III 0 1 0 1 

Lagoa de 

Carapebus 

1 0 0 1 

Lagoa de Jacaraípe 1 2 0 3 

Laranjeiras 1 1 0 2 

Laranjeiras II 1 2 0 3 

Laranjeiras Velha 1 3 0 4 

Manoel Plaza 1 0 0 1 

Manguinhos 1 0 0 1 

Magistrado 1 0 0 1 

Maringá 1 0 0 1 

Mata da Serra 0 3 0 3 

Morada de 

Laranjeiras 

1 0 1 2 

Nova Almeida 2 7 0 9 

Nova Carapina 0 2 0 2 

Nova Carapina I 3 5 1 9 

Nova Carapina II 2 7 0 9 

Nova Zelândia 0 1 0 1 

Novo Horizonte 4 15 2 21 

Planalto Serrano 1 8 0 9 

Parque Residencial 

Laranjeiras 

0 3 0 3 

Parque das 

Gaivotas 

1 3 0 4 

Porto Canoa 1 8 0 9 

Porto Dourado 0 1 0 1 

Portal de Jacaraípe 1 1 0 2 

Praia de Carapebus 3 8 2 13 

Res. Vista do 

Mestre 

1 2 0 3 

Residencial 

Jacaraípe 

0 3 0 3 

Pitanga 2 1 0 3 

Planalto Serrano 4 17 0 21 

Santa Cruz 

(Aracruz) 

0 1 0 1 

São Diogo 1 4 0 5 

São Francisco 1 2 0 3 

São Marcos  3 5 3 11 

São Geraldo 0 1 0 1 

Serra Dourada I 1 6 0 7 
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Serra Dourada II 4 6 0 10 
 

Serra Dourada III 0 5 2 7 

Serra Sede 1 3 0 4 

Taquara I 1 3 0 4 

Tubarão 0 3 0 3 

Valparaiso 2 2 1 5 

Vila Nova de 

Colares 

10 31 3 44 

Vista da Serra 0 2 0 2 

Vista da Serra I e II 0 6 0 6 

Vitória 1 4 0 5 

Total 110 393 46 540 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 05: Total de adolescentes em cumprimento de medidas 

socioeducativas em meio aberto no ano de 2013, no município de Serra, 

por bairro de cometimento do ato infracional. 

 

Bairro PSC 

 

LA 

 

LAC/PSC Semiliberdade  

 

Internação  

 

Subtotal 

Alterosa 1 0 0    

Alagoano 1 1 0    

Aracruz 0 0 1    

André Carloni 1 5 1    

Balneário de Carapebus 2 3 1    

Barro Branco 0 2 0    

Bairro de Fátima 2 3 0    

Bairro das Laranjeiras 1 2 0    

Barcelona 2 5 0    

Bicanga 0 1 0    

Camburi 3 10 0    

Campinho da Serra 0 4 1    

Carapina 1 12 3    

Carapina Grande 1 2 0    

Carapebus 0 2 2    

Cariacica 1 2 0    

Cascata II 1 1 0    

Castelândia 1  0    

Central Carapina 3 10 1    

Chico City 1 0 0    

Colina da Serra 0 0 1    

Colina de Laranjeiras 1 2 1    

Colatina/ES 0 1 1    

Costa Dourada 1 3 0    
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Cidade Continental 2 4 2    

Cidade Pomar 1 2 0    

Eunápolis-BA 1 0 0    

Eldorado 1 6 0    

Feu Rosa 2 7 2    

Fundão/ES  1     

Governador Valadares-

MG 

0 0 1    

Guarapari 1 0 0    

Interlagos (São Paulo) 0 1 0    

Jacaraípe 14 34 3    

Jardim Camburi (Vitória) 3 8 1    

Jardim da Penha (Vitória) 0 2 0    

Jardim Carapina 3 16 0    

Jardim Limoeiro 2 11 1    

Jardim Tropical 1 16 0    

José de Anchieta 0 9 2    

Laranjeiras 10 33 3    

Laranjeiras Velha 1 0 0    

Lagoa de Jacaraípe 0 2 0    

Linhares-ES 0 1 0    

Mata da Serra 0  1    

Manguinhos 2 6 1    

Magistrado 0 2 0    

Maruípe (Vitória) 0 3 0    

Mestre Álvaro 1 2 0    

Monte Verde 0 1 0    

Morada de Laranjeiras 1 0 0    

Morro do Quadro 0 1 0    

Nova Almeida 3 13 0    

Nova Carapina 3 4 0    

Nova Venécia 0 1 0    

Nova Rosa da Penha 0 1 0    

Novo Horizonte 5 8 0    

Planalto Serrano 2 9 0    

Paraná-PA 1 0 0    

Porto Canoa 1 8 0    

Portal de Jacaraípe 1 0 0    

Porto Belo 0 1 0    

Pinheiros-ES 1      

Praia de Carapebus 1 5 0    

Praia do Canto/Praia do 

Suá 

0 3 0    

São Diogo 1 3 0    

São Diogo II 0 2 0    

São Marcos 1 3 2    

São Geraldo 1 2 0    

Serra-SEDE 2 10 0    

Serra Dourada 3 5 0    

Serra Mar (Vila Velha) 2 2 0    

Tubarão 0 2 0    

Taquara 1 2 0    

Valparaíso 0 6 0    
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Vila Nova de Colares 3 24 1    

Vista da Serra II 0 3 0    

Vitória 1 27 2    

Vila Velha 3 2     

Não sabe/Não respondeu 4 8 2    

Total      540 

Fonte: Órgãos Estadual e Municipal de Atendimento Socioeducativo  

 

 
 

 

6. O SISTEMA SOCIOEDUCATIVO E O MODELO DE GESTÃO DO 

ATENDIMENTO 

 

 

O SINASE é um conjunto de princípios, regras e critérios, que abrangem o 

caráter jurídico, político, pedagógico, financeiro e administrativo, que envolve 

desde o processo de apuração de ato infracional até a execução de medida 

socioeducativa, com a participação do Governo Federal, governos estaduais e 

municipais. 
 

O Sistema recupera as normas do ECA, muitas vezes esquecidas, na 

priorização do meio aberto, isto é, medidas como a prestação de serviços e 

liberdade assistida em detrimento da internação. Também estabelece uma 

maior coordenação entre União, estados e municípios, institui práticas de 

controle social nas políticas e nas execuções das medidas de recuperação e 

obriga a garantia da educação para os adolescentes nas unidades. 
 

O SINASE estabelece parâmetros de atendimento, com ênfase nas ações de 

educação, saúde e profissionalização, indicando como devem ser as equipes 

interdisciplinares e a estrutura de unidades de internação. Busca, ainda, a ideia 

dos alinhamentos conceitual, estratégico e operacional, estruturado, 

principalmente, em bases éticas e pedagógicas. 
 

Desde sua implantação, destaca-se o edital 2007 SEDH/CONANDA, onde 

foram previstas linhas de financiamento para: a municipalização das medidas 

em meio aberto nas capitais, constituição de centros de formação 

socioeducativa, apoio a seminários estaduais, realização de pesquisas, 

construção e reforma de unidades, reforma e equipagem de ambulatórios de 

saúde, entre outras atividades. 

 



 

57 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1.1.  A Educação e o Sistema Socioeducativo 
 

 

A partir das diretrizes legais que orientam o atendimento socioeducativo, 

destacam-se como princípios de mais fundamental importância: 
 

 

 Respeito aos Direitos Humanos – lançar um olhar para o adolescente 

que ultrapasse os limites superficiais do ato infracional por ele cometido, 

reconhecendo-o como sujeito digno, signatário de direitos e deveres. 

