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    3-APRESENTAÇÃO 
 
 

Atendendo ao proposto no artigo 5º da lei nº 12.594/2012, que institui o Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo - SINASE, a Secretaria Municipal de Assistência Social de Ubaí 

em consonância com as secretarias municipais de saúde, educação e cultura, esporte e lazer 

apresentam o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo. A administração municipal é 

responsável pela elaboração e coordenação do Sistema Municipal de Atendimento 

Socioeducativo e pela elaboração do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, 

respeitando as diretrizes fixadas pela União e pelo Estado de Minas Gerais, em conformidade 

com o Plano Nacional e Estadual. 

 A elaboração do Plano sistematiza o planejamento de uma política pública eminentemente 

intersetorial, e configurou-se através de um processo de construção coletiva, que contou com a 

participação de diversos setores do governo municipal e sociedade civil. Em 23 de janeiro de 

2019 foi publicado o Decreto Municipal nº 04 que dispõe sobre a nomeação da Comissão 

Intersetorial de elaboração do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, composta de 

representantes da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte; Representante da 

Secretaria Municipal de Saúde; Representante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

Adolescente; Representante do Conselho Tutelar; Representante do Centro de Referência em 

Assistência Social; Representante da Secretaria Municipal de Administração e Representante da 

Polícia Militar de Ubaí. Estes setores constituíram uma comissão intersetorial com o propósito 

de discutir a complexa questão da criminalidade na juventude, e a partir dai rever a estrutura e a 

funcionalidade dos serviços municipais de atendimento, face à realidade do nosso município, 

bem como a necessidade de sistematizar as ações destinadas aos adolescentes em conflito com a 

lei.  

O Plano foi estruturado de forma simples e objetiva, onde na introdução fala-se sobre o Sistema 

Socioeducativo, justifica a relevância do documento, seus objetivos e processo de construção. O 

diagnóstico expõe o marco situacional geral e o regional incluindo o município, com 

apresentação de levantamento estatístico sobre a prática de ato infracional. 

O Plano apresenta os princípios e diretrizes, referências ou valores que irão fundamentar as 

ações, além de traçar critérios e caminhos que devem orientar a elaboração e execução das 

atividades; trata do modelo de gestão do sistema socioeducativo; avalia a efetividade do trabalho 

em rede, os desafios e a metodologia de avaliação do Plano; descreve como será realizado o 

monitoramento das ações desenvolvidas a partir da elaboração do plano,  discorre sobre as 

formas de financiamento; trata dos eixos operativos, estabelece metas, prazos e 
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responsabilidades; apresenta os eixos de trabalho a saber, educação, saúde, assistência social, 

cultura, esporte e capacitação para o trabalho;  estrutura a forma de avaliação do plano, bem 

como os resultados esperados.  

Cabe destacar que a construção deste documento é pautada nas diretrizes da Constituição 

Federal de1988, na lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente, 

no Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE, no Plano Nacional de 

Atendimento Socioeducativo de 2013, no Plano Decenal de Atendimento Socioeducativo do 

Estado de Minas Gerais de 2014, bem como em outros dispositivos legais, e tem como função 

primordial traçar as diretrizes e estratégias para a execução das medidas socioeducativas de 

Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade, destinadas ao adolescente que 

pratique ato infracional no município de Ubaí. 
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4-INTRODUÇÃO 
 

O Brasil é um país marcado por contradições e intensas desigualdades sociais, reflexo de nosso perfil 

de concentração da renda. Essa desigualdade social, constatada nos indicadores sociais, traz 

conseqüências diretas nas condições de vida da população, em especial da população infanto-juvenil. 

A partir da promulgação da Constituição Federal de 1988 e do Estatuto da Criança e do Adolescente 

de 1990, têm-se um novo olhar sobre a proteção integral à infância e adolescência, colocando-se em 

voga a necessidade de criação de dispositivos legais específicos para o atendimento a este público, 

entendendo sua condição peculiar de pessoas em desenvolvimento. 

Partindo-se deste princípio, Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente 

instalaram um sistema de “proteção geral de direitos” de crianças e adolescentes cujo intuito é a 

efetiva implementação da Doutrina da Proteção Integral, denominado Sistema de Garantia de 

Direitos (SGD). Esse sistema tem a função de enumerar direitos, estabelecer princípios e diretrizes 

da política de atendimento, definir competências e atribuições gerais e dispor sobre procedimentos 

judiciais. 

No que se refere às medidas socioeducativas, o ECA define que, são estas medidas aplicáveis aos 

adolescentes autores de atos infracionais e devem ter caráter educativo e não punitivo. Na 

observância do cumprimento destas medidas, deverá levar-se em conta a capacidade do 

cumprimento por parte do infrator, além das circunstâncias e a gravidade da infração. Além disso, 

serão consideradas condições especiais quando do cumprimento dessas medidas por adolescentes 

portadores de doença ou deficiência mental, os quais receberão tratamento individual e 

especializado, em local adequado às suas condições. O ECA ainda dispõe que em hipótese alguma 

será admitida a prestação de trabalho forçado como modalidade de cumprimento de medida 

socioeducativa. 

O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA, órgão de caráter 

deliberativo e composição paritária, foi criadoem1991 pela Leinº8.242 de12deoutubro de1991,e 

integra a estrutura básica da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República – SDH/PR. 

O CONANDA foi previsto pelo artigo 88º da lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990 – Estatuto da 

Criança e do Adolescente - ECA como o principal órgão do sistema de garantia de direitos e por 

meio da gestão compartilhada, governo e sociedade civil definem, no âmbito do Conselho, as 

diretrizes para a Política Nacional de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos de Crianças e 

Adolescentes. Em 2006 o CONANDA aprovou e publicou a resolução nº 119, que estabeleceu o 

Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE, e no mesmo ano enviou ao Congresso 

Nacional propostas a serem complementadas ao ECA, no que diz respeito ao adolescente em 
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cumprimento de medida socioeducativa. 