 Responsabilidade Solidária da Família, Sociedade e Estado pela 

Promoção e a Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes - os 

papéis de cada um destes atores se entrelaçam e adquirem igual 

relevância, implicando, ainda, em fortalecer as redes sociais de apoio e 

convocar a todos na tarefa de cuidado com a infância e juventude, 

antes, durante e depois de uma eventual vivência infracional, superando 

práticas coercitivas e assistencialistas. 

 Fortalecimento dos Vínculos Familiares e Comunitários no Processo 

Socioeducativo. 

 Adolescente como Pessoa em Situação Peculiar de Desenvolvimento, 

Sujeito de Direitos e Responsabilidades – A adolescência é um processo 

subjetivamente constituído a partir da cultura de cada povo, adquirindo, 

em nossa sociedade, contornos decisivos na constituição de sujeitos 

cidadãos. Para o pleno desenvolvimento destes sujeitos, é 

imprescindível que lhes sejam oferecidas condições adequadas e 

satisfatórias de acesso aos direitos a que têm direito. 

 Prioridade Absoluta – a situação de conflito com a lei não restringe a 

aplicação deste princípio a adolescentes e jovens, portanto, a vivência 

infracional não é motivo de exclusão ou rejeição destes sujeitos. 

 Não Discriminação do Adolescente - notadamente em razão de etnia, 
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gênero, nacionalidade, classe social, orientação religiosa, política ou 

sexual, ou associação ou pertencimento a qualquer minoria ou status. 

 Legalidade – somente em função de lei é que se pode sancionar o 

comportamento de qualquer cidadão brasileiro, de modo que prática 

autoritárias e contrárias à lei devem ser rigorosamente apuradas e 

devidamente punidas. 

 
 

 Respeito ao Devido Processo Legal – qualquer decisão só pode ser 

tomada no curso de processo, vigorando ainda os princípios legais de 

presunção de inocência, direito ao contraditório, ampla defesa, direito ao 

silêncio, de não produzir provas contra si, defesa técnica e gratuita por 

advogado em todas as fases do processo, informação sobre seus 

direitos, identificação dos responsáveis por sua apreensão, e de ser 

acompanhado por responsável. 

 Excepcionalidade, Brevidade e Respeito à Condição Peculiar de Pessoa 

em Desenvolvimento – o processo educativo não deve se desenvolver 

isolado do convívio social, por isso, toda medida socioeducativa de 

privação de liberdade deve ser aplicada somente quando imprescindível, 

nos limites da lei e pelo menor tempo possível. 

 Prioridade às Práticas Restaurativas – sempre que possível optar pela 

mediação de conflitos, atendendo as necessidades das vítimas. 

 Mínima Intervenção - restrita ao necessário para a realização dos 

objetivos da medida socioeducativa aplicada. 

 Incolumidade, Integridade Física e Segurança – abrangem aspectos 

variados, como habitabilidade, higiene, salubridade e segurança, 

vestuário e alimentação adequados, cuidados médicos, odontológicos, 

farmacêuticos e de saúde mental. 

 Respeito à Capacidade do Adolescente de Cumprir a Medida – 

considerar necessidades sociais, psicológicas e pedagógicas de cada 

adolescente. 

 Incompletude Institucional – utilização do máximo de serviços na 

comunidade, responsabilizando as políticas setoriais no atendimento aos 

adolescentes. 

 Garantia de Atendimento Especializado para Adolescentes com 
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Deficiência. 

 Municipalização do Atendimento – fortalecer a circulação deste 

adolescente pela rede de serviços do município, privilegiando a 

participação dele em sua comunidade, reinserindo-o de outros modos. 

 Descentralização Político-Administrativa - mediante criação de 

programas específicos para o acompanhamento a esta demanda, que é 

específica. 

 

 

 Gestão Democrática e Participativa na Formulação das Políticas – 

controle social, fortalecendo os Conselhos e participação da 

comunidade. 

 Co-responsabilidade no Financiamento das Medidas Socioeducativas – 

responsabilidade compartilhada entre os entes federativos. 

 Mobilização da Opinião Pública – promover discussão aprofundada e 

contínua com a população sobre o tema socioeducação, construindo 

uma sociedade mais tolerante e inclusiva. 

 

De acordo com o artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente, são seis 

as medidas socioeducativas aplicáveis ao adolescente ao qual se atribua 

autoria de ato infracional: I) Advertência; II) Obrigação de Reparar o Dano; III) 

Prestação de Serviço à Comunidade; IV) Liberdade Assistida; V) Semiliberdade 

e VI) Internação.  

 

Cada uma destas medidas é aplicada de acordo com a natureza e gravidade 

do ato cometido, devendo representar aplicação de medida não só retributiva, 

em punição à ofensa cometida, mas também pedagógica, no entendimento de 

que o adolescente encontra-se em condição peculiar de desenvolvimento e, 

portanto, necessita de assistência e comprometimento da sociedade em seu 

processo de ressocialização. 

 

As quatro primeiras medidas citada acima são executadas em meio aberto, ou 

seja, não são privativas de liberdade. 

A advertência, a mais branda de todas as preconizadas pelo artigo supracitado, 

tem seu fim na admoestação, em audiência, feita pelo juiz ao sujeito na 
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condição de infrator. 

A obrigação de reparar o dano, como o nome diz, se esgota na reparação à 

ofensa cometida, também aplicada mediante audiência. 

 

Às medidas de Prestação de Serviço à Comunidade e de Liberdade Assistida, 

que têm se mostrado as de resultados mais eficazes e efetivos, serão dadas 

maior destaque na sequência, de modo que cabe apenas mencioná-las aqui. 

As duas últimas medidas dentre as destacadas acima, a Semiliberdade e a  

 

 

Internação, são executadas com o adolescente/jovem privado de sua liberdade, 

aplicadas em situações que tenham sido julgadas graves – com violência à 

pessoa, grave ameaça ou reiteração de atos infracionais graves -, às quais 

entende-se haver necessidade de afastamento do sujeito de seu convívio com 

a sociedade em observação ao interesse público. Por representarem forte 

impacto na vida do adolescente/jovem, com efeitos colaterais danosos à sua 

condição peculiar de desenvolvimento, tais medidas justificam-se aplicáveis 

respeitando três princípios: o lógico, princípio da excepcionalidade, constituindo 

última medida do sistema, como alternativa final diante da não-efetividade das 

intervenções anteriormente aplicáveis; o cronológico, princípio da brevidade, 

limitando o período de privação de liberdade ao mais breve possível; e o 

ontológico, princípio da condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, 

reconhecendo o sujeito como em processo de formação, sendo, portanto, 

necessária a provisão das condições fundamentais para sua construção como 

pessoa em meio à sociedade, à sua comunidade e família.   

 

Entre as medidas socioeducativas executadas em meio aberto, encontram-se 

as medidas de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviço à Comunidade. 

 

A medida socioeducativa de Liberdade Assistida é aplicada como sanção para 

adolescentes e jovens aos quais se atribui autoria de ato infracional. Tal medida 

está prevista na legislação através do Estatuto da Criança e do Adolescente 

(Lei 8.069, de 13 de julho de 1990) e da Lei do SINASE (Lei 12.594, de 18 de 

janeiro de 2012), além de em outros documentos formativos, que lançaram 

parâmetros para o desenvolvimento do trabalho com adolescentes e jovens 
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nesta condição. A medida possui característica de restrição de liberdade sem 

ser privativa, impondo limitações ao adolescente/jovem, porém possibilitando 

acompanhamento com o sujeito em liberdade, visando a conduzi-lo a uma 

ressignificação do ato infracional cometido e lançando bases para sua inserção 

na sociedade de outros modos que não pela via da ilegalidade ou da violência. 

 

O executor da medida é o Juizado da Infância e da Juventude, e as 

organizações governamentais (ou não governamentais licenciadas para esse 

tipo serviço) são as executoras do programa. 

 

Dentro da doutrina de proteção integral, linha norteadora da normativa 

brasileira (desde o Estatuto da Criança e do Adolescente) essa medida se 

apresenta como alternativa à privação de liberdade e passa a comprometer a 

sociedade no processo pedagógico que visa a apontar para um novo projeto de 

vida para o adolescente. 

 

O primeiro registro histórico que se tem no Brasil com relação à prática da 

Liberdade Assistida Comunitária é, na verdade, anterior ao Estatuto da Criança 

e do Adolescente, e iniciou-se no trabalho da Pastoral do Menor na zona leste 

de São Paulo. Com o apoio do Juizado da Infância e Juventude local, 

orientados por agentes da Pastoral, dezenas de casais da comunidade se 

colocaram à disposição para acompanhar adolescentes autores de atos 

infracionais, reconstruindo valores e estimulando a convivência familiar e 

comunitária. Com isso, conseguiu-se notável diminuição do número de 

internações e de reincidências, mostrando a importância do envolvimento e do 

apoio da comunidade para ressocializar adolescentes e jovens e realçando a 

pouca eficácia da medida de internação na qualificação do exercício de 

cidadania. 

 

Em termos práticos, a medida de Liberdade Assistida consiste no 

acompanhamento do adolescente/jovem (e sua família) encaminhado pelo 

Juizado da Infância e Juventude, por equipe especializada, que orientará e 

conduzirá o processo socioeducativo de modo a garantir os direitos até então a 

ele negados e que contribuíram para sua incidência no ato infracional, 

encaminhando ele e sua família às providências que garantam condições de 
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reestruturação do seu cotidiano, superando a vivência infracional. Para tanto, 

são necessárias, entre outras intervenções, encaminhamentos na área da 

saúde, moradia, alimentação, vestuário, documentação, educação, esportes, 

cultura e lazer, além da manutenção de encontros periódicos para 

acompanhamento do adolescente e sua família, a fins de viabilizar a 

concretização de seu plano de atendimento e fortalecer o apoio e o vínculo 

necessários para a efetivação das mudanças propostas. 

 
 
 
 
 
A medida da Prestação de Serviço à Comunidade apresenta-se como sanção 

aplicável pelo juiz da Infância e Juventude a adolescentes aos quais se atribuiu 

a autoria de ato infracional, e ao qual se avalie pertinente a experiência de 

reparação do dano causado pelo ato infracional, por meio de ação produtiva e 

de valor social. 

 

Como a medida de Liberdade Assistida, a Prestação de Serviço à Comunidade 

também é executada em liberdade e também se constitui como processo 

educacional e de garantia de direitos, com algumas diferenças, destacadas a 

seguir. 

 

Na medida de PSC, o adolescente/jovem é encaminhado a instituição que se 

disponha a acompanhá-lo em seu processo socioeducativo em parceria com o 

Programa de Execução de Medidas, considerando suas habilidades, 

competências, interesses na proposta de atividades que ele possa 

desempenhar em prol da comunidade, como reconhecimento do dano causado 

pelo ato infracional cometido e reparação da ofensa. 

 

Para ambas as medidas socioeducativas, Liberdade Assistida e Prestação de 

Serviço à Comunidade, fazem-se necessárias a proposição de um plano 

individual de atendimento baseado em expectativas reais e de possível 

concretização com adolescente/jovem e família, a construção de ambiente 

tranquilo e acolhedor no espaço do Programa, a coesão no discurso e nas 

práticas dos profissionais envolvidos no cuidado aos sujeitos atendidos, e a 



 

63 

busca contínua de parcerias com demais serviços da rede, viabilizando os 

objetivos colocados e efetivando o acesso aos direitos até então negados. 

 

Aqui entra também as competências de cada ente federado no que tange ao 

atendimento socioeducativo: 

 

De acordo com o artigo 3º da lei 12.594, que institui o SINASE, compete à 

União: 

 

I) Formular e coordenar a execução da política nacional de atendimento 

socioeducativo; II) Elaborar o Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo, 

em parceria com os Estados, Distrito Federal e os Município; III) Prestar 

assistência técnica e suplementação financeira aos Estados, ao Distrito Federal 

e aos Municípios para o desenvolvimento de seus sistemas; IV) Instituir e 

manter o Sistema Nacional de Informações sobre o Atendimento 

Socioeducativo, seu funcionamento, entidades, incluindo dados relativos a 

financiamento e população atendida; V) Contribuir para a qualificação e ação 

em rede do Sistema de Atendimento Socioeducativo; VI) Estabelecer diretrizes 

sobre a organização e funcionamento das unidades e programas de 

atendimento e as normas de referência destinadas ao cumprimento das 

medidas socioeducativas de internação e semiliberdade; VII) Instituir e manter 

processo de avaliação dos Sistemas de Atendimento Socioeducativo, seus 

planos, entidades e programas; VIII) Financiar, com os demais entes 

federados, a execução de programas e serviços do SINASE; e  IX) Garantir a 

publicidade de informações sobre repasses de recursos aos gestores 

estaduais, distrital e municipais para financiamento de programas de 

atendimento socioeducativo. 

 

Compete aos Estados (art.4º): I) Formular, instituir coordenar e manter o 

Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo, respeitadas as diretrizes 

fixadas pela União; II) Elaborar o Plano Estadual de Atendimento 

Socioeducativo, em conformidade com o Plano Nacional;  III) Criar, desenvolver 

e manter programas para a execução das medidas socioeducativas de 

semiliberdade e internação; IV) Editar normas complementares para a 

organização e funcionamento do seu sistema de atendimento e dos sistemas 
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municipais; V) Estabelecer com os Municípios formas de colaboração para o 

atendimento socioeducativo em meio aberto; VI) Prestar assessoria técnica e 

suplementação financeira aos Municípios para a oferta regular de programas 

de meio aberto; VII) Garantir o pleno funcionamento do plantão 

interinstitucional, com “integração operacional de órgãos do Judiciário, 

Ministério Público, Defensoria, Segurança Pública e Assistência Social, 

preferencialmente em um mesmo local, para efeito de agilização do 

atendimento inicial a adolescente a quem se atribua autoria de ato infracional” 

(inciso V do art. 88 do Estatuto da Criança e do Adolescente);  VIII) Garantir 

defesa técnica do adolescente a quem se atribua prática de ato infracional; IX) 

Cadastrar-se no Sistema Nacional de Informações sobre o Atendimento 

Socioeducativo e fornecer regularmente os dados necessários ao povoamento 

e à atualização do Sistema; X) Cofinanciar com os demais entes federados, a 

execução do programa e ações destinados ao atendimento inicial de 

adolescente apreendido para apuração de ato infracional, bem como aqueles 

destinados a adolescente a quem foi aplicada medida socioeducativa privativa 

de liberdade. 

 

Aos Municípios, compete (art. 5º): I) Formular, instituir coordenar e manter o 

Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo, respeitadas as diretrizes 

fixadas pela União e pelo estado; II) Elaborar o Plano Municipal de Atendimento 

Socioeducativo, em conformidade com o Plano Nacional e o respectivo Plano 

Estadual; III) Criar e manter programas de atendimento para a execução das 

medidas socioeducativas em meio aberto; IV) Editar normas complementares 

para a organização e funcionamento dos programas do seu Sistema de 

Atendimento Socioeducativo; V) Cadastrar-se no Sistema Nacional de 

Informações sobre o Atendimento Socioeducativo e fornecer regularmente os 

dados necessários ao povoamento e à atualização do Sistema;  VI) 

Cofinanciar, conjuntamente com os demais entes federados, a execução de 

programas e ações destinados ao atendimento inicial de adolescente 

apreendido para apuração de ato infracional, bem como aqueles destinados a 

adolescente a quem foi aplicada medida socioeducativa em meio aberto. 