Tais propostas deram origem à Lei Federal nº 12.594, aprovada no Congresso Nacional em 2012 que 

institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, regulamenta a execução das medidas 

socioeducativas destinadas à adolescente que pratique ato infracional e dá outras providências. 

De acordo com o artigo 2° da resolução 119, o SINASE constitui-se de uma política pública 

destinada à inclusão do adolescente em conflito com a lei, que se correlaciona e demanda iniciativas 

dos diferentes campos das políticas públicas e sociais. O SINASE envolve o conjunto ordenado de 

princípios, regras e critérios que envolvem desde o processo de apuração do ato infracional até a 

execução das medidas socioeducativas. 

Em âmbito local, a implantação dos serviços de Medidas sócioeducativas de Liberdade Assistida e 

de Prestação de Serviços a Comunidade será implantado e para isso faz se necessário em primeira 

mão a elaboração desse Plano o qual se deu em função de um compromisso firmado com a 

promotoria de Justiça, os quais detectaram a ausência desses serviços em vários municípios da 

comarca. Essa reunião aconteceu em dezembro de 2018, na sede da Promotoria de Justiça em 

Montes Claros/MG, onde estavam presentes o Promotor de Justiça da comarca de Brasília de Minas 

e o Promotor de Justiça Coordenador Regional das Promotorias de Justiça de Defesa da Educação e 

dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes do Norte de Minas,  que teve como objetivo apresentar 

os dados levantados junto à rede de atendimento socioeducativo dos municípios de Brasília de 

Minas, Japonvar, Luislândia, Ponto Chique e Ubaí, para fins de acordar ações necessárias ao 

atendimento dos adolescentes a quem se atribua a prática de ato infracional, no contexto do roteiro 

de atuação “implantação e/ou Reordenamento do Serviço de Medida Socioeducativa de Liberdade 

Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade(PSC)”. 

Compareceram à reunião a Exma. Juíza de Direito da comarca de Brasília de Minas, Sra. Solange 

Procópio Xavier, os. Prefeitos dos municípios de Luislândia e Ubaí, Srs. Edson Rodrigues Suzart 

Júnior e Marco Antônio Andrade, além de gestores da política de assistência social, de profissionais 

com atuação na política de assistência social e de membros dos Conselhos Municipais dos Direitos 

da Criança e do Adolescente dos municípios. 

Na oportunidade foi pactuado que os municípios de Brasília de Minas, Japonvar, Luislândia, Ponto 

Chique e Ubaí deveriam, até 07 de maio de 2019, implantar o serviço de medidas socioeducativas de 

liberdade assistida e de prestação de serviços à comunidade, adotando todas as ações necessárias, e 

elaborar seus planos municipais de atendimento socioeducativo, em observância às diretrizes do 

Plano Estadual e do Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo. 

Sendo assim, para a elaboração do referido plano no município de Ubaí, foi instituída, por meio do 
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ato normativo municipal Decreto nº 04/2019, de 23 de janeiro de 2019, a Comissão Intersetorial de 

Elaboração do Plano municipal de Atendimento Socioeducativo. Essa, sob a coordenação da 

secretária da política de assistência social, realizou estudos visando ao alinhamento conceitual para 

elaboração do plano e, em seguida, iniciou os trabalhos considerando o estudo diagnóstico da 

situação do sistema socioeducativo, apresentado pela Promotoria de Justiça. 

O presente plano utilizou também, como fonte de pesquisa de dados o levantamento anual SINASE 

2016, que apresenta os casos de prática de atos infracional por adolescentes em todo país e 

sistematiza a incidência por regiões e estados.  

Além disso, para traçarmos o panorama do município consultamos informações oferecidas pela 

Polícia Militar e Conselho Tutelar Municipal. 
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5– DIAGNÓSTICO 

 

5.1-MARCO SITUACIONAL GERAL 

 

Ao analisar os dados do SINASE em 2016 percebemos que os números  mostram um total de 

26.450 atendidos, sendo 18.567 em medida de internação (70%), 2.178 em regime de 

semiliberdade (8%) e 5.184 em internação provisória (20%). Há, ainda, outros 334 

adolescentes/jovens em atendimento inicial e 187 em internação sanção. 

Gráfico 01 – Porcentagem de Internação, Internação Provisória, Semiliberdade e outros – 

Total Brasil (2016)  

                                               

O gráfico 02 demonstra o número de atendimentos por Unidade Federativa Brasileira. A 

distribuição entre as UF apresenta dois Estados com Sistema Socioeducativo acima de dois mil 

adolescentes (SP e RJ); oito Estados e Distrito Federal com Sistema Socioeducativo entre 501 a 

2.000 adolescentes e jovens (MG, PE, RS, ES, CE, DF, PR, PB, BA), dez Estados entre 201 e 500 

adolescentes (GO, AC, PA, AP, SC, MS, SE, AL, MA, RO) e seis Estados com menos de 200 

adolescentes (PI, MT, TO, RN, AM, RR). 

 

Gráfico 02 – Total de Adolescentes e Jovens – Sistema das UF – (2016) 
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Segundo dados do Levantamento Anual do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo 

(SINASE) 2016, o número de incluídos no sistema caiu de 26.868, em 2015, para 26.450, em 2016. 

Essa foi a primeira queda desde 2009, quando teve início a série histórica do levantamento. Do total 

de adolescentes e jovens internados, 25.929 estavam em cumprimento de medidas de internação, 

internação provisória e semiliberdade, e 521 em outras modalidades de atendimento (atendimento 

inicial e internação sanção). 

O levantamento foi produzido com base em informações enviadas pelos estados e o Distrito Federal 

referentes à situação do atendimento em 30 de novembro de 2015. O objetivo da sistematização foi 

permitir uma avaliação do atual cenário das unidades de privação ou restrição de liberdade, 

identificando, entre outros aspectos, o perfil desses adolescentes, atos infracionais praticados e a 

estrutura (unidades e profissionais) disponível nos sistemas estaduais e distrital. 

Em relação ao perfil dos adolescentes e jovens em restrição e privação de liberdade pela prática de 

ato infracional, o levantamento mostra que a maior parte – 96% do total – era do sexo masculino e 

59,08% foram considerados negros. A maior proporção (57%) estava na faixa etária 16 e 17 anos. 

Atos infracionais: Os adolescentes que cumprem medidas socioeducativas em unidades de 

internação praticaram 27.799 atos infracionais em 2016. Desse total, 47% (12.960) do total de atos 

infracionais em 2016 foram classificados como análogo a roubo (acrescido de 1% de tentativa de 

roubo), e 22% (6.254) foram registrados como análogo ao tráfico de drogas. O ato infracional 

análogoao homicídio foi registrado em 10% (2.730) do total de atos praticados, acrescido de 3% de 

tentativa de homicídio. 

Estrutura: O país contava em 2016 com 477 unidades de atendimento socioeducativo, sendo 419 

exclusivamente masculinas, 35 femininas e 23 mistas. Com o maior quantitativo de adolescentes em 
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privação ou restrição de liberdade, São Paulo também é o estado que concentra o maior número de 

estabelecimentos para atendimento desses adolescentes: 146, no total. Da mesma forma, Roraima, 

com a menor quantidade de internos do país, possui somente uma unidade.  O levantamento 

identificou ainda um total de 32.465 profissionais atuando nos seus respectivos sistemas estaduais, 

uma média nacional é de 1,22 profissionais por adolescente. 

 

5.2-MARCO SITUACIONAL REGIONAL 

Categoria 1- Existência de adolescentes a quem se atribua autoria de ato infracional 

 

Município Polícia Militar 

(flagrante de ato 

nfracional/Reds) 

Polícia Civil 
(procedimentos 

concluídos e 

remetidos ao 

MP) 

Autoridade 

Judiciária 

(aplicação de 

MSE) 

   Normas de referência 

Brasília 

de 

Minas 

20 12 (não 
discriminou    por 

município) 

1(remissão 

com PSC, 

não 

discriminou 

por 

município) 

Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA, art. 

88, V. São diretrizes da 

política de atendimento: 

[...] “V –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” 

Campo Azul 1* (há notícias de 3 
adolescentes) 

Japonvar 0 

Luislândia 2 

Ponto 
Chique 

3 

    UBAÍ  3 
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Categoria 2 -Atuação do Conselho Tutelar 

 

Município Comparecimento 

do CT na 

Delegacia de 

Polícia 

CT executa 

MSE 

Normas de referência 

    

Campo 
Azul 

0 Não 

Japonvar 0 Não 

Luislândia 0 Não 

Ponto 
Chique 

2 casos Não 

 
Ubai 

 
5 CASOS 

 
Não 

 

Categoria 3-Tipificação dos atos infracionais 

 

Atos infracionais mais recorrentes 

Lesão corporal, furto, tráfico de drogas, ameaça, agressão, vias de fato e posse irregular de arma de fogo. 

 

 

Categoria 4 - Oferta das medidas socioeducativas em meio aberto de liberdade assistida (LA) e 

de prestação de serviços à comunidade (PSC) 

Município Apontamentos Normas de referência 

Ubaí Não oferta/ Não foi 

encaminhado adolescente para 

cumprimento de MSE  

 

Lei 12.594/12, art. 5º, III. 
Compete aos municípios: [...] III – “criar e 

manter programas de atendimento para a 

execução das MSE em meio aberto.” 

 

Plano Nacional de Atendimento 

Socioeducativo SINASE (2013) universalizar 

a oferta de serviços de MSE em meio aberto 

de LA e PSC” (PNAS – EIXO1– Gestão do 

SINASE, item 6.5). 

 

Com base nos dados atuais da Polícia Militar e Conselho Tutelar de Ubaí, identificamos o registro 

de 17 adolescentes envolvidos em prática de ato infracional. Cem por cento dos casos envolvem 

adolescentes do sexo masculino com faixa etária entre 12 a 17 anos, de acordo com os mesmos 

dados, todos da área urbana. 
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O mesmo levantamento constatou que tais casos foram tipificados da seguinte forma: 04 casos de 

furto arrombamentos, 02 estupros e 11 casos tráfico de drogas. 02 desses adolescentes estão 

recolhidos em Montes Claros no Centro de Recolhimento do Menor. 
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6-JUSTIFICATIVA 
 

 

Atendendo ao proposto no artigo 5º da lei nº 12.594/2012, que institui o Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo - SINASE, a Secretaria Municipal de Assistência Social de Ubaí em 

consonância com as secretarias municipais de saúde, educação e cultura, esporte e lazer apresentam o 

Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo. 

 A administração municipal, através da secretaria municipal de Assistência Social é responsável pela 

elaboração e coordenação do Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo e pela elaboração 

do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, respeitando as diretrizes fixadas pela União e 

pelo Estado de Minas Gerais, em conformidade com o Plano Nacional e Estadual.  

A elaboração do Plano sistematiza o planejamento de uma política pública eminentemente 

intersetorial, e configurou-se através de um processo de construção coletiva, que contou com a 

participação de diversos setores do governo municipal e sociedade civil. Em 23 de janeiro de 2019 

foi publicado o Decreto Municipal nº 04 que dispõe sobre a nomeação da Comissão Intersetorial de 

elaboração do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, composta de representantes da 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte; Representante da Secretaria Municipal de 

Saúde; Representante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente; Representante 

do Conselho Tutelar; Representante do Centro de Referência em Assistência Social; Representante 

da Secretaria Municipal de Administração e Representante da Polícia Militar de Ubaí.  

Estes setores constituíram uma comissão intersetorial com o propósito de discutir a complexa 

questão da criminalidade na juventude, e a partir dai rever a estrutura e a funcionalidade dos serviços 

municipais de atendimento, face à realidade do nosso município, bem como a necessidade de 

sistematizar as açõesdestinadas aos adolescentes em conflito com a lei.  