 

Importante destacar o papel dos Conselhos Nacional, Estaduais e Municipais 

dos Direitos da Criança e do Adolescente no que se refere às funções de 
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deliberação e controle do Sistema em todos esses níveis, respectivamente, 

inclusive também no que tange à aprovação do respectivos Planos de 

Atendimento, legitimando-os e colaborando na garantia de execução destes ao 

longo dos anos de vigência do documento em questão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. PRINCIPIOS E DIRETRIZES 
 

  

O Plano Decenal do Município de Serra norteia-se pelos Princípios e pelas 

Diretrizes estabelecidas na Resolução Nº 160 do CONANDA, pela Lei Federal              

Nº 12.594/2012 – SINASE, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, além 

dos princípios e Diretrizes elencados no Plano Nacional de Atendimento 

Socioeducativo. 

 

Neste sentido, definimos os seguintes Princípios: 

 

 O Atendimento Socioeducativo deve reunir um conjunto de ações que 

cooperem para formação do adolescente, levando, sempre, em 

consideração sua condição peculiar de sujeito em desenvolvimento, 

buscando promover sua autonomia, responsabilidade, primando pelo 

respeito à diferença e à diversidade;  
 

 Fazer socioeducação não se trata apenas de ofertar cursos 

profissionalizantes ou oficinas culturais, mas, sobretudo desenvolver a 

sociabilidade do sujeito, provocando sua consciência crítica, de forma que 

lhe permita contribuir na construção de uma sociedade mais justa; 

 

 A Política de Atendimento Socioeducativo deve garantir ao adolescente 

acesso aos serviços, programas e projetos que possibilitem sua superação 
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de condição de exclusão, além de todos os recursos que favoreçam seu 

exercício de cidadania; 

 

 Os programas e serviços de atendimento no município devem constituir 

numa rede que deve ser articulada e organizada para atender as demandas 

dos adolescentes. 

 

 A execução da medida socioeducativa seja norteada pela responsabilização 

pedagógica do ECRIAD, devendo promover o desenvolvimento integral do 

adolescente que comete ato infracional, apoiando-o na construção de um 

novo projeto de vida, sendo respeitadas suas escolhas e a singularidade de 

sua história. 

 
 

E as seguintes Diretrizes: 
 

 

 A Municipalização do Atendimento Socioeducativo, proporcionando ao 

adolescente a manutenção dos vínculos familiares e comunitários e o 

contato com o seu processo de socialização; 

 

 Os órgãos das políticas públicas municipais, em especial, a Secretaria 

Municipal de Assistência Social, o Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente e os órgãos do Sistema de Justiça devem 

empenhar-se na divulgação e na busca de condições que favoreçam o 

cumprimento do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo; 

 

 Incentivo ao protagonismo, participação e autonomia dos adolescentes; 

 

 Autonomia dos Conselhos dos Direitos nas deliberações, controle social e 

fiscalização do Plano; 

 

 Valorização dos operadores da socioeducação e formação continuada. 
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8 - EIXOS OPERATIVOS: OBJETIVOS, AÇÕES, PERÍODO E 

RESPONSÁVEIS. 

 

As propostas operacionais deste Plano estão organizadas em quatro eixos 

estratégicos, a seguir: 

 

1) Eixo 1 – Gestão do Sistema Socioeducativo Municipal; 

2) Eixo 2 – Qualificação do atendimento Socioeducativo; 

3) Eixo 3 – Participação e autonomia dos adolescentes e Jovens 

4) Eixo 4 – Fortalecimento do Sistema de Justiça e Segurança Pública 

 

Os referidos eixos foram constituídos de objetivos estratégicos com ações, 

prazos, metas, órgãos envolvidos responsáveis definidos, de maneira 

pactuada, consensuada e discutida. Para definição desses prazos foram 

considerados os processos de elaboração do Plano Plurianual (PPA), que 

ocorrem no primeiro ano do mandato do Chefe do Poder Executivo Municipal e 

do Legislativo. 

 

O conjunto das ações será implantado e implementado em caráter decenal 

(2015-2024) observando os seguintes prazos: 

 

 

• Curto Prazo:2015-2016; 

• Médio Prazo:2017-2019; 
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• Longo Prazo: 2020-2024 

• Ações permanentes:2015-2024. 

 

 

 

Em função destas oportunidades, os prazos aqui definidos, para realização das 

ações, podem e devem ser revistos quando da elaboração e revisão dos PPA’s 

e das conferências, coordenadas por ambos os Conselhos de direitos da 

Criança e do Adolescente e de Assistência Social. 

 

Convém ressaltar que o órgão “responsável" pelas ações terá a atribuição de 

mobilizar os órgãos envolvidos para a realização da ação. 



 

 

 

8.1. EIXO 1 - GESTÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO MUNICIPAL. 
 

OBJETIVO AÇÕES PERÍODO RESPONSÁVEIS 

Fortalecer o sistema municipal de atendimento 

socioeducativo, ampliando sua cobertura. 

Assegurar a representação dos órgãos 

convocados para a composição da Comissão 

Intersetorial do sistema municipal de 

atendimento socioeducativo, instituída pelo 

decreto no. 5.069 de 12 de novembro de 

2014; 

 

Mobilizar e articular os Conselhos 

Municipais dos Diretos da Criança e do 

Adolescente e o da Assistência Social na 

aprovação, implantação e implementação 

deste Plano. 

 

 

Garantir recursos e infraestrutura necessários 

ao funcionamento da Comissão Intersetorial 

do Sistema Municipal de Atendimento 

Socioeducativo.  

Prazo contínuo. 

 

 

 

 

 

 

 

Prazo contínuo 

 

 

 

 

 

 

 

Prazo contínuo 

 

Secretaria Municipal de Assistência 

Social (SEMAS); 

Comissão Intersetorial do Sistema 

Municipal de Atendimento 

Socioeducativo; 

 
Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente 

(CONCASE) 

Conselho Municipal da Assistência 

Social (COMASSE) 

Comissão Intersetorial do Sistema 

Municipal de Atendimento 

Socioeducativo 

 
 

Secretaria Municipal de Assistência 

Social (SEMAS) 
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Garantir a destinação de recursos do município 

para o cofinanciamento das ações 

socioeducativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pactuar as ações e metas deste Plano com as 

secretarias envolvidas na política de 

atendimento socioeducativo. 

 

 

 

 

Garantir recurso financeiro nas peças 

orçamentárias do município. 

 

 

 

 

 

Apurar anualmente os investimentos 

realizados na socioeducação. 

 

 

 

Curto Prazo/Prazo 

Contínuo 

 

 

 

 

 

Médio Prazo 

 

 

 

 

 

Prazo Contínuo 

 

 
 

SEMAS 

Comissão Intersetorial do Sistema 

Municipal de Atendimento  

nomeada no Decreto 5069 de 

12/11/2014. 
 

SEMAS 

Comissão Intersetorial do Sistema 

Municipal de Atendimento 

Socioeducativo 

Secretaria de Planejamento 

Estratégico (SEPLAE) 
 

 

Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente 

(CONCASE) 

Secretaria de Planejamento 

Estratégico (SEPLAE) 

Comissão Intersetorial do Sistema 

Municipal de Atendimento 

Socioeducativo 

Criar o sistema municipal de avaliação e 

monitoramento da política de atendimento 

socioeducativo. 

Garantir assessoria. 

Criar indicadores. 

Criar Sistema de Informação específico ou 

utilizar sistemas já vigentes. 

Capacitar os técnicos para utilização do 

sistema. 

Garantir acesso aos profissionais da rede 

municipal de serviços.  

Médio Prazo Secretaria Municipal de Assistência 

Social (SEMAS) 

Secretaria de Planejamento 

Estratégico (SEPLAE) 

Comissão Intersetorial do Sistema 

Municipal de Atendimento 

Socioeducativo 
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Combater as variadas formas de violência 

institucional. 