A incorporação das políticas sociais como responsabilidade do Estado foi um 

dos maiores avanços da Constituição Federal de 1988. Ela coloca a seguridade social 

como uma política de estado importante para efetivação das garantias constitucionais, 

retira a família do espaço privado, colocando-a como alvo de políticas públicas, além 

de afirmar direitos da população infanto-juvenil, compreendendo-os como sujeitos de 

direitos, em condição peculiar de desenvolvimento e, por isso, possuindo absoluta 

prioridade. 

Quando se fala em adolescente autor de ato infracional, as leis devem estar baseadas 

nos princípios da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, nas regras 

mínimas das Nações Unidas para a Proteção dos Jovens Privados de Liberdade, na 
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Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a garantia dos direitos fundamentais da 

pessoa humana. Assegura-lhe a oportunidade, lhe faculta o desenvolvimento físico, 

mental, moral, espiritual e social, além de responsabilizar a família, a comunidade, a 

sociedade e o poder público pela garantia da efetivação desses direitos, de acordo com 

o seu art. 4º, a saber: 

 

 

 

 

 

 

No que diz respeito ao ato infracional, o ECA dispõe de medidas socioeducativas que serão aplicadas 

pela autoridade competente quando da sua prática por adolescente, devendo levar em conta a sua 

capacidade de cumprir, as circunstâncias e a gravidade da infração. 

Dentre as medidas elencadas, tem se a Prestação de Serviços à Comunidade e a Liberdade Assistida, 

que possibilitam aos adolescentes em conflito com a lei a permanência na família e na comunidade, 

conforme preceitua o art. 4º do ECA, no que se refere ao direito à convivência familiar e 

comunitária. 

Essas medidas devem ser executadas no espaço geográfico mais próximo do local de residência do 

adolescente, de modo a fortalecer o contato e o protagonismo da comunidade e da família. Segundo o 

art. 86 do ECA, a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de 

um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais, da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios. O art. 88, nos incisos I e III, dispõe sobre a municipalização do 

atendimento como diretriz dessa política. 

A municipalização da execução das medidas de meio aberto é exigida pela Lei 8.069/90 – ECA, pelo 

Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) e pelo Sistema Nacional 

de Atendimento Socioeducativo – SINASE, esclarecendo que a municipalização das medidas 

socioeducativas deve ser executada no âmbito geográfico do município. 

Desta forma, o município de Ubaí organizou-se para a elaboração do Plano Municipal de 

“É dever da família, da comunidade, da sociedade em 

geral e do poder público assegurar, com absoluta 

prioridade, a efetivação dos direitos referentes à 

vida,à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, 

ao laser, à profissionalização, à cultura, à dignidade, 

ao respeito, à liberdade e a convivência familiar e 

comunitária (BRASIL,1990, art. 04)”. 
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Atendimento Socioeducativo em Meio Aberto. A construção conjunta deste documento, com 

participação efetiva dos mais diversos setores que atuam na Defesa, Proteção e Promoção dos 

Direitos Infantojuvenis no município, visa garantir a integralidade e eficácia no atendimento 

socioeducativo. 
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 PRINCÍPIOS E DIRETRIZES 
 

O Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo do município de Ubaí é referenciado pelos 

princípios e diretrizes previstos no Estatuto da Criança e Adolescente, na resolução nº 119/2006 

do CONANDA, na Lei Federal nº 12.594/2012, no Plano Decenal de Atendimento 

Socioeducativo do Estado de Minas Gerais de 2014 e no Plano Nacional de Atendimento 

Socioeducativo, que nortearão as ações tendo em vista a superação das questões identificadas, 

na forma de objetivos e metas traçadas para sua execução. 

7.1– PRINCÍPIOS 

 

I. O adolescente tem direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas 

sociais públicas que permitam o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições 

dignas deexistência. 

II. O adolescente tem direito à inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral, 

abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, idéias e 

crenças, dos espaços e objetos pessoais. 

III. Deve-se articular políticas intersetoriais em nível local, e a constituição de redes de apoio 

nas comunidades, considerando-se a co- responsabilidade da família, comunidade 

eEstado. 

IV. Deve-se priorizar as medidas em meio aberto, em detrimento das restritivas de liberdade, 

haja vista que estas somente devem ser aplicadas em caráter de excepcionalidade 

ebrevidade. 

V. Deve-se estabelecer ações preventivas buscando diminuir a incidência de violência e 

infrações por parte de adolescentes, através da articulação com projetos que envolvam as 

áreas de educação, cultura, esporte, lazer e profissionalização, tendo em vista a 

socialização e integração social dosjovens. 

 

 

 7.2– Diretrizes 

 

I. Respeitar os princípios fundamentais dos Direitos Humanos de todos os adolescentes, 

sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia, cor, religião 

oucrença. 

II. Garantir atendimento de qualidade de acordo com os parâmetros do SINASE. 

III. Fortalecimento do vínculo familiar e garantia de visitas familiares, com ênfase na 



18 
 

convivência com os parceiros/as, filhos/as e genitores, quando do cumprimento de 

medidas restritivas de liberdade. 

IV. Garantir o acesso às políticas sociais públicas indispensáveis ao desenvolvimento dos 

adolescentes, preferencialmente por meio de equipamentos disponíveis na comunidade 

ou o mais próximo possível  do local de residência do adolescente (pais ou responsáveis) 

ou do local de cumprimento da medida. 

V. Fomentar ações articuladas nas áreas de educação, saúde, assistência social, cultura, 

capacitação para o trabalho e esporte, para os adolescentes atendidos. 

VI. Participação da família na condução da política socioeducativa. 

VII. Garantir ao adolescente o direito de reavaliação e progressão da medida socioeducativa. 

VIII. Valorizar os profissionais da socioeducação e promover formação continuada. 

IX. Garantir a autonomia do Conselho Municipal de Diretos da Criança e do Adolescente 

nas deliberações, controle social e monitoramento das ações do Plano e do SINASE 
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8- PÚBLICO ALVO 

 
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 pela 

Justiça da Infância e da Juventude ou, na ausência desta, pela Vara correspondente e suas famílias. 