 

 

Promover ações conjuntas com as demais 

políticas setoriais de combate à 

discriminação e ao preconceito, promovendo 

palestras, seminários,             mini-cursos, 

oficinas que trabalhem temas relacionados à 

defesa dos direitos humanos e às minorias e o 

combate às variadas formas de violência 

institucionalizada 

 

Capacitação de profissionais da segurança 

pública com temas relacionados aos direitos 

humanos e medidas socioeducativas. 

 

Criação de fóruns, seminários, jornadas 

científicas, debates, e ações intersetoriais 

voltadas para a questão da violência e 

estratégias coletivas de enfrentamento. 

 

 

 

 

 

 

Curto Prazo 

 

 

 

 

Secretaria Municipal de Assistência 

Social 

Programa de Execução de Medidas 

Socioeducativas em Meio Aberto 

2ª Vara da Infância e Juventude de 

Serra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. EIXO 2 - QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 

 

OBJETIVO AÇÕES PERÍODO RESPONSÁVEIS 

Garantir a oferta de formação permanente aos Investir em capacitação inicial e continuada  Secretaria Municipal de Assistência 
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operadores do sistema municipal de 

atendimento socioeducativo. 

aos profissionais do serviço de execução de 

medidas socioeducativas e demais operadores 

do sistema, trabalhando especificamente 

temas relacionados com a cultura da paz, a 

mediação de conflitos, práticas restaurativas, 

promoção e garantia dos direitos humanos. 

 

Curto Prazo 

Social 

Secretaria Estadual de Assistência 

Social e Direitos Humanos - SEADH 

Instituto de Atendimento Socioeducativo 

- IASES 

Secretaria Municipal de Direitos 

Humanos – SDH 

Garantir de acesso à atenção integral à saúde 

dos adolescentes e jovens em cumprimento de 

medida socioeducativa, em todos os níveis de 

complexidade. 

Implantar e implementar o Centro de Atenção 

Psicossocial Infanto-Juvenil para realização 

de atendimento às crianças e adolescentes 

com transtornos mentais graves e persistentes 

e às pessoas com necessidades decorrentes do 

uso de Crack, álcool e outras drogas. 
 

Fortalecer o espaço das reuniões entre L.A e 

CAPS AD, ampliando os atores envolvidos 

(Atenção primária a Saúde e equipe 

estruturante da APS, Saúde Mental, Saúde da 

Criança e do Adolescente, PROEF, atentando 

para: 
 
 

1. Dar visibilidade aos fluxos de 

atendimento na área da saúde do 

adolescente em cumprimento de Medidas 

Socioeducativas – MSE; 
 

2. Aproximar as políticas socioeducativa e 

de saúde, com vistas o desenvolvimento 

de projetos de parceria para uma mais 

efetiva inclusão dos adolescentes e 

jovens em cumprimento de medida; 
 

3. Fomentar a Articulação dos projetos 

terapêuticos singulares elaborados pelas 

equipes de saúde aos planos individuais 

Curto Prazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curto Prazo 

 

 

 

 

 

Curto Prazo 

 

 

 

Médio Prazo 

 

 

 

 

 

 

 
 

Secretaria Municipal de Saúde. 

 

 

 

 

 

 

Secretaria Municipal de Saúde. 

 

 

 

 

 

Secretaria Municipal de Saúde 

Programa de Execução de Medidas 

Socioeducativas em Meio Aberto. 

 

 
 

 

Secretaria Municipal de Saúde. 

 

 

 

 

Secretaria Municipal de Saúde 
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de atendimento (PIA´s); 
 

4. Garantir acolhimento e atendimento às 

demandas de saúde mental de 

adolescentes e jovens também nas 

unidades básicas e regionais de saúde do 

município; 
 

5. Viabilizar atividades para os adolescentes 

e jovens por meio do PROEF integrando 

as unidades básicas e regionais de saúde 

do município.  
 

6. Implementar o Projeto Guardiões do 

Mar, capacitação para meninos e 

meninas, a fim de profissionalizar para 

guardas vidas com articulação da 

SEDES; 
 

7. Promover a discussão de temas 

relacionados à saúde sexual e 

reprodutiva, entre outros; 

8. Aperfeiçoar o Sistema de Informação do 

perfil epidemiológico dos adolescentes 

do município;  
 

9. Viabilizar programas e atividades de 

apoio e inserção dos jovens para as 

medidas socioeducativas nos serviços de 

saúde; 
 

10. Implantar Unidade de Acolhimento, 

conforme Portaria Municipal nº 

3.088/2011, a fim de oferecer cuidados 

contínuos de saúde em ambiente 

residencial para crianças e adolescentes 

Curto Prazo 

 

 

 

 

 

Médio Prazo 

 

 

 

 

Médio Prazo 

 

 

 

 

Curto Prazo 

 

 

 

Curto Prazo 

 

Curto Prazo 

 

 

 

 

Curto Prazo 

 

 

 

 

 

Programa de Execução de Medidas 

Socioeducativas em Meio Aberto 

 

 

 

Secretaria Municipal de Saúde 

 

 

 

 

Secretaria Municipal de Saúde 

PROEF 

SEDES 

 

 

 

Secretaria de Saúde 

 

 

 

Secretaria de Saúde 

 

Secretaria da Saúde 

 

 

 

 

Secretaria Municipal de Saúde 

Secretaria Municipal de Assistência 

Programa de Execução de medidas 

Socioeducativas em Meio Aberto. 
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de ambos os sexos que apresente 

acentuada vulnerabilidade social e /ou 

família e que demandem 

acompanhamento terapêutico e protetivo 

de caráter transitório, em articulação com 

instituição não-governamental; 
 

11. Viabilizar programas de apoio e inserção 

de adolescentes e jovens em MSE nos 

serviços de saúde. 

 

 Criar Comitê para proteção de 

adolescentes com abordagem não 

judiciária, envolvendo a comunidade no 

tratamento das situações dos 

adolescentes desprovidas de meio 

familiar. A atividade do Comitê terá 

como pressuposto a interdisciplinaridade 

e a interinstitucionalidade sendo estas 

condições indispensáveis para permitir 

encontrar a melhor solução para o 

adolescente, sua composição deverá ser 

multidisciplinar (médico, psicólogo, 

trabalhador social, professor/educação, 

assistente social entre outros); a atividade 

do Comitê será avaliada de acordo com a 

realidade local e experiência acumulada 

pelos profissionais, a fim de realizar 

dentre outros objetivos a                                

co-responsabilização das famílias do 

adolescente e jovem, apresentar a rede de 

atenção à saúde do jovem e adolescente; 

 
 

 

 

 

 

Médio Prazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Médio Prazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Médio Prazo 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaria Municipal de Saúde 

Secretaria Municipal de Assistência 

Programa de Execução de medidas 

Socioeducativas em Meio Aberto. 

 

 

 
 

 

Secretaria Municipal de Saúde 

Secretaria Municipal de Assistência 

Programa de Execução de medidas 

Socioeducativas em Meio Aberto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaria Municipal de Saúde 

 

 



 

75 

 Promover discussão junto a Defensoria 

Pública, Ministério Público e Juizados, 

objetivando superar a lógica de 

encaminhamento judicial compulsório de 

adolescentes e jovens em cumprimento e 

medida para os serviços de saúde mental 

para tratamento; 

 

 

 Participar junto a referência estadual nas 

discussões de pactuação de leitos de 

curta permanência para desintoxicação 

em hospitais gerais; 

 

 Participar das discussões junto as 

referências estaduais da construção de 

fluxo de encaminhamento para 

internação, nos casos excepcionais em 

que se justifique (por meio de cuidadosa 

avaliação realizada por equipe técnica 

referenciada nos serviços de saúde do 

Município e/ou Estado), em clinicas 

registradas e monitoradas pela SESA. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curto Prazo 

 

 

 

 

 

 

Curto Prazo 

 

 

 

 

 

 

 

Curto Prazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaria Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

Secretaria Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

Secretaria Municipal de Saúde 

 
 

 

Criar e ampliar programas de esporte, Mapeamento, divulgação, fortalecimento e Curto e Médio Secretaria Municipal de Turismo, 
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cultura e lazer voltados para a juventude. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ampliação dos programas de esporte, cultura, 

e lazer oferecidos pelo município para 

adolescentes e jovens. 
 