 

 9-OBJETIVO GERAL 
 

Sistematizar, consolidar o atendimento socioeducativo em Meio Aberto de Liberdade Assistida e 

Prestação de Serviço a Comunidade no Município de Ubaí, oferecendo estratégias preventivas e 

protetivas, visando um atendimento socioeducativo de qualidade em consonância com o Estatuto da 

Criança e do Adolescente – ECA (Lei 8069/1990) e com o Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo – SINASE (Lei 12594/2012). 

 

 

 10-OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1-Realizar acompanhamento social a adolescentes durante o cumprimento de medida socioeducativa, 

bem como sua inserção em outros serviços e programas socioassistenciais e de outras políticas 

públicas setoriais;  

2- Criar condições  que visem à ruptura com a prática do ato infracional;  

3- Estabelecer contratos e normas com o adolescente a partir das possibilidades e limites de trabalho 

que regrem o cumprimento da medida socioeducativa;  

4-Contribuir para a construção da autoconfiança e da autonomia dos adolescentes e jovens em 

cumprimento de medidas;  

5-Possibilitar acessos e oportunidades para a ampliação do universo informacional e cultural e o 

desenvolvimento de habilidades e competências;  

6-Fortalecer a convivência familiar e comunitária. 

7-Consolidar a Rede Socioassistencial do Município de Ubaí/MG. 

 

8-Oferecer aos técnicos e orientadores capacitação contínua sobre execução das Medidas 

Socioeducativas em Meio Aberto, conforme os parâmetros e diretrizes do SINASE. 

9-Promover políticas públicas municipais, dando início a uma forma articulada e intersetorial no 

atendimento ao adolescente autor de ato infracional. 

10-Avaliar e realimentar esse Plano anualmente. 
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11-Realizar capacitação visando a qualificação da rede municipal de atendimento ao adolescente 

em cumprimento de Medida Socioeducativa em MeioAberto. 

12-Garantir a manutenção e a melhoria da qualidade dos serviços ofertados pela rede de 

atendimento socioeducativo. 

  13-Promover ações de prevenção à violência e uso de substâncias psicoativas. 

 

 

 



 

11- EIXOS E ESTRATÉGIAS 

 
O Plano Municipal está organizado em dez Eixos estratégicos e metas com as referidas estratégias. Objetiva-se a conclusão de todas elas em 

um período de 4 anos. 

           EIXO1 – Qualificação do atendimento socioeducativo no município de Ubaí  

METAS 1 ESTRATÉGIAS 
PRAZO

S RESPONSÁVEIS 

1º 

Períod

o  

2º 

Período 

3º 

Período  

 

Implantar o sistema 

municipal de 

atendimento 

socioeducativo em meio 

aberto no município de 

Ubaí, em 1 ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Elaborar o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo em conformidade com o Plano Nacional e o respectivo Plano 

 Estadual; - Criar e manter programas de atendimento para  execução das 

 medidas socioeducativas em meio aberto. 

  

   

2. Implementar o atendimento a crianças e adolescentes, juntamente  

com a Delegacia de Polícia Militar e conselho tutelar 

 

3- Contar com a presença de representantes do Conselho Tutelar, 

convocados via telefone celular, nos casos de violação de direitos 

contra crianças e adolescentes 

 

 X  Polícia Militar  

Conselho Tutelar  

SMAS  

4. Participar do cofinanciamento para as medidas socioeducativas em 

meio aberto em parceria com a União e o estado.  

 

 

5. Estimular a articulação e a participação de diferentes parceiros de 

nível municipal e estadual do sistema de garantia de direitos na 

realização dos estudos de caso e no encaminhamento dos 

adolescentes à rede.  

 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 
Prefeitura e 

SMAS 

 

 x x SMAS /PM/ CT 

 X X  SMAS/CT 

X X X Prefeitura  

X X X Prefeitura/SMAS 

 

 



 

EIXO 2 – Medidas socioeducativas: Prestação de Serviços à Comunidade e Liberdade Assistida 

METAS 2 ESTRATÉGIAS 
PRAZOS 

RESPONSÁVEIS Período 

1º 

Períod

o 2º 

Período 3º 

 

 

 

Implantar a 

medida 

socioeducativa 

de Prestação de 

Serviços à 

Comunidade 

conforme 

estabelece o art. 

117 do ECA, em 

um ano. 

 2º  Responsáveis  

 

 

 

1. Contratar e manter a técnica de  

referência para a execução do PSC. 

  Prefeitura 

Municipal  

SMAS  

    

 

2. Capacitar a técnica de referência para   

 O bom desenvolvimento do serviço 

 

X  SMAS  

CREAS  

 

3. Considerar nas atividades a serem 

desenvolvidas pelo adolescente as suas 

habilidades, competências e interesses.  

X  X  SMAS  

CREAS  

4. Mobilizar e sensibilizar as 

instituições do município na parceria 

para a oferta adequada de locais para o 

cumprimento da PSC.  

X  X  SMAS  

CREAS  

 

5. . Garantir o acompanhamento 

semanal do cumprimento das 

obrigações pactuadas pelo adolescente 

no PIA e preenchimento do prontuário 

SUAS pelo técnico de referência 

  CREAS  

6. Garantir a avaliação final das 

 pactuações do PIA, elaborando o 

 relatório a ser encaminhado ao 

 judiciário pelo técnico de 

 referência. 

  CREAS  

 

X  X  CREAS  

 

x x x Prefeitura 

x x x Prefeitura e Secretaria municipal de 

assistência Social 

x x x Técnica referência 

x x x Técnica Referência/ SMAS 

x x x SMAS 

x x x Técnica de Referência /SMAS 

 

 



 

METAS 3 ESTRATÉGIAS 
PRAZOS 

RESPONSÁVEIS Período 

1º 

Perío

do 

2º 

Período 

3º 

 

 

Implantar a medida 

socioeducativa de 

Liberdade Assistida 

conforme estabelecem os 

arts. 118 e 119 do ECA, em 

1 ano. 