Promover e executar ações voltadas para a 

inclusão de adolescentes e jovens em 

atividades esportivas, culturais e de lazer, 

sem, necessariamente, estar o adolescente 

matriculado em instituição regular de ensino. 
 

Construção e divulgação de projeto para a 

criação do 1º Centro de Referência da 

Juventude do município. 

Prazo 

 

 

 
 

 

Curto Prazo 

 

 

 

 

 

Longo Prazo 

Cultura, Esporte e Lazer 

Secretaria de Direitos Humanos 

 
 
 

Secretaria Municipal de Turismo, 

Cultura Esporte e Lazer 

Secretaria de Direitos Humanos 

 

 

Secretaria Municipal de Turismo, 

Cultura Esporte e Lazer 

Secretaria de Direitos Humanos 

Garantir, dentro da política de Assistência 

Social, ações específicas voltadas para a 

adolescência e juventude 

Encaminhar 100% das famílias dos 

adolescentes/jovens em cumprimento de 

medida para referenciação no CRAS do 

território. 
 

Articular com os CRAS os serviços que se 

comprometem a oferecer. 

 
Ampliara oferta de vagas, diversificação e 

adequação das atividades desenvolvidas nos 

serviços de convivência e fortalecimento de 

vínculo (SCFV), sem, necessariamente, estar 

o adolescente matriculado em instituição 

regular de ensino. 

 
Ampliar a interlocução entre os diversos 

serviços da assistência social. 

 

Curto Prazo 

 

 
 

Curto Prazo 

 

 

 

 

Curto Prazo 

 

 

 

 

 

 

Curto Prazo 

 

 

Secretaria Municipal de Assistência 

Social 

Programa de Execução de Medidas 

Socioeducativas em Meio Aberto 

CRAS 

CREAS 

SCFV 

 
Acolhimento Institucional 

Núcleo de Convivência Familiar e 

Comunitária 

 
Secretaria Municipal de Assistência 

Social 

CRAS 

CREAS 

SCFV 
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Garantir o acesso e condições de permanência 

dos jovens e adolescentes em cumprimento de 

medidas socioeducativas na educação formal. 

 

 

Assegurar o sigilo de sua condição de 

adolescente/jovem em cumprimento de 

medida socioeducativa quando da inserção 

do sujeito em instituição de ensino 
 

Ofertar professores, coordenadores e 

diretores para atuarem como parceiros no 

processo socioeducativo dos adolescentes em 

cumprimento de medida socioeducativa. 

Qualificar as 10 (dez) unidades de ensino que 

estão inseridas no Plano de Segurança 

Pública para atuarem no processo 

socioeducativo dos adolescentes.  

 

Ofertar formação continuada para os 

profissionais da educação, estabelecendo 

parcerias com Universidades, Conselhos, 

Associações de Classe e Sindicatos, a fim de 

trabalhar a temática da socioeducação, 

conjuntamente com todos os profissionais 

envolvidos no processo. 

 

Promover ações permanentes de 

aproximação, sensibilização e diálogo com as 

instituições de ensino a respeito das medidas 

socioeducativas e de temas transversais 

relacionados às temáticas da adolescência e 

juventude, buscando maior articulação entre 

as políticas. 

 

Promover ações pedagógicas diferenciadas, 

incluindo atividades de apoio escolar para 

Curto Prazo 

 

 

 

 

 

 

Curto Prazo 

 

 

 

Médio e Longo 

Prazo 

 

 

 

 

 

Curto Prazo 

 

 

 

 

 
Curto Prazo 

 

 

 

 

 

 

Secretaria Municipal de Educação 

 

 

 

 

 

 

Secretaria Municipal de Educação 

 

 

 
 

 

Secretaria Municipal de Educação 

 

 

 

 

 

Secretaria Municipal de Educação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaria Municipal de Educação 
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aqueles adolescentes/jovens que se 

encontram defasados com relação à idade-

série, possibilitando período de adaptação 

concomitante à inserção/reinserção na 

instituição de ensino. 

 
Fortalecer e ampliar programas de combate à 

evasão escolar, envolvendo famílias e 

comunidades.  

 

Oferta da modalidade EJA nos períodos 

matutino e vespertino. 

 

 

 

Ofertar a alfabetização de adolescentes e 

adultos em horários alternativos, conforme 

demanda, em parceria com a SEDU Estadual 

e/ou outras instituições, tais como igrejas, 

fóruns, CRAS, dentre outros.  

 

Garantir inserção em instituição regular de 

ensino, a qualquer tempo do ano letivo, para 

o adolescente em cumprimento de medida 

socioeducativa, podendo fazer a 

reclassificação no ano seguinte. 

 
 

 

 

Médio e Longo 

Prazo 

 

 

 

 

 

 

Médio Prazo 

 

 

 

Médio e Longo 

Prazo 
 

 

 

 

 

 

Médio Prazo 

 

 

 

 

 

Prazo continuo 

 

 

 

Secretaria Municipal de Educação 

 

 

 

 

 
 

 

Secretaria Municipal de Educação 

 

 

 

Secretaria Municipal de Educação 

Secretaria Municipal de Assistência 

Social 

 

 

 

Secretaria Municipal de Educação 

Garantir o acesso aos direitos fundamentais e ao 

pleno exercício da cidadania 

Atingir a meta de 100% de emissão de 

documentação pessoal para os adolescentes e 

jovens em cumprimento de medidas 

 

 

Curto Prazo 

Programa de Execução de Medidas 

Socioeducativas em Meio Aberto 

Secretaria Municipal de Assistência 
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socioeducativas, bem como, encaminhar os 

familiares que também não possuírem 

referida documentação 

 

 

Fortalecimento e ampliação das ações 

voltadas ao reconhecimento de paternidade 

dos adolescentes e jovens não registrados 

pelo genitor. 

 

 

 

 

Divulgação de cartilha da Rede de Atenção 

do município, com contatos e atribuições dos 

serviços de proteção e garantia de direitos. 

 

 

 

 

 

Curto e Médio 

Prazo 

 

 

 

 

 

 

 

Curto Prazo 

Social 

Secretaria Municipal de Trabalho, 

Emprego e Renda. 

 

 
 

 

Programa de Execução de Medidas 

Socioeducativas em Meio Aberto 

Secretaria Municipal de Assistência 

Social. 

Secretaria Municipal de Direitos 

Humanos. 

Coordenadoria da Vara da Infância 

 
 
 

Programa de Execução de Medidas 

Socioeducativas em Meio Aberto 

Secretaria Municipal de Assistência 

Social. 
 
 

Ampliar o atendimento e implementar melhorias 

no âmbito da execução das medidas 

socioeducativas no município 

Implantação do projeto de acompanhamento 

de egressos. 
 

Desenvolver ações que trabalhem a 

desconstrução dos preconceitos e atos 

discriminatórios entre os adolescentes e 

jovens em cumprimento de medida 

socioeducativa, trabalhando o respeito à 

diversidade e às escolhas individuais. 
 

Ampliar e fortalecer as atividades 

desenvolvidas no programa de execução que 

atuem na direção de maior participação das 

famílias e comunidades no processo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curto Prazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de Execução de Medidas 

Socioeducativas em Meio Aberto 

Secretaria Municipal de Assistência 

Social. 
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socioeducativo dos adolescentes e jovens. 
 

Garantir assistência, com oferta de escuta 

qualificada, aos adolescentes e jovens do 

município que se encontram internados nas 

unidades de privação de liberdade. 
 

Criação de projetos para incentivo de maior 

participação das famílias e dos 

adolescentes/jovens acompanhados no 

programa de execução e outros serviços 

públicos em suas comunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

Curto Prazo 

 

 

 

 

 

 

Programa de Execução de Medidas 

Socioeducativas em Meio Aberto 

SEMAS 

 

 

Priorizar as práticas restaurativas no 

atendimento socioeducativo. 

Sensibilizar gestores sobre a necessidade de 

implementação das práticas restaurativas no 

processo de socioeducação. 

 

 

 

 
 

 

Capacitar gestores e operadores do sistema 

socioeducativo. 

 
 
 

 

 
 

 

 

Elaborar resolução com diretrizes para 

implementação das práticas restaurativas. 
 

 

Curto Prazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curto Prazo 

 

 

 

 

 

 

 

Médio Prazo 

Coordenadoria da Vara da Infância 

2ª Vara da Infância e Juventude da Serra 

SEMAS 

Ministério Público 

Defensoria Pública 

Secretaria Municipal de Direitos 

Humanos 

 

SEMAS 

CONCASE 

Programa de Execução de Medidas 

Socioeducativas em Meio Aberto 

 
 

SEMAS 

2ª Vara da Infância e Juventude da Serra 

Ministério Público 

Defensoria Pública 

CONCASE  

Fortalecer a convivência familiar e comunitária Realizar atividades sistemáticas para  

Curto Prazo 

 

Secretaria Municipal de Assistência 
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fortalecimento de vínculos efetivos entre os 

jovens/adolescentes e seus familiares. 
 

 

Promover a mediação de conflitos com os 

adolescentes e suas famílias e comunidade, 

trabalhando no viés da resolução não-

violenta do litígio. 
 

 

 

 
Médio Prazo 

Social 

 
 
 

Secretaria Municipal de Assistência 

Social 

Secretaria Municipal de Direitos 

Humanos. 
 

Promover e ampliar a rede de proteção aos 

adolescentes e jovens ameaçados de morte 

Desenvolver metodologia e fluxos 

específicos para as ações protetivas com 

adolescentes e jovens ameaçados de morte e 

suas famílias no território de risco. 
 

Criação de mecanismos e/ou fluxos de 

repasse de verba para dar resposta às 

demandas emergenciais de retirada do 

adolescente/jovem em cumprimento de 

medida socioeducativa e sua família do 

território de risco. 

 

Médio Prazo 

 

 

 

 
 
 

 

Médio Prazo 

 
 

Secretaria Municipal de Assistência 

Social 

Secretaria Municipal de Direitos 

Humanos 

 

 

Secretaria Municipal de Assistência 

Social 
 
 

Fortalecer a Política de Trabalho, Emprego e 

Renda, visando à inclusão dos 

adolescentes/jovens e seus familiares. 

Realizar revisão dos critérios de inclusão dos 

adolescentes e jovens visando à ampliação do 

acesso. 

 
 

Ampliar e fortalecer projetos de geração 

de renda, oportunizando acesso ao 

mercado de trabalho. 
 

 

Garantir vagas em cursos profissionalizantes 

oferecidos em parceria com o município para 

a inclusão de adolescentes/jovens em 

cumprimento de medida socioeducativa e/ou 

seus familiares 

 

Médio Prazo 

 

 

 

 

Médio Prazo 

 

 

 

 

 

 

Médio Prazo 

 

 

Secretaria Municipal de Assistência 

Social 

Secretaria de Trabalho, emprego e 

Renda 

 

Secretaria Municipal de Assistência 

Social 

Secretaria de Trabalho, emprego e 

Renda 

 

 

Secretaria Municipal de Assistência 

Social 

Secretaria de Trabalho, emprego e 

Renda 
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Garantir vagas em empresas parceiras do 

município e/ou contratação de serviços pela 

administração pública para adolescente 

aprendiz, estágio e emprego voltado 

especificamente para adolescentes e jovens 

em cumprimento de medida socioeducativa 

ou egressos de medida, mediante avaliação e 

acompanhamento junto com o programa de 

execução de medidas e a 2ª Vara da Infância 

e Juventude de Serra. 

 
 

Oferta de profissionalização que respeite os 

interesses e aptidões do adolescente/jovem 

encaminhado. 
 

 

 

 

 
 

Médio Prazo 

 

 

 

 

 

 

 

Médio Prazo 

 

 

 

 

 

 

Secretaria Municipal de Assistência 

Social 

Secretaria de Trabalho, emprego e 

Renda 

Programa de Execução de Medidas 

Socioeducativas 

2ª Vara da Infância e Juventude de Serra. 

 

 

Secretaria Municipal de Assistência 

Social 

Secretaria de Trabalho, emprego e 

Renda 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3. EIXO 3 - PARTICIPAÇÃO E AUTONOMIA DAS/OS ADOLESCENTE/JOVENS 
 

OBJETIVO AÇÕES PERÍODO RESPONSÁVEIS 

Promover a autonomia, o protagonismo e a 

participação social e cidadã entre adolescentes e 

jovens em cumprimento de medida 

Incentivar e auxiliar a criação de grupo e 

outras estratégias, entre os adolescentes e 

jovens acompanhados e egressos, na busca 

 

 

Curto Prazo 
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socioeducativa por participação ativa nos espaços coletivos 

de construção da política socioeducativa 
 

 

Promover assembleias e outros espaços de 

fomento à maior participação e 

empoderamento dos adolescentes/jovens na 

construção da política. 
 

Garantir voz e representatividade para os 

adolescentes e jovens em cumprimento de 

medida junto aos órgãos instituídos de 

deliberação e efetivação da política. 
 
 

Garantir a manutenção da participação de 

representantes dos adolescentes e jovens em 

cumprimento de medida na Comissão 

Intersetorial do Plano Municipal de 

Atendimento Socioeducativo durante todo 

seu processo de construção e execução 
 

Incentivar adolescentes e jovens ao uso do 

voto como atividade de pleno exercício da 

cidadania. 

 

 

 

 

Curto Prazo 

 

 

 

 

Prazo Continuo  

 

 

 

Prazo Continuo  

 

 

 

 

 

Prazo Continuo  

 

 

 
 

Secretaria Municipal de Assistência 

Social. 

Secretaria Municipal de Direitos 

Humanos 

Programa de Execução de Medidas 

Socioeducativas. 

Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente 

Comissão Intersetorial 

 

 

 

8.4. EIXO 4 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA 
 

OBJETIVO AÇÕES PERÍODO RESPONSÁVEIS 
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Desenvolver modelo restaurativo no âmbito das 

medidas socioeducativas, como alternativa ao 

sistema tradicional da justiça comum. 

Criar Núcleo de Práticas Restaurativas no 

âmbito municipal. 
 

Articular órgãos da justiça e demais 

instituições envolvidas na política da 

socioeducação. 
 

Promover capacitação de facilitadores para a 

Justiça Restaurativa. 
 

Instituir Práticas restaurativas na apuração do 

ato infracional e na execução das MSE 
 

Criação de fórum permanente para discussão 

de metodologias e estratégias de integração na 

perspectiva da justiça restaurativa 

 

 

 

 

 

Médio Prazo 

 

 

Tribunal de Justiça do Espírito Santo 

Coordenadoria da Infância e Juventude do 

TJES 

2ª Vara da Infância e Juventude de Serra 

Ministério Público 

Defensoria Pública 

Secretaria Municipal de Direitos Humanos 

Secretaria Municipal de Assistência Social 

Promover melhorias no fluxo de atendimento ao 

adolescente apreendido 

Ampliar o atendimento da delegacia 

especializada do adolescente em conflito com a 

lei (DEACL) para 24 horas 
 

 

 
 

 

 

 

Encaminhar adolescentes apreendidos 

diretamente para a DEACL, interrompendo a 

mediação deste fluxo através do DPJ. 
 