 

1. Incumbir ao técnico de referência, com o apoio e a 

supervisão da secretaria municipal de assistência 

social , a realização dos seguintes encargos, entre 

outros: elaborar o PIA em conjunto com o 

adolescente e sua família, acompanhar as metas 

pactuadas e realizar a avaliação final das 

pactuações, promover socialmente o adolescente e 

sua família, fornecendo-lhes orientação e inserindo-

os, se necessário, em programa oficial ou 

comunitário de auxílio e assistência social, 

supervisionar a frequência e o aproveitamento 

escolar do adolescente, promovendo, inclusive, sua 

matrícula, diligenciar no sentido da 

profissionalização do adolescente e de sua inserção 

no mercado de trabalho e apresentar relatório do 

caso ao judiciário.  

   

2. Orientar o técnico de referencia a ajudar o 

adolescente nas providencias se necessário, de  

documentação pessoal como RG, CPF, carteira de 

trabalho , título)  

 
 

 

X 
 

X 
 

X 

 

Técnica de  

referência/SMAS 

X X X SMAS 

 

  

 

 

  

  

  



 

 EIXO 3– EDUCAÇÃO 
 

 

METAS 4 ESTRATÉGIAS 
PRAZOS 

RESPONSÁVEIS Período 

1º 

Período 

2º 

Período 3º 

 

 

 

 

 

1-Garantir o acesso a 

educação formal dos 

adolescentes em 

cumprimento de medidas 

socioeducativas. 

1.1-Estimular a escolarização dos 

adolescentes, entendendo este como 

fundamento primordial 
para a superação de condições de vulnerabilidade. 

 

X 
 

X 
 

X 
 

SME (Secretaria Municipal de 

Educação) 

1.2-Garantir o acesso a educação por 

meio da oferta de vagas em número 

suficiente nos equipamentos do 

município ou entorno. 

 

X 
 

X 
 

X 
Prefeitura Municipal e SME 

(Secretaria Municipal de 

Educação) 

1.3-Garantir transporte e demais 
subsídios que se 
façam necessários para a frequência do 

aluno às aulas. 

 

X 
 

X 
 

X 

Prefeitura Municipal e SME 
(Secretaria Municipal de 

Educação) 

1.4-Acompanhamento da trajetória 
escolar dos egressos do sistema 
socioeducativo. 

X X X 
SME (Secretaria Municipal de 

Educação) 

1.5-Estimular a reinserção
 escolar dos adolescentes que 
abandonaram osestudos. 

X X X 
SME (Secretaria Municipal de 

Educação) 

2-Fomentar o 
envolvimento das famílias 
no processo educacional 

dos jovens em 
cumprimento de medidas 

socioeducativas. 

2.1-Estimular a participação das 
famílias nas escolas, através da oferta 
de programas e projetos de pais e 
educadores. 

 

X 
 

X 
 

X 

SME (Secretaria Municipal de 

Educação) 

3-Desenvolver e aprimorar 

ações preventivas às 

práticas de atos infracionais 

por crianças 
e adolescentes. 

3.1-Promover ações

 educativas, tais

 como palestras, 

 para  conscientização 

 dos 
adolescentes. 

 

X 

 

X 

 

X 

SME (Secretaria Municipal de 

Educação) e CRAS 

 



 

 

 Eixo 4 - SAÚDE 
 

METAS 5 ESTRATÉGIAS 
PRAZO

S RESPONSÁVEIS 
Perío

do 

1º 

Perío

do 

2º 

Perío

do 

3º 

 

 

 

 

 

 

1-Qualificar o atendimento de saúde do 

adolescente em cumprimento de medida 

socioeducativa. 

1.1-Garantir o acesso à saúde por intermédio do 

Sistema Único de Saúde. 

 

X 
 

X 
 

X 

Prefeitura Municipal e 
SMS 
(Secretaria Municipal de 
Saúde) 

Promover ações de prevenção e promoção à 

saúde. 
X X X 

SMS (Secretaria 
Municipal de Saúde) 

1.2-Promover o atendimento qualificado aos 
adolescentes portadores de deficiência, de 
maneira a atender suas necessidades gerais de 
saúde e específicas de habilitação e reabilitação. 

 

X 

 

X 

 

X 
 

SMS (Secretaria 

Municipal de Saúde) 

1.3-Incentivar as escolas que atendem 
adolescentes cumprindo medidas socioeducativas 
a desenvolver ações de promoção, prevenção e 
atenção à saúde, com vistas ao enfrentamento das 
vulnerabilidades que comprometem o pleno 
desenvolvimento desses adolescentes 

 

X 
 

X 
 

X 

SMS (Secretaria Municipal 

de Saúde) e SME 

(Secretaria Municipal de 

Educação) 

 

2-Promover a atenção especial ao 

adolescente com sofrimento ou 

transtorno mental ou com necessidades 

decorrentes do uso de crack, álcool e 

outras drogas. 

2.1-Aprimorar os fluxos de encaminhamento e 

promover o acesso ao CAPS para o adolescente 
em 
tratamento. 

 

X 
 

X 
 

X 
SMS (Secretaria 

Municipal de Saúde) 

 

2.2-Promover ações de prevenção ao uso de 

álcool e outras drogas em parceria com a 

educação. 

 

X 

 

X 

 

X 

SMS (Secretaria 
Municipal de Saúde) e 
SME (Secretaria 
Municipal de Educação) 

 
 

 



 

 Eixo 5– Assistência Social 

 

METAS 6 ESTRATÉGIAS 
PRAZOS 

RESPONSÁVEIS 1º  Período 2º Período  3º Período  

 

 

 

 

 

 

1-Aprimorar e qualificar o 

atendimento ao menor em 

cumprimento de medida 

socioeducativa e sua família. 