Longo Prazo 

 

 

 

 

 

 

Médio Prazo 
 

Tribunal de Justiça do Espírito Santo 

Coordenadoria da Infância e Juventude do 

TJES 

2ª Vara da Infância e Juventude de Serra 
 

Ministério Público 

Defensoria Pública 

Secretaria Municipal de Direitos Humanos 

SEMAS 
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Incentivar os projetos e ações voltados para a 

promoção da cultura da paz e para a mediação de 

conflitos nas comunidades 

 

 

 

 
 

Mapear ações desenvolvidas no município em 

parceria com a SEJUS, como o PRONASCI 

(mulheres da paz, patrulha da comunidade, 

etc), avaliando os impactos nas comunidades 

em que estes projetos se instalaram 
 
 

Planejar ações específicas voltadas às polícias 

e à guarda municipal, no sentido de mudança 

de cultura com relação ao tratamento dado a 

adolescentes e jovens 
 

 

Médio Prazo 

 

 

 

 

 

 

Médio Prazo 

 

Secretaria Municipal de Direitos Humanos 

SEMAS 

Secretaria Municipal de Defesa Social 
 

Secretaria Municipal de Direitos Humanos 

SEMAS 

Secretaria Municipal de Defesa Social 

Promover as ações voltadas à prevenção do 

cometimento do ato infracional 

 

 

 

 

 

 

Integrar o sistema de informação da 

socioeducação internamente e entre os eixos 

defesa, controle e promoção da política  

 

Incentivar ações voltadas à orientação em 

direitos sobre as consequências do 

cometimento de atos infracionais aos jovens e 

adolescentes, através de palestras no ensino 

regular e nos projetos voltados à 

socioeducação. 
 

Orientar os agentes estatais, notadamente 

aqueles que fazem parte do sistema repressivo 

de combate à criminalidade, a encaminhar o 

jovem ou adolescente que se encontre 

vulnerável ao cometimento de ato infracional 

por influência de adultos, quando verificada 

sua presença constante em área de intensa 

criminalidade, aos órgãos que atuam no eixo de 

proteção. 
 

Criação de sistema de informação da 

socioeducação internamente e entre os eixos 

defesa, controle e promoção da política  

Curto Prazo 

 

 

 

 

 

 

 

Curto Prazo 

 

 

 

 

 

 

 

Médio Prazo 

 

 

 

 

 

 

Secretaria Municipal de Direitos Humanos 

Secretaria Municipal de Assistência Social 

Secretaria Municipal de Defesa Social 

 

 



 

 

 

 

 

9. FINANCIMENTO 

 

A garantia de orçamento para a política de implementação do Plano Municipal 

de Atendimento Socioeducativo é primordial para que ela possa ser 

implementada e para que tenha continuidade.  

No entanto, acompanhar o Planejamento Plurianual - PPA, a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias - LDO e a Lei de Orçamento Anual - LOA no intuito garantir a 

previsão de orçamento para alcançar os objetivos pretendidos não é suficiente, 

a Comissão de Orçamento e a Comissão de Implementação e Articulação 

deverão fazer incidência política e o monitoramento da execução das rubricas 

dos diferentes setores públicos que contemplem valores para a implementação 

das ações previstas no Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo do 

Município de Serra. 

O Fundo Municipal para Infância e Adolescência – FMIA poderá financiar ações 

inovadoras ou ações extraordinárias quando for identificado como necessário, 

conforme diagnóstico que assim aponte, desde que a municipalização do 

atendimento socioeducativo se configure como uma das linhas de ação e 

esteja incluído no Plano de Ação e de Aplicação do CONCASE-SERRA 

 

 

  



 

 

 

10. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO. 

 

 

A avaliação e monitoramento deste do Plano deve ser uma ação conjunta de 

todos os atores do Sistema de Garantia de Direitos, bem como das instituições 

responsáveis pelos serviços e programas de atendimento socioeducativo no 

intuito de promover a implementação deste Plano. 

 

Com o objetivo de promover as ações de acompanhamento e avaliação foram 

estabelecidos os seguintes prazos:   

 

 

 Curto Prazo: 2015-2016; 

 Médio Prazo: 2017-2019; 

 Longo Prazo: 2020-2024 

 Prazo Contínuo – 2015-2024 

 

 

Além dos prazos estabelecidos e do órgão da gestão municipal existente com 

atribuição do acompanhamento, avaliação e monitoramento deste Plano, 

pontua-se também a criação de uma Comissão Especifica, nomeada pelo 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente que irá 

acompanhar e dar suporte aos demais órgãos que estarão nessa empreitada. 



 

 

 

 

10.1.1. Monitoramento 
 
Far-se-á obrigatoriamente pelas coordenações e controle das respectivas 

políticas e pela Comissão Intersetorial, criada pelo Decreto Municipal 

5069/2014, que obedecerão às estratégias: 

 

a) Visitas sistemáticas e espontâneas à execução das ações das diversas 

políticas; 

b) Envio mensal de relatório de gestão do atendimento socioeducativo de meio 

aberto ao Conselho Municipal dos Direitos Municipal da Criança e do 

Adolescente- (CONCASE) e à Secretaria de Assistência Social (SEMAS); 

c) Envio mensal de relatório do atendimento socioeducativo de meio aberto ao 

Juizado da Infância e Juventude; 

 

 

 

10.1.2. Avaliação 

 

O correrá a partir de cada política setorial e em conjunto nos seguintes 

momentos: 

 

a) Reuniões internas avaliativas de cada política; 

b) Reuniões de Conselho; 

c) Reuniões da Comissão Interdisciplinar (DECRETO Nº 5069/2014); 

d) Reuniões do Sistema de Garantia de Direitos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS. 
 
 
Algumas questões orientadoras do processo de trabalho ficaram sem resposta 

ou com informações incompletas. Apesar do empenho da Comissão 

Intersetorial e da Equipe de Elaboração o tempo disponível não permitiu o 

aprofundamento do debate e uma ampla coleta de dados. 

 

A continuidade do processo certamente suprirá essas lacunas e a Comissão 

incumbida de detalhar e acompanhar a aplicação do Plano Municipal de 

Atendimento Socioeducativo deverá subsidiar o CONCASE e a Gestão para os 

encaminhamentos das ações necessárias. 

 

Nota-se que o município tem uma rede de atendimento com condições de 

oferecer programas de boa qualidade para o adolescente com prática de atos 

infracionais, no entanto, devendo sempre empreender esforços para: 

 

1. Promover continuamente a melhoria da qualidade dos serviços 

prestados visando garantir a eficácia da medida aplicada a cada jovem; 

 

2. Favorecer a articulação contínua dos programas e serviços, 

potencializando os recursos de cada um e desenvolvendo um trabalho 

cada vez mais integrado no atendimento ao adolescente e à sua família. 

 

3. Avaliar e monitorar a implantação deste Plano e propor as alterações 

que a dinâmica resultante de sua aplicação indicar. 
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13.  ANEXOS 

 

 

 DECRETO MUNICIPAL 5069/2014 -  Cria a Comissão Intersetorial para 

organização dos trabalhos de elaboração do Plano Municipal de 

Atendimento Socioeducativo e dá outras providências. 

 

 

 RESOLUÇÃO DO CONCASE Nº 004/2015 – Aprova o Plano Municipal 

de Atendimento Socioeducativo para o período de 2015 a 2024. 

 

 