1.1-Articulação com as demais políticas 

setoriais para estabelecer o fluxo de 

atendimento ao adolescente em 

cumprimento de medida 
socioeducativa. 

 

X 

   

CRAS 

1.2-Acompanhar os adolescentes egressos e 
suas famílias por meio do PAIF por no 

mínimo seis meses. 

 

 

X 
 

X 
 

X 
 

CRAS 

1.3-Assegurar documentação civil básica a 
todos os adolescentes X X X CRAS e 

Prefeitura 

Municipal. 

1.4-Garantir apoio necessário aos 
familiares para contato com os 
adolescentes acautelados em 
unidades socioeducativas. 
 

1.5 Inserir o adolescente nas oficinas e  no 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos 

 

X 
 

X 
 

X 
 

CRAS e 

Prefeitura 

Municipal. 

 

2-Acompanhar as ações desenvolvidas 

pelos adolescentes. 

2.1-Elaboração do PIA referente aos  

adolescentes em cumprimento de medidas 

socioeducativas em meio aberto,nas 
modalidades de prestação de serviço à 
comunidade e liberdade assistida. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

CRAS 

 

 

 



 

Eixo 6 – Cultura, esporte e lazer 

 

METAS 7 ESTRATÉGIAS 
PRAZO

S RESPONSÁVEIS 

Período 1º Período 

2º 

3º Período  

 

 

 

 

1-Garantir o acesso dos adolescentes em 

cumprimento de medida socioeducativa 

às fontes de cultura, esporte e lazer 

existentes no município e região. 

1.1-Desenvolver e aprimorar junto aos 

órgãos competentes, projetos culturais que 

possam atender os adolescentes em 

cumprimento de 
MSE. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

SMEC (Secretaria 

 Municipal de  

Educação e Cultura) 

1.2-Fomentar a participação dos 

adolescentes em programas de cultura, 

esporte e lazer. 

 

X 
 

X 
 

X 

SMEC (Secretaria  

Municipal de  

Educação e Cultura) 

1.3-Inserir e incentivar a participação dos 

adolescentes nos projetos de esporte 

campeonatos e  programas esportivos e 

culturais. 

 

X 
 

X 
 

X 
 

SMEC (Secretaria  

Municipal de  

Educação e Cultura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Eixo 7– Capacitação para oTrabalho 
 

METAS 8 ESTRATÉGIAS 
PRAZOS 

RESPONS

ÁVEIS 
Período 1º Período 2º Período 

3º 

 

1-Viabilizar a oferta e inserção de 

cursos de capacitação profissional 

adolescentes em cumprimento de 

MSE. 

1.1 Busca e divulgação continua de 
cursos profissionalizantes 

    X X 
X 

SME 
(Secretaria 

Municipal de 
Educação) e 

CRAS 
1.2-Orientar sobre a matrícula dos 

adolescentes em cursos 

profissionalizantes. 

 

X 
 

X 
 

X 
SME 

(Secretaria 
Municipal de 

Educação) e 
CRAS 

1.3-Realizar pesquisas de preferência de 
cursos entre os adolescentes. X X X 

SME 
Secretaria 
Municipal de 
Educação) e 
CRAS 

1.4-Estabelecer parcerias com 

instituições para ampliar a oferta de 

vagas de cursos profissionalizantes e de 

formação básica para o trabalho. 

 

X 

 

X 

 SME  (Secretaria 

Municipal de 

Educação) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EIXO 8 – Abordagem familiar e comunitária 

 

METAS 9 ESTRATÉGIAS 
PRAZOS 

RESPONSÁVEIS Período  
     1º 

Período 
2º 

Período 
3º 

 

Inserir 100% das famílias no 

processo de execução da medida 

socioeducativa, construindo em 

conjunto o plano individual do 

adolescente. 

 

1.Realizar fóruns de 

discussão sobre a temática     

na comunidade, como 

também a produção de 

campanhas pedagógicas; 

Campanas de marketing 

divulgando o trabalho em 

relação aos adolescentes. 
 

   
X X X 

CRAS/SMAS 

3. Fortalecer os vínculos familiares para 

além da consangüinidade, de acordo com 

as normativas. 

Sensibilizar a Comunidade para a 

importância da convivência comunitária 

para o adolescente em conflito com a lei, 

buscando a desconstrução da visão 

preconceituosa da sociedade com 

referencia ao menor infrator. 

 

 

X 
 

X 
 

X 
CRAS/SMAS 

 4. Ampliar e incentivar o acolhimento ao 

adolescente autor de ato infracional que 

esteja privado da convivência familiar. 
 

X X X 
CRAS/SMAS 

 

 

 

 

 

 



 

EIXO 9– Protagonismo Juvenil 
 

 

METAS 10 

 1º Período    2º Período 3º Período Responsáveis 

1-Possibilitar a 100% dos 

adolescentes, em cumprimento de 

medida, a participação em ações de 

protagonismo social. 

 

1.Participação nas  Conferências  Municipais,  

Estaduais  e  Federais de políticas públicas para a 

deficiência, igualdade racial, gênero, dentre 

outras  X X 

SMAS/SME/SMS 

/CRAS 

  X X X  

 

2.Regularizar a documentação dos adolescentes, 

garantindo o seu direito de cidadania 
   SMAS/CRAS  

 
 

3.Fomentar a criação de comissão de familiares 

de adolescentes em cumprimento de medida para 

a apresentação de sugestões para execução da 

política de atendimento socioeducativo.      

  X X X   

       

       

       

       

 

 4.Regularizara documentação dos adolescentes,  

garantindo  o  seu  direito  de cidadania. 
X X X   

 

 
 

 

 



 

 

EIXO 10 – Sistema de informação 

 

METAS 11 

  1º Período 2º Período 3º Período Responsáveis 

(Sistema de  Informação  

para  a  Infância  e CRAS e SIPIA –CT nos computadores do CT;  X X  

Adolescência) em 100% dos 

computadores do      

CRAS e CT.      

      

 2.Capacitar os profissionais online para o acesso    SMAS/CRAS/CT 

 
e  preenchimento  adequado  deste  sistema  de 
informação;  X X  

      

 
 
3.Implantar  banco  de  dados,  sistematizando  o    

 
SMAS/CRAS/CT 

 

andamento  de  cada  processo,  contendo  dados 

objetivos   e   atualizados   da   realidade   dos 

adolescentes.  
X 
 

X 
  

      

 4. Utilizar na Saúde e Educação os Sistemas de     

 Informações  próprios  para  os  registros  dos     

 

atendimentos e a Assistência Social utilizará o direito 

às informações sobre seu atendimento   x x CRAS 

     ESF SME 
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12-ORÇAMENTO 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente- ECA, na alínea “d”, parágrafo único, artigo 4º, trata da 

garantia da destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionados com a proteção 

à infância e à juventude, incluindo aqui o financiamento dos programas de atendimento das 

medidas socioeducativas. Ressalta-se que, em razão da descentralização político-administrativa 

prevista na Constituição Federal, a responsabilidade pelo financiamento é compartilhada por 

todos os entes federativos. Assim, para operacionalização do Serviço de Medida 

Socioeducativa em Meio Aberto, União, Estados e Municípios contribuem para o 

financiamento do sistema, tendo o processo orçamentário comum, que compreende a 

elaboração do Plano Plurianual de Governo, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei 

Orçamentária Anual e as demais fontes de receita do Fundo da Criança e do Adolescente. 

O município de Ubaí –MG, segundo informações do setor contábil, relacionou as seguintes 

dotações da Secretaria Municipal de Ação Social  10.02.01.08.122.0002.2122., com recursos 

próprios capazes de atender aos serviços de atendimento de crianças e adolescentes envolvidos 

em atos infracionais em medidas sócio educativas de Liberdade Assistida e de Prestação de 

Serviços à Comunidade. Faz-se necessário também, para a manutenção do Serviço, que o 

Estado e a União, garantam o cofinanciamento, com repasse mensal de recursos financeiros, 

para “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”. 

Além disso, caberá ao CMDCA a definição do percentual de recursos dos Fundos dos Direitos 

da Criança e do Adolescente a serem aplicados  no financiamento das ações previstas no plano, 

em especial para capacitação, sistemas de informação e de avaliação atendendo  o que 

determina a Lei 12.594/2012 em seu artigo 31, abaixo descrito: 

“Art. 31. Os Conselhos de Direitos, nas 3 (três) esferas de governo, definirão, 

anualmente, o percentual de recursos dos Fundos dos Direitos da Criança e do 

Adolescente a serem aplicados no financiamento das ações previstas nesta Lei, em 

especial para capacitação, sistemas de informação e de avaliação. Parágrafo único. Os 

entes federados beneficia Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente para ações 

de atendimento socioeducativo prestarão informações sobre o desempenho dessas 

ações por meio do Sistema de Informações sobre Atendimento Socioeducativo. (Lei 

12.594/2)
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13-RESULTADOS ESPERADOS 

 

O Processo socioeducativo deve proporcionar condições que garantam ao adolescente pós 

medida, oportunidades de superação de exclusão e participação na vida social. 

 A Ressocialização por meio das medidas socieducativas pretende a integração do 

menor  infrator ao mundo social, familiar e escolar.  

 Maior agilidade e qualidade no acompanhamento dos adolescentes que cumprem 

medida socioeducativa em meioaberto. 

 Conscientização e capacitação das famílias dos sócioeducandos para interagir com os 

mesmos e servir também como medida preventiva contra o ato infracional e             

Socio educandos atendidos, profissionalizados e inseridos na sociedade.         

diminuição da reincidência. 

 Fortalecimento das parcerias com organizações governamentais e não governamentais 

na efetivação da rede de apoio para atendimento de adolescentes em cumprimento de 

medidas socioeducativas de meio aberto. 

 Fortalecimento das relações familiares e comunitárias. 

 

 Assegurar o acesso dos adolescentes autores de ato infracional nas políticas públicas 

(educação, saúde, assistência social,etc.). 

 Atores capacitados– técnicos do programa, orientadores, e todas as instituições 

governamentais que fazem parte da rede de atendimento socioeducativo do município. 

 

 

 

14-PRIORIDADES 
 

As metas estabelecidas como de curto prazo compreendem o 1º período  (ano de  2019), sendo que 

as metas estabelecidas a médio e longo prazo(2º e 3º períodos) compreende os anos de 2020 a 2023, 

descritas nos Eixos Estratégicos deste Plano Municipal de Medidas Socioeducativas em Meio 

Aberto. 

. 
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15-MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 
 

O monitoramento e avaliação da gestão dos programas têm entre outros objetivos, identificar 

problemas e suas causas e apoiar as atividades de execução, promovendo melhorias e realizando o 

controle de qualidade das ações. O monitoramento, portanto, será contínuo e periódico objetivando 

avaliar e corrigir eventuais falhas no processo. Este será realizado de acordo com o fluxo de 

atendimento. 

O CMDCA juntamente com a Secretaria Municipal de Assistência Social e a equipe de trabalho 

instituirão instrumentos para que este monitoramento seja contínuo de forma que os objetivos sejam 

alcançados. 

Assim, o Serviço Socioeducativo em Meio Aberto será avaliado através de: 

 

 reuniões periódicas com a equipe técnica; 

 relatórios das entidades/instituições onde o serviço é prestado, enviados para a coordenação 

do serviço; 

 avaliação dos organismos responsáveis pela política de atendimento ao adolescente autor de 

ato infracional, referente ao andamento do projeto; 

 reunião com cada adolescente e família atendida, no final do cumprimento da medida. 

Os relatórios de avaliação serão encaminhados ao Ministério Público, à autoridade Judiciária e ao 

Conselho Tutelar (para fins do disposto no art. 95, da Lei nº 8.069/90) e também ao CMDCA e ao 

CMAS (para os fins do disposto no art. 90, §3º, do mesmo Diploma Legal). 
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